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The fast track to market weight – and cost-efficiency.

MetAMINO® is the ideal feed additive with superior bio
efficacy for balanced poultry diets, improved feed con version 
and superior meat yield. Five production plants and more than 
50 warehouses worldwide guarantee short delivery times. 
MetAMINO®: not just better – best results.

www.metamino.com

Evonik Industries Regional Office
Fadi Sharawi
152 Mecca St, Al Husseini Bldg., 4th floor – Office No. 401 
Amman – Jordan
Phone: + 962 6 554 9396
Mobile: +962 79 7373 935 / +962 79 649 44 33
fadi.al-sharawi@evonik.com

Outperform 
your  
competition.
Best results with MetAMINO®
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• خبرة أكثر من ٣٠ عاماً يف إنشاء مشاريع الدواجن )تسليم مفتاح(.	
• تصنيع وتنفيذ مسالخ الدواجن األتوماتيكية ومفاقس الدواجن.	
• تصنيع معدات الدواجن وقطع الغيار ولوحات التحكم الكهربائية 	

األتوماتيكية.
• تصنيع وتنفيذ البيوت احملمية.	
• تنفيذ وإنشاء مصانع األعالف بكافة الطاقات.	
• صناعة خاليا التبريد بجودة أوروبية.	
• تصنيع البيوت اجلاهزة واملتحركة.	
• استيراد وتوزيع األدوية. اللقاحات وإضافة األعالف البيطرية	

.)MSD, Hipra , Farvet , Jovet( من كبرى الشركات العاملية  

خبرة      إتقان      تميز      إنجاز

شركة عبدالمحسن السهلي القابضة
ABDUL MOHSIN AL-SAHLI HOLDING CO.



ــــن مــــــــجــــــــلــــــــة عـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة تـــــــــــصـــــــــــدر عـ
وكـــالـــة دردر لــلــدعــايــة واإلعــــــان - الــســنــة الــرابــعــة 
الثاني والعشرون - يوليو/ أغسطس ٢٠١٨م العدد 
الــــــريــــــاض ــة -  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ الـــــعـــــربـــــيـــــة  ــة  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ املـ

املدير العام ورئيس التحرير
عبدالرحمن فهد الهويمل

drdr_wpb@hotmail.com
املديرالتنفيذي. ونائب رئيس التحرير

أحمد حسين البشايرة
Ahmadceo1@gmail.com

هيئة التحرير العلمي
د. صالح شعبان عبدالرحمن

استاذ الفيروسات ولقاحات الدواجن مبعهد االمصال 
واللقاحات - مصر

أ. د. سيد محمد شلش
أستاذ تغذية الدواجن
د. على حسين الجاسم

ماجستير علوم أمراض الطيور
م. أحمد علي السكوت

استشاري تربية ورعاية وإنتاج الدواجن 
أ. د. طارق أمين عبيد

أستاذ فسيولوجيا الدواجن
إخراج فني

Daas خالد دعاس
khdaas@gmail.com
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الوكيل اإلعالني والتسويقي
مصر: املركز العاملي للتسويق: 	 

دكتور أحمد الوكيل - جوال: ٠٠٢٠١٢٢٣١٠٤٣٤٠
م. احمد السكوت - جوال: ٠٠٢٠١٠6٠5٢٢٢٤١

 	 Crystal labs supplies :االمارات العربيه املتحدة
جوال: ٠٠٩٧١5٠٣6١٤٩١٣ 

األردن: شركة بوابة جند الدولية للزراعة والتجارة 	 
مهندس محمد الروسان - جوال: ٠٠٩6٢٧٩5٩١٩٩٨٩

السودان: د. وفاء موسى تنب 	 
جوال: ٠٠٢٤٩٩٢6٠٧5٢٧١ - ٠٠٢٤٩١٢٨٤6٢٣5٣

ــد - جــوال: 	  زاي أوالد  ــوزي  ف ليبيا، اجلــزائــر:  تــونــس، 
٠٠٢١6٢٢٧٣٨5١٧

سلطنة عمان: د. عصام نصرالدين مصطفى - جوال:  	 
٠٠٩6٨٩٩٣٤56٠٤

جــــــوال:   	   - ــيـــل  ــلـ خـ مـــاجـــدحـــقـــي  د.  الــــــعــــــراق: 
٠٠٩6٤٧٧١١٤٤٤٨٨٨

الكويت: عبداهلل خفاجي - جوال:   ٠٠٩65٢5٧٣٢٠٧٩	 

ــذه الـــمـــجـــلـــة تـــعـــبـــر عــــن رأي كــاتــبــيــهــا ــ ــاالت الـــــــــــواردة فــــي هــ ــقــ ــمــ الــ

إفتتاحية العدد
 في إطار تطوير صناعة 
الدواجن من الناحية الكمية 
)إنــشــاء مــشــاريــع جــديــدة، 
االنتاجية  الــطــاقــة  ــادة  ــ وزي
للمشاريع الحالية( والنوعية 
ــوع الــمــشــاريــع،  ــن ــادة ت ــ ــ )زي
الحديثة(  الــتــربــيــة  وطـــرق 
للوصول إلى تحقيق االكتفاء 
الدواجن  لحوم  من  الذاتي 
أن نضع في االعتبار  يجب 
من  المكتسبة  ــرات  ــخــب ال
مــكــافــحــة مـــرض أنــفــلــونــزا 

الطيور شديدة الضراوة في المملكة والتي أظهرت بما 
إجــراءات  بتطبيق  االلتزام  أهمية  للشك  مجال  يدع  ال 
االمن الحيوي في كافة مراحل االنتاج لحماية صناعة 
الدواجن من خطر تلك األمراض والحفاظ على نموها 

وتطورها في المستقبل القريب.
 إن برامج المكافحة الوطنية التي قامت بها وزارة 
طوارئ  خطة  تنفيذ  خالل  من  والزراعة  والمياه  البيئة 
مرض أنفلونزا الطيور المعدة سابقاً لمكافحة المرض 
والتي أدت إلى احتواء المرض وانحسار حاالت انفلونزا 
تعد  الــريــاض  بمنطقة  الــدواجــن  مشاريع  فــي  الطيور 
مؤشر جيد لآللية المثالية في مكافحة األمراض عالية 

الخطورة.
في  المتفرقة  الــحــاالت  بعض  لظهور  نــظــراً  لكن 
إنذار  إجــراءات  اتخاذ  تستدعي  التي  الريفية  التربية 
مبكر قوية الحتواء أي حالة في التربية الريفية مبكراً 
والعمل على منع وصولها إلى مشاريع الدواجن فإن ذلك 
الريفية  التربية  الضوء بصورة كبيرة على  القاء  يتطلب 
من حيث الكمية والنوعية لمعرفة واقع هذه التربية من 
حيث الشكل والمضمون وذلك ألن االرقام المتداولة عن 
التربية الريفية ال تعبر عن واقع تلك التربية والتي تؤثر 

بشكل كبير على صناعة الدواجن.
  وللتعامل األمثل مع التربية الريفية يجب أن نؤسس 
لها قاعدة بيانات تشمل كل ما تحتويه من أنواع وأعداد 
طيور ومواقعها وعمل تشريع منظم خاص بها، وتوفير 
السبل والحوافز التي تجعل من يمارسونها التعاون مع 
االخالل  دون  القطاع  في هذا  التنمية  لتحقيق  الــوزارة 
بمنظومة االمن الحيوي أو التأثير على مشاريع الدواجن 

التجارية.
التحصل  يتم  التي  البيانات  ووفق  ذلك  وبناء على   
عليها بخصوص حجم وأنواع التربية الريفية في مناطق 
خاصة  استراتيجيات  وضــع  يمكن  المختلفة  المملكة 
توسعة  أو  الجديدة  الــدواجــن  مشاريع  انشاء  بمواقع 
مشاريع الدواجن القائمة حالياً بحيث تكون في مواقع 
بعيدة عن مواقع التربية الريفية الكثيفة ونحد من تأثير 
اهلل  بإذن  ونضمن  المشاريع  تلك  على  الريفية  التربية 
إلى  الريفية  التربية  من  األمــراض  انتقال  عدم  تعالي 

مشاريع الدواجن.
أن إجراءات مكافحة األمراض  وكما اسلفنا سابقاً 
على  وضعها  يتم  التي  باالستراتيجيات  تتأثر  ما  غالًبا 
المستوى الوطني أو على مستوى المشاريع والشركات 
ما  غالباً  فأنه  الشركات،  تلك  إدارة  قبل  من  المتكاملة 
هو  ــراض  األم على  السيطرة  في  النجاح  مفتاح  يكون 
المشاركة الجماعية لهؤالء األطراف في سلسلة االنتاج 
بصورة  والوقاية  المكافحة  تدابير  لتنفيذ  المختلفة 
االقتصادي  المستوى  على  تأثيراتها  ولتخفيف  أفضل 

والحفاظ على نمو الصناعة واستدامتها.
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䘀䘀愀戀爀椀挀椀椀Ⰰ 瀀爀漀搀甀挀琀椀漀渀 瀀愀爀愀洀攀琀攀爀猀 愀渀搀 洀攀愀琀 瀀爀漀瀀攀爀琀椀攀猀 椀渀 戀爀漀椀氀攀爀猀⸀ 䄀戀猀琀爀愀挀琀⸀ 堀嘀䤀䤀䤀琀栀 䌀漀渀最爀攀猀猀 漀昀 琀栀攀 圀漀爀氀搀 嘀攀琀攀爀椀渀愀爀礀 倀漀甀氀琀爀礀 䄀猀猀漀挀椀愀琀椀漀渀Ⰰ 一愀渀琀攀猀Ⰰ 䘀爀愀渀挀攀Ⰰ ㈀　㌀㬀 椀渀ⴀ瀀爀攀猀猀⸀ 㘀ꀀ䄀猀 猀栀漀眀渀 椀渀 琀栀攀 猀琀甀搀礀ꀀ䰀攀洀椀攀爀攀 匀Ⰰ 刀漀樀漀 刀Ⰰ 䠀攀 匀Ⰰ 吀愀渀最 匀Ⰰ 䰀椀 圀Ⰰ 䠀攀爀爀洀愀渀渀 䄀Ⰰ 倀爀愀渀搀椀渀椀 䘀⸀ 䈀攀渀攀ǻ琀猀 漀昀 琀栀攀 䠀攀爀瀀攀猀瘀椀爀甀猀 漀昀 吀甀爀欀攀礀 瘀攀挀琀漀爀 瘀愀挀挀椀渀攀 漀昀 䤀渀昀攀挀琀椀漀甀猀 䈀甀爀猀愀氀 䐀椀猀攀愀猀攀 椀渀 挀漀渀琀爀漀氀 漀昀 椀洀洀甀渀攀 搀攀瀀爀攀猀猀椀漀渀 椀渀 戀爀漀椀氀攀爀猀 愀渀搀 搀攀挀爀攀愀猀攀 漀昀 甀猀攀 漀昀 愀渀琀椀戀椀漀琀椀挀 
洀攀搀椀挀愀琀椀漀渀⸀ 䄀戀猀琀爀愀挀琀⸀ 堀嘀䤀䤀䤀琀栀 䌀漀渀最爀攀猀猀 漀昀 琀栀攀 圀漀爀氀搀 嘀攀琀攀爀椀渀愀爀礀 倀漀甀氀琀爀礀 䄀猀猀漀挀椀愀琀椀漀渀Ⰰ 一愀渀琀攀猀Ⰰ 䘀爀愀渀挀攀Ⰰ ㈀　㌀㬀 椀渀ⴀ瀀爀攀猀猀⸀
䴀攀爀椀愀氀 ⠀䴀攀爀椀愀氀 椀猀 渀漀眀 瀀愀爀琀 漀昀 䈀漀攀栀爀椀渀最攀爀 䤀渀最攀氀栀攀椀洀⤀Ⰰ ㈀㤀 愀瘀攀渀甀攀 吀漀渀礀 䜀愀爀渀椀攀爀Ⰰ 㘀㤀　　㜀 䰀礀漀渀 ጠ 䘀爀愀渀挀攀⸀ 䴀愀爀欀攀琀 爀攀最椀猀琀爀愀琀椀漀渀 戀攀氀漀渀最猀 琀漀 䴀攀爀椀愀氀⸀ ꤀㈀　㠀 䴀攀爀椀愀氀⸀ 䄀氀氀 爀椀最栀琀猀 爀攀猀攀爀瘀攀搀⸀  

䄀 猀琀爀漀渀最 椀洀洀甀渀攀 昀漀甀渀搀愀琀椀漀渀 攀渀猀甀爀攀猀 栀攀愀氀琀栀礀 瀀漀甀氀琀爀礀ꀀ琀栀愀琀 洀愀礀 氀攀愀搀 琀漀 椀洀瀀爀漀瘀攀搀ꀀ洀攀愀琀 瀀爀漀搀甀挀琀椀漀渀 瀀攀爀昀漀爀洀愀渀挀攀⸀
嘀䄀堀堀䤀吀䔀䬀 䠀嘀吀 ⬀ 䤀䈀䐀㨀
倀爀漀瘀椀搀攀猀 攀愀爀氀礀 漀渀猀攀琀 漀昀 䤀䈀䐀 愀渀搀 䴀䐀 椀洀洀甀渀椀琀礀⸀ 
倀爀漀琀攀挀琀猀ꀀ琀栀攀 椀洀洀甀渀攀 昀甀渀挀琀椀漀渀猀 漀昀 琀栀攀 戀甀爀猀愀 漀昀 䘀愀戀爀椀挀椀甀猀㈀⸀
倀爀漀琀攀挀琀猀ꀀ愀最愀椀渀猀琀 椀洀洀甀渀漀猀甀瀀瀀爀攀猀猀椀漀渀㌀⸀
倀倀甀戀氀椀猀栀攀搀 爀攀猀攀愀爀挀栀 愀渀搀 挀漀洀洀攀爀挀椀愀氀 挀甀猀琀漀洀攀爀 搀愀琀愀 栀愀瘀攀 搀攀洀漀渀猀琀爀愀琀攀搀 琀栀愀琀 愀 猀琀爀漀渀最 昀漀甀渀搀愀琀椀漀渀 昀漀爀 挀栀椀挀欀攀渀猀ᤠ 
椀洀洀甀渀攀 栀攀愀氀琀栀 挀愀渀ꀀ栀攀氀瀀 椀渀挀爀攀愀猀攀ꀀ搀愀椀氀礀 戀漀搀礀 眀攀椀最栀琀 最愀椀渀㌀Ⰰ 瀀攀爀昀漀爀洀愀渀挀攀 椀渀搀攀砀攀猀㌀Ⰰ 挀愀爀挀愀猀猀 甀渀椀昀漀爀洀椀琀礀㐀Ⰰ 愀猀 眀攀氀氀 愀猀 
搀攀挀爀攀愀猀攀ꀀ昀攀攀搀 挀漀渀瘀攀爀猀椀漀渀 爀愀琀椀漀㌀Ⰰ 挀漀渀搀攀洀渀愀琀椀漀渀 爀愀琀攀㔀Ⰰ 洀攀搀椀挀愀琀椀漀渀 挀漀猀琀猀㘀⸀

䜀䔀吀 吀䠀䔀 䘀唀䰀䰀 
         倀伀吀䔀一吀䤀䄀䰀
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١- شركة بوهرجنر اجنليهم:
القطاع  فى  العاملين  كل  يعلم  وكما  أمريكا  سيليكت  وبوهرنجر  فرنسا  بوهرنجر  بفرعيها 
البيطري بأن هذه الشركة من أوائل  الشركات العالمية المتخصصة فى األدوية واللقاحات 

البيطرية والتى تتميز بكفاءتها الممتازة ومواكبتها لكل التطورات العالمية الحتوائها على أكبر معامل أبحاث اللقاحات.
وقد قدمت للسوق السعودي لقاحات الحمى القالعية بنوعيها األحادي والمتعدد العترات الخاصة بالسوق السعودي من إنتاج 
فرعها الموجود فى ببرايت انجلترا وكذلك كل لقاحات القطاع الداجني بمختلف أنواعها وتركيباتها وهذه الشركة تعتبر بحق 
من رواد العالم فى هذه الصناعة كما أنها على اتصال وثيق ودائم بنا للمساعدة فى حال أي طارئ قد يتعرض له السوق 

السعودي فى هذا المجال . 

تأسست شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة على يد المغفور له بإذن اهلل الشيخ فهد بن عبد الرحمن القصيبي منذ زمن طويل 
وذلك لخدمة القطاع الطبي والخدمي حيث أنها ساهمت بشكل فعال فى إثراء النهضة الطبية الحديثة بالمملكة وفى عام ١٩٨٢هـ قرر 
الشيخ المؤسس المشاركة فى قطاع آخر ال يقل اهمية عن القطاع الطبي أال وهو القطاع البيطري فكان القرار بتأسيس القسم البيطري 
بشركة عبد الرحمن القصيبي مع الوضع فى االعتبار أن يكون خدمة المربين والعاملين فى مجال الدواجن والثروة الحيوانية هو الهدف 
االسمي من خالل نقل احدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من استيراد ونقل األدوية البيطرية واللقاحات على مستوي العالم من حيث الجودة 
وطريقة التعامل ووسائل النقل وقد تطلب ذلك خبرات فنية متميزة تمثلت فى انتقاء نخبة من االطباء البيطرين المميزين والمؤهلين علمياً 
وعملياً للقيام بهذا الدور إضافة إلى تجهيزات هائلة تمثلت فى مستودعات ضخمة على أعلي مستوي من الكفاءة واألمان وغرف تبريد 
تالئم حفظ كل انواع اللقاحات بدرجات التبريد المختلفة يخدم كل ذلك أسطول ضخم من سيارات التبريد العالية الكفاءة حتى تصل هذه 
اللقاحات واألدوية إلى العمالء فى مواقعهم بالحالة التى خرجت عليها من خطوط اإلنتاج وتعتبر منتجات القصيبي البيطرية من أجود 
المنتجات من حيث الكفاءة والثقة لدي العمالء والمربين بجميع انحاء المملكة العربية السعودية ويمثل القسم البيطري كبري الشركات 

العالمية مثل:



:MSD  ٢- شركة ام اس دي
تعتبر شركة ام اس دي MSD )انترفيت شرينج بالو سابقا ( من الشركات العالمية الرائدة فى 
إنتاج مركبات الصحة الحيوانية وتعتبر شركة ام اس دي من أوائل الشركات العالمية التى تنتج 

أدوية ولقاحات بيطرية وإضافات علفية ذات فاعلية عالية والمعروف أن شركة ام اس دي تتميز بالريادة فى جودة المنتجات من 
خالل األبحاث المستمرة وطرح ما هو جديد من التركيبات الصيدالنية .

:MG2MIX 3- شركة أم جي ٢ ميكس
تعتبر شركة ام جي ٢ ميكس واحدة من الشركات الفرنسية الرائدة في مجال االضافات العلفية 
منذ ١٩٨٩م والمتميزه في انتاج البريمكسات واألمالح  والمكمالت الغذائية ومضادات السموم 
كبري  مع  وتعاملها  الفرنسي  السوق  داخل  االنتشار  سرعة  أكسبها  مما  المصممه  والمنتجات 
الشركات الرائدة في مجال صناعة الدواجن مثل دو – هايالين – لوهمان – كوب – هابرد – تيلي 

اضافة الي تصدير 6٠% من انتاج الشركة ألكثر من ١٨ دولة.
: Theseo 4- شركة ثيسيو

تعتبر شركه  ثيسيو الفرنسية ) سوجيفال سابقا ( من رواد تصنيع المطهرات والمكمالت 
وتسويق  بتصنيع  وتقوم  الحين  ذلك  منذ   . مطردا  نموا  شهدت  وقد  السائلة  الغذائية 
المنتجات البيطرية والمطهرات الفريدة فى دول العالم مع التزام الشركة بمواصفات 

. GMP الجودة والنوعية
: Univet 5- شركة يونيفت األيرلندية

تعد شركة يونيقيت واحدة من كبري الشركات االيرلندية حيث تقوم بتغطية احتياجات 
السوق السعودي من المضادات الحيوية المتنوعة لألبقار واألغنام كما أنها تقدم أيضاً 

.GMP مضادات حيوية للدواجن وتطبق الشركة مقاييس اإلنتاج الجيد
:Medmac 6- شركة مدماك األردنية

تنتج الشركة مجموعة من المضادات الحيوية والتى تستخدم فى وقاية وعالج الدواجن وأيضا 
بعض المركبات التى تستخدم لعالج األبقار واألغنام . 

 : A.V.S 7 – شركة أيه فى أس األيرلندية
تعتبر شركة أيه فى أس األيرلندية من الشركات الرائدة فى صناعة المطهرات والمستحضرات 
الصحية والتى تنتج مطهراً واسع الطيف يقتل جميع أنواع الميكروبات المسببة لألمراض وهو 

مطهر ) فيروال بلس( وهو االختيار األمثل للتطهير الشامل.
:Natural Remedies ٨- شركة ناتشرال رمييدس

تعتبر شركة ناتشرال ريميدس الهندية من كبري الشركات في مجال تصنيع 
المنتجات العشبية الطبيعية والمنافسة بقوة للمنتجات الكيميائية البديلة نظرا 
واسعا  قبوال  لها  جعل  مما  األمان  بجانب  الفعالة  ونتائجها  العالية  لكفائتها 

محليا  عالميا.
: Biochek 9- شركة بيوتشيك الهولندية

شركة  بتوفير  قمنا  والحيواني  الداجني  بالقطاع  يتعلق  ما  لكل  واستكماال 
المناعي  المستوي  لمتابعة  المخبرية  الكواشف  في  المتخصصة  بيوتشيك 

للقطعان والمساعده في تشخيص االمراض وسرعة التعامل معها 
: Chanelle ١٠- شركة شانيل االيرلندية

تعبر شركة شانيل من الشركات الرائدة في انتاج وتصنيع المستحضرات البيطرية ذات 
الجودة العالية والمتخصصة للحيوانات األليفة والخيول وحيوانات المزرعة طبقا ألعلي 

معايير الجودة .
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العينات  مــن  انـــواع  ثــالث  هناك 
للتشخيص المخبري: 

الدم الكامل  .١
بالزما الدم  .٢
مصل الدم  .٣

ــخــدم  ــســت ــل ي ــ ــام ــ ــك ــ الـــــــدم ال  .١
 ( الميكروسكوبي  للتشخيص 
الــحــمــراء، خاليا  ــدم  ال خاليا 
ــيــضــاء والــصــفــائــح  ــب الــــدم ال

الدموية(
بــــالزمــــا الــــــــدم: تــســتــخــدم   .٢
للتشخيص الكيميائي لمكونات 
الكالسيوم،  نسبة  مثل  الـــدم 

الصوديوم، البوتاسيوم ، الخ.

لتحديد  يستخدم  الــدم  ٣. مصل 
تــراكــيــز األجـــســـام الــمــضــادة 
والتي يستفاد منها في تحديد 

مدى تعرض القطيع للمرض.
أنـــــــــواع األنــــابــــيــــب املـــســـتـــخـــدمـــة 

لعملية السحب
سحب  لعملية  ــالزمــة  ال ــمــواد  ال

الدم:
سيرنج ٣ مل ) ١مل = ١سم ٣(  .١

ابرة ) كلما كان القياس كبير كلما   .٢
االبرة أصغر(، وينصح  كان قطر 
 ٢5 القياس  ذو  االبرة  باستخدام 

لمعظم الطيور.

أنبوب لسحب الدم.  .٣
نقل  عملية  أجل  من  براد صغير   .٤

عينات الدم الى المختبر.
االبر والسيرنجات التي تستخدم 
من  ــــدم  ال ســحــب  عملية  ــي  ف ــادة  عــ

الدواجن
كمية الدم املسحوبة :

ان كمية الدم التي يمكن سحبها 
من الطائر الذي يتمتع بصحة جيدة 
تشكل ١% من وزنه، على سبيل المثال 
يمكن  التي  ــدم  ال مــن  كمية  أكبر  ان 
سحبها من طائر وزنه 5٠٠ غم هو 5 
مل، ويجب مراعاة أن يتم سحب كمية 

أقل من الطائر المريض.

 عملية سحب الدم 
من الدواجن

من خالل خبرتي الحقلية والعملية تبين أن عملية سحب الدم بشكل صحيح من الطرق المهمة والتي تلعب دوراً رئيسياً 
في طبيعة النتائج، وهنا في هذا المقال أطرح بعض األسس لعملية سحب الدم لما لها من أهمية كما هو مبين في 
المقال، علماَ بان هذا المقال تم نشره سابقاَ لكن بسبب حدوث األمراض وأهمية عملية سحب الدم بالتأثير على 

النتائج ارتؤي اعادة نشره: 
الهدف من عملية سحب الدم:

ان عملية سحب الدم من الطائر تلعب دوراً مهماً في تحديد سبب المرض أو الوفاة، اضافة الى امكانية مراقبة صحة 
القطيع. حيث أنه باستطاعة الطبيب البيطري أن يقوم بعملية مراقبة صحة القطيع بواسطة توفير عينات مصل الدم 

وتزويدها للمختبرمن أجل التشخيص المخبري.

حسام بكري
Husam.bakri@vaxxinova.com    |    +962 79 5553703





10
العدد الثاين والعرشون

نوع عينة الدماحملتوىلون غطاء زجاجة الدم
ال حتــوي أيــة اضافــات / مــواد - يتجلــط الــدم مــن تلقــاء حمراء

نفســه، وذلــك يســاعد علــى انفصــال مصــل الــدم عــن بقيــة 
مكونــات الــدم

مصل الدم

عمليــة حمراء مع رمادي اضافــات-  دون  جياتينــي  فاصــل  علــى  يحتــوي 
الفصــل املركــزي تســاعد اجلياتــن علــى فصــل مصــل الــدم 

الــدم عــن بقيــة مكونــات 
متنــع أخضر ســكريات  علــى  يحتــوي  للتجلــط-  مانــع  هيباريــن- 

التخثــر عوامــل  بحجــز  وذلــك  الــدم  تخثــر 
بازما الدم

عــن نهدي وذلــك  الــدم  تخثــر  متنــع  للتجلــط-  مانــع   -EDTA
الكالســيوم بأمــاح  االرتبــاط  طريــق 

الدم الكامل وبازما الدم

/عملية سحب  الــســحــب  مــواقــع 
الدم: 

العضدي »وريد كبير  الوريد   .A
يقع تحت الجناح«

فوق  جانبي  بشكل  الطائر  وضع 
الطاولة.

ازالة  مع  واحدة  بيد  الجناح  رفع 
ــخــدام الــمــاء  الـــريـــش، ويــمــكــن اســت
للمساعدة في المحافظة على الريش 

مفصول.
ــة على  زاويـ ــرة بشكل  االبـ وضــع 
الوريد  في  االبــرة  ادخــال  مع  الوريد 
بشكل  السحب  عملية  فــي  ــدء  ــب وال

بطيء.
 -٢/١ حوالي  الــدم  انبوب  تعبئة 

٣/١ من الحجم الكلي.
في  الــمــوجــود  للضغط  الــســمــاح 
من  بــدالً  السيرنج،  بتفريغ  االنــبــوب 
الــضــغــط ألن  بعكس  ــرة  ــ االب ســحــب 
الضغط  بــواســطــة  الــتــفــريــغ  عملية 
الدم  خاليا  تكسر  منع  على  يساعد 

الحمراء.

ــد مع  ــوريـ ــرة مـــن الـ ــ ســحــب االبـ
لمدة  الــوريــد  على  الناعم  الضغط 
ــذي يــســاعــد عــلــى تقليل  ــ ــي وال ــوان ث
حدوث النزيف الدموي تحت الجلد.

أمثلة على النزيف الدموي حتت 
اجللد

ملئ أنبوب EDTA وذلك بالسماح 
للضغط الموجود في األنبوب بتفريغ 

السيرنج
فصل ريش الذي يقع تحت الجناح 

الظهار الوريد العضدي )شمال(

ــدم مــن اجلــنــاح  عملية ســحــب الـ
)مين(

الــوريــد   - الحبلي  الــوريــد   .B
الموجود على جانب الرقبة

جانبي  بشكل  الطائر  وضع  يتم   
فوق الطاولة.

شد الرقبة إلى الخارج بيد واحدة 
باستخدام  وينصح  الريش،  ازالــة  مع 
اليمنى  الجهة  يقع على  الذي  الوريد 

ألنه أكبر. 
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على  ــة  ــ زاوي بشكل  ــرة  ــ االب وضـــع 
الوريد  االبــرة في  ادخــال  الــوريــد مع 
والبدء في عملية السحب بشكل بطيء.

 -٢/١ حوالي  الــدم  انبوب  تعبئة 
٣/١ من الحجم الكلي.

ــن الـــوريـــد مع  ســحــب االبـــــرة مـ
الضغط الناعم على الوريد لمدة ثواني 

اظهار الوريد احلبلي )شمال(
الــوريــد  مــن  ــدم  الـ عملية ســحــب 

الحبلي )يمين(
الساق  في  الموجود  الــوريــد   .C
الــداخــلــيــة فـــوق الــعــرقــوب ) الــوريــد 

الوسطي(
جانبي  بشكل  الطائر  وضــع  يتم   

فوق الطاولة.

بيد  العرقوب  باتجاه  الساق  شد 
واحدة مع ازالة الريش.

على  ــة  ــ زاوي بشكل  ــرة  ــ االب وضـــع 
الوريد  االبــرة في  ادخــال  الــوريــد مع 
والبدء في عملية السحب بشكل بطيء.

 -٢/١ حوالي  الــدم  انبوب  تعبئة 
٣/١ من الحجم الكلي.

سحب االبرة من الوريد مع الضغط 
الناعم على الوريد لمدة ثواني .

ــدم مـــن الـــوريـــد  ــ عــمــلــيــة ســحــب الـ
الوسطي

جمع  عملية  بعد  عمله  يجب  مــا 
الدم؟

للحصول على الدم الكامل وبالزما 
بلطف  المسحوب  الدم  مزج  يتم  الدم 

أمثلة على الطيور المريضة والتي تعاني من اضطراب الريش وتظهر عليها الكآبة.
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وذلك بقلب األنبوب لعدة مرات وذلك 
للمادة  الجيد  الــمــزج  عملية  يضمن 
المانعة للتخثر مع الدم. أما للحصول 
على مصل الدم يتم وضع أنبوب الدم 
دقائق   ١5-١٠ لمدة  مائل  على سطح 

لضمان عملية التجلط. 

الدم  الدم ومصل  ان عينة بالزما 
األنابيب  بوضع  عليها  الحصول  يتم 
في جهاز الطرد المركزي. يجب وضع 
 ( نوعها  عن  النظر  بغض  الــدم  عينة 
مصل  أو  ــدم،  ال بالزما  الكامل،  الــدم 
الدم( في الثالجة وارسالها الى مختبر 

التشخيص بالسرعة الممكنة.

 املصادر: 
الخبرة العملية للكاتب  -١

المكتبة العلمية للمهندس عادل بيضون  -٢
Ohio State University Extension  -٣

أنبوب الدم مع فاصل جيالتيني بعد عملية الفصل، مالحظة 
كيفية الفصل الجيالتيني لخاليا الدم عن المصل

الدم 
المتجلط

مصل 
الدم

خاليا 
الدم

الجيالتين 
الفاصل

الفاصل 
الجيالتيني

أنبوب الدم مع فاصل جيالتيني مع الدم الكامل قبل عملية 
الفصل



طائــر الســمان مــن الطيــور البريــة التــي 
تتغــذى علــى الحبــوب والبــذور والثمــار وقــد 
ــادة  بــدأت تنتشــر فــي اآلونــة األخيــرة نظــراً لزي
االهتمــام بهــا وكثــرة إنتاجيتهــا مــن البيــض حيــث 
أنهــا تنتــج كميــة كبيــرة مــن البيــض بالنســبة 
لوحــدة وزن الجســم وفــي فتــرة أقــل فالبيضــة فــي 

ــن وزن الجســم. ــي 7% م ــل حوال الســمان تمث
كمــا أن لحــم طائــر الســمان يتميــز بنوعية 
غذائيــة متميــزة لمــا يحتويــه مــن قيمــة غذائيــة 
ــة  ــن باإلضاف ــة والبروتي ــي الطاق ــل ف ــة تتمث عالي

للطعــم اللذيــذ.
وقــد نجحــت تربيــة الســمان فــي بطاريــات 
ــى األعــاف  ــة عل ــك بالتغذي ــى األرض وذل أو عل
مــن  محتواهــا  حيــث  مــن  المتزنــة  المركــزة 

العناصــر الغذائيــة والفيتامينــات.
ويوجــد العديــد مــن أنــواع الســمان ولكــن 
أهمهــا فــي الوقــت الحاضــر هــو النــوع اليابانــي 
الســائد  النــوع  وهــو   Japanese Quail

ــة بنجــاح.  ــم أقلمت ــذي ت ــة وال بالمنطق
ــاً تخضــع كمــا فــي  وتربيــة الســمان حالي
ــة  ــة وتقني ــر غذائي ــواع الدواجــن لمعايي ــع أن جمي
تغطــي  مقننــة  غذائيــة  معامــات  مــن  محــددة 
ــاج  ــو واإلنت ــكل مراحــل النم ــر ل احتياجــات الطائ
اختيــار  تحــدد  والتــي  التربيــة  مــن  والهــدف 
الطيــور بغــرض إنتــاج البيــض أو إنتــاج اللحــم .
دورتــه  بــأن  الســمان  طائــر  يمتــاز 
ــر النضــج الجنســي  ــو مبك ــرة فه ــة قصي اإلنتاجي
ــرة    )18-16  ــة قصي ــدة تفريخ ــوم( وم )42 ي
يــوم( وإنتاجــه مــن البيــض غزيــر )300 بيضــة 

فــي الســنة(.
 كمــا يتمتــع بقــدرة عاليــة علــى التمثيــل 
الغذائــي )1.6-2 كجــم علف/كجــم وزن حــي( 
يمكــن  لذلــك  ســريع  نمــوه  معــدل  أن  حيــث 
ــوم( بمتوســط  ــر )35 ي ــر مبك ــد عم تســويقة عن
وزن قــدرة 175 جــم للطائــر الحــي، كمــا إنــه 
يتحمــل الظــروف البيئيــة الســيئة ومقــاوم نســبياً 
لألمــراض التــي تصيــب الدواجــن بصفــة عامــة. 
مصنــع  ســاهم  المنطلــق  هــذا  ومــن 
أعــاف مــرام فــي تطويــر أعــاف الســمان بهــدف 
النهــوض بهــذا الطائــر مــن خــال التربيــة المكثفة 
ــي  ــة ف ــى أســس اقتصادي ــد عل ــزارع تعتم ــي م ف
التغذيــة المتوازنــة مــن تراكيــب أعــاف تحتــوي 
علــى كل العناصــر الغذائيــة التــي يحتاجهــا الطائــر 
المعدنيــة  واألمــاح  والبروتيــن  الطاقــة  مــن 

والفيتامينــات.
 وقــد تــم هــذا كلــه مــن خــال إنتــاج عــدة 

أنــواع مــن األعــاف متخصصــة فــي صــورة:
بــودر Mash للمراحــل العمريــة األولــى 

)البــادي(.

حبيبات Crumb للمراحل العمرية المتقدمة )التسمين والبياض(.
حيــث أن التغذيــة تمثــل أهــم مقومــات اإلنتــاج للحصــول علــى طيــور جيــدة ذات نمــو طبيعــي 
وكفــاءة عاليــة فــي إنتاجهــا مــن البيــض واللحــم، وتمثــل تكاليــف التغذيــة حوالــي 60-70% مــن 

تكاليــف اإلنتــاج.  
فالتغذيــة الســليمة هــي المؤشــر واألســاس الــذي يحــدد نجــاح التربيــة إلنتــاج طيــور قويــة 
خاليــة مــن األمــراض باإلضافــة إلــي الهــدف األساســي وهــو تحقيــق معــدالت نمــو عاليــة إلنتــاج 
لحــوم ذات مواصفــات جــودة عاليــة خاصــة لمــا يميــز لحــم الســمان مــن طعــم لذيــذ متميــز غنــي 

بالبروتيــن والطاقــة.
وقد أثمرت المعلومات السابقة والبحوث عن توفر أنواع من األعالف

يعتمد عليها في مجال تربية وتسمين السمان حسب جدول التغذية التالي :

معدل استهالك العلف:

يجــب زيــادة مخصصــات الطائــر اليومــي مــن العليقــة 5 جــم أســبوعياً بعــد األســبوع الســادس 	 
حتــى يكــون 45 جــم عنــد عمــر 12 أســبوع.

يستهلك طائر السمان حتى عمر35 يوم حوالي 266 جم علف تقريباً.	 
يستهلك طائر السمان حتى عمر42 يوم حوالي 371 جم علف تقريباً.	 
طيــور الســمان المخصصــة إلنتــاج البيــض تحتــاج قبــل بلوغهــا مرحلــة النضــج الجنســي إلــى 	 

كميــة أكبــر مــن الكالســيوم والفوســفور فــي العليقــة.
معدل استهالك اليومي للطائر البالغ حوالي 15 جم/يوم.	 
متوسط معامل التحويل 1.8 : 1	 
عمر النضج الجنسي 5 أسبوع.	 
متوسط وزن البيضة 10-12 جم.	 

أعالف مرام للسمان  000 ال شئ يفوق الجودة

نوع العلفم
علف سمان قبل البادي بودر 27% بروتين1
علف سمان بادي بودر 24% بروتين 2
علف سمان بادي محبب 24% بروتين 3
علف سمان بياض محبب 19% بروتين4

المجموعالسادسالخامسالرابعالثالث الثانياألولالعمر باألسبوع
متوسط استهالك العلف اليومي 

3.557.59.512.515)جم/طائر(
متوسط استهالك العلف األسبوعي 

24.53552.566.587.5105371)جم/طائر(
3565110145175200متوسط وزن الطائر بالجرام



طائــر الســمان مــن الطيــور البريــة التــي 
تتغــذى علــى الحبــوب والبــذور والثمــار وقــد 
ــادة  بــدأت تنتشــر فــي اآلونــة األخيــرة نظــراً لزي
االهتمــام بهــا وكثــرة إنتاجيتهــا مــن البيــض حيــث 
أنهــا تنتــج كميــة كبيــرة مــن البيــض بالنســبة 
لوحــدة وزن الجســم وفــي فتــرة أقــل فالبيضــة فــي 

ــن وزن الجســم. ــي 7% م ــل حوال الســمان تمث
كمــا أن لحــم طائــر الســمان يتميــز بنوعية 
غذائيــة متميــزة لمــا يحتويــه مــن قيمــة غذائيــة 
ــة  ــن باإلضاف ــة والبروتي ــي الطاق ــل ف ــة تتمث عالي

للطعــم اللذيــذ.
وقــد نجحــت تربيــة الســمان فــي بطاريــات 
ــى األعــاف  ــة عل ــك بالتغذي ــى األرض وذل أو عل
مــن  محتواهــا  حيــث  مــن  المتزنــة  المركــزة 

العناصــر الغذائيــة والفيتامينــات.
ويوجــد العديــد مــن أنــواع الســمان ولكــن 
أهمهــا فــي الوقــت الحاضــر هــو النــوع اليابانــي 
الســائد  النــوع  وهــو   Japanese Quail

ــة بنجــاح.  ــم أقلمت ــذي ت ــة وال بالمنطق
ــاً تخضــع كمــا فــي  وتربيــة الســمان حالي
ــة  ــة وتقني ــر غذائي ــواع الدواجــن لمعايي ــع أن جمي
تغطــي  مقننــة  غذائيــة  معامــات  مــن  محــددة 
ــاج  ــو واإلنت ــكل مراحــل النم ــر ل احتياجــات الطائ
اختيــار  تحــدد  والتــي  التربيــة  مــن  والهــدف 
الطيــور بغــرض إنتــاج البيــض أو إنتــاج اللحــم .
دورتــه  بــأن  الســمان  طائــر  يمتــاز 
ــر النضــج الجنســي  ــو مبك ــرة فه ــة قصي اإلنتاجي
ــرة    )18-16  ــة قصي ــدة تفريخ ــوم( وم )42 ي
يــوم( وإنتاجــه مــن البيــض غزيــر )300 بيضــة 

فــي الســنة(.
 كمــا يتمتــع بقــدرة عاليــة علــى التمثيــل 
الغذائــي )1.6-2 كجــم علف/كجــم وزن حــي( 
يمكــن  لذلــك  ســريع  نمــوه  معــدل  أن  حيــث 
ــوم( بمتوســط  ــر )35 ي ــر مبك ــد عم تســويقة عن
وزن قــدرة 175 جــم للطائــر الحــي، كمــا إنــه 
يتحمــل الظــروف البيئيــة الســيئة ومقــاوم نســبياً 
لألمــراض التــي تصيــب الدواجــن بصفــة عامــة. 
مصنــع  ســاهم  المنطلــق  هــذا  ومــن 
أعــاف مــرام فــي تطويــر أعــاف الســمان بهــدف 
النهــوض بهــذا الطائــر مــن خــال التربيــة المكثفة 
ــي  ــة ف ــى أســس اقتصادي ــد عل ــزارع تعتم ــي م ف
التغذيــة المتوازنــة مــن تراكيــب أعــاف تحتــوي 
علــى كل العناصــر الغذائيــة التــي يحتاجهــا الطائــر 
المعدنيــة  واألمــاح  والبروتيــن  الطاقــة  مــن 

والفيتامينــات.
 وقــد تــم هــذا كلــه مــن خــال إنتــاج عــدة 

أنــواع مــن األعــاف متخصصــة فــي صــورة:
بــودر Mash للمراحــل العمريــة األولــى 

)البــادي(.

حبيبات Crumb للمراحل العمرية المتقدمة )التسمين والبياض(.
حيــث أن التغذيــة تمثــل أهــم مقومــات اإلنتــاج للحصــول علــى طيــور جيــدة ذات نمــو طبيعــي 
وكفــاءة عاليــة فــي إنتاجهــا مــن البيــض واللحــم، وتمثــل تكاليــف التغذيــة حوالــي 60-70% مــن 

تكاليــف اإلنتــاج.  
فالتغذيــة الســليمة هــي المؤشــر واألســاس الــذي يحــدد نجــاح التربيــة إلنتــاج طيــور قويــة 
خاليــة مــن األمــراض باإلضافــة إلــي الهــدف األساســي وهــو تحقيــق معــدالت نمــو عاليــة إلنتــاج 
لحــوم ذات مواصفــات جــودة عاليــة خاصــة لمــا يميــز لحــم الســمان مــن طعــم لذيــذ متميــز غنــي 

بالبروتيــن والطاقــة.
وقد أثمرت المعلومات السابقة والبحوث عن توفر أنواع من األعالف

يعتمد عليها في مجال تربية وتسمين السمان حسب جدول التغذية التالي :

معدل استهالك العلف:

يجــب زيــادة مخصصــات الطائــر اليومــي مــن العليقــة 5 جــم أســبوعياً بعــد األســبوع الســادس 	 
حتــى يكــون 45 جــم عنــد عمــر 12 أســبوع.

يستهلك طائر السمان حتى عمر35 يوم حوالي 266 جم علف تقريباً.	 
يستهلك طائر السمان حتى عمر42 يوم حوالي 371 جم علف تقريباً.	 
طيــور الســمان المخصصــة إلنتــاج البيــض تحتــاج قبــل بلوغهــا مرحلــة النضــج الجنســي إلــى 	 

كميــة أكبــر مــن الكالســيوم والفوســفور فــي العليقــة.
معدل استهالك اليومي للطائر البالغ حوالي 15 جم/يوم.	 
متوسط معامل التحويل 1.8 : 1	 
عمر النضج الجنسي 5 أسبوع.	 
متوسط وزن البيضة 10-12 جم.	 

أعالف مرام للسمان  000 ال شئ يفوق الجودة

نوع العلفم
علف سمان قبل البادي بودر 27% بروتين1
علف سمان بادي بودر 24% بروتين 2
علف سمان بادي محبب 24% بروتين 3
علف سمان بياض محبب 19% بروتين4

المجموعالسادسالخامسالرابعالثالث الثانياألولالعمر باألسبوع
متوسط استهالك العلف اليومي 

3.557.59.512.515)جم/طائر(
متوسط استهالك العلف األسبوعي 

24.53552.566.587.5105371)جم/طائر(
3565110145175200متوسط وزن الطائر بالجرام
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اخلسائر االقتصادية التي تسببها 
الطفيليات يف مشاريع الدواجن:

ــن الــطــيــور  ــي ــات مــبــاشــرة ب ــيـ وفـ  .١
اإلصابة  كما في حاالت  المصابة 

الشديدة بالكوكسيديا.
ــر مـــبـــاشـــرة مــثــل  ــيـ ــر غـ ــائـ خـــسـ  .٢
اإلصابة  حــاالت  في  كما  االنيميا 

بالطفيليات الخارجية.
ــراض  ــ تــقــوم بــنــقــل مــســبــبــات أم  .٣
جــدري  مثل  الطيور  فــي  خطيرة 
وبكتيريا  والليكوزيس،  الطيور، 

)Spirochetosis(، ومرض الرأس 
األسود.

إزعاج للطيور المصابة بالطفيليات   .٤
والتي  الــخــارجــيــة  الحكة  نتيجة 
وإنــتــاج  ــوزن  ــ ال انــخــفــاض  تسبب 

البيض.
ــر الــنــضــج  تــقــزم لــلــطــيــور وتـــأخـ  .5

الجنسي في الطيور المصابة.
اإلصابة  حلــدوث  املهيئة  العوامل 

باألمراض الطفيلية:
الوزن  ثقيلة  السالالت  الساللة:   .١

ــر مــقــاومــة لــإصــابــة  ــث ــكــون أك ت
باالسكارس من السالالت خفيفة 

الوزن.

العمر: الطيور صغيرة العمر تكون   .٢
بالطفيليات  أكثر قابلية لإصابة 
بها من الطيور  وتكون أكثر تأثراُ 

الكبيرة.

االصابة  معدالت  تــزداد  الموسم:   .٣
باألمراض الطفيلية الخارجية مثل 
القراد في الصيف واالجواء الحارة 

عن الشتاء واالجواء الباردة.

األمراض الطفيلية في الدواجن - 1

الجزء األول )الديدان الطفيلية(

لمشاريع  االقتصادية  الخسائر  مسببات  أهم  من  خاصة  بصفة  الطفيلية  واألمــراض  عامة  بصفة  االمــراض  تعتبر 
الدواجن، واألمراض الطفيلية هي العدوى بالكائنات الطفيلية، وغالبا ما تتم العدوى من خالل االتصال مع ناقالت 
وسيطة، ولكن قد تحدث نتيجة التعرض المباشر للطفيل، الطفيل هو كائن حي يعيش في، أو يأخذ غذاءه من كائن 
الدواجن  الطفيلية في  الطفيل(، وتسبب األمراض  العيش بشكل مستقل )دورة حياة  الطفيل  حي آخر، ال يستطيع 

العديد من األمراض منها الكوكسيديا، والكريبتوسبوريديوسيس، واإلصابة بالقمل والعثة، والديدان الطفيلية.
ونظراً ألن أمراض الدواجن الطفيلية متعددة فسوف نتطرق في هذه المقالة إلى األمراض الطفيلية الداخلية.

د. علي بن حسني اجلاسم
ماجستير أمراض الطيور، وزارة البيئة والمياه والزراعة - المملكة العربية السعودية
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الــتــغــذيــة: األعــــالف الــمــتــوازنــة   .٤
تزيد من مناعة الطيور لإصابة 
وبعض  الــطــفــيــلــيــة،  ــراض  ــاألمـ بـ
االمينية  واالحماض  الفيتامينات 
لها   )B1 & B6 )فيتامين  مثل 
دور مباشر في دورة حياة طفيل 

اإليمريا المسبب للكوكسيديا.

بطفيل  االصــابــة  التربية:  نظام   .5
بالتربية  مــرتــبــط  الكوكسيديا 

االرضية للطيور.

النظافة  مستوى  تدني  النظافة:   .6
في مشاريع الدواجن يساعد على 
االصابات الخطيرة بالطفيليات.

الطيور في  كثافة  زيادة  الرعاية:   .٧
المسموح  المعدل  عن  الحظائر 
به وفق مساحة الحظيرة يساعد 
الطفيلية  في االصابة باألمراض 
الــطــيــور داخــل  وانــتــشــارهــا بين 

الحظيرة بسرعة.

استخدام  والــلــقــاحــات:  األدويـــة   .٨
ــا فــي  ــدي ــوكــســي ــادات الــك ــضــ ــ م
يساعد  اللقاحات  أو  االعـــالف 
في تقليل فرص االصابة بمرض 

الكوسيديا.

االســـطـــوانـــيـــة  الــــــديــــــدان  أواًل: 
)النيماتودا(
١- اإلسكارس

٢- الديدان الشعرية )الكابيالريا(.

٣- الديدان األعورية )الهتراكس(.

٤- ديدان القصبة الهوائية

ثـــانـــيـــًا: الــــديــــدان الــشــريــطــيــة أو 
السيستودا

ثالثًا: الديدان امُلثقبة أو املخلبية 
)الترمياتودا(

اإلسكارس
 Ascaridia اإلســكــارس  عـــدوى 
الـــدجـــاج  ــن  مـ ــل  كـ ــب  ــصــي تُ  ،galli

Ascaridia والرومي، والنوع
الــحــمــام،  يـُـصــيــب   ،columbae
 ،Ascaridia dissimilis والــنــوع 

يُصيب الرومي.
األعراض الظاهرية:

الطيور في عمر ٣- ٤ شهور أكثر 
تعرضاً للعدوى، وتكون األعراض في 
صورة خمول وهزال وإسهال وفقدان 
شــهــيــة وجــفــاف الــريــش وانــتــفــاشــه 
ــوزن واصــفــرار في  وتــدهــور معدل ال

الوجه وبهتان لون األرجل.

التشريح:
بين  يتراوح  طولها  ديــدان  وجــود 
١.5 إلى ٣ بوصة باألمعاء، مع التهاب 

جدران األمعاء الداخلية.

العاج:
ــطــاردة  اســتــخــدام الــعــالجــات ال
مياه  في  الليفاميزول  مثل  للديدان 

الُشرب أو العلف.

الوقاية:
والتطهير  بالنظافة  االهــتــمــام 
يجب  كما  الطيور،  لحظائر  الجيد 
العناية بالفرشة عند التربية األرضية 
أيضاً  ويُراعى  اللزوم،  عند  وتغيرها 
الزحام  وتجنب  الطيور  أعداد  تقليل 

والذي يُزيد من ُمعدل اإلصابة.
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)الكابياريا(  الشعرية  الــديــدان 
)Hair Worms Capillaria(

الكابيالريا  املــــرضــــي:  امُلـــســـبـــب 
والتي تصيب الدجاج والرومي والبط 
والطيور  والسمان  والحمام  واإلوز 

البرية.
األعراض الظاهرية: تؤدي إلى 
الدقيقة،  باألمعاء  شديدة  التهابات 
ــراض فــي صــورة خمول  وتــكــون األعـ
وهزال وإسهال وفقدان شهية وجفاف 
الريش وانتفاشه وتدهور معدل الوزن 
وانخفاض إنتاج البيض بمعدل ٢٠ - 

.% ٣٠
ــعــــاج: اســتــخــدام الــعــالجــات  الــ
الليفاميزول  مثل  للديدان،  الطاردة 
ــف، أو  ــل ــع ال ــرب أو  ــُشـ الـ فـــي مــيــاه 

البنزيمديزول.
بالنظافة  االهــتــمــام  الــــوقــــايــــة: 
والتطهير الجيد للحظائر، كما يجب 
العناية بالفرشة عند التربية األرضية 
أيضاً  ويُراعى  اللزوم،  عند  وتغيرها 
الزحام  وتجنب  الطيور  أعداد  تقليل 
ــة،  ــعــدل اإلصــاب ــزيــد مــن ُم ــذي يُ ــ وال
مــع إعــطــاء كــمــيــات ُمــضــاعــفــة من 
الفيتامينات في العليقة ومياه الُشرب.
)هتراكس(  األعـــوريـــة:  الـــديـــدان 

Heterakis gallinarum

والبط  والرومي  الدجاج  العائل: 
واإلوز.

Heterakis gallinarum :امُلسبب املرضي
الــتــشــريــحــيــة: فــي حالة  اآلفــــات 
التهابات  يحدث  الــشــديــدة،  اإلصــابــة 
تغطيتها  مع  األعورين  بجدران  شديدة 

ــدان  ــدي ــشــاهــد ال بــغــشــاء دفــتــيــري، وتُ
ُمتجمعة في الجزء العلوي من األعورين.

العاج:
ــطــاردة  اســتــخــدام الــعــالجــات ال
على  نوع  لكل  والُمخصصة  للديدان 
مياه  فــي  الليفاميزول  مثل  حـــدى، 
البنزيمديزول  أو  العلف،  أو  الُشرب 
أو  الهيجرومايسين  أو  ايفرمكتين  أو 

الفينوثيازين.
الوقاية:

والتطهير  بالنظافة  االهــتــمــام 
التربية  حالة  فــي  لــألحــواش  الجيد 
الحرة، كما يجب العناية الفرشة عند 
التربية األرضية وتغيرها عند اللزوم، 
الطيور  أعــداد  تقليل  أيضاً  ويُراعى 
وتجنب الزحام والذي يُزيد من ُمعدل 
اإلصابة، مع إعطاء كميات ُمضاعفة 
ومياه  العليقة  في  الفيتامينات  من 

الُشرب.
ــة الــــهــــوائــــيــــة:  ــبــ ــقــــصــ ديـــــــــــدان الــ

Syngamus trachealis

والبط  والرومي  الدجاج  العائل: 

واإلوز والحمام والفازان.
امُلسبب املرضي:

S. trachealis، S. bronchialis

األعراض الظاهرية:
في  الغالب  في  األعــراض  تظهر 
أسابيع،   ١٠  -6 بين  تــتــراوح  أعمار 
القصبة  الــديــدان  تلك  تُصيب  حيث 
الهوائية والُشعب الهوائية، وقد تؤدي 
إلــى انــســدادهــا فــي حــالــة اإلصــابــة 
ــؤدي إلـــى صعوبة  الــشــديــدة، مــمــا يـ
ــاق ثم  ــن شــديــدة فــي الــتــنــفــس واخــت

حدوث النفوق.
العاج:

ــطــاردة  اســتــخــدام الــعــالجــات ال
مياه  في  الليفاميزول  مثل  للديدان، 
الُشرب أو العلف، أو الثيابندازول أو 

البنزيمديزول.
الوقاية:

والتطهير  بالنظافة  االهــتــمــام 
التربية  حالة  فــي  لــألحــواش  الجيد 
الحرة، والتعفير باستخدام ُمستحضر 
حيث  تــرتــرات،  أنتيمونيل  الــبــاريــوم 
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غبار  ــصــاب  ــُم ال الــطــائــر  يستنشق 
وتُكرر  دقائق،   ١٠ لمدة  الُمستحضر 
تلك العملية عدة مرات حتى يتم طرد 

الُطفيل والتخلص منه
ـــدان الـــشـــريـــطـــيـــة أو  ــ ــديـ ــ ــًا: الــ ــيــ ــانــ ثــ
Tapeworms or Cestoda السيستودا

عائل  تحتاج  الشريطية  الديدان 
وتشمل  حياتها،  دورة  إلكمال  وسيط 
ــطــة الــنــمــل،  ــوســي ــذه الـــعـــوائـــل ال هــ
والرخويات،  والــذبــاب،  والخنافس، 
األرض، والــنــمــل  ديــــدان  ــع،  ــواق ــق ال

األبيض.
الطيور املتأثرة باملرض:

الطيور  وبعض  والرومي  الدجاج 
األخرى.

امُلسبب املرضي:
الشريطية  الــديــدان  أنــواع  بعض 
 ،Davina الـــدافـــيـــنـــا  دودة  مــثــل 

Raillietina.الرايليتينا
األعراض الظاهرية:

الرأس واألرجــل وضعف  شحوب 
وإسهال  للطائر،  العضلي  التكوين 
ــام وتـــدهـــور فــي الــنــمــو،  وضــعــف عـ
الطيور  في  اإلنتاج  معدل  وانخفاض 
ــحــدث ضــعــف في  ــد ي الــكــبــيــرة، وقـ

األرجل وَعرج بأحد األرجل.
التشريح:

تملئ  ــدان شــريــطــيــة  ــ ديـ ــود  وجــ
جدار  والتهاب  تضخم  مع  األمــعــاء، 

األمعاء.
الشكل  الشريطية  الديدان  تأخذ 
حلقات  إلـــى  الــُمــقــســم  الــشــريــطــي 
مفلطحة، وتتطفل على أمعاء الطائر 
طول  يصل  وقــد  الــعــلــوي،  ثلثها  فــي 

الدودة الواحدة إلى ٢5 سم.
الــــعــــاج: يُــســتــخــدم الــبــيــوتــيــنــورات 

واســـع  ــطــاق  ن عــلــى   Butynorate
للتخلص من الديدان الشريطية، كما 
يُستعمل ُمستحضرات كامبندازول، أو 
البندازول، أو فنبندازول، أو البيثينول، 

أو الدايكلورفين.
الوقاية:

والتي  الــحــشــرات  مــن  التخلص 
الديدان،  لتلك  وسيطاً  عائاًل  تُعتبر 
ــقــواقــع وديـــدان  والــســيــطــرة عــلــى ال
األرض والخنافس والذباب، وأن تكون 
أرضية التربية من االسمنت كما يجب 
االهتمام بجفاف الفرشة، ومنع تربية 

أعمار مختلفة في نفس الحظيرة.
ــبــــة أو  ــثــــقــ ــ ــًا: الـــــــديـــــــدان امُل ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ

)Trematoda( الترمياتودا
الطيور المتأثرة بالمرض: الطيور 

المائية والدجاج والرومي.
التريماتودا  من  أنواع  بعض  امُلسبب: 



الرسالة

الرؤيا

قيمنا

األردن،  يف  الدواجن  منتجات  وتسويق  انتاج  بقطاع  اإلستشاري  املركز  يختص 
يف  بريادتنا  نفخر  واذ  العربي.  املغرب  ودول  والسودان  ومصر  اخلليج  ومنطقة 
املزيد  لتحقيق  نسعى  فإننا  بنيناها،  التي  والشراكات  بها  ننشط  التي  األسواق 
التمّيز يف هذه الصناعة  القائم على  التزامنا بقيمنا ومنوذج عملنا  ومن خال 
من خال العناية الفائقة بالعامل واملنتج والعميل، اننا نؤمن أن السر األول يف 
قوة ومتّيز - املركز اإلستشاري ملشاريع الدواجن - يكمن بعد توفيق اهلل يف والء 
العاملن وتسخيرهم لقدراتهم وصقلهم ملهاراتهم األمر الذي يفرض علينا بذل 
اإلهتمام بجودة  بهم وتطوير قدراتهم وخبراتهم، وألن  واإلهتمام  للعناية  املزيد 
خدماتنا هو هدفنا الذي ال نحيد عنه، وألن عمائنا هم يف مركز اهتمامنا كّنا 
وال نزال نراهم شركاء النجاح والعمل ،نحرص على معرفة وتلبية احتياجاتهم 

ورغباتهم وتطلعاتهم بكل احترافية واقتدار.

األوســط  والشرق  الخليج  في منطقة  الــدواجــن  وحلول مشاريع  األفضل لخدمات  المزود  لنكون  نسعى 
وتمكين  واثــــراء  الــفــرص  توفير  مــن خــال  والــعــمــاء  للمساهمين  قيمة مضافة  لتحقيق  نــهــدف  وافــريــقــيــا، 
العاملين وشركائنا في العمل والمجتمع المحلي، ونسعى إلدارة التمّيز من خال كفاءة اإلجراءات وتسخير 

التكنولوجيا وادارة المعرفة.

قيادة صناعة الدواجن بالتمّيز من خال العناية الفائقة بالعامل والمنتج والعميل.

النزاهة، العدالة، الشفافية، تعزيز الشراكة، مصلحة المستفيدين و المجتمع المحلي.



األنشطة المستهدفة

خدماتنا

المحاور الرئيسية للتميز
رأس المال البشري  	
تمّيز العمليات و اإلجراءات  	

ادارة المعرفة و التكنولوجيا  	
الحميمية في التعامل مع العماء 	

مشاريع الدواجن 	
مصانع األعاف 	

مصانع األدوية اليطرية 	
مصانع األضافات العلفية 	

مصانع المطهرات البيطرية 	
هيئات الخدمات البيطرية 	

الدواجن،  	 دراسات الجدوى اإلقتصادية لمشاريع 
المطهرات  العلفية،  األعــاف، اإلضافات  مصانع 

البيطرية.
ــال الــــدواجــــن،  	 ــجـ أبــــحــــاث ودراســـــــــات فــنــيــة فــــي مـ

األعاف، األدوية، المطهرات البيطرية.
ــلــــول إســـتـــشـــاريـــة يـــقـــدمـــهـــا مــتــخــصــصــون فــي  	 حــ

المجال.
حلول تسويقية لمنتجات مشاريع الدواجن. 	
حلول توفير الموارد لتشغيل وإدارة مشاريع الدواجن. 	

لتشغيل  	 ــة  ــ واإلداريـ الفنية  الــكــوادر  توفير  حــلــول 
وإدارة المشاريع.

حلول لوجيستية لخدمات مشاريع الدواجن. 	
الغذاء  	 هيئة  لمعايير  والتأهيل  المطابقة  حلول 

والدواء وإستخراج التراخيص النظامية للمشاريع.
ــادات األيــــزو  	 ــهـ حـــلـــول الــمــطــابــقــة والـــتـــأهـــيـــل لـــشـ

والجودة العالمية.
حلول تسليم المفتاح إلنشاء مشاريع الدواجن. 	
خدمات البحث والتطوير لمشاريع الدواجن. 	

٠٠٩6٢٧٩٠٧٣١٠٠٢ أحمد البشايره   : االدارة العامه: األردن 

٠٠٩6٢5٠٣٠٠٤٧١٣ د. محمد الدربي   : السعوديه 

 ٠٠٩665٩٤5١6١٤٣ صالح عبدالرحمن    

٠٠٢٠١٠6٠5٢٢٢٤١ م. احمد السكوت   : جمهوريًة مصر العربيه 

٠٠٢٤٩١٢٨٤6٢٣5٣ د. وفاء موسى   : السودان 
٠٠٩6٨٩٩٣٤56٠٤ د. عصام نصرالدين   : ُعمان 

٠٠٩6٤٧٧١١٤٤٤٨٨٨ د. ماجد حقي   : العراق 
٠٠٩65٢5٧٣٢٠٧٩ د. عبداهلل خفاجي   : الكويت 
٠٠٢١6٢٢٧٣٨5١٧ م. فوزي أوالد زايد   : تونس 

المرکز اإلستشاري لمشاریع الدواجن

http://www.poultry-consultants.com/
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مثل،
Prosthogonimus Notocotylus, 
Biharzielle E c h i n o p a r y p h i u 
m, Echinostoma, Hyopderaeum 
Catatropis verrucosa.

الشكل  التريماتودا  ديــدان  تأخذ 
جسم  من  المكون  المفلطح  الورقي 
واحد، وتُعتبر القواقع العائل الوسيط 

لهذه الديدان.
األعراض الظاهرية:

ــزال وإســهــال وانــتــفــاخ البطن 	  ُهـ
نتيجة لتهتك قناة البيض.

يبدو زرق الطائر مختلطاً بالدماء 	 
نتيجة لتهتك األمعاء. 

نتيجة  	  وعـــرج   أعـــراض عصبية 
المواد السامة التي تفرزها بعض 

األنواع من التريماتودا.
التشريح:

أجزاء  التريماتودا  أنــواع  ًتصيب 
الغشاء  مــثــل  الــجــســم  ــن  م مختلفة 

الُمخاطي لقناة البيض في
الدجاج البالغ كما تُصيب األمعاء 

التهابات  ــى  إل تـــؤدي  حيث  والــكــبــد، 
وثقوب بهم.

العاج:
يُستعمل مستحضرات البندازول، 
أو  رافوكسانيد،  أو  فلوبندازول،  أو 

نيكلوساميد.
الوقاية:

والتي  الــحــشــرات  مــن  التخلص 
الديدان،  لتلك  وسيطاً  عائاًل  تُعتبر 
ــقــواقــع وديـــدان  والــســيــطــرة عــلــى ال
وأن  والـــذبـــاب،  والــخــنــافــس  األرض 
الخرسانة.  من  التربية  أرضية  تكون 
الفرشة،  بجفاف  االهتمام  يجب  كما 
نفس  في  مختلفة  أعمار  تربية  ومنع 

الحظيرة.
طرق الوقاية العامة:.

إزالة الفرشة بين دورات التربية 
وتنظيف الحظائر جيداً.

جافة  الفرشة  على  المحافظة 
على قدر االمكان.

وااللتزام  الطيور،  إزدحام  تجنب 
ــافــة الــتــســكــيــن وفــــق مــســاحــة  ــكــث ب

الحظيرة، وكفاءة التهوية.

حماية الطيور من الطيور البرية.

نواقل  لمكافحة  برنامج  تنفيذ 
االمراض وخاصة الحشرات.

الحيوي  االن  ــراءات  ــ إجـ تــعــزيــز 
ــاج وامــاكــن  ــت فــي جميع مــراحــل االن

المشروع.

املراجع:

الـــدواجـــن - أطلس  ــراض  ــ أم دلــيــل 

األمراض الملون.
Anders Permin and Jorgen W. 

Hansen (1998). EPIDEMIOLOGY, 

DIAGNOSIS AND CONTROL OF 

POULTRY PARASITES. FOOD AND 

AGRICULTURE ORGANIZATION 

OF THE UNITED NATIONS Rome, 

1998

Gary D. Butcher and Richard D. 

Miles Intestinal parasites in backyard 

chicken flocks. http://edis.ifas.ufl.edu/

vm015

جدول رقم: )١( بعض االدوية المستخدمة في عالج الطفيليات الداخلية في الدجاج

الطفيل الدواء المستخدمطريقة االستخدام
العلفماء الشرب
0.1-0.2%0.2-0.4% PiperazineRoundworms

0.00088-0.00132%
 (3 day withdrawal prior to

slaughter)

Hygromycin B

0.003-0.004% (14 days)Coumaphos

 0.0375% (28 days withdrawal
prior to slaughter)

ButynorateTapeworms



ال شيئ يفوق الجودة
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باب مشاكل وحلول تربية الدواجن

رفقا بأمهات 
الحم مزارعكم 

 المشاكل 
اإلدارية انقالبات 

الرحم

م. أحمدعلي السكوت - مصر
استشاري تربية ورعاية وانتاج الدواجن 

مدير التسويق والدعم الفني الحدي 
شركات الجدود.

ويسعدنا اإلجابة على كل استفساراتكم 
وتقديم كل الخدمات والمشورات الفنية 

لعمالئنا الكرام:
ahmad_elsakout84@hotmail.com 

ينتظر كل  القطيع  بعد عناء 6 اشهر هي فترة تربية 
المولود  الالحم  امهات  مــزارع  او  بالحقول  العاملين 
الجديد نعم الدجاج ال يلد هو يبيض لكن االنسان ينتظر 
نجاح مجهوده وان يحصل علي انتاج البيض الوفيرالمخصب 
ام  لكل  الكتاكيت  عدد  معدالت  في  العالي  للتفريخ   الصالح 
مسكنة ومع اقترابه من نجاح حلمه قد يتحول الحلم الي كابوس 
مع زيادة التوائم )البيض الدبل او ذو الصفارين من٣- ٤% من إجمالي 

اإلنتاج

 فهـو خسـارة اقتصاديـة واجهـاد علـي ام الالحم املزرعية ومع قمة االنتاج 
الظاهريـة حينهـا  العالجـات  انـواع  وتفشـل  الرحميـة  االنقالبـات  تظهـر 

ينهـار احللـم مـع ظهـور الوفيـات والنفـوق بـن االمهـات.
لننظر وننتبه جميعا عندما تضع الدجاجة البيضة  يتحول اجلزء السفلي 
مـن القنـاة التناسـلية الداكنـة )البـوق( إلـى الداخـل هـذا يسـمح للدجاجـة 
بوضـع البيضـة حتـي دون مالمسـة اي مـواد تسـبب تلوثهـا  )برازيـة( اال 
يف بعـض احلـاالت التـي ترجـع الـي اخطـاء اداريـة يتجنب البعـض حتملها 
لذلـك يقـول انهـا فنيـة راجعـة الـي السـاللة , اجلميـع غالبـا يشـتكي مـن 
املشـكلة ويبحـث عـن حـل وال يتنـاول التحليـل  املنطقـي للمشـكلة والقـرار 

الفعـال لتجنبها.
تعريفها 

زيـادة   ( الـي   السـبب  يعـزون  املربـن  بيـض كبيـر واغلـب  هـي وضـع 
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الصفارين(ينتـج  البيـض ذى  نسـبة 
عنـه خـروج جـزء مـن قنـاة البيـض 
الفتـرة  يف  املجمـع  فتحـة  مـن 
االنتاجيـة منـذ بدايـة االنتـاج وتبلـغ 
ذروتهـا عنـد الوصـول لقمـة االنتـاج 
يف القطعـان عاليـة االنتاجيـة وقـد 
الـي  القطيـع  يف  االمـر  يتحـول 

)النهـش( االفتـراس  مشـكلة 
 االسباب 

 املشاكل اإلدارية وعاقتها 
عـدد . ١ بزيـادة  البـدء  عنـد 

اليـوم  يف  الضـوء  سـاعات 
قبـل   )photostimulation(
الـوزن  إلـى   pullet تصـل  أن 
الصحيـح فالطيـور التـي تتعـرض 
لزيـادة  طـول اليـوم لعدد سـاعات 
ينضـج اجلهـاز  أن  قبـل  االضائـة 

للمشـكلة تتعـرض  التناسـلي 
مبـا . ٢ هامـا  دورا  العليقـة  تلعـب 

توفيراالحتياجـات   مـن  حتتويـه 
للطيـور لذلـك  الغذائيـة املطلوبـة 
عـدم  مـع  يتسـاوي  النقـص  فـان 
ان  البعـض  يعتقـد  وقـد  االتـزان 
عـدم  هـو  العليقـة  يف  النقـص 
صحيـح  غيـر  هـذا  لكـن  اتزانهـا 
لذلـك الرجـاء مـن املربـن دائمـا 
مراجعـة العليقـة مـن استشـارين 
التغذيـة او الدعـم الفنـي للسـاللة  
العالقـة  علـي  احلفـاظ  ويجـب 
ان  كمـا  والطاقـة  البروتـن  بـن 
نقـص  الكالسـيوم يسـبب مشـاكل 
يف تشـكيل قشـرة البيـض وايضـا 
عضـالت  ضعـف  عـن  تنتـج  قـد 
التـي تسـتيعد سـرعة رجـوع قنـاة 
الصحيـح  وضعهـا  الـي  البيـض 

البيـض خـروج  بعـد  بسـرعة 
التبايـن واالختـالف يف التجانـس . ٣

للسـاللة  القياسـي  الدليـل  عـن 

فتكـون  العمريـة  املرحلـة  عنـد 
االوزان اما أكثر او اقل من  الوزن 
املثالـي للطيـور لذلك يجب التأكد 
مـن أن وزن اجلسـم هـو املطلـوب  
قبـل تعديـل برنامج اإلضاءة طبقا 
لشـروط الوصـول للـوزن املطلـوب 
مـع التجانـس اجلسـمي  ٩٠% يف 
نفـس الفتـرة العمريـة الصحيحـة 

كمـا  العمـر  يف  مبكـرة  تكـون  وال 
أكثـر  هـي  الزائـدة  الطيـور  ان 
عرضـة للنقالبـات بسـبب ضعـف 
كثيـرة  دهـون  ووجـود  العضـالت 

التناسـيلية االعضـاء  حـول 
دائمـا ال ينتبـه املربـن الـي الفتـرة . ٤

بدايـة  حتـي   ١٧ االسـبوع  مـن 
اعطـاء  يف  الضوئيـة  االثـارة 
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العمـر  مـن  العلفيـة   املقـررات 
يتعاملـون مـع امهـات الالحـم كمـا 
لـو كانـت الحـم مطلـوب تسـمينها 
الـي  يـؤدي  ممـا  ترتيبهـا  وليـس 

مبكـراً.  البيـض  وضـع 
العلفيـة . 5 املقـررات  قمـة  اعطـاء 

 ٧٠ الـي  االنتـاج  يصـل  عندمـا 
خطـة  بواسـطة  اإلنتـاج  مـن   %
حتـي  انتـاج   %5 مـن  تدريجيـة 
٣٠% السـتيعاب اغلـب طيـور عند 
مرحلة التبشـير وبعد ذلك ترتيب 
الزيـادة  حسـب  العلـف  جرامـات 
مديريـن  يـا   ( االنتـاج  يف  املئويـة 
بامهـات رفقـا   ) واملشـاريع  املـزارع 

قـد . 6 البطنـي  الفـراغ  يف  السـمنة 
السـمنة  بـن  البعـض  يفـرق  ال 
الترسـيبات  والقياسـية  الزائـدة 
عباعلـي  تشـكل  للدهـون  الزائـدة 
حـدوث  فتسـبب  املبيـض  قنـاة 
املشـكلة لكـن كيـف تقيـم انـت )يـا 
ذلـك(  واملشـروع  احلقـل  مديـر 
عـن  املعلومـات  كل  لديـك  ليكـن 

الدهـون
العمر 
باالسبوع

% الوسادة الدهنية 
الي وزن الجسم 

١.٢ %٢٢
٢6% ١.٨
٢ %٣١.5

اإلصابـات املرضية الكلوسـتريديا . ٧
والتهابـات  القولـون  وبكتيريـا 
واالسـهاالت  والديـدان  األمعـاء 
الغيـر  املـاء  تقـدمي  عـن  الناجتـة 

لـح صا
يف . ٨ البيـض  وضـع  معـدل  زيـادة 

االنتاجيـة. عاليـة  القطعـان 
احلـوض . ٩ عظمـة  مرونـة  قلـة 

االربطـة. وضعـف 
١٠- رمبـا اختـالل يف الهرمونـات . ١٠

يف بعـض االفـراد.

كيفية حتليل وجتنب املشكلة 
اثناء فترة التربية

علـى . ١ الطيـور  وزن  يتـم  أن  يجـب 
حيـاة  طـوال  أسـبوعي  أسـاس 
حسـاب  تسـجيل  مـع  القطيـع، 
او    % سـواء  القطيـع  جتانـس 
CV%. وفقـا للبيانـات التـي  يتـم 
جمعهـا وحتليلهـا. وهنـاك عالقـة 
بـن جتانـس وزن اجلسـم األنثـى 
ووزن البيـض ومـع ذلـك  فـإن وزن 
البيـض علـى أسـاس يومـي يوفـر 
فقـط معلومـات عن متوسـط   وزن 

لبيـض  ا
العظمـي . ٢ الهيـكل  بتطـور  ترتبـط 

وزن  كان  لـو  حتـى  التربيـة  أثنـاء 
اجلسم أثناء اإلنتاج اصبح مثاليا 
االن، حـاول حتقيـق احلـد األعلى 
 ٨ إلـى   ٤ مـن  املسـتهدف  للـوزن 
النصائـح  العمـر.  مـن  أسـابيع 
احلـد  علـى  تسـاعد  قـد  التاليـة 
القطيـع.  هـذا  اخلسـائر يف  مـن 

اثناء فترة االنتاج 
ال تتجـاوز ١6 سـاعة ضـوء مـدة . ١

)أفضـل ١٤ سـاعة(.أيضا تقليـل 
اللوكـس  )اعطـي  الضـوء  شـدة 
او  املفتـوح  العنابـر  يف  املطلـوب 

املغلقـة(. 
 قـد يسـاعد  التقليـل ببـطء مـن . ٢

كميـة العلـف مـن5% إلـى ١٠% الي 
احلـد للمشـكلة فقـط حتـي.

الغذائيـة . ٣ االحتياجـات  ضبـط 
السـاللة.  دليـل  حسـب 

اضافـة فيتامـن C  جـرام / لتـر . ٤
علـي ميـاه الشـرب. 

اصبـح االن تتوافـر منتجـات تقلل . 5
مـن املشـكلة حتتـوي عـلی االتی 

ل. كار نتيـن 5٠ - ١٠٠ جـزء  -
فـي المليـون.

بيتاييـن  5٠٠ - ٢٠٠٠ جـزء  -
المليـون. فـي 

فـي  - جـزء   ١٢٠٠ كوليـن 
. ن لمليـو ا

د.ل ميثيونـن ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ - 
جـزء فـي المليون.

اضافـة  املضـادات احليويـة حلـد . 6
مـن البكتيريـا وال نحتـاج لذكرهـا 
فلقـد اصبـح اجلميـع اكثـر خبـرة 

مـن الشـركات املنتجـة لهـا .
فـى . ٧ )الفايبـر(  األليـاف  اضافـة 

مـن  يحـد  بنسـبة 5-٧%  العليقـة 
االفتـراس.

اضافـة احد املسـهالت )امللينات(. ٨
علـي  منعكـس  تاثيـر  لهـا  والتـي 
مـن  البيضفتزيـد  االمعاءوقنـاة 
)امللـح  االنعكاسـية  حركتهـا 

االجنليـزي(.
الفتـرة  يف  مشـكلة  هـي  وختامـا 
ناجتـة  حلهـا   ميكـن  ال  االنتاجيـة 
لنبـدا  التربيـة  ادارة فتـرة   عـن سـوء 
وحـرص  بوعـي  اجلديـد  القطيـع  مـع 

شـديد.... 

املصادر 
خبرات حقلية للكاتب 

eXtension.org
امراض الدواجن وعاجها ا.د سامي عام 

Aviagen نشرات افياجن العاملية









 اأعالف الدواجن الحم - بيا�ض
     حلــوم الدواجــن والبيــض مصــدر مــن مصــادر البروتــن رخيصــة الثمــن ذات القيمــة الغذائيــة العاليــة .. ســهلة الهضــم 

وذات مــذاق اجليــد. ونظــرا للتطورالــذي حــدث فــي صناعــة الدواجــن أصبحــت تربــى علــى نطاق جتــارى مكثف.
      وإنطاقــًا مــن الــدور الــذى يقــوم بــه مصنــع مــرام لألعــاف فــى تنميــة وتطويــر اإلنتــاج الداجنــي فــى اململكــة كان 
ــاف  ــة أع ــى صناع ــاه إل ــة العلف..واالجت ــل تكلف ــة لتقلي ــاليب احلديث ــذ باألس ــة.. واألخ ــام بالتغذي ــن االهتم ــد م الب
متكاملــة .. وحتديــد االحتياجــات الغذائيــة لــكل طائــر دون زيــادة أو نقــص للحصــول علــى أعلــى معــدل إنتــاج بأقــل 
تكلفــة مــع االســتفادة مــن املــواد العلفيــة املتاحــة لتكويــن عائــق تتوفــر بهــا جميــع العناصــر الغذائيــة التــي يحتاجهــا 
ــي الدواجــن واإلرتقــاء مبســتوى  ــدة أو بيــض التفريــخ، بهــدف خدمــة مرب ــاج اللحــم أو بيــض املائ ــر ســواء إلنت الطائ
األداء العلفــي ومعامــات التحويــل لألعــاف  باعتبــار أن التغذيــة أحــد العناصــر الرئيســية التــى 
تلعــب دورًا هامــًا فــى تنميــة وزيــادة اإلنتــاج نظــرا ألن تكاليــف التغذيــة متثــل مــن 60 ـــــ %70 

مــن املنتــج النهائــي ســواء كان حلمــا أو بيضــا. 
متخصصــة  أعــاف  وتصنيــع  جتهيــز  مت  فقــد  ذلــك  أجــل  مــن 
ــواد  ــن م ــًا م ــاف عاملي ــع األع ــرق تصني ــدث ط ــطة أح بواس
نباتيــة طبيعيــة ذات جــودة عاليــة متزنــة تفــي بإحتياجــات 
الطائــر لــكل مراحــل التربيــة والتســمن أوإنتــاج البيض ذات 
جــودة عاليــة باســتخدام أعــاف مكعبــة Pellets أو محببــة 
Crumbs أو بــودرة Mash مت تصنيعهــا بأضافــة األنزميات 
ــرام  ــع م ــاج مصن ــن إنت ــر لتكــون ســهلة الهضــم م وخمائ
ملكعبــات ومركــزات األعــاف طبقــا للمواصفــات العامليــة 
األمريكــي  القومــي  املجلــس  وتوصيــات 
للبحــوث، لتحقيــق وتلبيــة 
إحتياجــات مربــي الدواجن 
فــي  اكبــر  عائــد  وحتقيــق 

ــدودة. ــة مح ــرة زمني فت
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مصادر  أحد  التفقيس  بيض  وميثل 
الدول  من  لكثير  الهامة  الدخل 
املتقدمة وخاصة دول االحتاد األوربي 
الصادر  التالي  اجلدول  ويوضح 
بيض  كميات  األوربي  االحتاد  عن 
التفقيس التي يتم تصديرها من قبل 
العالم  إلى دول  دول االحتاد االوربي 
املختلفة، وكذلك أهم الدول املستوردة 
األوربي  االحتاد  من  التفقيس  لبيض 

خالل الفترة من ٢٠١5 - ٢٠١٨.
السلع  من  الفقيس  بيض  ألن  ونظراً 
يف  واملستوردين  للمصدرين  الهامة 
يعد مصدر خطير  أنه  إال  واحد،  آن 
لنقل العدوى من خالله أو من خالل 
االدوات املستخدمة يف جمعه وتعبئته، 

وبالتالي فإن اجلدول املذكور اخلاص 
من  التفقيس  بيض  تصدير  بكميات 
اخلارج  إلى  األوربي  االحتاد  دول 
يوضح بجالء انخفاض معدل تصدير 
االحتاد  دول  من  التفقيس  بيض 
 ٢٠١6 عام  من  اعتباراً  األوربي 
يف  النسب  هذه  وتتراوح  االن  حتى 
االنخفاض من 6% إلى ما يقارب ٣٠%، 
انفلونزا  وباء  ظهور  إلى  ذلك  ويعود 
يف   )H5N8( الضراوة  عالي  الطيور 
العديد من دول االحتاد االوربي مما 
على  تصدير  حظر  فرض  يف  تسبب 
املستوردة  الدول  قبل  من  الدول  تلك 
وذلك وفق اشتراطات منظمة الصحة 

.)OIE( احليوانية

دول  بن  تنتقل  التي  األمراض  أهم 
العالم عبر بيض التفقيس:

بيض  عبر  تنتشر  التي  األمراض  إن 
التفقيس لها طبيعة خاصة، فهي لها 
قدرة على إصابة الدواجن، وقد تنتقل 
من األم املصابة إلى بيض التنفقيس 
يف  وتستمر  التناسلي  اجلهاز  عبر 
تخترق  أو  املتداول،  التفقيس  بيض 
بعد  محتوياتها  وتلوث  البيض  قشرة 
الضروري  من  فكان  البيض،  وضع 
لتجارة بيض  وضع تشريعات منظمة 
على  للحفاظ  الدول  عبر  التنفقيس 
باألمن  اإلخالل  دون  التجارة  هذه 
احليوي أو التسبب يف نشر االمراض 

من دولة إلى أخرى.

بيض التفقيس المستورد.. 
اعتبارات صحية هامة

التجارة الدولية في الدواجن ومنتجاتها، قد تمثل فرصة كبيرة النتشار عدد كبير من أمراض الدواجن عبر التجارة 
الدولية بين دول العالم. 

ويمثل بيض التفقيس أحد أهم منتجات الدواجن التي يتم تنقلها بين دول العالم عبر التجارة الدولية، حيث أن بيض 
التفقيس الخاص بالصيصان الجدود )التي تنتج االمهات(، وكذلك بيض التفقيس الخاص بالصيصان األمهات )التي 
تنتج الصيصان البياض أو الصيصان الالحم( قد ال تتوفر بالكميات المطلوبة في جميع دول العالم، وبالتالي تقوم 
كثير من تلك الدول باستيراد بيض التفقيس )الجدود أو االمهات( من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

د. صالح شعبان عبد الرحمن
معهد بحوث االمصال واللقاحات البيطرية ــــــ مصر، وزارة البيئة واملياه والزراعة- اململكة العربية السعودية

sshaban1970@gmail.com
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تنتقل  االمراض  من  العديد  وتوجد 
عبر بيض التفقيس سواء على سطح 
وتشمل  البيضة،  داخل  أو  القشرة 
أمراض بكتيرية وفيروسية ومن أهم 

تلك األمراض التالي:
فيروس  امليكوبالزما،  الساملونيال، 
الريو، وفيروس انيميا الدجاج املعدي، 
وفيروس الليكوزيس، وفيروس ظاهرة 
انخفاض البيض، وفيروس االرتعاش 
أنفلونزا  لفيروس  باإلضافة  الوبائي، 
تلوث  أو  البيضة  الطيور )عبر قشرة 

حاويات نقل البيض وخالفه(.
من  يعد  التفقيس  بيض  أن  وحيث 
عبر  األمراض  انتشار  مصادر  أهم 
األمراض  وتلك  الدواجن،  منتجات 
مشاريع  على  اقتصادية  تأثيرات  لها 
يف  الوضع  يجب  فإنه  الدواجن 
بيض  على  احلصول  أهمية  االعتبار 
للوقاية  التفقيس من مصادر موثوقة 

من تلك األمراض 
وبناًء على ذلك فقد أصدرت منظمة 
من  عدد   )OIE( احليوانية  الصحة 
باشتراطات  اخلاصة  التوصيات 
دستور  يف  التفقيس  بيض  تداول 

املنظمة للحيوانات اليابسة.
الدواجن  انتاج  شركات  على  يجب 
التقيس  لبيض  املصدرة  الدول  يف 
لتقليل  الوقائية  االجراءات  تتخذ  أن 
تنتقل  التي  األمراض  تواجد  فرص 
عبر  الصيصان  إلى  االمهات  من 
بيض التفقيس، ويكون ذلك من خالل 
تطبيق منظومة متكاملة من إجراءات 
مراحل  كافة  يف  احليوي  األمن 
اخلاصة  االشتراطات  وتتبع  اإلنتاج 
بالتحصن لتلك األمراض إن وجدت 
كذلك  الدول،  تلك  يف  بها  مسوح  أو 
االشتراطات  كافة  بتطبيق  االلتزام 

منظمة  من  الصارة  والتوصيات 
الصحة احليوانية بخصوص تصدير 
دستور  يف  الواردة  التفقيس  بيض 

املنظمة رقم )١٠:٤( ، )5:١٠(.
الصحة  منظمة  توصيات  أهم 
احليوانية )OIE( بخصوص استيراد 

بيض التفقيس:

تـــوصـــيـــات االســـتـــيـــراد مـــن دول/   .١
مــنــطــقــة أو مــؤســســة خــالــيــة من 

مرض انفلونزا الطيور.
صحية  شهادة  أرفاق  يتم  أن  يجب 
تثبت  املنشأ  دولة  من  دولية  بيطرية 

التالي:
أو  بلد  من  جــاء  التفقيس  بيض   ·
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من  خالية  مؤسسة  أو  منطقة 
مرض أنفلونزا الطيور.

قطعان  من  منتج  التفقيس  بيض   ·
أو  بــلــد  فــي  تربيتها  تــم  أمــهــات 
من  خالية  مؤسسة  أو  منطقة 
 ٢١ لمدة  الطيور  أنفلونزا  مرض 
يوما على األقل قبل أو أثناء جمع 

البيض.
يــتــم نــقــل بــيــض الــتــفــقــيــس في   ·
مواد تعبئة وتغليف جديدة أو تم 

تعقيمها بشكل مناسب.
األمــات  قطعان  تحصين  تم  إذا   ·
ــيــض الــتــفــقــيــس ضد  مـــصـــدر ب
مــرض أنــفــلــونــزا الــطــيــور، يجب 
المستخدم  اللقاح  نــوع  يذكر  أن 

وتاريخ التلقيح بالشهادة.
أو  بلد  مــن  االســتــيــراد  توصيات   .٢
من  خالية  مقصورة  أو  منطقة 
الـــعـــدوى بــفــيــروســات أنــفــلــونــزا 
 Highly( الطيور عالية اإلمراض
 )Pathogenic Avian Influenza
في الدواجن يجب على السلطات 
البيطرية أن تطلب تقديم شهادة 

بيطرية دولية تثبت أن:
أو  بلد  من  جــاء  التفقيس  بيض   ·
من  خالية  مقصورة  أو  منطقة 
ــروس فــيــروســات  ــي ــف ــدوى ب ــعـ الـ
اإلمراض  عالية  الطيور  أنفلونزا 

في الدواجن؛
تم استخالص البيض من قطعان   ·
األمات التي تم االحتفاظ بها في 
منشأة خالية من أنفلونزا الطيور 
قبل  األقــل  على  يوما   ٢١ لمدة 

ووقت جمع البيض؛
قد تم تطهير أسطح البيض وفقاً   ·
للفصل )6.٤( من دستور منظمة 

.)OIE( الصحة الحيوانية
تغليف  مواد  في  البيض  نقل  يتم   ·
بشكل  تطهيرها  تــم  أو  جــديــدة 

مناسب.
امات  القطعان  تحصين  تم  إذا   ·
ــبــيــض ضـــد فــيــروس  مــصــدر ال
يذكر  أن  يجب  الطيور،  أنفلونزا 
وتــاريــخ  المستخدم  اللقاح  ــوع  ن

التلقيح بالشهادة.
دور البلد املستورد.

السلطات املختصة يف البلد املستورد 
واملعنية بصحة احليوان تكون متعددة 
مع  ومتكامل  هام  دور  منها  ولك 
من  الدولة  حلماية  االخرى  اجلهات 
كافة  وتتخذ  اليها  األمراض  دخول 

االجراءات والوسائل لتحقيق ذلك.
بالتقدم  املستورد  يتقدم  أن  يجب 
املختصة  للجهة  استيراد  بطلب 
يف  البيطري  احلجر  عن  املسؤولة 
البلد املستورد يوضح فيه نوع وكمية 
الشحنة  ومصدر  املستوردة  الشحنة 

وتاريخ االستيراد.
البلد  يف  املختصة  اجلهة  تقوم 
املستورد  طلب  بدراسة  املستورد 
لالشتراطات  استفاءة  من  للتأكد 

املطلوبة لالستيراد
متابعة  املستورد  البلد  على  يجب 
الوضع الوبائي العاملي لألمراض من 
خالل النشرات التي تصدر عن موقع 
العاملية  احليوانية  الصحة  منظمة 
واملواقع األخرى ذات الصلة وأن يكون 
بصورة  يتم حتديثها  بينات  قعدة  لها 
فورية وفق مستجدات الوضع الوبائي 

لألمراض يف مختلف دول العالم.
يحب على السلطات احمللية يف البلد 
املستورد أن تتأكد من استيفاء شحنة 

االشتراطات  جلميع  التفقيس  بيض 
الصادرة من منظمة الصحة احليوانية 

بهذا الشأن.
يجب على السلطات احمللية املختصة 
وجود  من  التأكد  املستورد  البلد  يف 
شهادة صحية بيطرية للشحنة صادرة 

من البلد املصدر.
توصيات  من  سبق  ملا  باإلضافة 
بخصوص  احليوانية  الصحة  ملنظمة 
التفقيس  بيض  استيراد  اشتراطات 
االشتراطات  تضع  أن  دولة  لكل  فإن 
من  للتحقق  بها  اخلاصة  االضافية 
تطبيق تلك االشتراطات يف بلد املنشأ 
وكذلك تتبع البيض عند وصوله داخل 
الدولة وكذلك ميكن لهاإضافة بعض 
بعض  من  للوقاية  أخرى  اشتراطات 
أو  النيوكاسل  مثل  االخرى  األمراض 

االتهاب الشعبي املعدي. 
املراجع: 

Import Health Requirements for Hatching 
Eggs 
MAFRA Notice No.2016-000 (Day Month 
2016).
https://members.wto.org/
crnattachments/2016/SPS/
KOR/16_3180_00_e.pdf
INFECTION WITH AVIAN INFLUENZA 
VIRUSES. CHAPTER 10.4. Terrestrial 
Animal Health Code. http://wahis2-devt.oie.
int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/
tahc/2010/en_chapitre_avian_influenza_
viruses.htm
The spread of pathogens through trade in 
poultry hatching eggs: overview and recent 
developments.
S.P. Cobb
Ministry of Agriculture and Forestry 
Biosecurity New Zealand, Policy and Risk 
Directorate, P.O. Box 2526, Wellington 
6140, New Zealand
Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2011, 30 (1), 
165-175
EU Market Situation for Egg. Committee 
for the Common Organisation of the 
Agricultural Markets-19 July 2018. file:///C:/
Users/DELL/Downloads/19.07.2018_
eggs%20(1).pdf
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حطم ...
مصنعك القديم 

يتم بشكل عام تنظيم تفاعالت اإلجهاد لضمان اإلتزان البدني ومع هذا وفي كثير من األحيان تحوي هذه التفاعالت 
ومن  والتناسل  النمو  الحيوان على  قدرة  تتدخل في  ربما  التي  العضوية  تغيرات في  إنتاج  القدرة على  لها  عناصر 
المعروف بأن ارتفاع درجة حرارة البيئة تسبب هذه األنواع من التغيرات الصعبة والتي أصبحت تمثل تحدياً الخصائي 
التغذية والفسيولوجيا ومن أجل حصول منتجي الدواجن على أفضل عائد الستثماراتهم، فإنهم يجب أن يفهموا أوالً 

ويمارسوا اإلجراءات العملية الفعالة إلدارة اإلجهاد الحراري في قطعانهم. 

مهندس / أشرف عبدالرحمن خليل
ماجستير التغذية- جامعة طنطا - اململكة السعودية - شركة دواجن املتحدة - استشاري التغذية ومدير 

 Dr_ashrafkhalil65@yahoo.com - ٠٠96655964٨١7٠٠ - ٠966567٨٠6مصنع االعاف - ٠٠٠

ألن شكل العلف ومستوى الطاقة لهما 
تأثيرهما على اقتصاديات مشروعات 
الدواجن ومصنعك القدمي غير مؤهل 
للتطور املتصارع يف صناعة االعالف، 
تصنيع  كان  بقريب  ليس  زمن  فمنذ 
أعالف الدواجن تتم بطريقة تقليدية 
نقوم  اخلامات  وزن  تنسيب  بعد 
 Hammer خالل  واجلرش  بالطحن 
 Mixer الى  سحبها  يتم  ثم   mill
كانت  التي  اخللط  عملية  إلجراء 
يتم  وبعدها  دقائق   6-٤ من  حتتاج 
ارسال العلف الى املزارع لالستهالك، 
للعاملن  احمللية  الثقافة  درجت  كما 

مبجال الدواجن سواء باملجال العلمي 
أو العملي ومن خالل الكتب األكادميية 
من  التسمن  دجاج  تربية  دورة  أن 
٤٠ - 5٠ يوم وعليه كانت كل برامج 

التربية تعمل على هذا الثابت.
احلصول  وسهولة  العلم  تقدم  ومع 
والتركيز  الصناعة  تطور  مع  علية 
على البحث العلمي وتكثيفه يف مجال 
الدواجن كانت النتائج مبهرة وسريعة 
العاملن  على  لزاما  وكان  ومتوالية 
املجال  بهذا  العملية  القطاعات  يف 
هذا  يواكبوا  كي  اخلطى  يسرعوا  ان 
صدى  القى  والذي  املتالحق  التطور 

تؤمن  وشركات  قطاعات  عند  جيد 
بالتطور والبحث العلمي ودور العلماء 
الصناعة  هذه  تطوير  يف  والباحثن 
عمالقة،  وأصبحت  أمست  التي 
الكالسيكية  املفاهيم  كل  تغيرت  لقد 
املاضي  ثقافة  مع  بشدة  املرتبطة 
من  األن،  نسبية  أصبحت  والتي 
املاضي  كلمة  تعني  كانت  قريب  زمن 
التقدم  ومع  األن  ولكن  األجداد  ايام 
الدواجن  صناعة  مجال  ويف  السريع 

أصبحت تعني األمس فقط.
تدل  مقولة   - القدمي  مصنعك  حطم 
فقد  وسرعته  التطور  مدى  على 
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األعالف  تصنيع  عملية  اصبحت 
عبارة عن مجموعة خطوات استباقية 
عالي  علفي  منتج  نؤمن  خاللها  من 
اجلودة منذ اللحظة األولى من تقدمي 
العلف للكتاكيت وتقليل الوقت الالزم 
تكلفة  تقليل  وايضا  التسمن  لدورة 
الرعاية البيطرية، هذا االختصار يف 
 ٣٠( من  نسبته  وصلت  الذي  الوقت 
بل  فقط  العلف  سببه  ليس   )%٣٨-
هي جهود تراكمية من جميع العلماء 
والعاملن بهذه الصناعة هذا التقليل 
توفير  الى  أدى  التسويق  عمر  يف 
الفجوة  وتقليل  املنتج  وزيادة  الوقت 
بن العرض والطلب مع تقليل فرص 
تكلفة  وتقليل  باألمراض  اإلصابة 

التربية خاصة مع العمر الكبير.
عمليات  يف  التحكم  األن  أصبح 
الطحن واجلرش بدقة عالية كما أن 
واألعالف  للخامات  التعقيم  عمليات 
خالل  من  متالحقة  بصورة  تطورت 
تقنيات حتافظ على القيمة الغذائية 
التطوير  شمل  كما  علفية  مادة  لكل 
التحكم يف اإلضافات الغذائية والغير 
اضافتها  طرق  خالل  من  غذائية 

وخلطها سواء أثناء عملية اخللط او 
عمليات  أن  كما  الكبس،  عملية  بعد 
والتفتيت أصبحت  والتبريد  التكعيب 
غير عشوائية كما كانت بالسابق فكل 
اخلامات  استالم  منذ  التطوير  هذا 
خالل  من  مصنعة  خروجها  وحتى 
لتعطي  معا  تتالقى  وحدات منفصلة 
علف متوازن صحي امن بأقل تكلفة 

وأعلى جودة.
املتالحقة  األبحاث  اظهرت  وقد 
تأثير  له  الظاهري  العلف  شكل  أن 
املنتج  الدجاج  على  وفعال  قوي 
يف  املصانع  تطور  استغالل  مت  ولقد 
من  اللحم  من  النهائي  املنتج  تطوير 
االقتصادي  والعائد  اجلودة  حيث 
الفرشة  وحالة  املياه  واستهالك 
الدهن  وترسيب  الطاقة  ومستويات 
هذا  نتائج  خالل  من  الصدر  وحلم 
البحث الذي أظهر تأثير جودة شكل 
دجاج  أداء  على  الظاهرية  العلف 
التسمن وقد كانت هناك نتائج جيدة 
اظهرت بوضوح الكفاءة اجليدة للعلف 
العلف  من  واخلالي   Pellet املكعب 
الناعم  بالعلف  مقارنته  عند  الناعم 

مع   ،Crumb املفتت  والعلف   Mach
من  األخرى  العوامل  جميع  تثبيت 
 - التربية  طريقة  العمر-  )الساللة- 
الرعاية   - العلف  مكونات  الرعاية- 

البيطرية - املؤثرات اخلارجية(.
ووزن  العلف  شكل  بن  العاقة   )1(
التحويلية  والكفاءة  اجلسم 

والعلف املأكول:
عنبر  داخل  التجربة  إجراء  مت 
الى  تقسيمة  بعد  واحد  تربية 
ثالثة اجزاء متساوية ومت تسكن 
الكتاكيت  مبجموعات  جزء  كل 
كل  تثبيت  لضمان  املتساوية 
العلف  شكل  تغيير  مع  العوامل 
 )١( املجموعة  وغذيت  فقط 
 )Control( ناعم  علف  على 
 - )املكعب   )٢&٣( واملجموعتن 
املقارنة  مجموعتا  كانتا  املفتت( 

بالترتيب.
دجاج  على  العلف  شكل  تأثير 
اجلسم  وزن  حيث  من  التسمن 
والعلف  التحويلية  والكفاءة 

املأكول يف عمر 4٢ يوم:

أنه  نالحظ  السابق  اجلدول  من 
الناعم  العلف  استخدام  حالة  يف 
املأكول  العلف  انخفض  )الكنترول( 
العلف  استهالك  عن   %١٤ بنسبة 
اجلسم  وزن  يف  نقص  تبعه  املكعب 
بنسبة ١٧,5% أما الكفاءة التحويلية 
بنسبة  املكعب  العلف  لصالح  كانت 

زيادة ٣,٨%.
باملكعب  املفتت  العلف  مقارنة  وعند 

انخفض  املستهلك  العلف  أن  وجد 
بنسبة ١,6% والذي صاحبة انخفاض 
يف وزن اجلسم بنسبة ٣% وانخفضت 
عن   %١,١ بنسبة  التحويلية  الكفاءة 
الكفاءة التحويلية للطيور املغزاة على 

العلف املكعب.
برنامج  يكون  أن  ذلك  اثناء  ويالحظ 
التغذية على طول فترة التربية موحد 
يف شكل العلف مبعنى أن يقدم العلف 

املكعب طول فترة التربية بدون تغيير 
يراعي  وأن  متاما  الناعم  من  وخالي 
تناسب قطر املكعبات مع عمر الطيور 
األلياف  نسبة  أن  من  التأكد  وأيضا 
للساللة  املسموح  حدود  يف  بالعلف 
يؤدي  املكعب  العلف  يف  زيادتها  ألن 
التغذية  عن  الطيور  إحجام  الى 
الطيور  يجعل  مما  هضمها  لصعوبة 
تستهلك كمية أكبر من املياه وللتغلب 

Feed intake (g)FCR (g/g)Live weight (g)Treatment
40351.832202Mach
46961.762667Pellets
46221.792587Crumb
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على زيادة نسبة األلياف يتم استخدام 
أنواع مختلفة من اإلنزميات مع العلف 
باجلهاز  فلورا  امليكرو  عمل  لتشجيع 
الهضمي والتي ترفع من نسبة هضم 

العلف عامة واأللياف خاصة. 
العلف  شكل  بن  العاقة   )٢(
واستهاك املياه ورطوبة الفرشة:

املياه  استهالك  معدل  أن  وجد 
العلف  شكل  باختالف  اختلف 

هناك  كانت  وعليه  املأكول 
حسابات أخرى لرطوبة الفرشة، 
علف  على  تغذت  التي  فالطيور 
املياه  استهالك  معدل  كان  ناعم 
أقل من الطيور التي تغذت على 

علف مفتت أو مكعب.
ان  وجد  الفرشة  رطوبة  أما 
املغذاه على علف مكعب  الطيور 
عن  رطوبة  أقل  فرشتها  كانت 

أو  ناعم  علف  على  املغذاه  تلك 
مفتت وذلك رغم زيادة استهالك 
املياه يف الطيور املغذاه على علف 
مكعب ويظهر اجلدول التالي أن 
أكثر حظا يف  املفتت كان  العلف 

رطوبة الفرشة.
كمية  على  العلف  شكل  تأثير 
الفرشة  ورطوبة  املياه  استهاك 

يف عمر 35- 3٨ يوم:

النتائج  ان  السابق جند  اجلدول  من 
مالحظات  عدة  اظهرت  قد 

منها:
علف  على  تــغــذت  الــتــي  الطيور   -١
من  قــدر  أكبر  استهلكت  مكعب 
بالنوعين  مقارنة  الــشــرب  مياه 
المفتت(   - )الــنــاعــم  األخــريــن 

وهذا راجع الى:
زيادة املأكول لنفس النوع عن   ·
النوعن األخرين  املأكول من 

كما باجلدول )١(.
زيادة وزن اجلسم يحتاج الى   ·
مستوى رطوبة أعلى بأنسجة 
من  يزيد  وبذلك  اجلسم 
جانب  الى  املياه،  استهالك 
زيادة العمليات الفسيولوجية 
مع زيادة املأكول وزيادة الوزن 
من  أكبر  قدر  يحتاج  مما 

املياه.
خشونة العلف تقلل من حركة   ·
القناة  خالل  الغذائية  البلعة 
عملية  يجعل  مما  الهضمية 

واالستفادة  كاملة  الهضم 
من  القصوى  بالدرجة  منها 
الكامل  االمتصاص  خالل 
الرطب  الزرق  من  يقلل  مما 

فيقلل من رطوبة الفرشة.
كلما زاد قطر املكعبات حتتاج   ·
للمساعدة  املاء  الى  الطيور 

يف تفتيت وإذابة املكعبات.
العلف  على  تغذت  التي  الطيور   -٢
الناعم كانت أقل استهالكا للماء 
الفرشة كانت أعلى  ولكن رطوبة 
على  المغذاه  الطيور  فرشة  من 
الى  راجــع  وهــذا  المكعب  العلف 
الناعم  العلف  كمية  انــخــفــاض 
بالقناة  مــروره  وسرعة  المأكول 
سيولة  مــن  يزيد  مما  الهضمية 
ــن رطــوبــة  ــتــي تــرفــع م الــــزرق ال

الفرشة.
وكمية  العلف  شكل  بن  العاقة   )3(
التسمن  دجاج  أداء  على  الطاقة 

اإلنتاجي
يف  الهامة  األعمدة  من  الطاقة 

وارتفاع  التسمن  دجاج  تغذية 
تكون  ما  غالبا  الطاقة  تكلفة 
والطاقة  العلف  بتكلفة  مرتبطة 
يف  متالزمن  دائما  والبروتن 

علوم تغذية الدواجن.
على  متت  التجربة  هذه  ولكون 
 ٣٠٨ روس  ساللة  من  كتاكيت 
شركة  توصيات  اعتماد  مت  فقد 
وقد  الطاقة  الحتياجات  روس 
مستويات  ثالثة  استخدمت 
للطاقة )١٠٠&٩5&٩٠%( وحتى 
للتغذية على علف  يوم  عمر ٤٢ 
وزن  وكان  فقط  وناعم  مكعب 
تغذت  التي  الطيور  يف  اجلسم 
بينها  على علف مكعب ال يوجد 
عند  ظاهرة  معنوية  اختالفات 
مستويات الطاقة املختلفة بعكس 
العلف  على  تغذت  التي  الطيور 
اختالفات  هناك  فكان  الناعم 
اجلسم  وزن  يف  ظاهرة  معنوية 
 %٩٠  &١٠٠ املستويات  عند 
بانخفاض يف وزن اجلسم بنسبة 

.%٧

Litter moisture %Water intake (ml/day)Treatment
26.8235Mach
26.2291Pellets
28.0276Crumb
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أما الكفاءة التحويلية فكان هناك 
اختالفات معنوية عند استخدام 
بالعلف  ومقارنته  املكعب  العلف 

يف  تدهور  أظهر  الذي  الناعم 
انخفاض  التحويلية عند  الكفاءة 

مستويات الطاقة بالعلف.

الطاقة  العلف ومستوى  تأثير شكل 
لدجاج  اإلنتاجي  األداء  على 

التسمن

كلما  أنه  جند  السابق  اجلدول  من 
العلف  يف  الطاقة  مستوى  انخفض 
اجتهت  الطيور  أن  نالحظ  املكعب 
الطاقة  يف  النقص  تعويض  الى 
املأكول،  العلف  زيادة  طريق  عن 
بنسبة  الطاقة  مستوى  فانخفاض 
١٠% عن املستوى األمثل زاد العلف 
املأكول بنسبة ٧% تبعة انخفاض يف 
الكفاءة التحويلية بنسبة ٩% مع عدم 
بن  كبيرة  معنوية  اختالفات  وجود 

املستويات الثالثة.
مبستويات  الناعم  العلف  حالة  ويف 
هناك  يكن  لم  الثالثة  الطاقة 
املأكول  كمية  يف  معنوية  اختالفات 
الطاقة  مستوى  يف  االنخفاض  رغم 
املكعب،  العلف  على  التغذية  بعكس 
اختالفات  هناك  كان  املقابل  ويف 
على  التغذية  نتائج  يف  معنوية 
مستويات مختلفة من الطاقة على وزن 
اجلسم حيث انخفضت أوزان الطيور 
والكفاءة التحويلية عند مستوي طاقة 
الى  راجع  وهذا   ،%٧ بنسبة   %٩٠
عدم انتظام الطاقة يف العلف الناعم 
الدجاج من حيث  والناجت عن سلوك 
دون  العلف  مكونات  اختيار  ظاهرة 

األخرى أثناء التغذية. 
نفس  عند  النتائج  مقارنه  وعند 
نوعي  بكال   %١٠٠ الطاقة  مستوى 

العلف وجد اآلتي:
انخفاض يف وزن اجلسم يف   -
العلف  على  املغذاه  الطيور 

الناعم بنسبة ١٨%.
انخفاض يف الكفاءة التحويلية   -
يف الطيور املغذاه على العلف 

الناعم بنسبة ٣.%6.
املأكول  العلف  يف  انخفاض   -
يف الطيور املغذاه على العلف 

الناعم بنسبة ١٣%.
العلف  على  التغذية  أن  يظهر  وهذا 
نسبة  يف  ومتوازنة  جيدة  املكعب 
بن  توازن  هناك  أن  كما  الطاقة 
البروتن والطاقة وأن ظاهرة اختيار 
متواجد  غير  التغذية  أثناء  املكونات 
املكعب  العلف  تتناول  الطيور  وأن 
للمكون  انتقاء  بدون  كاملة  بصورة 
يف  التحسن  معنوية  على  يدلل  مما 

العائدات االقتصادية.
العلف  شكل  بن  العاقة   )4(

األداء  على  الطاقة  ومستوى 
من  التسمن  لدجاج  اإلنتاجي 
وتوزيع  العظمي  الهيكل  حيث 

اللحم
السابق  العمل  خالل  لوحظ 
ظهور نتائج أخرى تتعلق بالهيكل 
على  اللحم  واكتناز  العظمي 
الصدر وترسيب الدهون بالبطن 
أفضلية  تعطي  املواصفات  هذه 
العمليات  إجراء  عند  للدجاج 
صاالت  داخل  عليه  التصنيعية 
تركيز  كان  هنا  ومن  التصنيع 
على  والتربية  الوراثة  علماء 
تتمتع مبناطق  اخلروج بسالالت 
وكمية  اللحم  اكتناز  يف  معينة 
حسب  وهذا  املترسبة  الدهون 
واحتياجات  املستهلك  رغبات 
وكان  التصنيع  وخطوط  املسالخ 
بصفة  حتقيقه  ميكن  ال  ذلك 
يف  التغيير  خالل  من  كاملة 
اخلريطة اجلينية للدجاج او من 
أنه  وجد  ولكن  االنتخاب  خالل 
مثل  عوامل  عدة  تداخل  ميكن 
اجلينية  اخلريطة  على  العمل 
والتغذية والرعاية للخروج بطيور 

Feed intake (g) FCR

 (g/g)

Body weight (g) Energy as % of
RecommendationTreatment

47611.603019100
Pellets 50331.67304795

50891.74296090
41441.702478100

Mach 41441.74240995
41251.82230390
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احتياجات  مع  متاما  متوافقة 
السوق ورغبات املستهلك.

الطيور  أن  أثبتت  قد  والنتائج 
املغذاه على العلف املكعب أظهرت 
اجلسم  هيكل  يف  معنوية  زيادة 
عند  بالصدر  املتكون  اللحم  ويف 
على  املغذاه  بالطيور  مقارنتها 
متاثل  وجد  والتي  الناعم  العلف 
مع  اجلسم  هيكل  نسبة  يف 

اختالف مستويات الطاقة.
على  املغذاه  الطيور  أظهرت  كما 
علف مكعب جيد من حيث الشكل 
طاقة  مستوى  وعند  الظاهري 
نفس  عن  أعلى  معنوية   %١٠٠
طاقة  مستوى  عند  ولكن  العلف 

٩٠% بالنسبة لهيكل اجلسم.

وجد  الصدر  للحم  بالنسبة  أما 
متشابهة  بالذبيحة  نسبته  أن 
معنوية  فروق  وبدون  ومتقاربة 
التغذية على علف  واضحة عند 
الطاقة  مستويات  وعند  مكعب 
املختلفة. اما الطيور املغذاه على 
علف ناعم ومستوي منخفض من 
الطاقة كان أعلى يف نسبة انتاج 
ترسيب  يف  واقل  الصدر  حلم 
عن  منه  البطن  على  الدهن 

مستوى الطاقة املرتفع.
املترسبة  الدهون  نسبة  أما 
وبقية  الهضمي  اجلهاز  على 
بصفة  كانت  بالبطن  األجهزة 
املغذاة  الطيور  مرتفعة يف  عامة 
وتنخفض  مكعب  علف  على 

بتخفيض مستوى الطاقة، وكانت 
االختالفات ضعيفة وغير ظاهرة 
على مواصفات ونسبة الهيكل يف 
نوعي  كال  على  التغذية  حالة 
زيادة  أن  يثبت  وهذا  العلف 
املأكول مع ارتفاع مستوى الطاقة 
الدهن  من  عالية  نسبة  يرسب 
الطاقة  زيادة  الى  راجع  وهذا 
الطيور  احتياجات  عن  باجلسم 
الكلية مما يوجه الزائد منها الى 
تكوين الدهن يف مناطق مختلفة 
مناطق  هي  استجابة  واسرعها 

اجلهاز الهضمي.
الطاقة  ومستوى  العلف  شكل  تأثير 
وتوزيع  العظمي  الهيكل  بناء  على 

اللحم 

نوجز  أن  ميكن  السابق  اجلدول  من 
العلف  على  التغذية  حالة  يف  أنه 
بشكليه )املكعب، الناعم( ومبستويات 

الطاقة املختلفة وجد أن: 
بن  عكسي  تناسب  يوجد   -
يف  الدهن  ترسيب  نسبة 
حلم  نسبة  وبن  البطن 

الصدر.
بن  طردي  تناسب  يوجد   -
نسبة ترسيب الدهن بالبطن 

ونسبة الهيكل.

بن  عكسي  تناسب  يوجد   -
ونسبة  الصدر  حلم  نسبة 

الهيكل.
بن  طردي  تناسب  يوجد   -
ونسبة  الطاقة  مستويات 
الدهن  ونسبة  الهيكل 

املترسب بالبطن.
بن  عكسي  تناسب  يوجد   -
بالعلف  الطاقة  مستويات 

ونسبة حلم الصدر.
أما يف حالة املقارنة بن نتائج التغذية 

بشكليه  والناعم  املكعب  العلف  على 
وجد أن ميزان التفوق مييل دائما نحو 
الطيور التي تغذت على العلف املكعب 
اجليد من حيث الشكل الظاهري عند 
املقارنة بن نسبة الهيكل ونسبة حلم 
البطن  يف  الدهن  نسبة  أما  الصدر، 
كانت األفضلية لصالح الطيور املغذاة 

على العلف الناعم.
سلوك  أن  املالحظات  أظهرت  وقد 
على  التغذية  أثناء  تختلف  الطيور 
حيث  من  العلف  شكل  اختالف 
بالوجبة  املستهلك  العلف  إجمالي 

Abdominal

Fat %

Breast

meat %
Carcass % Energy as % of

RecommendationTreatment

1.6918.2572.67100
Pellets 1.4718.3572.9795

1.3618.7571.1790
1.4916.4768.91100

Mach 1.2517.1068.9195
1.0317.7768.7290
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يف  تستغرقها  التي  واملدة  الواحدة 
يزداد  الوقت  أن  الوجبة فنجد  تناول 
عند تناول العلف الناعم بدرجة عالية 
العكس  على  املفتت  العلف  يتبعه 
ينخفض الوقت يف حالة التغذية على 
التغذية  مرات  وتكون  املكعب،  العلف 
)الوجبات ( أكثر حدوثا )وجبة / يوم( 
مع ارتفاع كمية العلف املأكول )جرام 
مقارنة  الواحدة  بالوجبة  دقيقة(   /
ايضا  يظهر  وهذا  األخرى  باألنواع 
عالقة مرات التغذية بكمية استهالك 

املاء.
الى  النهائي  باملنتج  نصل  وحتى 

هناك  اقتصادي  عائد  أعلى  حتقيق 
بعض املالحظات التي يجب تطبيقها 
بشيء من احلزم والشدة داخل منشأة 
حتى  ومصاحبته  األعالف  تصنيع 

نزوله معلف الدجاج ومنها:
لصاالت  الكامل  الفصل   ·
العالم  عن  األعالف  مصانع 
اخلارجي ملنع دخول أي طيور 
برية أو قوارض أو حشرات.

محيط  يف  الكامل  التحكم   ·
باألسوار  اخلارج  من  املصنع 
أو  الضالة  احليوانات  ملنع 
باحة  دخول  من  األليفة 

والشدة  احلزم  مع  املصنع 
على  الساعة  مدار  على 
الرئيسية  املصنع  مداخل 
اسلوب  تطبيق  مع  والفرعية 
كل  على  والتعقيم  التطهير 
من يدخل ملنطقة املصنع من 
معدات وسيارات وعاملن مع 
تنفيذ إجراء شديدة احلرص 
برنامج  بتنفيذ  الزائرين  مع 

االستحمام وتغيير املالبس.
بعناية  اخلام  املواد  اختيار   ·
مع  متوافقة  تكون  أن  على 
ملنطقة  العاملية  املواصفات 
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من  خالية  تكون  وأن  التربية 
أم  بأنواعها  التلوث  مصادر 
التلوث  مسببات أو محفزات 
خالل مراحل النقل والتصنيع 

والتداول.
أماكن  سالمة  من  التأكد   ·
وسيلو  اخلامات  استقبال 
مسببات  من  التخزين  هات 

أو محفزات التلوث.
العلف  مصنع  يكون  أن   ·
من  شديدة  لرقابة  خاضع 
جانب عناصر األمن احليوي 

والوقائي،
مجموعات  عند  يكون  أن   ·
وخاصة  والتصنيع  التشغيل 
كاملة  دراية  اإلنتاج  مهندس 
األمن  برامج  واتباع  بتطبيق 

احليوي ومراقبة اجلودة.
داخل  تتوفر  أن  مراعاة   ·
جميع  األعالف  مكونات 
على  الطيور  احتياجات 
وحسب  العمر  اساس 
األم  الشركة  توصيات 
طريقة  مراعاة  مع  للكتكوت 
ونوع التربية ومنطقة التربية.
املواد  جميع  جودة  مراقبة   ·
والعلف  التصنيع  الداخلة يف 
خالل  من  عنها  الناجت 

املختبرات.
اجلرش  عملية  تتوافق  أن   ·
عمر  مع  للخامات  والطحن 
خالل  من  وذلك  الطيور 
فتحات  قطر  يف  التحكم 
مع   )Screen( الغربال 
اإلضافات  جتانس  ضرورة 
والطحن  اجلرش  نواجت  مع 
جانب  من  فرزها  لعدم 

الطيور أثناء التغذية.

الناجت  العلف  شكل  يكون  أن   ·
فال  كاملة  مواصفات  ذات 
الناعم يف  العلف  تزيد نسبة 
عن  واملفتت  املكعب  العلف 
أخر  بها يف  املسموح  النسبة 

نقطة وهي معلف الطيور.
األدوية  إضافة  من  التأكد   ·
واإلضافات من مواد غذائية 
بكمياتها  غذائية  وغير 
وبصورتها  بها  املوصي 

املطلوبة وبطريقة صحيحة.
جودة  من  باستمرار  التأكد   ·
وإعطاء  اخللط  عملية 
املطلوب  الزمن  اخلالط 
على  املداومة  مع  للخلط 
سالمة  على  االطمئنان 
قياس  خالل  من  اخلالط 

معامل اخللط.
التعبئة  عمليات  تتم  أن   ·
والتفريغ  والنقل  والشحن 
بطرق تتالءم مع عدم التأثير 

على شكل العلف.
ان يتم اختيار معدات املزارع   ·
وتفريغ  نقل  عن  املسئولة 
على  تؤثر  ال  بحيث  العلف 
الى  الواصل  العلف  شكل 

معلف الطيور.
أن يكون لدى مديري املصانع   ·
العلم واخلبرة الكافية لوضع 
وتنفيذها  اإلنتاج  سياسة 
الواردة  املعطيات  حسب 
إدارة  أو  املزارع  إدارة  من 

التسويق.
ووجب علينا أن نقول من واقع خبرتنا 
شركات  على  أنه  املتواضع  وعلمنا 
على  ليس  بالعلف  تهتم  ان  الدواجن 
ولكن  بتصنيعه  املصنع  قام  علف  أنه 
من  ميثل  هام  تكلفة  مركز  أنه  على 

التشغيلية وأن  التكلفة  6٠-٧٠% من 
نحاول  وأن  الكالسيكية  ثقافتنا  نغير 
ننسى  أن  فيجب  مشاريعنا  نطور  أن 
ثقافة املاضي بأن املصنع هو املسئول 
عن جودة العلف بل جودة العلف تبدأ 
صاالت  اخلامات  دخول  قبل  من 
مصنع  أن  نعلم  أن  يجب  املصنع، 
العلف هو أداة من أدوات علم التغذية 
ويجب ان نعترف بأنه ليس كل علف 
العلف هو علف صالح  ينتجه مصنع 
للطيور بل يف كثير من األحيان يكون 

نقمة على الطيور.
ومما سبق جند أن النتائج من دراسة 
قد  الطاقة  ومستويات  العلف  شكل 
أظهرت بوضوح أن التغذية على علف 
مكعب عالي اجلودة قد أظهر حتسن 
اإلنتاج  حيث  من  الطيور  أداء  يف 
العلف  باستخدام  مقارنة  واجلودة 
التحسن  وهذا  التغذية،  يف  الناعم 
املنافسة االقتصادية  الناجت يزيد من 
تطويعه  سهولة  خالل  من  للمنتج 
كان  سواء  السوق  احتياجات  حسب 
مبردا أو مجمدا أو مجزئا أو مصنعا 
املشروع  مدير  يعطي  التحسن  فهذا 
وواضعي السياسات التسويقية مرونة 
ومساحة واسعة من احلركة كي يلبي 
رغباته  بكل  دائما  السوق  احتياجات 
تسويقية  أفضلية  يعطيني  وبذلك 
اقتصادية  بعوائد  املشروع  على  تعود 

جيدة. 
املصادر:

1- Brickett ,Dahiya and Classen 
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الهضمية  للقناة  املختلفة  املناطق  البكتيري يف  )أواًل( احملتوى 
واآلثار الناجمة عنه

بعض أنواع البكتيريا التي يتناولها الطائر لن تجد الظروف المالئمة 
تتحطم  أن  إما  وهذه  األكسجين.......الخ(  )حرارة،  الهضمية  القناة  في 
بإفرازات القناة أو تُطرد كما هي في البراز، وقد يحدث للبعض منها أن 
تتكاثر وتتضاعف تحت ظروف معينة، وقد يحدث أن تقضي نواتج التمثيل 
لبعض األنواع على أنواع أخري من البكتيريا، وفيما يلي سنتناول المحتوى 

البكتيري في المناطق المختلفة للقناة الهضمية واآلثار الناجمة عنه:
)١( احلوصلة

تعتبر الحوصلة بيئة مناسبة لنمو البكتيريا المنتجة لألحماض والتي 
تعمل على تكسير الكربوهيدرات، وإذا ما قورنت الحوصلة بأجزاء القناة 

أهمية 
ميكروفلورا 

القناة 
الهضمية

إن للكائنات الحية الدقيقة )الميكروفلورا( الموجودة بالقناة الهضمية 
للطيور أهمية كبيرة في العديد من الوظائف الفسيولوجية للجهاز الهضمي؛ 
الهضمية  القناة  تكون  مباشرة  الفقس  عقب  الكتكوت  حياة  بداية  ففي 
معقمة وخالية من الميكروبات ولكن سرعان ما يتم دخول الكائنات الحية 
الدقيقة )الميكروفلورا Microflora( للقناة الهضمية إثر إلتقاط الطائر 
لمخلفات الفقس داخل المفرخ أو إلتقاط مواد غذائية أخرى من أرضية 
المسكن، يعتمد محتوي القناة الهضمية من الكائنات الحية الدقيقة على 
في  الحال  ويستمر  المحيطة،  البيئة  في  الصحية  الشروط  تطبيق  مدى 
والفرشة(  والماء  )الطعام  المحيطة  البيئة  الدقيقة من  الكائنات  التقاط 
ومع مرور الوقت يتكون ما يُعرف بالمستوى العادي من الكائنات الدقيقة 
إننا  أكلينيكية )مرضية(.  أية أعراض  الذي ال تظهر معه  المستوى  وهو 
وتوزيعها في  األمعاء  أهمية ميكروفلورا  المقالة بصدد توضيح  في هذه 
البروبيوتيك  باستخدام  ذلك  ربط  مع  الوظيفي  ودورها  الهضمية  القناة 

Probiotics، وفيما يلي عرض لتلك النقاط الهامة:

أ. د./ طارق أمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن 

كلية الزراعة والطب البيطري، 
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
جوال ٩665٤٢٨٢5٤٧٩+
tarkamin@gmail.com
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يعتبر  دورهــا  فإن  األعورين  وبخاصة  األخــرى  الهضمية 
عديم القيمة إال أنه نظراً ألن الحوصلة تسبق سائر أجزاء 
القناة الهضمية فإن أي تأثير سلبي أو إيجابي للبكتيريا 
وتشير  بعد،  فيما  كبير  تأثير  يتبعه  بها سوف  الموجودة 
هي  الحوصلة  في  السائدة  البكتيريا  أن  إلــي  األبحاث 
 Lactobacilli بكتيريا حامض الالكتيك أو الالكتوباسيالي
 Entrococci واإلنتيروكوكاي Micrococci والميكروكوكاي
Staphylococci والكولي-أيروجينيس  واإلستافيلوكوكاي 

.Yeasts والخمائر Coli-aerogenes

الكائنات  من  الحوصلة  محتوي  على  العليقة  تؤثر 
الدقيقة؛ فمثاًل تعمل التغذية على عليقة غنية بالجلوكوز 
تعمل  كذلك  الخمائر،  من  كبيرة  أعداد  نمو  تشجع  على 
بكتيريا  أعــداد  زيــادة  على  القمح  مطحون  على  التغذية 
تــؤدي  بينما   Clostridium welchii الكوليستريديم 
أعداد  زيادة  إلى  اللحم  أو  العظم  مسحوق  على  التغذية 
أعــداد  وإنخفاض   Eschrichia coli القولون  بكتيريا 

بكتيريا حامض الالكتيك. 
)٢( األجزاء من املعدة حتى نهاية اللفائفي

ال يختلف نوع الكائنات الدقيقة في القناة الهضمية 

بصفة عامة عما ذكر في الحوصلة ولكنها تتباين بدرجة 
الحوصلة  من  تنتقل  التي  فالكائنات  كمياتها،  في  كبيرة 
كبيرة  نسبة  وتتعرض  والقونصة  الغدية  المعدة  إلي  تمر 
العالية  للحموضـة  المحطـم  التأثيـر  بفعل  للهالك  منها 
وبــدءاً  مــرة،   ١٠-١٠٠ من  أعــدادهــا  وتقل   )pH= 2-5(
وتبدأ   )pH= 5.8-7.5( الحموضة  تقل  عشـر  اإلثنى  من 
من  البكتيريا  لشفاء  نتيجة  التزايد  في  البكتيريا  أعداد 
تتحطم،  لم  التي  البكتيريا  لتضاعف  أو  الحموضة  فعل 
ونظراً لسرعة مرور البلعة الغذائية في الجزء العلوي من 
األمعاء الدقيقة فإن الوقت ال يسمح للبكتيريا بالتضاعف 
إال إذا انغمست في الطبقة المخاطية لألمعاء، ومع نهاية 
البلعة  مرور  سرعة  تقل  األعورين  من  والقرب  اللفائفي 
نمو  لحدوث  الوقت  من  متسعاً  هناك  فيكون  الغذائية 

وتضاعف للكائنات الدقيقة. 
)3( األعوران

وتضاعف  لنمو  المثلى  الــظــروف  األعــــوران  يــوفــر 
 )١( يلي:  فيما  نوجزها  أســبــاب  لعدة  نــظــراً  البكتيريا 
محتواه السائل، )٢( درجة الحموضة المستحبة للبكتيريا 
)pH = 5.6 -6.5(، )٣( الوسط الالهوائي، )٤( يتم تفريغ 
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األعورين على فترات )تبلغ 6-٨ ساعات( مما يتيح فترات 
مناسبة للنمو والتضاعف.

)ثانيًا( البكتيريا وأثرها على القناة الهضمية والتغذية
)١( تأثير البكتيريا على التركيب املورفولوجي لألمعاء

تؤدي التغذية على عالئق خالية من الميكروبات )أو 
وزن  إنخفاض  إلى  تحتوي على مضادات حيوية(  عالئق 
األمعاء الدقيقة؛ ومعنى هذا أن وجود الميكروبات يؤدي 
األنسجة  كمية  زيادة  عن  الناشئ  األمعاء  وزن  زيادة  إلى 
في  الحرة  الشبكية  الطالئية  الخاليا  وعدد  الليمفاوية 
منطقة  في  المخاطية  تحت  والطبقة  المخاطية  الطبقة 
اللفائفي، أي أن البكتيريا تؤثر على وظائف الخاليا في 
وبناًء  فترة حياتها ومعدل إحاللها،  المنطقة وطول  هذه 
الحيوية  المضادات  دور  بأن  القول  يمكن  سبق  ما  على 
إبطال  فــي  ــا  دورهـ خــالل  مــن  يظهر  للنمو  كمنشطات 
المفعول السيئ للبكتيريا على خاليا األمعاء مما ينتج عنه 
زيادة في كفاءة اإلمتصاص ومعدل اإلستفادة من الطعام.

)٢( تأثير البكتيريا على الكربوهيدرات 
يؤدي النشاط البكتيري في الحوصلة إلي ما يسمي 
الكربوهيدرات  لبعض   Predigestion المبدئي  بالهضم 
مثل  العضوية  األحــمــاض  إنــتــاج  بعض  ذلــك  عــن  وينتج 
حامض الالكتيك وحامض الخليك وحامض البروبيونيك، 
وهذه النواتج قد يحدث لها إمتصاص جزئي خالل جدار 
الحوصلة إال أن الغالبية منها تتحرك عبر القناة الهضمية 
في  الحقيقية  اإلمتصاص  مــواضــع  إلــي  وصولها  حتى 
األمعاء الدقيقة، أثبتت الدراسات أن تأثير البكتيريا على 
نشاط إنزيم األميليز يكون ضعيفاً في األماكن المختلفة 
إنتاج  على  يذكر  تأثير  لها  وليس  الهضمية  القناة  من 

السكريات الثنائية في األمعاء الدقيقة. 
قد يحدث ألسباب متعددة أن ال يتم هضم وإمتصاص 
الكربوهيدرات في األمعاء الدقيقة على الوجه األكمل إما 
لغياب اإلنزيمات المسئولة أو نتيجة لسرعة حركة األمعاء 
وفي مثل هذه الحاالت تُعد الكربوهيدرات غير الممتصة 
لنشاط  خصباً  مجاالً  الدقيقة  األمعاء  في  والمتواجدة 
الجزء  في  تتواجد  التي  البكتيريا  من  الضخمة  األعــداد 

وعلى  األعــوريــن،  وخاصة  الهضمية  القناة  من  السفلي 
الرغم من أن هناك أدلة تشير إلي حدوث بعض الهضم 
البكتيري في األعورين لأللياف إال أن ذلك ال يلعب دوراً 
فعاالً في تغذية الطيور إذا ما قورن بدوره في األرانب أو 

الثدييات أكلة األعشاب.
)3( تأثير البكتيريا على البروتينات

يؤدي وجود المضادات الحيوية مع العليقة إلي زيادة 
زيادة  وبالتالي  العليقة  بروتينات  من  اإلستفادة  معدالت 
معدالت النمو، ويظهر ذلك جلياً إذا كان محتوي العليقة 
للحصول  الالزمة  االحتياجات  من  أقل  البروتينات  من 
من حامض  اإلستفادة  معدل  زاد  نمو حيث  أقصى  على 
األمعاء  ميكروفلورا  غياب  عند  الكتاكيت  في  الليسين 
بعض  ذكر  الحيوية،  بالمضادات  نشاطها  إيقاف  عند  أو 
العلماء أن وجود بروتين منخفض القيمة الهضمية يجعل 
السفلي  الجزء  في  البكتيريا  لنشاط  صالحة  مــادة  منه 
من القناة الهضمية وغالباً ما ينتج عن ذلك مواد ضارة 
للطائر مثل األمونيا التي تنشأ من تحلل اليوريا بواسطة 
إنزيم اليوريز Urease كما تنتج األمونيا من عمليات نزع 
مجموعة األمين Deamination من األحماض األمينية أو 
من التحلل الذاتي لخاليا البكتيريا نفسها، ومن أهم نواتج 
كبريتيد  غاز  إنتاج  هو  البروتينات  على  البكتيريا  نشاط 

الهيدروجين والمركبات الكبريتية العضوية األخرى. 
)4( تأثير البكتيريا على الدهون

الضار  التأثير  أن  إلــي  األبــحــاث  من  العديد  تشير 
أن  عن  ناشئ  الدهون  وإمتصاص  هضم  على  للبكتيريا 
أحماض  شطر  على  الــقــدرة  لها  البكتيريا  ــواع  أن بعض 
الصفراء المرتبطة إلي مركب التاورين Taurine ومركب 
العلوي  الجزء  في  ذلــك  حــدث  وإذا  Choline؛  الكولين 
للبكتيريا  الزائد  التضاعف  بفعل  الهضمية  القناة  من 
فإنه يقلل من معدالت إمتصاص الدهون وينتج عن ذلك 
إنشطار  نواتج  بعض  تؤثر  الدهني،  بالبراز  يُعرف  ما 
أحماض الصفراء على عملية االنتقال النشط للسكريات 
واألحماض األمينية، تُعيق ميكروفلورا األمعاء إمتصاص 

الكوليسترول مما يؤدي إلي إفرازه مع البراز.
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والعناصر  الفيتامينات  عــلــى  البكتيريا  تــأثــيــر   )5(
املعدنية

تحتاج كثير من البكتيريا المعوية إلي الفيتامينات وهي 
في ذلك تنافس الطائر على فيتامينات العليقة؛ فكل منهم 
البكتيريا  الفيتامينات، ومنافسة  لتلك  في أشد االحتياج 
للطائر على الفيتامينات يكون ضاراً عندما تحتوي العليقة 
على كميات محدودة من الفيتامينات ألن البكتيريا تستأثر 
لنفسها من تلك الفيتامينات حارمة بذلك الطائر ومسببة 
الجانب  وعلى  الطائر،  على  الفيتامينات  نقص  أعــراض 
عديدة  أنــواعــاً  تنتج  البكتيريا  من  أنــواعــاً  هناك  اآلخــر 
ومن  الطائر،  منها  يستفيد  قد  والتي  الفيتامينات  من 
على  السلبي  تأثيرها  أيضاً  للبكتيريا  الضارة  التأثيرات 
معدل اإلمتصاص واإلستفادة من بعض العناصر المعدنية 

مثل الكالسيوم والزنك والمنجنيز.
)ثالثًا( البروبيوتيك Probiotics يف صناعة الدواجن 
أنها  على   Probiotics البروبيوتيك  تعريف  يمكن 
بهدف  للعليقة  إضافتها  تتم  حية  نافعة  »مــيــكــروبــات 
تحسين االتزان الميكروبي في داخل األمعاء بحيث تسود 
أو  الضارة  الميكروبات  النافعة على حساب  الميكروبات 
الممرضة«، تعد البروبيوتيك من أهم منشطات ومحفزات 
النمو الطبيعية، تضم البروبيوتيك العديد من الميكروبات 
والبفيدوباكتر   Bacillus الباسيللس  أشهرها  والــتــي 
 Lactobacillus والالكتوباسيللس   Bifidobacterium
والــالكــتــوكــوكــاس   Enterococous ــروكــوكــاس  ــي ــت واإلن
 Streptococcus واالســتــربــتــوكــوكــاس   Lactococcus
 Fungus والــفــطــريــات   Yeasts الخمائر  مــن  والــعــديــد 
اســتــخــدام  يــكــثــر   ،Aspergillus األســبــرجــلــلــس  مــثــل 
في  اإلنسان  أطعمة  في  والبفيدوباكتر  الالكتوباسيللس 
حين يكثر استخدام الباسيللس واإلنتيروكوكاس وخمائر 
اإلنتاج  أعالف  في   Saccharomyces السكارومايسيس 
استخدام  يكثر  التسمين  دجــاج  أعــالف  وفي  الحيواني، 
البروبيوتيك  عمل  يعتمد  والباسيللس،  الالكتوباسيللس 

على آليتين أساسيتين هما:
 Competitive exclusion الــتــنــافــس  الــطــرد   .١

للميكروبات الممرضة.
٢. تحسين مناعة وصحة الطيور.

عدة  الممرضة  للميكروبات  النافسي  الطرد  يشمل 
اتجاهات تضم كل من:

التنافس على المواد الغذائية بين الميكروبات النافعة  أ- 
والضارة.

سامة  ميتابولزمية  لمواد  النافعة  الميكروبات  إنتاج  ب- 
تقضي على الميكروبات الضارة أو على األقل تثبط 

نموها وتكاثرها.
التنافس على االلتصاق بجدار األمعاء الداخلي فثبت  ت- 
الميكروبات النافعة نفسها على جدار األمعاء وال تجد 
الميكروبات الضارة لها مكاناً فيتم طردها من القناة 

الهضمية. 
البروبيوتيك  استخدام  أن  ــدراســات  ال أثبتت  لقد 
يقلل من أعداد السالمونيال في القناة الهضمية، وتشير 
عالئق  فــي  الالكتوباسيللس  اســتــخــدام  أن  ــدراســات  ال
نوع  مــن  الممرضة  الميكروبات  مــن  قلل  قــد  الــدواجــن 
 ،E. coli الكلوستريديا والكامبيلوباكتر وبكتيريا القولون
تعمل البروبيوتيك على رفع كفاءة الجهاز المناعي للطيور 
المبطنة  المخاطية  الطبقة  مناعة  تحسين  على  اعتماداً 
تنشط  البروبيوتيك  أن  كما  الداخل  من  األمعاء  لجدار 
 )Macrophages الخاليا اإللتهامية العمالقة )الماكروفاج
Natural Killer cells؛ حيث  القاتلة الطبيعية  والخاليا 
أثبتت الدراسات أن البروبيوتيك ينشط الخاليا اإللتهامية 
العمالقة في اللفائفي واألعور بما يضمن صحة وسالمة 
البروبيوتيك  أن  إلى  باإلضافة  للطيور  الهضمي  الجهاز 
المناعي(،  )الجلوبيولين  المضادة  األجسام  إنتاج  ينشط 
والجدير بالذكر أن إضافة البروبيوتيك لدجاج التسمين 
الصيف(  شهور  )أثناء  الحراري  لإجهاد  التعرض  أثناء 
قد كان له آثاراً إيجابية على معدالت نمو الطيور وأوزان 

الجسم وقد خفض من معدالت النفوق.
املراجع 

كتاب »فسيولوجيا الدواجن والطيور« عام ٢٠١٨، أ.د./ طارق   -
القصيم،  جامعة  والترجمة،  العلمي  النشر  إدارة  عبيد،  أمين 

السعودية.
كتاب »تشريح ووظائف أعضاء الطيور الداجنة«)٢٠٠٣(. أ.د./   -
المعطى  عبد  الفتاح  عبد  وأ.د./  الحباك  مصطفي  محمد 

درويش. الطبعة األولى، دار السعادة للطباعة، القاهرة.
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عــلــي  احلــــــــــــرارة  ــيــــر  ــأثــ تــ )أواًل( 
العناصر الغذائية يف البيض

يـــوجـــد الــعــديــد مـــن الــعــنــاصــر 
ــة فـــي الــبــيــض فـــي صـــورة  ــي ــغــذائ ال
تلك  تكون  كــأن  للجسم  متاحة  غير 
معين  بروتين  مع  مرتبطة  العناصر 
مثل وجود الحديد مرتبطاً مع بروتين 
في  واألوفوترانسفيرين  الفوسفيتين 
بعض  هناك  أن  يعني  وهــذا  البيض، 
العناصر الغذائية بالبيض ال يستطيع 

جسم اإلنسان االستفادة منها بصورة 
المطبوخ  غــيــر  الــبــيــض  فــي  كــامــلــة 
وذلك لألسباب اآلتية: )١( بروتينات 
ــون مــقــاومــة  ــك الــبــيــض تــمــيــل ألن ت
المعدية  اإلنزيمات  بواسطة  للهضم 
علي  البياض  يحتوي   )٢( والمعوية، 
ــمــات  ــزي مــثــبــطــات عــمــل بــعــض اإلن
الــهــاضــمــة؛ لــذلــك فــإن الــحــرارة أو 
علي  تعمل  التي  األخــرى  المعامالت 
من  البروتينات  طبيعة(  )تغيير  دنترة 
هضم  مــن  كثيراً  تحسن  أن  شأنها 

الكثير  يجعل  مما  البروتينات  تلك 
في  الموجودة  الغذائية  العناصر  من 
جسم  يستطيع  وبذلك  متاحاً  البيض 
فإن  ولهذا  منه،  االستفادة  اإلنسان 
الطبخ الحراري للبيض يُحسن كثيراً 
كذلك  للبيض،  الغذائية  القيمة  من 
الطعم  تحسين  علي  الــحــرارة  تعمل 
واالستساغة للبيض حيث يتحسن كل 
 Texture )من البنية التركيبية )القوام
والنكهةFlavor، وعلي الجانب اآلخر 
فلقد أثبتت الدراسات أن المعامالت 

العوامل التي تؤثر على القيمة 
الغذائية للبيض

تتأثر القيمة الغذائية للبيض بالعديد من العوامل التي أشهرها تخزين البيض وطرق طبخ وإعداد البيض هذا إلى 
جانب العوامل الغذائية والبيئية التي تعيش بها الطيور، إن الطبخ بالنار إحدى أهم وسائل إعداد األطعمة المختلفة 
وجعلها في صورة أكثر استساغة وأشهى طعماً، ولقد أبدع اإلنسان وتفوق في طرق الطهي المختلفة والتي بالطبع 
تختلف باختالف الشعوب والثقافات والتي تتباين بين األقطار، ومن المعلوم لدى الجميع أن الطبخ يُحسن من هضم 
الطعام ويُزيد من استفادة الجسم من العناصر الغذائية الموجودة فيه، فعلى سبيل المثال يعمل الطبخ على زيادة 
استفادة الجسم من الحديد الموجود في الغذاء، إال أنه على الجانب اآلخر فإن الطبخ يقلل من محتوى الغذاء من 
بعض العناصر الغذائية الهامة األخرى مثل الفيتامينات حيث تتسبب الحرارة في تكسير الفيتامينات لذلك فإننا في 
هذه المقالة سوف نتناول طرق طبخ البيض وتأثيراتها على العناصر الغذائية الموجودة في البيض، هذا إلي جانب 
أن تخزين الغذاء صار إحدى ضروريات الحياة حتى يستطيع المرء تناول األطعمة في غير أوقات إنتاجها لذلك فإننا 

في هذه المقالة سوف نتعرض كذلك إلي تأثير التخزين على محتوى العناصر الغذائية في البيض. 

السيدة/ غادة زكريا عيد
ghadae5@gmail.com - باحثة يف علوم تغذية الدواجن
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ــؤثــر ســلــبــاً عــلــي بعض  الــحــراريــة ت
تتسبب  حــيــث  الــغــذائــيــة  الــعــنــاصــر 
األمينية  األحــمــاض  بعض  فقد  فــي 
يلي  وفيما  والفيتامينات،  األساسية 
عرض ألهم التأثيرات التي تقوم بها 
والدهون  البروتينات  علي  الــحــرارة 
في  المعدنية  واألمالح  والفيتامينات 

البيض:
)أ( تأثير احلرارة علي بروتينات 

البيض 
ــيــض بــالــطــرق  ــب ــخ ال ــؤدي طــب ــ يـ
املعروفة إلي حتسن هضم بروتينات 
الــبــيــض وحتــســن الــطــعــم والــقــوام، 
إلــي  املــمــيــزة  الــبــيــض  نكهة  ــرجــع  وت
املركبات الطيارة الناجتة عن تكسير 
ــرارة،  احلــ بفعل  الــبــيــض  بــروتــيــنــات 
تتسبب  احلــرارة  أن  بالذكر  واجلدير 
األمينية  األحــمــاض  بعض  فقد  يف 
األساسية نتيجة حدوث األكسدة لها 
وكذلك نتيجة حدوث بعض التفاعالت 
الكيميائية األخرى مثل تفاعل ميالرد
يحدث  الــذي   Maillard Reaction
مما  والكربوهيدرات  البروتينات  بن 
أحد  )وهــو  الليسن  فقد  يف  يتسبب 
وال  األساسية(،  األمينية  األحماض 
التأكيد  ــي  إل املــقــام  هــذا  يف  يفوتنا 
يحمل يف  مــيــالرد  تــفــاعــل  أن  عــلــي 
طياته بعض الفوائد مثل إنتاج بعض 
الروائح والطعوم )املذاقات( اجلديدة 
ممـــا يُـــزيـــد مـــن اســتــســاغــة ومـــذاق 
يف  ــرارة  احلـ تتسبب  كذلك  البيض، 
بعض  من  االستفادة  معدالت  خفض 
األحماض األمينية وذلك ألن احلرارة 
ــكــون بــعــض الــروابــط  تــعــمــل عــلــي ت
العرضية التي تتسبب يف فقد الليسن 
وآالنيل ليسن Alanyl lysine، كذلك 

التي  هناك بعض األحماض األمينية 
تكون حساسة لعمليات األكسدة مثل 
والتيروزين،  والتربتوفان  امليثيونن 
ويذكر العلماء أنه ميكن تقليل معدالت 
الفقد يف تلك األحماض األمينية عن 
طريق جتنب الطبخ الزائد )التعرض 

للحرارة لفترات طويلة(.
ــرارة عــلــي دهــون  ــ )ب( تــأثــيــر احلـ

الصفار 
ــيــض مــيــزة  ــب ــح احلــــــرارة ال متــن
التي  النكهة  هامة جداً وهي حتسن 
ــراري  احلـ التحلل  عملية  تــصــاحــب 
 ،Lipid pyrolysis الصفار  لدهون 
تــقــوم كــل مــن اخلــصــائــص املــضــادة 
لــألكــســدة لــلــيــبــوبــروتــيــنــات وكــذلــك 
مبنح  لليبوبروتينات  التركيبي  البناء 
دهون الصفار حماية جيدة جداً ضد 
األكسدة الزائدة، تعمل احلرارة علي 
املميز  التركيبي  البناء  ذلــك  متزيق 
للدهون إال أنها تظل محتفظة بعناصر 
احلماية السابق اإلشارة إليها ولذلك 
الطبخ  عمليات  بـــأن  ــقــول  ال ميــكــن 
احملتوي  علي  سلباً  تؤثر  ال  املعتادة 
تتسبب  ــاً  ــان أحــي لــلــبــيــض،  الــدهــنــي 
الغذائية  القيمة  خفض  يف  احلــرارة 
لدهون الصفار نتيجة حلدوث بعض 
أكسدة  مثل  الكيميائية  التفاعالت 
الروابط املزدوجة )الثنائية( عن طريق 
 ،Peroxides البيروكسيدات  تكون 
حتتوي  البيروكسيدات  ألن  ونــظــراً 
مرتبطتن  أكــســجــن  ذرتــــن  ــي  عــل
تكونان  وبالتالي  فردية  برابطة  معاً 
قادرتان علي أكسدة املركبات األخرى 
لذلك فإن تلك البيروكسيدات ميكنها 
مكونة  الــبــروتــيــنــات  مــع  تتفاعل  أن 
مركبات غير ذائبة، كذلك حتت بعض 

الظروف االستثنائية ميكن أن تتكون 
السامة  الكوليسترول  أكاسيد  بعض 
وذلك خالل عمليات جتفيف الصفار 

)احلفظ بالتجفيف(.
عـــلـــي  احلـــــــــــــــــرارة  تـــــأثـــــيـــــر  )ج( 

الفيتامينات واألماح املعدنية 
البيض  أن جتفيف  العلماء  يذكر 
ال يؤثر علي محتواه من فيتامن »أ«، 
واجلدير بالذكر أن البيض يفقد كمية 
قليلة جداً من فيتامن »أ« عند تخزين 
عند  شهر   ١5 ملــدة  املجفف  البيض 
درجة حرارة -5°م يف حن أن تخزين 
 ١٢ ملــدة  ٢٠°م  عند  املجفف  البيض 
شهر قد نتج عنه انخفاض يف محتواه 
وأن   %5٠ مبــقــدار  »أ«  فيتامن  مــن 
الثالثة  كان خالل  الفقد  هذا  معظم 
فيتامن  ألن  ونــظــراً  األولـــي،  أشهر 
فإننا  ثباتاً  الفيتامينات  أقل  هو  »أ« 
ميكننا القول بأن جتفيف البيض عن 
طريق الرشSpray-drying وتخزينه 
كفيل  حــرارة منخفضة  درجــات  عند 
باحلفاظ علي الفيتامينات يف حدود 

األمان.
ـــرق الــطــبــخ  ــ ــر طـ ــيـ ــأثـ )ثــــانــــيــــًا( تـ
محتواه  عــلــى  للبيض  املــشــهــورة 

من العناصر الغذائية 
 Effect of coking on the  

 nutrient content of eggs

الطبخ  تأثير  توضيح  ميكن  لكي 
كان  للبيض  الــغــذائــي  احملــتــوى  على 
لزاما علينا أن نتعرض أوالً إلي طرق 
يف  والشائعة  املشهورة  البيض  طبخ 
العالم كله وهى: )١( البيض املسلوق
البيض  وضــع  )وهــو   Boiled eggs
الزمن حتى  لفترة من  املغلي  املاء  يف 
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يتخثر البياض والصفار(، )٢( البيض 
البيض  املقليFried eggs )وهو قلى 
 )٣( النباتي(،  الــزيــت  مــن  قليل  مــع 
البيض املسلوق عن طريق فقصه يف 
وذلــك   Poached eggs املغلي  ــاء  امل
قلى   )٤( الــدهــون،  استخدام  ــدون  ب
الصفار  مــع  الــبــيــاض  مبــزج  البيض 
وذلــك يف  اللنب احلليب  قليل من  مع 
إناء ساخن به بعض الزبدة أو الزيت 

.Scrambled eggs

الكبرى  الــغــذائــيــة  الــعــنــاصــر  )أ( 
 :Macronutrients

بالطريقة  البيض  سلق  يؤثر  ال 
فقصه  طريق  عن  سلقه  أو  العادية 
يف املاء املغلي على العناصر الغذائية 
والدهون  البروتينات  وهــى  الكبرى 

والكربوهيدرات والطاقة )جدول ١(، 
الزيت  يف  البيض  قلى  أن  حــن  يف 
محتواة  يرفع  الــزبــدة  يف  أو  النباتي 
الدهون  استعمال  نتيجة  الطاقة  من 
وإضافتها إلي البيض، وجتدر اإلشارة 
إلي أن قلى البيض بالزبدة )بعد مزج 
الــبــيــاض مــع الــصــفــار مــع قليل من 
 %١٤ فقد  على  يعمل  احلليب(  اللنب 
من  الطبخ  ــزيــد  يُ الــبــروتــيــنــات،  مــن 
من  األمعاء  يف  االمتصاص  معدالت 
البروتينات فلقد أكدت الدراسات أن 
معدل استفادة اجلسم من البروتينات 
مقابل   %٩٤ تبلغ  املطبوخ  البيض  يف 
6٤% يف البيض غير املطبوخ )النيئ(، 
ولقد ثبت أن السلق العادي للبيض أو 
السلق بفقصه يف املاء املغلي ال يؤثر 
يف  الدهون  من  البيض  محتوى  على 

جدول )١( تأثير الطبخ على محتوى البيض من البروتينات والدهون والكربوهيدرات والطاقة

البيض 
الخام

البيض المسلوق 
)% للتغيير(

البيض المقلي في 
الزيت 

)% للتغيير(

البيض المسلوق 
بالفقص في الماء 
المغلى )% للتغيير(

البيض المقلي 
في الزبدة
)% للتغيير(

-٠١٤+١٢.5٠٩البروتينات )جم(
+٠١٠٩+١٠.٨٠٢٩الدهون )جم(

أثرىأثرىأثرىأثرىأثرىكربوهيدرات )جم(
+٠6٧+6١٢٠٢٢الطاقة )كيلو جول(

جدول )٢( تأثير الطبخ على محتوى البيض من األحماض الدهنية 
البيض 
الخام

البيض المسلوق 
)٪ للتغيير(

البيض المقلي في 
الزيت 

)٪ للتغيير(

البيض المسلوق 
بالفقص في الماء 
المغلي )٪ للتغيير(

البيض المقلي 
في الزبدة
)٪ للتغيير(

األحماض الدهنية 
+٠٢٧٤+٣.١٠٢٩المشبعة)جم/١٠٠جم(

األحماض الدهنية 
أحادية عدم التشبع 

)جم /١٠٠جم(
٠+٤.٧٠٢٨5٣+

األحماض الدهنية 
العديدة عدم التشبع 

)جم/١٠٠جم(
١.٢٠٢5+٠١٧+

يُزيد  الزيت  البيض يف  قلى  أن  حن 
املشبعة  غير  الدهنية  األحماض  من 
أما قلى البيض يف الزبدة فإنه يُزيد 
من األحماض الدهنية املشبعة جدول 

.)٢(
)ب( الفيتامينات

بحساسيتها  الفيتامينات  تتميز 
لدرجات  تعرضها  أن  حيث  للحرارة 
للتحطيم  يعرضها  المرتفعة  الحرارة 
في  الــذائــبــة  الفيتامينات  وبخاصة 
الماء التي تكون أكثر ُعرضة للفقدان 
ويعتبر   ،)٣ ــدول  )جــ الــطــبــخ  ــاء  ــن أث
فيتامين »ب١٢« أكثر الفيتامينات تأثراً 
الطبخ  أن  ثبت  حيث  الطبخ  بعمليات 
من   %٤٢ حوالي  فقدان  في  يتسبب 
معدالت  إن  بــل  البيض  فــي  محتواه 
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جدول )٣( تأثير الطبخ على محتوى البيض من الفيتامينات 
البيض 
الخام

البيض 
المسلوق

)% للتغيير(

البيض المقلي 
في الزيت 
)% للتغيير(

البيض المسلوق 
بالفقص في الماء 
المغلى )% للتغيير(

البيض المقلي 
في الزبدة
)% للتغيير(

الثيامين 
-٢٢-٢٢-٢٢-٠.٠٩٢٢)ملليجرام/١٠٠جم(

الريبوفالفين 
-٣٠-٢٣-٣٤-٠.٤٧٢5)ملليجرام/١٠٠جم(

النياسين 
٠.١٠٠٠٠٠)ملليجرام/١٠٠جم(

البيريكسيدين 
-٠٢5+٠.١٢٠١٧)ملليجرام/١٠٠جم(

البيوتين 
-١٧-٢5-١٠-٢٠٢٠)ميكروجرام/١٠٠جم(
حامض البانتوثينيك 
-٢٧-٢6-٢6-١.٧٧٢6)ملليجرام/١٠٠جم(

حامض الفوليك 
-٤٤-١٠-٢٠-5٠٢٢)ملليجرام/١٠٠جم(

فيتامين ب١٢ 
-١6-6٠-٣6-٢.5٠56)ميكروجرام/١٠٠جم(

فيتامين ج 
أثري٠٠٠٠)ملليجرام/١٠٠جم(

فيتامين أ 
+٠55+١٣أثري١٩٠)ميكروجرام/١٠٠جم(

الكاروتين 
أثريأثريأثريأثريأثري)ميكروجرام/١٠٠جم(

فيتامين د 
-٠١١+١.٧5٠١٤)ميكروجرام/١٠٠جم(

فيتامين هـ 
+٠١١غير معلوم١.١١٠)ميكروجرام/١٠٠جم(

 %6٠ إلي  تصل  »ب١٢«  فيتامين  فقد 
فــي حــالــة ســلــق الــبــيــض عــن طريق 
في  و%56  المغلي  الماء  في  فقصه 
العادية  بالطريقة  المسلوق  البيض 
أما قلي البيض بالزبدة فقلد وجد أن 
وتتراوح   ،%١6 تكون  الفقد  معدالت 
في   %٢٨  -  ١٨ بــيــن  الــفــقــد  نسبة 
والبانتوثينيك  الريبوفالفين  من  كل 
وحامض الفوليك والثيامين والبيوتين 
في  النياسين  محتوى  أن  حين  فــي 
البيض ال يتأثر بعمليات الطبخ، يفقد 

من  محتواه  من   %٤٤ حوالي  البيض 
حامض الفوليك عند قليه في الزبدة 
بين  ما  الفقد  نسبة  تتراوح  حين  في 
١٠ - ٢٢% في طرق الطبخ األخرى، 
محتوى  أن  ــي  إل الــدراســات  وتشير 
في  الذائبة  الفيتامينات  من  البيض 
بعمليات  يتأثر  د( ال  هـ،  )أ،  الدهون 
الذي  »د«  فيتامين  عدا  فيما  الطبخ 
١١% عــنــد قلى  يـُـفــقــد مــنــه حــوالــي 

البيض مع الزبدة )جدول ٣(. 

)ج( األماح املعدنية 
ال يــتــأثــر مــحــتــوى الــبــيــض من 
سواء  سلقه  عند  المعدنية  األمــالح 
بالطريقة العادية أو بفقصه في الماء 
محتوى  يـــزداد   ،)٤ )جـــدول  المغلي 
المعدنية  األمــالح  بعض  من  البيض 
عند قلى البيض في الزيت أو الزبدة 
الملح  يتم إضافة  ما  أنه غالبا  حيث 
محتوى  ــزداد  ي حيث  إعدادهما  عن 
البيض من كل من الصوديوم والكلور، 
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جدول )٤( تأثير الطبخ على محتوى البيض من األمالح المعدنية 

البيض 
الخام

البيض 
المسلوق )% 

للتغيير(

البيض المقلي 
في الزيت
)% للتغيير(

البيض المسلوق 
بالفقص في الماء 
المغلي )% للتغيير(

البيض المقلي 
في الزبدة
)% للتغيير(

+٠6٣6+١٤٠٠١٤الصوديوم)ملليجرام/١٠٠جم(
٠٠+١٣٠٠١5البوتاسيوم)ملليجرام/١٠٠جم(
+٠١١+5٧٠١٤الكالسيوم)ملليجرام/١٠٠جم(

+٠٤٢+١٢٠١٧الماغنسيوم)ملليجرام/١٠٠جم(
-٠١٠+٢٠٠٠١5الفوسفور)ملليجرام/١٠٠جم(

-٠١6+١٠٩٠١6الحديد)ملليجرام/١٠٠جم(
-٠١٢+٠.٠٨٠١٢النحاس)ملليجرام/١٠٠جم(

-٠١5+١.٣٠١5الزنك)ملليجرام/١٠٠جم(
+٠٨6٩+١6٠٠١٢الكلور)ملليجرام/١٠٠جم(

أثريأثريأثريأثريأثريالمنجنيز)ملليجرام/١٠٠جم(
-٠١٨+١١٠٩السيلينيوم)ميكروجرام/١٠٠جم(

-٠٢+5٣٠١٣اليود)ميكروجرام/١٠٠جم(
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ولقد وجد أن قلى البيض في الزبدة 
من  كــل  مــن  قلياًل  مــحــتــواه  يُخفض 
الفوسفور والحديد والنحاس والزنك 
اإلشارة  وتجدر  واليود،  والسيلينيوم 
إلي أن القيمة الحيوية للحديد تزداد 
يستفيد  وبالتالي  البيض  طبخ  عند 

منه الجسم أكثر.
)ثالثًا( تأثير احلفظ )التخزين( 
ــــض مـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــوى الـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ عـ

العناصر الغذائية
 Effects of storage on the  

 nutrient content of eggs

أكدت الدراسات املهتمة بدراسة 
البيض  تــخــزيــن(  )أو  حــفــظ  تــأثــيــر 
من  البيض  أن محتوى  بالتبريد على 
البيض  بحفظ  يتأثر  ال  البروتينات 
ــدر اإلشــــارة إلــي  حتــت تــبــريــد، وجتـ
أن مــحــتــوى الــبــيــض مــن األحــمــاض 
البيض  بــحــفــظ  يــتــأثــر  ال  الــدهــنــيــة 
املــئــوي(  الصفر  )عــنــد  تبريد  حتــت 
إال  ١٢ شهر   -  6 إلــي  تصل  لفترات 
الفيتامينات  من  البيض  محتوى  أن 
تبريد  حتــت  البيض  بتخزين  يتأثر 

البيريدوكسن  من  كل  أن  ثبت  حيث 
والــريــبــوفــالفــن  ب6(  )فــيــتــامــن 
)فيتامن  والنياسن  ب٢(  )فيتامن 
ب٣( وحامض الفوليك )فيتامن ب٩( 
وفيتامن«ب١٢« ينخفضوا كلما طالت 
مدة حفظ البيض حتت التبريد، ولقد 
الفيتامينات  معظم  أن  العلماء  ذكــر 
مت  إذا  البيض  يف  مستواها  ينخفض 
تخزينه ألكثر من ٣ شهور )جدول 5(. 
عمليات  أن  الـــدراســـات  أثــبــتــت 
محتواه  على  تؤثر  ال  البيض  جتفيف 
من البروتن والريبوفالفن والنياسن 
ــه يــفــقــد كــمــيــات مــعــنــويــة من  إال أنـ
الريتينولRetinol )فيتامن أ(، ولقد 
الريتينول  يف  الفقد  أن  العلماء  فسر 
يرجع إلي أكسدة الدهون ولهذا فإنه 
التخزين  ــرارة  حـ درجـــة  زادت  كلما 
الريتينول،  الفقد من  زاد معدل  كلما 
البيض  تخزين  عند  أنــه  وجــد  ولقد 
معدالت  كانت  أشهر   ٩ ملدة  املجفف 
تم  عندما   %6٠ الريتينول  من  الفقد 
ووصلت  -٩.٤ºم  عند  البيض  حفظ 
معدالت الفقد إلي٧5% عندما كانت 

 %٨٠ وبلغت  ٢١.١ºم  الحرارة  درجة 
٣٧º عندما كانت درجة حرارة الحفظ
درجة حرارة حفظ  ارتفاع  أن  أي  م، 
انخفاض محتواه  في  تتسبب  البيض 
الدراسات  وتشير  الفيتامينات،  من 
يؤثر سلبا  البيض ال  أن تجفيف  إلي 

على محتواه من فيتامين »د«. 
إجمال  يمكن  تقدم  ما  على  بناًء 
الزبدة  فــي  البيض  قلى  بــأن  الــقــول 
من  بسيطة  نسبة  بفقد  عــالقــة  لــه 
سلق  يُفضل  عامة  وبصفة  البروتين، 
أو  العادية  بالطريقة  ســواًء  البيض 
بفقصه يف املاء املغلي ألنه ال يتطلب 
أنــه يحدث فقد  إال  الــدهــن  إضــافــة 
ــواة من  مـــن مــحــت مـــن %6٠  ــر  ــث ألك
فيتامن “ ب١٢”، ويُفضل عدم تخزين 
البيض ألكثر من ثالثة أشهر حتى ال 

تتأثر القيمة الغذائية للبيض.
املراجع

كتاب »البيض وكنوزه« )٢٠١5(، أ.د./ طارق 
أمن عبيد، الناشر دار الوفاء لدنيا الطباعة 

والنشر باألسكندرية.

جدول )5( تأثير تخزين البيض بالتبريد على محتواة من الفيتامينات 

البيض الخام
طول فترة التخزين

٣ شهور
)% للتغيير(

6 شهور
)% للتغيير(

١٢ شهر
)% للتغيير(

-١٢-١6- ٣.٤٩5الريبوفالفين )ميكروجرام/جم(
--١٨- ٠.66٩النياسين )ملليجرام /جم(

-٤٧-٢٩- ٢.5٢١٨البيريدوكسين )ميكروجرام/جم(
-١-٢٢5٠٢البيوتين )نانوجرام/جم( 

)ميكروجرام/ البانتوثينيك  حامض 
-6-6-١٢.5٠6جم(

-٢١-١5-٩٤١حامض الفوليك )نانوجرام/جم( 
-٢٣-6-6.5٤٧فيتامين ب ١٢ )نانوجرام/جم (
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البحث األول
من  للتخفيف  البارد  والماء  المبللة  العليقة  استخدام  تأثير 

اإلجهاد الحراري في صغار البط المسكوفي
املصدر

Farghly M F A, M E Abd El-Hack M Alagawany 
I M Saadeldin A A Swelum (2018). Wet feed and cold 
water as heat stress modulators in growing Muscovy 
ducklings. Poultry Science 97: 1588-1594

أنواع  وأخطر  أهم  من  واحداً  الحراري  اإلجهاد  يُعد 
اإلجهاد التي تعاني منه الطيور خاصة خالل شهور الصيف 
الحارة، تهدف الدراسة التي بين أيدينا االن إلى دراسة تأثير 
البارد للتخفيف من اإلجهاد  العليقة المبللة والماء  استخدام 
الحراري على كل من معدالت النمو وصفات الذبيحة وجودة 
وصفات  الفسيولوجية  واالستجابات  األرجل  ومشاكل  الحم 
الدم في صغار البط المسكوفي، استخدم في هذه الدراسة 
١٨٠ كتكوت بط عمر ٤ أسابيع تم تقسيمها عشوائياً إلى 6 
مجاميع تجريبية في تجربة عاملية ٣ × ٢ بحيث تحتوي على 
٣ نظم للتغذية )عليقة حتى الشبع جافة، عليقة مبللة نهارياً، 
عليقة مبللة حتى الشبع مبللة( ونظامين للشرب )ماء الصنبور، 
ماء بارد(، أظهرت النتائج ان تقديم العلف المبلل والماء البارد 
قد حسن من معدالت النمو وونز الذبيحة والقونصة وجودة 
اللحم )الطراوة، العصيرية، االستساغة( ودرجة حرارة الجسم 
وصفات الدم )محتوي الدم من كل من األلبيومين والجلوبيولين 
والجلوكوز وإنزيم األالنين ترانسفيريز والكفاءة الكلية المضادة 
في  معنوية  فروق  توجد  لم  أنه  إال  والماونالدهيد(  لألكسدة 
كل من حالة الريش وقوة عظمة الساق وطول عظمة القص 
ومشاكل الرجل وبثرات الصدر، كان وزن الجسم ووزن الجسم 
أعلى  نهارياً  مبللة  عليقة  المغذاة على  الطيور  المكتسب في 
العليقة الجافة حتى الشبع، توصي  المغذاة على  من الطيور 
الدراسة بأن تقديم العليقة المبللة والماء البارد خالل أشهر 
الصيف الحارة يخفيف من اإلجهاد الحراري الواقع على طيور 

البط المسكوفي المسكنة في مسكن مفتوح.

البحث الثاني
مسحوق  مــن  )الــنــاتــج  الكالسيوم  أكسيد  اســتــخــدام  تأثير 
سطح  على  الليستيريا  بكتيريا  أعداد  خفض  على  الصدف( 

قشرة البيضة.

املصدر
Park, S Y,S-J Jung, I Kang, S-D Ha (2018). 

Application of calcium oxide (CaO, heated 
scallop-shell powder) for the reduction of Listeria 
monocytogenes biofilms on eggshell surfaces. Poultry 
Science (97) 1681-1688.

تعتبر الليستيريا من أخطر مسببات التسمم في االنسان 
والتي قد تم عزلها في الكثير من األطعمة مثل البيض واللحوم 
من  للبيض  التلوث  يحدث  والخضروات،  البحرية  واألطعمة 
الملوثة،  للفرشة  البيضة  مالمسة  نتيجة  به  المحيطة  البيئة 
يتميز أكسيد الكالسيوم )الناتج من مسحوق الصدف بتسخينه 
حتى ١٠٠٠ ْ م( بنشاطه المضاد للبكتيريا حيث أظهرت األبحاث 
تهدف  القولون،  وبكتيريا  األستافيلوكوكاس  على  يقضي  أنه 
الدراسة التي بين أيدينا اآلن إلى دراسة تأثير استخدام أكسيد 
مختلفة  بتركيزات  الصدف(  مسحوق  من  )الناتج  الكالسيوم 
من ٠.٠5 وحتى ٠.5٠% على خفض أعداد خاليا البالنكتون 
وبكتيريا الليستيريا على سطح قشرة البيضة، أظهرت النتائج 
أنه كلما زاد تركيز أكسيد الكالسيوم كلما زادت فاعليته في 
الليستيريا،  وبكتيريا  البالنكتون  خاليا  من  كل  على  القضاء 
خاليا  أعداد  انخفضت  الكالسيوم  أكسيد  تركيز  زيادة  عند 
البالنكتون وبكتيريا الليستيريا على سطح قشرة البيضة، لم 
تؤدي معاملة قشرة البيضة بأكسيد الكالسيوم إلى أي تأثير 
على كل من لون القشرة وسمكها وصفات الطعم )طعم البيض 
ولون الصفار(، نخلص من الدراسة إلى أن استخدام أكسيد 
الكالسيوم )الناتج من مسحوق الصدف( يصلح لخفض أعداد 
أي  وجود  دون  البيضة  قشرة  على سطح  الليستيريا  بكتيريا 

أضرار على خصائص جودة القشرة والطعم

باٌب ثابٌت يُعد بمثابة نافذة علمية علي مستجدات البحث العلمي ننقل من خالله أحدث وأهم األبحاث العلمية التي تدور في أرقي الجامعات والمراكز 
البحثية في مختلف أنحاء العالم ليصبح القارئ العربي علي مرآي ومسمع بأحدث ما توصل إليه البحث العلمي في مجال إنتاج الدواجن وكذلك ليُلم 

القارئ العربي بما يدور في أذهان العلماء والرواد ويشغل بالهم.

من ثمرات البحث العلمي.. إعداد: أ. د. طارق أمن عبيد



58
العدد الثاين والعرشون

Wet feed and cold water as heat stress modulators 
in growing Muscovy ducklings 

M F A Farghly M E Abd El-Hack M Alagawany I 
M Saadeldin A A Swelum 

2018 Poultry Science 97: 1588-1594

In an attempt to alleviate the deleterious effects of high 
summer temperatures, the present study investigated 
the effects of wet feed and cold water on the growth 
performance, carcass and meat quality, leg problems, 
physiological responses, and blood parameters of 
growing Muscovy ducklings. A total of 180 4-week-old 
ducklings was randomly divided into 6 experimental 
groups in a 3 × 2 factorial design that included 3 feed 
systems (AD: ad libitum dry; DW: diurnal wet; and 
AW: ad libitum wet) and 2 systems of water (TW: 
tap water; and CW: cold water). Access to wet feed 
and cold water affected the growth performance, 
dressed carcass, gizzard, meat quality (tenderness, 
juiciness, and susceptibility), tonic immobility, body 
temperature, and blood parameters [albumin: globulin 
(A: G) ratio and levels of glucose, alanine transferase 
(ALT), total antioxidant capacity (T-AOC), and 
malondialdehyde (MDA)] of the ducklings but had no 
significant effect on plumage condition, shank length, 
keel bone length, leg problems, or breast blisters. The 
body weight (BW) of the DW group was 1.97 and 
3.12% greater than that of the AD and AW groups, 
respectively, and the BWG of the DW group was 
6.91 and 10.72% greater than that of the AD and AW 
groups, respectively. Therefore, providing access to 
wet feed and cold water is highly recommended when 
raising Muscovy ducks in open houses under high-
temperature conditions.

Application of calcium oxide (CaO, heated 

scallop-shell powder) for the reduction of Listeria 

monocytogenes biofilms on eggshell surfaces 

S Y Park S-J Jung I Kang S-D Ha 

2018 Poultry Science (97) 1681-1688

This study investigated bactericidal activity of 0.05 to 

0.50% calcium oxide (CaO) against planktonic cells 

in tryptic soy broth (TSB) and biofilms of Listeria 

monocytogenes on eggshell surfaces. The bactericidal 

activity of CaO against planktonic cells and biofilms 

of L. monocytogens significantly (P < 0.05) increased 

log reductions with increasing concentrations of 

CaO. Exposure to 0.05 to 0.50% CaO for one min 

reduced planktonic cells in TSB cell suspensions by 

0.47 to 3.86 log10CFU/mL and biofilm cells on the 

shell surfaces by 0.14 to 2.32 log10CFU/cm2. The 

Hunter colors of eggshells (“L” for lightness, “a” 

for redness, and “b” for yellowness), shell thickness 

(puncture force), and sensory quality (egg taste and 

yolk color) were not changed by 0.05 to 0.50% CaO 

treatment. The nonlinear Weibull model was used to 

calculate CR = 3 values as the CaO concentration of 3 

log (99.9%) reduction for planktonic cells (R2 = 0.96, 

RMSE = 0.26) and biofilms (R2 = 0.95, RMSE = 

0.18) of L. monocytogens. The CR = 3 value, 0.31% 

CaO for planktonic cells, was significantly (P < 0.05) 

lower than 0.57% CaO for biofilms. CaO could be an 

alternative disinfectant to reduce planktonic cells and 

biofilms L. monocytogenes on eggshell surface in egg 

processing plants.

Scientific research



59
العدد الثاين والعرشون

1. Blood sampling in poultry

Dr. Hossam Bakrey

In this article the author mentioned the importance 
of right method in blood sampling from poultry 
and described the practical aspects concerned 
with blood sample collection from poultry in the 
field. 

Blood sampling from bird plays an important role 
in determining the cause of the disease or death, 
in addition to the possibility of monitoring the 
flock health. 

There are three types of bold sample can be 
collected from the bird which include (Whole 
blood, Plasma and serum).

Different type of tube with different color and 
contents are specified for each kind of blood 
sample needed.There are different technique 
and special precaution should be adhered during 
collection of blood sample to get the optimum 
result from the sample collected.

2. Parasitic diseases in poultry. (Part I : 
parasitic worms)

Dr. Ali H. Al Jassem

Parasites cause many diseases in poultry, and 
since parasitic diseases in poultry are multiple, 
we will address in this article internal worm.

Ascaris, Capillary worms (Hair Worms), 
Heterakis gallinarum, Tracheal worms (Syngamus 
trachealis), Tapeworms and Trematoda.

General methods for prevention of internal 
parasitic infestation:
· Remove the litter between the breeding cycles 

and clean barns well.
· Keep the bedding dry as much as possible.
· Avoid overcrowding and improve ventilation 

efficiency.
· Protect birds from wild birds and implement 

vector control program.
· Strengthening biosecurity in all stages of pro-

duction and places of the project.

3. Uterine (Vent) prolapse in broiler breeder 
farms

Eng. Ahmed A. El-Skout

In these article the author put attention to a 
critical problem facing poultry breeder farmers 
which has high economic effect on the profit of 
the farm outcome, these problem is called uterine 
prolapse.

The author with good practical experience 
discussed Management causes which should be 
considered during rearing and production period 
to avoid this problem:
· Photo-stimulation (time and intensity). 
· Ration (Quality and quantity).
· Homogeneity of the flock and over fattening 

problems.

4. Infectious Bronchitis

Dr. Disouky M. Mourad

In this article, the author reviews a very important 
respiratory diseases in poultry, which is infectious 
bronchitis. It shows the types of different viral 
strains causing the disease and epidemiology of 
the disease in terms of the source of infection , 
transmition , incubation period  and symptoms 
and postmortem lesions, as well as different 
prevention methods in terms of types of vaccines 
and the appropriate times for use as well as 
appropriate biosecurity measures to prevent the 
disease.

Main topics - Issue No. 22
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5. Imported hatching eggs… important health 
considerations

Prof. Dr. Salah S. Abdel Rhaman

Recommendations for importation of (day-old 
live poultry) from a country, zone or compartment 
free from avian influenza (OIE standard 2018)

Veterinary Authorities should require the 
presentation of an international veterinary 
certificate attesting that:
· the poultry were kept in an avian influenza free 

country, zone or compartment since they were 
hatched;

· the poultry were derived from par-
ent flocks which had been kept in an avian in-
fluenzas free country, zone or compartment for 
at least 21 days prior to and at the time of the 
collection of the eggs;

· the poultry are transported in new or appropri-
ately sanitized containers.

If the poultry or the parent flocks have been 
vaccinated against avian influenza, the nature of 
the vaccine used and the date of vaccination should 
be attached to the certificate.

6. Destroy old feed mill factory!!

Eng. Ashraf  A. Khalil

In this article, the author reviews the importance 
of using modern technology in production, 
especially feed mill factories, as the modern feed 
factories produce balanced feed in terms of form 
and content. These feeds have an great effect 
on the productivity of the flock compared with 
traditional old-fashioned feed mill factories.

The comparison between the three types of feed 
(Mach, pellets, and crumbs) in terms of average 
feed consumption, conversion efficiency of 
birds, the final weight of the bird when sold, the 
proportion of carcass, the amount of breast meat 
and abdominal fat, humidity in the litter, and the 

amount of water consumption. The results of this 
study showed that the feed of the crumbs exceeds 
the other types of feed, which is reflected in the 
total productivity of the project and increase the 
profit of the farm.

7. Importance of GIT Microflora

Prof. Dr. Taek A. obied

In this article the author demonstrates the 
importance of intestinal microflora and its 
distribution in the gastrointestinal tract and its 
functional role with linking it using probiotics 
and reviews the followings:

First: Bacterial content in different areas of the 
gastrointestinal tract

proventriculus, parts from stomach until the end 
of t ileum and cecum.

Second: Bacteria and their effect on the 
gastrointestinal tract and nutrition

Effect of bacteria on the morphological structure 
of the intestines

Effect of bacteria on carbohydrates, proteins, fat 
and vitamins and minerals.

8. Important principals in feeding adult breeders

Ghada Z. Eid.

In this article the author discussed some important 
factors affecting nutritional value of eggs which 
include the followings:
· Effect of heat on egg content of protein , fat 

and minerals.
· Effect of different kinds of coking (Raw egg, 

Hard-boiled eggs, out shell boiled eggs, Fried 
eggs in oil and fried eggs in butter) on the nutri-
ent content of eggs (Macronutrients, vitamins, 
fatty acids and carbohydrates)

· Effects of storage (3, 6 and 12 month) on the 
nutrient content of eggs
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Within the framework of poultry industry development in 
Kingdom of Saudi Arabia in terms of quantity (Establishment 
of new projects, increasing production capacity of existing 
projects) and quality (Increasing diversity of projects and 
modern methods of rearing) to reach self-sufficiency of poultry 
meat, we must take into account the experience gained from 
the control of severe Highly pathogenic Avian Influenza which 
has shown without doubt the importance of committing to 
the implementation of biosecurity measures at all stages of 
production to protect the poultry industry from the danger of 
these diseases and maintain their growth and development in 
the near future.

National control programs carried out by Ministry of Environment, Water and 
Agriculture through implementation of contingency plan for avian influenza 
which led to containment of the disease and ceasing of avian flu cases in poultry 
projects in is a good indicator of the ideal mechanism in the control of high-risk 
diseases.

However, due to emergence of some sporadic cases in rural backyard poultry 
which require strong early warning mechanism to contain it early and preventing 
their access to poultry farm projects, this requires focusing and put more attention 
on rural backyard poultry in terms of quantity and quality to know the reality of 
this king of production, because the current figures on rural poultry production 
do not reflect the reality of such production.

In order to best deal with rural poultry production, we must establish a database 
that includes all types of birds and their sites and sit up a special legislation 
for rural poultry production and provide the means and incentives that enable 
producers to cooperate with the ministry to achieve development in this sector 
without effect on the vital security system or impact on commercial poultry.

According to the data obtained on the size and types of rural poultry production 
in the different regions of the Kingdom, strategies can be developed for choosing 
the suitable sites for new poultry projects or the expansion of existing poultry 
projects so that they are put in locations far from the sites of intensive rural 
poultry production and reduce its impact on commercial poultry projects and 
we guarantee that diseases from rural poultry production will not transmitted to 
poultry projects.

As mentioned earlier, disease control measures are often influenced by 
strategies developed at the national level or at the level of integrated enterprises 
and companies by their management. Often, the key to success in disease control 
is the collective participation of these parties in the different production chain 
to implement measures for better control and prevention and to mitigate their 
economic impact and maintain industry growth and sustainability.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah












