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اإفتتاحية العدد

انتشار المرض بين 
ثقافتي الخوف واألمل

تلعب الثقافة العامة الدور الأكبر في كيفية تداول الأخبار 
المجتمع  ثقافة  فاإن  مثًا  وباء  اأي  اندلع  فعند  المتنوعة. 
تكون بمثابة الواجهة لهذا الوباء ب�ضقيها الإيجابي وال�ضلبي. 
من  الخطر  تو�ضيح  محاولة  في  يتمثل  الإيجابي  فالجانب 
المتوفرة،  العلمية  الم�ضادر  اإل��ى  بالإ�ضتناد  الوباء  ه��ذا 
والموؤ�ض�ضات  الهيئات  ال��ج��ان��ب  ه��ذا  مايتحمل  وغ��ال��ب��ًا 
ن�ضر  ع��ن  م�ضوؤولة  تكون  وال��ت��ي  العاقة  ذات  الحكومية 
المعلومات ال�ضحيحة. اأما الجانب ال�ضلبي فيتحقق عندما 
الإ�ضاعات  الموؤ�ض�ضات فتبداأ  الق�ضور من قبل تلك  يحدث 
والأكاذيب بالإنت�ضار الأمر الذي يبعث الرعب والخوف بين 
النا�ض، ويتحول المر�ض من عادي اإلى خطير ومن خطير 

اإلى مرعب وهكذا.

عندما �ضرب انفلونزا الطيور مزارع الدواجن في المملكة 
انت�ضرت الإ�ضاعات ب�ضكل مخيف لدرجة اأن م�ضاألة التفكير 

في تناول منتجات الدواجن يعتبر �ضرب من الجنون.

في اأبريل الما�ضي انت�ضر هذا المر�ض في مزارع عدة من 
ول  الأمريكية.  المتحدة  الوليات  في  ال�ضمالية  الوليات 
 15 الم�ضابة  الوليات  عدد  و�ضل  حتى  الإنت�ضار  في  يزال 
اأكثر من  ولية بمجموع 174 مزرعة دواجن مهددة بنفوق 
38 مليون طائر حتى منت�ضف �ضهر مايو 2015. وقد كانت 
لمزارع ولية ميني�ضوتا الن�ضيب الأكبر باإ�ضابة 44 مزرعة 
من مزارع الديك الرومي مهددة 3.6 مليون طائر بالهاك 

والإبادة.

والمتوارثة  المف�ضلة  الوجبة  هو  الرومي  الديك  اأن  وحيث 
في الثقافة الأمريكية خال عيد ال�ضكر )الرابع من �ضهر 
الأمريكان  لدى  ال�ضاغل  ال�ضغل  فاإن  عام(  كل  من  نوفمبر 
الآن هو كيفية توفير كمية كبيرة من لحوم الدجاج الرومي 
المر�ض.  ه��ذا  من  الخوف  ولي�ض  المنا�ضبة،  ه��ذه  خ��ال 
تدمير  من  الدواجن  مزارع  اأروقة  بين  مايحدث  متنا�ضين 
هذا الفيرو�ض القاتل لثروات واقت�ضاد البلد، حيث ي�ضتهلك 

الأمريكان البي�ض واللحوم البي�ضاء بطبيعتهم المعتادة.

لحوم  توفر  التي  الوليات  اأكبر  من  ميني�ضوتا  ولية  وتعتبر 
المر�ض  هذا  انت�ضار  بعد  القلق  ازداد  فقد  الرومي  الديك 

وقبل منا�ضبة عيد ال�ضكر بحوالي �ضبعة اأ�ضهر.

اأي  مواجهة  عند  مختلفتين  ثقافتين  بين  الفرق  نجد  هنا 
التي  الإ�ضاعات  با�ضتقبال  الخوف  على  تعتمد  ثقافة  وباء، 

تنت�ضر ب�ضرعة انت�ضار المر�ض، وثقافة تواجه

المر�ض بزرع الأمل وعدم زعزعة الإ�ضتقرار بن�ضر الأخبار 
والمعلومات من م�ضادرها الأ�ضا�ضية.

اأخيرًا، نحن بحاجة لمواجهة اأي وباء من خال التوازن في 
تداول المعلومات وعدم الإعتماد على اأي ر�ضائل م�ضبوهة. 
للتعامل مع المر�ض  وهكذا ن�ضتطيع من خلق بيئة منا�ضبة 

بحكمة ت�ضتند اإلى الم�ضدر في نقل المعلومة ال�ضحيحة.

بقلم/ توفيق ح�ضن المح�ضن
رقم الإيداع: 1436/2912 ردمد: 1658-6980
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ومن ثم تم نفوق اأو التخل�ض من مايين 
ميني�ضوتا،  و  اي���وا،  ولي���ات  ف��ي  الطيور 
الأخ���رى  ال��ولي��ات  وبع�ض  وي�ضكون�ضن 
ووزارة  ال��م��رب��ي��ن  دف���ع  م��م��ا  ال��م��ج��اورة 
وت�ضديد  اإلي مراجعة  الأمريكية  الزراعة 
اإجراءات وتدابير الأمن الحيوي الوقائي 
ف��ي ج��م��ي��ع م����زارع ال���دواج���ن ف��ي ه��ذه 
تم  حيث  اأن��واع��ه��ا  ب��اخ��ت��اف  المنطقة 
الوقائية  الإج��راءات  اإتباع  علي  الت�ضديد 
المركبات  تنظيف  و  الماب�ض  تغير  مثل 

قبل ال��دخ��ول اإل��ي م���زارع ال��دواج��ن في 
البرية،  الطيور  ف�ضات  لمنع  محاولة 
اإلي  الدخول  من  اأخ��رى،  جراثيم  اأي  اأو 
م����زارع ال���دواج���ن ول��ك��ن ل��اأ���ض��ف دون 
انت�ضاره  ال��م��ر���ض  وا���ض��ل  حيث  ج���دوى 
عن  الإب��اغ��ات  وا�ضتمرت  القطعان  في 
تاريخ  حتى  يوميا  الحديثة  الإ���ض��اب��ات 
من  مايو  �ضهر  اأواخ��ر  في  المقال  كتابة 
الم�ضئولين  يوا�ضل  حيث  2015م،  ع��ام 
على  والباحثين  والمزارعين  الحكوميين 

حد �ضواء محاولة الح�ضول على اإجابات 
عن كيفية ت�ضلل فيرو�ض اأنفلونزا الطيور 

للمزارع.

المدمرة  القت�ضادية  التاأثيرات  وع��ن   
ل��ل��م��ر���ض وال��ت��خ��وف��ات ال�����ض��ح��ي��ة من 
للب�ضر  القاتل  الفيرو�ض  انتقال  اإمكانية 
اأو المواد الغذائية التي تنتجها المزارع، 
القفزات  ا�ضتيعاب  كيفية  ع��ن  ف�ضا 
الغذائية  ال��م��واد  اأ�ضعار  في  ح��دث  التي 
ما  اللعين  المر�ض  البي�ض جراء  واأهمها 

أنفلونزا الطيور.. 
ليكن العالم مستعدا للمفاجآت

د/ هاين حممد �شتا: دكتوراه - اأخ�سائي الوبائيات

ومر�ض  ب�ضفة عامة  لاأمرا�ض  الوبائي  للتر�ضد  العالم  في  نظام  اأقوي  تمتلك  التي  الأمريكية  المتحدة  الوليات 
اأنفلونزا الطيور ب�ضفة خا�ضة والذي هو جزء من خطة وزارة الزراعة الأمريكية لمكافحة مر�ض اأنفلونزا الطيور لم 
ت�ضتطيع وقف زحف هذا الفيرو�ض اللعين لمزارعها المكثفة في وليات الغرب الأو�ضط الأمريكي مخلفا اإعدامات 

ونفوق اأكثر من 38 مليون طائر معظمها من طيور الديك الرومي والدجاج البيا�ض.
في كل ربيع، رقعة وا�ضعة من �ضماء الغرب الأو�ضط المعروفة با�ضم طريق هجرة مي�ضي�ضيبي ي�ضبح الطريق ال�ضريع 
لمايين الطيور المهاجرة باتجاه ال�ضمال بعد اأن ق�ضوا اأ�ضهر ال�ضتاء في دفء اأمريكا الو�ضطى والجنوبية ولكن هذا 
العام، واأثناء هذه الهجرة الجماعية للطيور فوق الوليات الرئي�ضية في اأمريكا ومنها وليات ايوا ومني�ضوتا ت�ضببت 
هذه الطيور المهاجرة في م�ضاكل كبيرة لمربي الدواجن حيث حمل البط والإوز المهاجر فيرو�ض العترات القاتلة 
لأنفلونزا الطيور )H5N2 & H5N8( حيث ت�ضببت ف�ضاتها في اإ�ضابة المايين من الديك الرومي والدجاج والتي 

تربي في مزارع الإنتاج التجارية المكثفة بطريقة ما بالعترة القاتلة من المر�ض.
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بالتعاون  الأمريكية  الزراعة  وزارة  دفع 
كورنيل  وجامعة  منيو�ضوتا  جامعة  م��ع 
العالمية  الحيوانية  ال�ضحة  ومنظمة 
انت�ضار  ح���ول  مو�ضعة  درا���ض��ة  لإج����راء 
اأ�ضباب  اأنفلونزا الطيور وتحديد  فيرو�ض 
اتجهت  والتي  مكافحته  والية  انت�ضاره 
بع�ض الأ�ضوات اإلي اللجوء اإلي تح�ضين 
القطعان �ضد المر�ض لمحاولة ال�ضيطرة 
يمكن  التي  المخاطر  من  بالرغم  عليه 
اأن  يمكن  حيث  التح�ضين  ي�ضببها  اأن 
يوؤدي اإلي توطن المر�ض ومن ثم �ضعوبة 
هذا  لي�ض  قريب  وقت  في  منه  التخل�ض 
الدرا�ضات  بع�ض  ظهور  اأن  اإل  وح�ضب 
المر�ض  انت�ضار  اإمكانية  اإلي  ت�ضير  التي 
في  األ��ق��ت بظالها  ال��ه��واء  ط��ري��ق  ع��ن 
المر�ض  انت�ضار  من  التخوفات  م�ضاعفة 

ب�ضكل اأ�ضرع وعلي نطاق اأو�ضع.

ا���ش��ت��م��راري��ة و ب��ق��اء ف��رو���ش��ات 
اأنفلونزا الطيور يف البيئة

الطيور 	• اأن��ف��ل��ون��زا  ف��ي��رو���ض��ات  تبقي 
على  �ضاعة   48 اإل���ى   24 بعد  معدية 
واأقل  م�ضامية  الغير  البيئية  الأ�ضطح 
من 12 �ضاعة على الأ�ضطح الم�ضامية.

الأنفلونزا 	• فيرو�ضات  ت�ضتمر  اأن  يمكن 
اأكدت  حيث  الماء  في  طويلة  لفترات 
اأحد الدرا�ضات العلمية اأن واحدة من 
�ضالة الأنفلونزا H3N6 ظلت معلقه 
ت�ضل  لمدة  الم�ضي�ضيبي  نهر  مياه  في 
اإلى 32 يوما في 4 درجات مئوية، وكان 
اأيام في  ل يمكن الك�ضف عنها بعد 4 
22 °م، بينما اأكدت درا�ضة اأخري اأن 
العديد من فيرو�ضات اأنفلونزا الطيور 
ل تزال قائمة في الماء المقطر لمدة 
°م و 102 يوما في  207 يوما في 17 

28 °م.

درا�ضات 	• خال  من  الأخيرة  البيانات 
توؤكد  البط  في   H5N1 فيرو�ض  علي 
البيئة  ف��ي  ح��ي  الفيرو�ض  بقاء  علي 

لمدة 6 اأيام في 37ºم.

الحيوانية 	• ال�ضحة  لمنظمة  طبقا 
الفيرو�ض  تثبيط  يمكن  فانه  العالمية 

في ظل الظروف التالية:

درج���ات ال��ح��رارة م��ن 56 درج��ة . 1
مئوية لمدة 3 �ضاعات اأو 60 درجة 

مئوية اأو اأكثر لمدة 30 دقيقة.

2 . Acidic( ال��ح��م�����ض��ي  ال��و���ض��ط 
.)PH

وجود عنا�ضر موؤك�ضدة مثل كبريتات . 3
ومذيبات  ال�����ض��ودي��وم  دودي�����ض��ي��ل 

الدهون، وبيتابروبيولكتون.

ال���ت���ع���ر����ض ل���ل���م���ط���ه���رات م��ث��ل . 4
الفورمالين ومركبات اليود.

املوت يف غ�شون 48 �شاعة

اأنفلونزا  لمر�ض  الحالي  التف�ضي  ب��دا 
ال��ولي��ات  ف��ي  الطيور 
مار�ض  ف��ي  المتحدة 
 ،2015 ع������ام  م�����ن 
عندما تم الك�ضف عن 
المر�ض في قطيع من 
ال��دي��وك ال��روم��ي في 
م��زرع��ة ت��ج��اري��ة في 
ذلك  ومنذ  ميني�ضوتا 
الحين، فاإن الفيرو�ض 
م��زارع  ب�ضدة  �ضرب 
ال�����دج�����اج وال����دي����ك 
في  التجارية  الرومي 

وي�ضكون�ضن  وولية  واأي��وا  ميني�ضوتا  ولية 
وليات  في  القطعان  الي  اأي�ضا  و�ضل  بل 
ارك��ن�����ض��و، داك���وت���ا ال��ج��ن��وب��ي��ة وداك��وت��ا 
مجال  ي��دع  ل  بما  تاأكد  حيث  ال�ضمالية 
اإلي  تنتمي  المنت�ضرة  العترة  اأن  لل�ضك 
اأن  يعني  وه��ذا  العدوى،  �ضديدة  �ضالة 
وبمجرد  ب�ضرعة  ويقتل  ينت�ضر  الفيرو�ض 
الإ�ضابة بالعدوى، يمكن اأن تموت الطيور 
ف��ي غ�����ض��ون 48 ���ض��اع��ة وم���ن ث��م ب���داأت 
العامة  بال�ضحة  المتعلقة  ال��م��خ��اوف 
انفلوانزا  فيرو�ض  اأن  حيث  الظهور  في 
الطيور اأو ما ي�ضمي اأي�ضا طاعون الطيور 
في عام 2011م اأدي اإلي وفاة 34 �ضخ�ضا 
اإ�ضابة بالفيرو�ض في  اأ�ضل 62 حالة  من 
الإ�ضابة  جراء  حتفهم  لقوا  دول،  خم�ض 
 ،H5N1 ،ب�ضالة مختلفة من الأنفلونزا
التي يمكن اأن ت�ضيب الب�ضر لكن ما لب�ض 
لل�ضيطرة على  الأميركي  المركز  اأكد  اأن 
 )H5N2( �ضالة  اأن   CDC الأمرا�ض 
الأو�ضط  الغرب  في  حاليا  ت�ضرب  التي 
المريكي، ت�ضكل تهديدا منخف�ضا للب�ضر 
اأي  في  الفيرو�ض  يتحور  اأن  يمكن  حيث 
وقت و لكن اأكثر ما 
يثير القلق بالن�ضبة 
في  ل��اأ���ض��خ��ا���ض 
ال���وق���ت ال���راه���ن، 
كانت  اإذا  م��ا  ان��ه 
اأ���ض��ع��ار ال��ب��ي�����ض، 
والديك  وال��دج��اج 
�ضترتفع  ال��روم��ي 
ج�������راء ان��ت�����ض��ار 
واللجوء  المر�ض 
من  التخل�ض  اإل��ي 
من  هائلة  اأع���داد 

المرض القاتل 
يجتاح الغرب 

األمريكي في أكبر 
جائحة ألنفلونزا 
الطيور في تاريخ 

الواليات المتحدة 
األمريكية.
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اح��دي  اأك���دت  حيث  الم�ضابة  ال��ط��ي��ور 
ي��ق��رب م��ن 6 في  اأن م��ا  الإح�����ض��ائ��ي��ات 
في  البيا�ض  الدجاج  قطعان  من  المائة 
منها  التخل�ض  ت��م  المتحدة  ال��ولي��ات 
�ضنتا   15 بن�ضبة  ترتفع  قد  الأ�ضعار  واأن 
اأن  بالإ�ضافة  ه��ذا  بي�ضات  ع�ضرة  لكل 
الديك  لحوم  من  المعرو�ض  انخفا�ض 
ارتفاع  اإل��ي  اأي�ضا  ���ض��ي��وؤدي  م��ا  ال��روم��ي 
�ضقف زمني محدد  دون تحديد  الأ�ضعار 
ل��ب��ق��اء ه����ذه ال��ج��ائ��ح��ة. ل��ي�����ض��ت فقط 
هي  والقت�ضادية  ال�ضحية  المخاوف 
واإنما  الجائحة  انت�ضار  عن  نتجت  التي 
باتت  التي  الجتماعية  التهديدات  اأي�ضا 
تظهر نتيجة ت�ضريح اأعداد من العاملين 
في م�ضانع لحوم الديك الرومي ومزارع 

الدواجن التي اأ�ضيبت بالمر�ض.

احتواء  علي  عاجزون  امل��زارع��ون 
الفرو�س

 مع ارتفاع عدد حالت النفوق في الطيور، 
وا�ضل مربي الدواجن في وليات الغرب 
لأف�ضل  اإت��ب��اع��ه��م  الأو����ض���ط  الم��ري��ك��ي 
المر�ض،  على  لل�ضيطرة  الممار�ضات 
الأمن  اأو  الحيوي  بالأمن  يعرف  ما  وهو 
البيولوجي biosecurity وهو ما يختلف 
اأخر  اإلي  اأخري ومن منتج  اإلي  دولة  من 
)الدجاج البيا�ض اأو دجاج للذبح(، ولكن 
على  تنطوي  الممار�ضات  ه��ذه  عموما 
اأو  دخ��ول  من  الجراثيم  لوقف  خطوات 
ومنها علي  الدواجن  الخروج من مزارع 
�ضبيل المثال تقليل عدد الزيارات للمزارع 
ق���در الإم���ك���ان وت��غ��ي��ر م��اب�����ض ال��ع��م��ال 
للزائرين  خا�ضة  ماب�ض  وا���ض��ت��خ��دام 
ال��خ��روج  وب��ع��د  قبل  ال�����ض��ي��ارات  وغ�ضيل 
الإج����راءات  م��ن  ال��م��زرع��ة وغيرها  م��ن 

المتعارف عليها كما ظلت الطيور البرية 
متهمة بنقل الفيرو�ض دون تحديد الآلية 
التي انت�ضر بها المر�ض من خالها ولكن 
وفي النهاية ا�ضتمر الفيرو�ض في النت�ضار 
غالبية  اأن  وا���ض��ح��ة  حقيقة  ت��اأك��ي��د  م��ع 
الأنفلونزا  بفيرو�ض  اأ�ضيبت  التي  الطيور 
داخل  الرومية  وال��دي��وك  الدجاج  كانت 
ولي�ضت  التجارية  المزارع  في  الحظائر 
مما  المنزلية  التربية  اأ���ض��راب  في  تلك 
اأثار ال�ضكوك حول الطيور البرية التي لم 
تعد هي المتهم الرئي�ضي في نقل العدوى 
مدير  روث  جيم  ت�ضريح  اأك��ده  ما  وه��و 
الأغذية  و�ضامة  العامة  ال�ضحة  مركز 
تدخل  لم  البرية  الطيور  باأن  ايوا  بولية 
اعتقد  بل  بالولية  الدواجن  م��زارع  اإل��ي 
عن  المزارع  اإل��ي  دخل  قد  الفيرو�ض  اأن 
طريق �ضيء ما غير محدد خال ق�ضور 
ما قد حدث في اإجراءات الأمن الحيوي 
و�ضول جرعات  اإلي  اأدي  ما  المزارع  في 
من الفيرو�ض اإلي الطيور كما اأ�ضاف اأن 
اإ�ضابة  اإلي  توؤدي  قد  واحد  طائر  اإ�ضابة 
اأنه  اأي�ضا  الممكن  فمن  باأكمله.  القطيع 
الأعاف  الفيرو�ض عن طريق  تم تمرير 
الملوثة بالفيرو�ض فعلي �ضبيل المثال قد 
و�ضلت  قد  البرية  الطيور  ف�ضات  تكون 
اإلي الذرة اأثناء تخزينه اأو اأثناء نقلة اإلي 
داخل المزارع على الرغم من اإجراءات 

الأمن الحيوي. 

التغير يف منط انت�شار H5N2 يثر 
الت�شاوؤالت:

اقر العديد من خبراء وم�ضئولي �ضناعة 
الطيور  اأنفلونزا  فيرو�ض  اأن  ال��دواج��ن 
حيث  انتقاله،  نمط  تغير  ق��د   H5N2
اأ���ض��اب ال��م��ر���ض ال��ع��دي��د م��ن ال��م��زارع 

التي  المزارع  اإ�ضابة  المتجاورة بدل من 
ما  وه��و  م�ضافات  بع�ضها  ع��ن  تف�ضلها 
انت�ضار  حول  الت�ضاوؤلت  من  العديد  اأثار 
عن  وحتى  الهواء،  طريق  عن  الفيرو�ض 
الفيرو�ض  ف��ي  تغيرات  ح��دوث  اإمكانية 

نف�ضه.

اإل��ى  امل��زرع��ة  م��ن  حمتمل  انت�شار 
مزرعة

التي   ،H5N2 لاأزمة  الأول��ى  الأي��ام  في 
اأوائل �ضهر  بداأت في ولية ميني�ضوتا في 
مار�ض، �ضرب الفيرو�ض مزارع منف�ضلة 
على نطاق وا�ضع في نمط يبدو ع�ضوائيا، 
وفي معظم الحالت في ولية ميني�ضوتا، 
ت���اأث���رت ح��ظ��ي��رة واح����د ف��ق��ط ع��ل��ى كل 

مزرعة.

الطيور  اأن  التقليدية  النظرية  ك��ان��ت 
الغرب  اإل��ى  الفيرو�ض  جلبت  قد  البرية 
الأو���ض��ط، واأن���ه دخ��ل حظائر ال��دواج��ن 
يتم  ثم  البرية  الطيور  زرق  طريق  عن 
المعدات  اأو  العمال  طريق  عن  النتقال 
اأن  الجائحة  ه��ذه  ف��ي  الماحظ  ولكن 
المزارع  من  العديد  بها  الوليات  بع�ض 
من  قريبة  ال��م��زارع  وه���ذه  الم�ضابة، 
في  المثال  �ضبيل  علي  البع�ض.  بع�ضها 
للرومي  منتج  اأكبر  كانديوهي،  مقاطعة 
في الوليات المتحدة ت�ضررت 32 مزرعة 
وفي مقاطعة �ضتيرنزحدث 14 اإ�ضابة وهو 
ما دفع اإلي الحديث عن اإمكانية النت�ضار 
الأفقي الفيرو�ض من مزرعة لأخرى وهو 
ما اأيده ت�ضريح الدكتور بل هلرتمان احد 
الأطباء البيطريين الحكوميين في ولية 
مينو�ضوتا الذي اأ�ضار اإلي اإمكانية انتقال 
عن  اأخ���ري  اإل���ي  م��زرع��ة  م��ن  الفيرو�ض 
بعدم  كامه  اأردف  ولكنه  الهواء  طريق 
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تاأكيد هذه النظرية ب�ضكل قاطع.

ت�����ض��ري��ح اأخ����ر ح���ول ن��ف�����ض ال��م��و���ض��وع 
خبراء  اح��دي  ك��اردون��ا  ك��ارول  للدكتورة 
التي  مينو�ضوتا  جامعة  ف��ي  ال��دواج��ن 
نتائج  ع��ن  الك�ضف  ع��دم  اإل���ي  اأ���ض��ارت 
بالجائحة  المتعلق  الوبائي  ال�ضتق�ضاء 
اإلي اإمكانية حدوث انتقال  ولكنها نوهت 
اأفقي للفيرو�ض عن مزرعة اإلي اأخري عن 
طريق الهواء معللة كامها بحقيقة وجود 
المزارع  من  �ضا�ضل  في  اإ�ضابات  عدة 

متجاورة جغرافيا وفي وقت واحد.

�ضكوك  لتوؤكد  اأخيرا  الدرا�ضات  ولتاأتي 
ال��ع��ل��م��اء ح��ي��ث ت��م ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ال��م��ادة 
ال��وراث��ي��ة ل��ف��ي��رو���ض اأن��ف��ل��ون��زا ال��ط��ي��ور 
جمعت  التي  الهواء  عينات  في   H5N2
في  الدواجن  حظائر  من  بالقرب  و  في 
الفيرو�ض  باأن  ال�ضكوك  لتدعم  ميني�ضوتا 
وذلك  ق�ضيرة  لم�ضافات  جوا  انتقل  قد 
ف��ي جامعة  اأج��ري��ت  درا���ض��ة  علي  ب��ن��اء 

مينو�ضوتا ولكن رجحت الدرا�ضة انه لبد 
لتاأكيد  مماثلة  اأخري  اأبحاث  اإج��راء  من 
حقيقة انتقال الفيرو�ض عن طريق الهواء 
انتقال  لآلية  اأعمق  لفهم  محاولة  وع��ن 
الدرا�ضة  ه��ذه  اأج��ري��ت  حيث  الفيرو�ض 

علي عدد )4( مزارع للدواجن.

في  مت�ضببة  م�ضتمرة  الجائحة  ومازالت 
و�ضع اأكثر من 160 مزرعة تحت الحجر 
اأكثر  واإع���دام  من  والتخل�ض  البيطري 
وا�ضح  تحدي  ف��ي  طائر  مليون   38 م��ن 
اأنفلونزا الطيور لاإمكانيات  من فيرو�ض 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ه��ائ��ل��ة ل��ل��ولي��ات 
اأنفلونزا  هي  فهذه  الأمريكية  المتحدة 
الطيور التي اأ�ضابت منذ �ضنوات العديد 
من دول العالم في اأ�ضيا واإفريقيا واأوربا 
علي  م��دم��رة  اقت�ضادية  اأث����ارًا  مخلفة 
من  ع��دد  ع��ن  ف�ضا  ال��دواج��ن  �ضناعة 
في ظل  المر�ض  الب�ضرية جراء  الوفيات 
جائحة  اإل��ي  المر�ض  تحول  من  مخاوف 
الب�ضر  مايين  تطال  اأن  يمكن  مر�ضيه 

هذا  اأم��ام  عاجزا  والعالم  العلم  ليقف 
الفيرو�ض اللعين الذي ل يري اإل بوا�ضطة 
يعرف  ول  الل��ك��ت��رون��ي  بالميكر�ضكوب 
ال�ضارية  الحرب  �ضتنتهي هذه  احد متى 
وبع�ض  والطيور  الإن�ضان  فيها  يقف  التي 
لعين  لمر�ض  خ�ضما  اأحيانا  الحيوانات 
�ضره ويخل�ضنا من  يكفينا  اأن  ن�ضاأل اهلل 

اأ�ضراره.

املراجع:

Elizabeth Whitman: Bird Flu 
Outbreak 2015: Deadly Virus’ 
Spread Sparks Questions On 
Bio-security, Strict Sanitation 
Protocols At Poultry Farms. 
International Business Times 
Journal. May 07 201.

Avian Influenza: Agricultural 
and Wildlife Considerations. 
Center for Infectious Disease 
research and policy (CIDRAP). 
June 12, 2013
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 ف��ي��رو���ض ال��ج��م��ب��ورو م��ن ال��ف��ي��رو���ض��ات 
الفريدة في �ضكله وتركيبه الوراثي )�ضكل 
رقم 1(، فالمادة الوراثية لهذا الفيرو�ض 
تتاألف من قطعتين من الحام�ض النووي 
تعبر   )Ds-RNA( الثنائي  الريبو�ضي 
 VP1,( البروتينات  من  اأن��واع   )5( عن 
VP2, VP3, VP4 and VP5( واأهم 

الفيرو�ضي  البروتين  البروتينات هو  هذه 

الأج�ضام  تكوين  عن  الم�ضئول   )VP2(
ال�ضاري،  للفيرو�ض  المعادلة  المناعية 
غير  للفيرو�ض  الوراثية  ال��م��ادة  اأن  كما 
تجعل  والتي  خارجي  بمظروف  محاطة 
للظروف  المقاومة  �ضديد  الفيرو�ض  هذا 
البيئية الخارجية ومقاوم للمطهرات وقد 
في  يبقى  اأن  ي�ضتطيع  الفيرو�ض  اأن  وجد 
الحظائر لمدة )122( يومًا وكذلك لمدة 

اللقاحات 
الحديثة 

ضد مرض 
الجمبورو 

بين النظرية 
والتطبيق 

د. �شالح �شعبان عبد الرحمن 

 مر�ض الجمبورو ) Gumboro Disease( اأحد اأهم الأمرا�ض الحادة �ضديدة العدوى التي ت�ضيب الدجاج، وقد �ضمي 
بذلك ال�ضم ن�ضبة اإلى مدينة جمبورو في ولية دياوير بالوليات المتحدة الأمريكية حيث اأكت�ضف المر�ض لأول 
مرة في هذه الولية عام 1962م بوا�ضطة العالم الأمريكي كو�ضيجروف، وفي عام 1970م اأقترح العالم الأمريكي 
لاآفات  فقًا  وذلك   )Infectious Bursal Disease، IBD( المعدي الجراب  با�ضم مر�ض  المر�ض  ت�ضمية  هت�ضنر 

الت�ضريحية والتغيرات الن�ضيجية المميزة لهذا المر�ض والتي تحدث في جراب فابري�ضيو�ض للدجاج الم�ضاب. 
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)52( يومًا في الأعاف والمياه.

ي���وج���د ن��وع��ي��ن م���ن ع���ت���رات ف��ي��رو���ض 
العترة  وهي   )1( رقم  العترة  الجمبورو 
عترات  منها  يوجد  والتي  الكا�ضيكية 
ال�ضراوة  متو�ضطة  ع��ت��رات  و  �ضعيفة، 
وع����ت����رات ����ض���اري���ة وع����ت����رات ���ض��دي��دة 
 )Variant( مغايرة  وعترات  ال�ضراوة، 
اللقاحات،  فيرو�ضات  ع��ت��رات  وجميع 
الغير  ال��ع��ت��رة  وه��ي  رق��م )2(  وال��ع��ت��رة 

�ضارية من فيرو�ض الجمبورو.

ل��ه طفرات  ت��ح��دث  ال��ف��ي��رو���ض  ه��ذا  اأن 
جينية كثيرة اأثناء تكاثره وتظهر عترات 
ج���دي���دة م��ن��ه ت��ع��رف ب��ا���ض��م ال��ع��ت��رات 
والتي   )Variant strains( المغايرة 
اأو  ال�����ض��راوة  ���ض��دة  ناحية  م��ن  تختلف 
التقليدية  العترات  عن  الوراثي  التركيب 
اأ�ضباب في ف�ضل برامج  اأحد  والتي تعدد 

التح�ضين المتبعة �ضد هذا المر�ض.

يعتبر مر�ض الجمبورو من الأمرا�ض ذات 
الأهمية القت�ضادية في �ضناعة الدواجن 
العمر  ف��ي  ال��دج��اج  ي�ضيب  اأن���ه  ح��ي��ث 
نفوق  وي�ضبب  اأ�ضابيع   )6-3( ال�ضغير 
عالية في الدجاج الم�ضاب ت�ضل لحوالي 
مناعي  كبت  ي�ضبب  وك��ذل��ك   ،)%40(
في  �ضديدة  اإ�ضاب  حدوث  نتيجة  �ضديد 
تلك  يجعل  مما   )1 رقم  )�ضورة  البر�ضا 
بالم�ضببات  لاإ�ضابة  عر�ضه  الطيور 
البكتيرية والفيرو�ضية  الثانوية  المر�ضية 
بالإ�ضافة اإلى �ضعف ال�ضتجابة المناعية 
الأمرا�ض  م�ضببات  �ضد  التح�ضين  عند 
بالعترة  الإ���ض��اب��ة  الأخ����رى، وف��ي ح��ال��ة 
من  اأقل  ال�ضغيرة  الأعمار  في  المغايرة 
البر�ضا  في  �ضمور  ي�ضبب  اأ�ضابيع   )3(

وكبت مناعي �ضديد للطيور الم�ضابة.

الوقاية من مر�س اجلمبورو:

في  الفيرو�ضية  الأم���را����ض  جميع  مثل 
الدواجن والتي ل يوجد لها عاج فعال، 
فاإنه بالإ�ضافة اإلى برامج الأمن الحيوي 
في  �ضارمة  ب�ضورة  اإتباعها  يجب  التي 
التح�ضين  برامج  فاإن  الدواجن  م�ضاريع 
مر�ض  ���ض��د  الأول  ال��دف��اع  خ��ط  تعتبر 
ال��دواج��ن  م�ضاريع  وت��ق��وم  ال��ج��م��ب��ورو، 
ت�ضتخدم  برامج تح�ضين مختلفة  باإتباع 
التقليدية  اللقاحات  اأن���واع  من  العديد 
اللقاحات  وك��ذل��ك  وال��م��ي��ت��ة(  )ال��ح��ي��ة 
الحديثة والتي ظهر العديد منها موؤخرًا 
في الأ�ضواق وت�ضتخدم في كثير من دول 

العالم.

توجد كثير من عامات ال�ضتفهام حول 
لقاحات الدواجن الحديثة والتي غالبًا ما 
يتم اإنتاجها با�ضتخدام تقنيات الهند�ضة 
في  كفاءتها  مدى  عن  وخا�ضة  الوراثية 
هذا  وفي  الجمبورو،  مر�ض  من  الوقاية 
لقاحات  ال�ضوء على  نلقي  �ضوف  المقال 

ا�ضتخداماتها  وتقييم  الحديثة  الجمبورو 
وو�ضعها الحالي في م�ضاريع الدواجن.

ال��ل��ق��اح��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة )احل��ي��ة 
وامليتة(:

اإنتاج 	• يتم  التقليدية:  الحية  اللقاحات 
ال��ل��ق��اح��ات ع��ن ط��ري��ق تمرير  ت��ل��ك 
من  ال�ضارية  الكا�ضيكية  العترات 
من  ال��خ��ال��ي  البي�ض  ف��ي  ال��ف��ي��رو���ض 
الم�ضببات المر�ضية اأو الزرع الن�ضيجي 
على  وال��ح��ف��اظ  ا�ضت�ضعافها  بهدف 
ل  لكي  للفيرو�ض  المناعية  ال��ق��درة 
تثبيط  اأو  مر�ضية  اأع��را���ض  ي��ح��دث 
م��ن��اع��ي ف���ي ال���دج���اج ال��م��ح�����ض��ن، 
وبح�ضب �ضدة �ضراوة عترة الفيرو�ض 
الم�ضتخدمة في اإنتاج اللقاحات الحية 
التقليدية يمكن تق�ضيم تلك اللقاحات 
اإل�����ى ل��ق��اح��ات ���ض��ع��ي��ف��ة ال�����ض��راوة 
)Mild( ولقاحات متو�ضطة ال�ضراوة 
اأكثر  ولقاحات   )Intermediate(
 Intermediate Plus،( ���ض��راوة 

.)Hot
تظهر 	• ال�����ض��راوة  �ضعيفة  اللقاحات 
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كفاءة �ضعيفة في حالة وجود م�ضتوى 
عالي من الأج�ضام المناعية الأمية في 
�ضعف  وكذلك  ال�ضغيرة  ال�ضي�ضان 
العترات الحقلية  كفاءتها في مقاومة 

.)VVIBDV( ضديدة ال�ضراوة�
ال���ل���ق���اح���ات م��ت��و���ض��ط��ة ال�������ض���راوة 	•

الأكثر  واللقاحات   )Intermediate(
 Intermediate Plus،( ���ض��راوة 
Hot( تعتبر اأكثر كفاءة من اللقاحات 
وج��ود  ح��ال��ة  ف��ي  ال�����ض��راوة  �ضعيفة 
الأم��ي��ة  ال��م��ن��اع��ة  م��ن  ع��ال��ي  م�ضتوى 
اإلى  ت��وؤدي  قد  الوقت  ذات  في  ولكنها 
ال��دج��اج  ف��ي  مناعي  تثبيط  ح���دوث 
تحقيق  ع���دم  وك���ذل���ك  ال��م��ح�����ض��ن، 
المناعة الكاملة �ضد العترات الحقلية 
 )VVIBDV( ال�����ض��راوة  ���ض��دي��دة 
 Variant( ال��م��غ��اي��رة  ال��ع��ت��رات  اأو 

.)strains
ال��ت��ط��ب��ي��ق ال���ح���ق���ل���ي ل��ل��ت��ح�����ض��ي��ن 	•

بطريقة  التقليدية  الحية  باللقاحات 
ج��م��اع��ي��ة وخ��ا���ض��ة ع���ن ط��ري��ق م��اء 
تعتبر  الدواجن  م�ضاريع  في  ال�ضرب 
المرتبطة  الكامنة  ال�ضعوبات  م��ن 
والتي  الحية  باللقاحات  بالتح�ضين 
كبير  ب�ضكل  نتائجها  وتتباين  تتاأثر 
الختاف  ب�ضبب  لأخ��ر  م�ضروع  م��ن 
ومدى  التح�ضين  وف��رق  العمالة  في 
تدريبهم وقدرتهم على اإعطاء اللقاح 

ب�ضورة جيدة. 
اإنتاج 	• اللقاحات التقليدية الميتة: يتم 

م�ضتحلب  �ضكل  على  اللقاحات  تلك 
 Water in Oil( من الماء في الزيت
من  عدد  على  وتحتوي   )Emulsion
الميتة،  )النتيجينات(  الم�ضت�ضدات 
ب�ضورة  ال��ل��ق��اح��ات  ه��ذه  وت�ضتخدم 

اأ�ضا�ضية لاآمات بهدف تكوين مناعة 
اإلى ال�ضي�ضان وفي  اأمية عالية تنقل 
الدجاج  في  ت�ضتخدم  الأحيان  بع�ض 
اأيام   )10( اأو  يوم  عمر  عند  الاحم 
بالفيرو�ض،  ال��م��وب��وءة  المناطق  ف��ي 
اللقاحات  م��ن  ال�ضتفادة  ولتعظيم 
الميتة يتم التح�ضين بجرعة من�ضطة 
اللقاحات  قبل  الحية  اللقاحات  من 
الميتة  اللقاحات  اأن  وحيث  الميتة، 
التقليدية يتم التح�ضين بها عن طريق 
الحقن لكل طائر على حدة ول يمكن 
التح�ضين بها عن طريق ماء ال�ضرب 
اأو الر�ض فاأنها تحتاج اإلى تكلفة مادية 
عالية ووقت لنجاز التح�ضين مقارنة 

باللقاحات الحية.

مر�س  �شد  احل��دي��ث��ة  ال��ل��ق��اح��ات 
اجلمبورو:

 نتيجة للعديد من ال�ضعوبات والمحددات 
التي تواجه ا�ضتخدام اللقاحات التقليدية 
الجمبورو  م��ر���ض  �ضد  والميتة  الحية 
من  ال��م��رج��وة  ال��ن��ت��ائ��ج  تحقيق  ول��ع��دم 
ب���رام���ج ال��ت��ح�����ض��ي��ن ب��ا���ض��ت��خ��دام تلك 
اإن��ت��اج  ���ض��رك��ات  عكفت  فقد  ال��ل��ق��اح��ات 
الثاثة  ال��ع��ق��ود  م���دى  ع��ل��ى  ال��ل��ق��اح��ات 
الما�ضية على اإنتاج العديد من اللقاحات 
الم�ضتوى  على  ال��ج��م��ب��ورو  م��ر���ض  �ضد 
التقنيات  با�ضتخدام  والحقلي  التجريبي 
على  للتغلب  الوراثية  والهند�ضة  الحديثة 
تلك الم�ضاكل والو�ضول اإلى اأعلى م�ضتوى 
ويمكن  الدواجن،  لقطعان  الحماية  من 
تق�ضيم لقاحات الجمبورو الحديثة تحت 
عدة ت�ضنيفات وفق طريقة اإنتاجها واآلية 

عملها على النحو التالي:
ل����ق����اح����ات م���ه���ن���د����ض���ة وراث������ي������ًا . 1

 Genetically engineered live(
.)IBD vaccine

2 . Subunit( ال���وح���ي���دات  ل��ق��اح��ات 
.)vaccines

3 . Immune( لقاحات المجمع المناعي
)complex vaccines

4 . DNA  ( النووي  الحام�ض  لقاحات 
.)vaccines

5 . Viral( الفيرو�ضية  النواقل  لقاحات 
.)Vector vaccines

1- اللقاحات املهند�شة وراثيًا: 

الوراثية  الهند�ضة  تقنيات  ا�ضتخدام  تم 
لقاحات حية م�ضعفة  اإنتاج  العك�ضية في 
لفيرو�ض  ال�����ض��راوة  �ضديدة  العترة  م��ن 
ال��ج��م��ب��ورو، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق اإح���داث 
محددة  مواقع  في  موجة  جينية  طفرات 
عن  المعبر  النيوكليوتيدي  التتابع  ف��ي 
البروتين  في  محددة  اأمينيه  اأحما�ض 
عن  الم�ضئول  البروتين  وه��و   )VP2(
مر�ض  �ضد  والحماية  المناعة  تكوين 

الجمبورو.

بهذه  المنتج  اللقاح  اأن  الرغم من  وعلى 
يكون مناعة وحماية  اأن  ا�ضتطاع  التقنية 
�ضد كل من العترات الكا�ضيكية �ضديدة 
المغايرة،  ال��ع��ت��رات  وك��ذل��ك  ال�����ض��راوة 
وع��ودة  انتكا�ضة  ح��دوث  لوحظ  اأن��ه  اإل 
ال��ف��ي��رو���ض��ات ف��ي ه���ذه ال��ل��ق��اح��ات اإل��ى 

ال�ضورة ال�ضارية.

وراثيًا  لقاحات مهند�ضة  اإنتاج  تم  كذلك 
الوراثية  المادة  اإعادة ت�ضكيل  عن طريق 
بين   )Re-assortment( الإب���دال  اأو 
 )1  Serotype( ال�����ض��اري��ة  ال��ع��ت��رات 
 )2  Serotype( �ضارية  الغير  والعترة 
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جديدة  فيرو�ض  عترة  اإنتاج  يتم  بحيث 
بنائها  يكون   )Re-assorted virus(
الأ�ضا�ضي من العترة الغير �ضارية وتحمل 
عن  م�ضئولة  الوراثية  المادة  من  قطعة 
اأثبت  وقد  ال�ضارية،  العترة  من  المناعة 
اإنتاج  في  عالية  كفاءة  الجديد  اللقاح 
ال�ضارية  العترة  �ضد  المناعية  الأج�ضام 
في  تلف  اأو  خلل  اإح���داث  ع��دم  وك��ذل��ك 
البر�ضا اأو اإحداث تثبيط مناعي، ولكنها 
التقليدية  الحية  اللقاحات  ك��اف��ة  مثل 
الأمية في  بالمناعة  تتاأثر ب�ضورة كبيرة 

ال�ضي�ضان وقت التح�ضين.

وعلى الرغم من ن�ضر العديد من الأبحاث 
وراثيًا  المهند�ضة  اللقاحات  عن  العلمية 
ولم  العلمية  التجارب  قيد  لزالت  فاإنها 
في  ت��ج��اري��ة  ب�����ض��ورة  ا�ضتخدامها  يتم 

م�ضاريع الدواجن حتى تاريخه.

 Subunit( الوحيدات  لقاحات   -2
)vaccines

 يتم اإنتاج هذه اللقاحات عن طريق قطع 
 )VP2( البروتين  ع��ن  المعبر  الجين 
 Gene( وغر�ضه الجمبورو،  فيرو�ض  من 
اأن��واع  بع�ض  بازميد  في   )insertion
لبع�ض  الوراثية  المادة  في  اأو  البكتيريا 
تقنية  ب��ا���ض��ت��خ��دام  ال��ف��ي��رو���ض��ات  اأن����واع 
 ،)Recombinant Expression(
 )VP2( ويتم بعد ذلك ف�ضل الم�ضت�ضد
ب�ضورة نقية وا�ضتخدام كلقاح للتح�ضين 

�ضد مر�ض الجمبورو.

لقاحات   )3( يوجد  الحالي  الوقت  في 
في الأ�ضواق من اأنواع لقاحات الوحيدات 
والتي   )VP2( بروتين  عن  تعبر  التي 
ال��ق��ول��ون  بكتيريا  ب��ا���ض��ت��خ��دام  اأن��ت��ج��ت 

الخميرة  اأو   )Escherichia Coli(
فيرو�ض  اأو   )Yeast، Pichia pastoris
وال��ت��ي   )Baculo virus( الع�ضوية 
حققت في بع�ض التجارب البحثية نتائج 
اإل��ى  الأح���ي���ان  بع�ض  ف��ي  ت�ضل  ح��م��اي��ة 
لمر�ض  ال�ضاري  فيرو�ض  �ضد   )%100(
الجمبورو، كما تمتاز هذه اللقاحات التي 
 )VP2( تعتمد على التعبير عن بروتين
بين  التفريق  اآلية  تطبيق  على  بقدرتها 
الم�ضابة  والطيور  المح�ضنة  الطيور 
با�ضم  تعرف  والتي  ال�ضاري  بالفيرو�ض 
 Differentiating Infected from(
 ،)Vaccinated Animals ، DIVA
تحديد  يمكن  الم�ضابة  الطيور  اأن  حيث 
 )VP3( البروتين  �ضد  م�ضادة  اأج�ضام 
المح�ضنة  ال��ط��ي��ور  ف��ي  ينتج  ول  فقط 
بروتين  ع��ن  المعبر  ال��وح��ي��دات  بلقاح 
)VP2( فقط، ولكنها مثل كل اللقاحات 
طريق  عن  للطيور  تعطى  فاإنها  الميتة 
من�ضطة  ج��رع��ة  اإل����ى  وت��ح��ت��اج  ال��ح��ق��ن 
ا�ضتخدام  فاإن  ولذلك  الحية  باللقاحات 

في  ج��دًا  محدود  م��ازال  اللقاحات  ه��ذه 
م�ضاريع الدواجن.

 Immune( 3- لقاح املجمع املناعي
 )complex vaccine, Icx

الحديثة  اللقاحات  م��ن  جديد  مفهوم   
�ضمن  يقع  وه��و  الجمبورو،  مر�ض  �ضد 
ويتم  تقليدية،  الغير  الحية  اللقاحات 
اإنتاج هذا اللقاح عن طريق خلط كميات 
المناعية  الأج�ضام  من  محددة  عياريه 
 Virus( الجمبورو  فيرو�ض  �ضد  الواقية 
كمية  مع   )protecting antibodies
)�ضكل  الجمبورو  فيرو�ض  م��ن  م��ح��ددة 
رقم 2(، وتعتمد طريقة عمل هذا اللقاح 
المختلطة  المناعية  الأج�ضام  قيام  على 
بحماية   )Icx( اللقاح  ف��ي  بالفيرو�ض 
بوا�ضطة  ال��ت��ع��ادل  م��ن  ال��ل��ق��اح  ف��ي��رو���ض 
المناعة الأمية المتواجدة في ال�ضي�ضان 
اأثناء التح�ضين، وعند انخفا�ض م�ضتوى 
وقبل  الطائر  ج�ضم  في  الأمية  المناعة 
بالفيرو�ض  ل��اإ���ض��اب��ة  ال��ط��ائ��ر  ت��ع��ر���ض 
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في  بالتكاثر  ال��ف��ي��رو���ض  ي��ق��وم  الحقلي 
لحماية  مناعية  اأج�ضام  وتكوين  البر�ضا 

الطيور �ضد المر�ض.

البر�ضا  الفيرو�ض في  اأمكن تحديد  ولقد 
�ضي�ضان  تح�ضين  من  ي��وم   )14( بعد 
 SPF( المر�ضية  الم�ضببات  من  خالية 
الفيرو�ض  تحديد  تم  بينما   )chickens
بعد )17، 21( يوم من تح�ضين �ضي�ضان 
ب��ه��ا م��ن��اع��ة اأم���ي���ة، ك��م��ا ل��وح��ظ اأي�����ض��َا 
الخايا  ا�ضتنزاف  معدل  في  انخفا�ض 
في  وال��ط��ح��ال  البر�ضا  ف��ي  الليمفاوية 
دجاج تم تح�ضينه تجريبًا بلقاح المجمع 
المناعي مع زيادة في اإنتاج مراكز خلوية 
في الطحال وكميات كبيرة من الفيرو�ض 

في خايا البر�ضا والطحال.

يتاأثر  ل  اأن��ه  اللقاح  ه��ذا  مميزات  وم��ن 
كما  ال�ضي�ضان،  ف��ي  الأم��ي��ة  بالمناعة 
الطيور  في  متجان�ضة  مناعة  يعطي  اأن��ه 
المح�ضنة وذلك لأنه ي�ضتخدم عن طريق 
يوم   )18( عمر  عند  البي�ض  في  الحقن 
من التح�ضين، وكذلك عن طريق الحقن 
عمر  عند  ال�ضي�ضان  ف��ي  الجلد  تحت 
الطرق في  الفقا�ضة وهذه  يوم واحد في 
لكل  م�ضبوطة  جرعة  تعطي  التح�ضين 

طائر.

ب�ضورة  المناعي  المجمع  لقاح  يوجد 
العتره  وي�ضتخدم  الأ���ض��واق  في  تجارية 

)متو�ضطة ال�ضراوة +(. 

ال��ن��ووي  احل��ام�����س  ل��ق��اح��ات   -4
)DNA vaccines(

المادة  اإدخ��ال  على  التقنية  هذه  تعتمد 
ال���وراث���ي���ة ال���ع���اري���ة ل��ل��ف��ي��رو���ض ك��ام��ل��ة 

جزء  اأو   )  Naked DNA or RNA(
من المادة الوراثية للفيرو�ض المعبر عن 
جين )VP2( داخل خايا ج�ضم الطائر 
هذا  �ضد  معينة  مناعية  اأج�ضام  لتكوين 
الوراثية  ال��م��ادة  من  الناتج  الم�ضت�ضد 
اللقاح  اإنتاج  في  التقنية  وهذه  باللقاح، 
تتغلب على م�ضكلة وجود اأج�ضام مناعية 
اللقاحات  �ضد  الطائر  ج�ضم  في  اأخ��رى 
المنتجة بالطرق التقليدية، وكذلك فاإنها 
محددة  مناعية  اأج�����ض��ام  تكوين  تحفز 
 Cytotoxic( التائية  الخايا  واإن��ت��اج 
الم�ضت�ضدات  عن  التعبير  بعد   )T cell

داخل خايا الطائر.

 وق���د اأج���ري���ت ال��ع��دي��د م���ن الأب���ح���اث 
وال���ت���ج���ارب ع��ل��ى ا���ض��ت��خ��دام ل��ق��اح��ات 
مر�ض  �ضد  للتح�ضين  النووي  الحام�ض 
اأن  الأب��ح��اث  تلك  واأث��ب��ت��ت  ال��ج��م��ب��ورو، 
الوراثية  للمادة  النووي  الحام�ض  لقاح 
لقاح  من  وحماية  مناعة  يعطي  الكلمة 
جين  م��ن  المح�ضر  ال��ن��ووي  الحام�ض 

التح�ضين  عن  وكذلك  فقط،   )VP2(
النووي  الحام�ض  لقاحات  با�ضتخدام 
عمر  عند  البي�ض  في  الحقن  طريق  عن 
عمر  عند  ال�ضي�ضان  في  اأو  يوم   )18(
الأبحاث  تلك  نتائج  اأظهرت  واح��د  ي��وم 
وجود حماية كبيرة للطيور �ضد الفيرو�ض 
جرعة  التح�ضين  يتبع  عندما  ال�ضاري 
تقوية من لقاح مثبط اأو لقاحات النواقل 
الفيرو�ضية، بينما جاءت النتائج �ضعيفة 
النووي  الحام�ض  لقاحات  ق��درة  وع��دم 
لإحداث مناعة قوية كافية �ضد الفيرو�ض 
ا�ضتخدامها بمفردها دون  ال�ضاري عند 
اأو  اللقاح الميت  جرعة تقوية تتبعها من 

لقاحات النواقل الفيرو�ضية.

النووي  الحام�ض  اإدماج  تم  فقد  وكذلك 
مثل  البكتيريا  م��ن  معينة  اأن���واع  داخ��ل 
 Lactococcus lactis، Salmonella
typhimurium and E. coli التي تقوم 
بنقل الحام�ض النووي داخل خايا ج�ضم 
اأعطت  وال��ت��ي  الفم  طريق  ع��ن  الطائر 
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معدلت نجاح متفاوتة، حيث وجد �ضعوبة 
في اإفراز البروتين المعبر عن الجين من 
ولذلك  البكتيريا.  خايا  ج��دار  خ��ال 
ت�ضتخدم هذه الأنواع من اللقاحات غالبًا 
تجريبيًا ولم يتم ا�ضتخدامها على نطاق 

تجاري حتى الآن.

الفرو�شية  النواقل  لقاحات   -5
.)Viral vector vaccines(

يتم اأنتاج هذه اللقاحات من خال قطع 
المناعة  عن  الم�ضئول   )VP2( الجين 
من فيرو�ض الجمبورو والذي يطلق عليه 
واإدخاله   ،)Donor( المانح  الفيرو�ض 
لفيرو�ض  الوراثية  المادة  في  غر�ضه  اأو 
الم�ضتقبل  الفيرو�ض  با�ضم  يعرف  اأخ��ر 
 ،)3 رقم  )�ضكل   )Vector( الحامل  اأو 
وعند التح�ضين بالفيرو�ض الحامل تنتج 
الفيرو�ضين  من  كل  �ضد  مناعية  اأج�ضام 
التح�ضين  عند  والم�ضتقبل(  )المانح 

باللقاح الحي.

الفيرو�ضات  العديد من  ا�ضتخدمت  ولقد 
المحملة  ال��ج��م��ب��ورو  ل��ق��اح��ات  لإن���ت���اج 
فيرو�ض  مثل  الفيرو�ضية  ال��ن��واق��ل  على 
وج��دري  الطيور،  وج���دري  النيوكا�ضل، 
ال��ك��ن��اري، وف��ي��رو���ض الأدي���ن���و، وك��ذل��ك 

.)HVT( فيرو�ض هرب�ض الرومي

وعلى الرغم من وجود عديد من لقاحات 
الجمبور التي تم اإنتاجها بتقنية النواقل 
تلك  ع��م��ل  ك��ف��اءة  اأن���ه  اإل  ال��ف��ي��رو���ض��ي��ة 
عوامل  بعدة  وتتاأثر  متباينة  اللقاحات 

ومن اأهم هذه العوامل: 

ع��ت��رة ال��ف��ي��رو���ض ال��م��ان��ح: )���ض��ع��ي��ف، 
متو�ضط، فوف المتو�ضط(.

نوع الفيرو�ض الحامل و�ضرعة تكاثره في 
بالمناعة  تاأثره  المح�ضنة ومدى  الطيور 

الأمية.

مكان اإدخال الجين في الفيرو�ض الحامل

ي��ج��ب م��اح��ظ��ة اأن ط��ري��ق��ة ع��م��ل ه��ذه 
الحية  اللقاحات  عن  تختلف  اللقاحات 
في  تتكون  المناعة  اأن  حيث  التقليدية، 
وقت ق�ضير نتيجة تكاثر الفيرو�ض الحي 
في اللقاحات الحية بينما تكوين المناعة 
يكون تدريجيًا وياأخذ وقت طويل في حالة 
تتكون  حيث  الفيرو�ضية  النواقل  لقاحات 
المناعة �ضد الم�ضت�ضد )VP2( المعبر 
عنه بوا�ضطة الجين في الفيرو�ض الحامل 
في خايا ج�ضم الطائر. كذلك فاإن هذه 
بالمناعة  تتاأثر  ل  اللقاحات  من  النوعية 
المر�ض  �ضد  الحماية  وت��ك��ون  الأم��ي��ة، 
الأم��ي��ة  المناعة  م��ن  منها  ج��زء  مكونة 
اإنتاجها  يتم  التي  المناعية  والأج�ضام 

نتيجة التح�ضين.

الأمية  للمناعة  فاإن  الأ�ضا�ض  هذه  وعلى 
دور كبير في حماية الطيور �ضد الإ�ضابة 
المكت�ضبة  المناعة  تكوين  قبل  بالمر�ض 
بو�ضوح  ذل��ك  ويظهر  اللقاح،  بوا�ضطة 
اأن  حيث  البيا�ض  ال��دج��اج  اأم��ه��ات  م��ع 
يكون  الأم��ي��ة  المناعة  انخفا�ض  معدل 
الاحم  بالدجاج  مقارنة  وقليل  تدريجي 
بتكوين  للقاح  جيدة  فر�ضة  تعطى  والتي 
الطيور  لحماية  كافية  مناعية  اأج�ضام 

�ضد الفيرو�ض ال�ضاري.

وكذلك تعتمد درجة الحماية على درجة 
التقارب اأو التماثل بين الفيرو�ض الحقلي 
ال�ضاري والم�ضت�ضد )VP2( الم�ضتخدم 

في اإنتاج اللقاح

المحملة  وخا�ضة  اللقاحات  تلك  بع�ض 
 )HVT( الرومي  هرب�ض  فيرو�ض  على 
م�ضجلة في العديد من الدول لا�ضتخدام 
في تح�ضين ال�ضي�ضان عند عمر )18( 
ي��وم  ع��م��ر  ع��ن��د  اأو  التح�ضين  م��ن  ي���وم 
التجارب  اأثبتت  وقد  الفق�ض،  بعد  واحد 
الفيرو�ضية  النواقل  لقاحات  اأن  الحقلية 
مثل )HVT + IBDV VP2( لم تتاأثر 
ال�ضي�ضان  في  الأم��ي��ة  المناعة  بوجود 
التي تم تح�ضينها باللقاح وو�ضلت ن�ضبة 
باللقاح  المح�ضن  ل��ل��دج��اج  ال��ح��م��اي��ة 
تجربة  ف��ي  ي��وم   30 عمر  عند  اإل���ى%93 
ال�ضراوة من  العترة �ضديدة  التحدي مع 
تلك  وف��رت  وكذلك  الجمبورو،  فيرو�ض 
العترات  �ضد  كبيرة  حماية  اللقاحات 

المغايرة من فيرو�ض الجمبورو.

بالإ�ضافة اإلى المميزات ال�ضابقة للقاحات 
فاإنها  الفيرو�ضية  النواقل  المحمولة على 
الوحيدات  لقاحات  م��ع  اأن��ف��ًا  ذك��ر  كما 
تتميز  فاإنها   )Subunit vaccines(
اآلية  تطبيق  ف��ي  ا�ضتخدامها  باإمكانية 
والطيور  المح�ضنة  الطيور  بين  التفريق 
والتي  ال�����ض��اري  بالفيرو�ض  الم�ضابة 

.)DIVA( تعرف با�ضم

املراجع:
Hermann Müller , Egbert Mundt , 
Nicolas Eterradossi & M. Rafiqul 
Islam (2012) Current status of 
vaccines against infectious bursal 
disease, Avian Pathology, 41:2, 133-
139.

Infectious bursal disease http://www.
oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_
standards/tahm/2.03.12_IBD.pdf
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ت���وج���د ث���اث���ة م�������ض���ادر ل��م��ج��م��وع��ة 
البيتايين،  وه��ي:  العائق،  في  الميثيل 
 وال��ك��ول��ي��ن ك���ل���وراي���د، وال��م��ي��ث��ي��ون��ي��ن.
الميثيونين،  من  كفاءة  اأكثر  البيتايين 
يحتوى  الميثيونين  م��ن  ج��زيء  ك��ل  لأن 
بينما  على مجموعة ميثيل واحدة فقط، 
مجموعات  ثاث  على  البيتايين  يحتوى 
يحل  اأن  يمكن  البيتافين  اأن  كما  ميثيل؛ 
محل الكولين كلورايد بالكامل، اإذ اأن كل 
وحدة )كجم( من البيتافين بتركيز %93 
يمكن اأن تحل محل 4.03 وحدة )كجم( 
من الكولين كلورايد 50%. اأو 3.35 كجم 

من الكولين كلورايد %60.
داخ��ل  مهمتين  وظيفتين  وللبيتايين 

الج�ضم، هما:

المهمة  الم�ضادر  البيتايين من  يعد   .1
لعدد  ال�ضرورية  الميثيل  لمجموعة 
ج�ضم  ف��ي  الحيوية  العمليات  م��ن 

الطائر. 

ال���ت���رك���ي���ب ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي ال��ف��ري��د   .2
تنظيم  خا�ضية  يعطيه  للبيتايين 
 ال�����ض��غ��ط الأ�����ض����م����وزي ل��ل��خ��اي��ا.
فى  م��ه��م��ًا  دورا  يلعب  والبيتايين 
المائى  ال���ت���وازن  ع��ل��ى  المحافظة 
ل��ل��خ��ل��ي��ة، ت��ح��ت ظ����روف الإج���ه���اد 

الحراري.

البيتافني واالإجهاد احلراري:

يمكن تعريف الإجهاد الحراري باأنه الحالة 
التي ل ت�ضتطيع فيها الطيور عمل توازن بين 

حين  ال��ح��راري.  والإن��ت��اج  الحراري  الفقد 
تحاول  الحراري  لاإجهاد  الطيور  تتعر�ض 
اإلى  ذل��ك  فيوؤدي  ال��ح��رارة،  من  التخل�ض 
اإرتفاع معدل التنف�ض وظهور حالة اللهاث، 
وذلك لأن الطيور ل تملك غددًا للعرق، فهي 
تعمل على تبريد ج�ضمها عن طريق الجهاز 
التنف�ضي، كما يحدث زيادة في قلوية الدم، 
الدواجن،  نفوق  اإل��ى  النهاية  في  ي��وؤدي  ما 
حيث يحدث اإ�ضطراب فى التوازن المائى 
نتيجة  الخايا  خ��ارج  اإل��ى  الماء  فيتحرك 
زيادة تركيز الأماح، ويحدث نتيجة لذلك 
ال�ضغط  لإختال  نتيجة  للخايا  اإنكما�ض 
لل�ضغط  تعديل  لم يحدث  واإذا  الأ�ضموزى، 
للتدمير  ال��خ��اي��ا  ت��ت��ع��ر���ض  الأ����ض���م���وزى 

وبالتالي ل تقوم بوظيفتها. 

البيتافين واستخدامه فى 
عالئق الدواجن واألسماك

 د. خالد عكا�شة
دكتوراه تغذية الدواجن، المدير الفني الإقليمي لل�ضرق الأو�ضط، �ضركة ديبونت )داني�ضكو لتغذية الحيوان(

 khaled.okasha@dupont.com

مقدمة:
البيتافين هو ال�ضورة الطبيعية للبيتايين، ويوجد ب�ضورة طبيعية في كثير من النباتات والحيوانات. ويعد مول�ض 
بكميات  البيتايين  يوجد  ول  ال�ضكر،  بنجر  في  البيتايين  يوجد  اإذ  للبيتافين،  الرئي�ضى  الم�ضدر  هو  ال�ضكر  بنجر 
كبيرة في معظم مواد العلف الم�ضتخدمة في عائق الدواجن والحيوان. وعلى عك�ض النباتات وبع�ض الحيوانات، 
فاإن قدرة الدواجن لإنتاج البيتايين داخل الج�ضم �ضعيفة؛ ولهذا تظهر الحاجة اإلى اإ�ضافة البيتايين اإلى عائق 

الدواجن والحيوانات.
ال�ضم الكيميائي للبيتايين هو ثاثى ميثيل الجلي�ضين )Trimethyleglycine-TMG( ويحتوى على 3 مجموعات 
تحتاج  للج�ضم،اإذ   �ضرورية  المثيل  مجموعة  فاإن  معلوم،  هو  وكما  الجلي�ضين،  الأمينى  بالحم�ض  مرتبطة  ميثيل 
الحيوانات اإلى مجموعة الميثيل، وخا�ضة فى فترات الإجهاد، ومنها الإجهاد الحرارى واإجهاد النقل والتح�ضينات 
والإ�ضابة بمر�ض الكوك�ضيديا، وهذه المجموعة الكيميائية �ضرورية للج�ضم؛ اإذ تدخل فى العديد من التفاعات 

التى تجري داخل الج�ضم.
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الطائر  احتياج  يزداد  الحالة،  هذه  وفى 
فى  ي�ضتخدمها  التى  الحافظة  للطاقة 
والآيوني؛  المائى  التوازن  على  الحفاظ 
للنمو  ال��ازم��ة  الطاقة  تقليل  وبالتالى 
هذا  بتقليل  البياتيين  ويقوم  والإن��ت��اج. 
الأ���ض��م��وزى  ال��ت��وازن  يعيد  اإذ  ال��ت��اأث��ي��ر، 
على  ويحافظ  جفافها  ويمنع  للخايا 
وظ��ائ��ق��ه��ا م���ن خ����ال ت��راك��م��ه داخ���ل 
الخايا؛ فتقوم الخايا بميكانيكية �ضخ 
على  للحفاظ  الإج��ه��اد،  اأثناء  الآي��ون��ات 
طاقة.  ت�ضتهلك  العملية  وه��ذه  ال��ت��وازن؛ 
هذه  توفير  يتم  البيتايين  اإ�ضافة  وعند 
النمو  في  الطائر  في�ضتخدمها  الطاقة 
البيتافين في  يف�ضر دور  والإنتاج، وذلك 

تح�ضين وزن الج�ضم ومعامل التحويل.   
الدهني  الكبد  وظاهرة  البيتافني 

:)Fatty Liver(

ظ��اه��رة ال��ك��ب��د ال��ده��ن��ي م��ن اأم��را���ض 
اأ�ضا�ض  ب�ضكل  ويظهر  الغذائي  التمثيل 
ي�ضيب دجاج  وقد  البيا�ض،  الدجاج  في 
غنية  عائق  على  التغذية  عند  الت�ضمين 
في  فطرية  �ضموم  وج��ود  اأو  الطاقة  في 

الأعاف. 
تمثيل  عملية  في  مهمًا  دورا  الكبد  يلعب 
مثل  ال��ع��وام��ل  بع�ض  ونتيجة  ال��ده��ون، 
المثال  �ضبيل  )علي  الفطرية  ال�ضموم 
في  تلفًا  ت�ضبب  التي  الأفاتوك�ضينات( 
خايا الكبد، ما يوؤثر �ضلبا على عمليات 
ال�ضابقة،  الحالة  فتظهر  الدهون؛  تمثيل 
مهمًا  دورا  يلعب  البيتافين  اأن  وجد  وقد 
في التقليل من هذه الظاهرة حيث يمنح 
يتكون  اإذ  ميثيل،  مجموعة  البيتايين 
خال  م��ن   )Carnitine( الكارنتين 
ويعتمد    S- adenosylemethionine
انتقال الأحما�ض الدهنية طويلة ال�ضل�ضلة 
من خال الجدار الداخلي للميتوكوندريا 
وم���ع���دلت الأك�������ض���دة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة على 

الكارنتين، ويعيق نق�ض الكارنتين اأك�ضدة 
الأحما�ض الدهنية. ويعتد البيتايين اأكثر 
كفاءة من الكولين في التقليل من ظاهرة 

الكبد الدهني.
اأهمية اإ�شافة البيتافني فى عالئق 

الدواجن:

محل  ي��ح��ل  اأن  ل��ل��ب��ي��ت��اف��ي��ن  ي��م��ك��ن   -1
الميثيونين  م���ن  وج����زء  ال��ك��ول��ي��ن 
من  الميثيونين  اإزال����ة  يمكن  )ل 
من  جزء  محل  يحل  ولكنه  العليقة، 
التكلفة  تقل  وبالتالي  الميثيونين(، 

للعلف.  
بالكوك�ضيديا  الإ���ض��اب��ة  ح��الت  ف��ى   -2
ي��ح��دث تلف ف��ي ج��در الأم��ع��اء، ما 
ي���وؤث���ر ع��ل��ى ال��خ��م��ات ال��ت��ي ت��ق��وم 
يوؤثر  وذل���ك  المت�ضا�ض،  بعملية 
العنا�ضر  امت�ضا�ض  ع��ل��ى  �ضلبيا 
ال��غ��ذائ��ي��ة؛ وب��ال��ت��ال��ي ي��ق��ل م��ع��دل 
معامل  على  بال�ضلب  ويتاأثر  النمو، 
الإ�ضابة  اأن  كما  الغذائي،  التحويل 
في  خلل  ي�ضاحبها  بالكوك�ضيديا 
ال��ت��وازن الأ���ض��م��وزي والأي��ون��ي، وقد 
التاأثير  من  يقلل  البيتايين  اأن  وجد 
بالكوك�ضيديا  ل��اإ���ض��اب��ة  ال�ضلبي 
ويقلل من فقد الماء الذي ي�ضاحب 

الإ�ضابة بالكوك�ضيديا.
ي���ق���وم ب����اإع����ادة ت��ن��ظ��ي��م ال�����ض��غ��ط   -3

الأ�ضموزى للخلية واأن�ضجة الأمعاء.
من  ويزيد  الطيور  اأداء  من  ُيح�ّضن   -4
لحم ال�ضدر )كما هو و�ضح في �ضكل 

رقم 1(.
يف  الفيتامينات  وثبات  البيتافني 

الربميك�س:

يوؤثر  كلورايد  الكولين  اأن  المعروف  من 
على فاعلية الفيتامينات في البريمك�ض، 

لذا ين�ضح بعدم اإ�ضافة الكولين كلورايد 
في  وياحظ  الفيتامينات،  مخلوط  على 
الكولين  تاأثير  كيفية   )2( رق��م  ال�ضكل 
مع  فيتامين ك عند خلطه  على  كلورايد 
اأن  كما  بالبيتايين،  مقارنة  الفيتامين 
الكولين كلورايد يوؤثر على فاعلية معظم 

الفيتامينات.
من  يقلل  كلورايد  الكولين  اأن  وجد  قد  و 
فاعلية فيتامين ه� بن�ضبة 57% وفيتامين 
اأ بن�ضبة 20% وذلك عند اإ�ضافة الكولين 
معا  ووجودهما  البريمك�ض  اإلى  كلورايد 
ال�ضكل  في  مو�ضح  هو  كما  �ضهر،  لمدة 
رقم )3(؛  لذا، فاإن من مزايا ا�ضتخدام 
للكولين  ال�ضلبي  التاأثير  البيتافين تافي 

الكلورايد على الفيتامينات.
تغذية  يف  البيتافني  ا���ش��ت��خ��دام 

االأ�شماك:

زي��ادة  الأخ��ي��ري��ن  العقدين  ف��ي  ل��وح��ظ 
ف��ي ا���ض��ت��خ��دام ال��ب��ي��ت��اف��ي��ن ف��ي عائق 
التي  اآ�ضيا  دول  ف��ي  خا�ضة  الأ���ض��م��اك، 
مثل:  ال�����ض��م��ك��ي،  ب��الإ���ض��ت��زراع  ت�ضتهر 
وال�ضين.  وفيتنام،  والفلبيين،  تاياند، 
ويتم ا�ضتخدامه كمحّفز للنمو، وكمنظم 
له  البيتافين  اأن  كما  الأ�ضموزي  لل�ضغط 
ال�ضمك  اأن��واع  بع�ض  تربية  في  مهم  دور 
ال�ضماك  نقل  مرحلة  في  ال�ضالمون  مثل 
م��ن اأح��وا���ض ال��م��اء ال��ع��ذب��ة اإل���ى الماء 
الخايا  حماية  على  يعمل  حيث  المالح 

من اختاف ال�ضغط ال�ضموزي .
 Ewos Research  و في درا�ضة قام بها
انخفا�ض  لوحظ   Center، Norway
اإ�ضافة  عند  الأ���ض��م��اك  نفوق  ن�ضبة  ف��ي 
ال�ضلمون  اأ�ضماك  عائق  اإلى  البيتافين 

)�ضكل تو�ضيحي رقم 5(.
المن�ضورة  و في درا�ضة تمت في جامعة 
لتقييم تاأثير اإ�ضافة البيتافين )البيتايين 
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ال�ضمك  على  الإجهاد  لتقليل  الطبيعي( 
نتيجة زيادة معدل خزين اأ�ضبعيات بلطي 
م�ضتويات  ثاثة  ا�ضتخدام  تم  وقد  نيلي. 
العليقة )�ضفر، 0.5،  البيتافين في  من 
على  البيتافين  ت��اأث��ي��ر  ودرا���ض��ة   ،)%1
الغذاء،  ا�ضتخدام  وكفاءة  النمو  معدل 
ون�����ض��ب��ة ال��ن��ف��وق، وم��ك��ون��ات ال��ج�����ض��م، 
مدى  لقيا�ض  الق��ت�����ض��ادي��ة،  وال��ك��ف��اءة 
تحّملها  لظروف الإجهاد تحت الكثافات 

المختلفة لمدة 15 اأ�ضبوعا.
اأ�ضبعيات  التجربة  في  ا�ضتخدمت  قد  و 
ابتدائي  ب��وزن  مجن�ض  غير  نيلي  بلطي 
مختلفة  كثافات  ثاثة  ف��ي  20ج��م  نحو 
وج��رت  ���ض��م��ك/ل��ت��ر(.   ج��م   4  ،3  ،2(
على  التجربة  فترة  في  الأ�ضماك  تغذية 
من   %3 بمعدل  بروتين(   %28( عليقة 
وكانت  مرتين.  على  يوميًا،  الج�ضم  وزن 
ت��رك��ي��زات   3 ل��درا���ض��ة  علمية  ال��ت��ج��رب��ة 
كثافات   3 على  العليقة  ف��ي  للبيتافين 
 3 عدد  ا�ضتخدام  وتم  لل�ضمك،  مختلفة 

مكررات لكل معاملة. 
فيما  الدرا�ضة  تلك  نتائج  تلخي�ض  يمكن 

ياأتي:  
ن�ضب  على  المحتوية  العائق  كانت  •	
من  اأف�ضل  البيتافين  من   %0.5  ،1
في  البيتافين(  )ب���دون  الكنترول 
النمو،  )م��ع��دل  ال��ق��ي��ا���ض��ات  جميع 

كفاءة تحويل العلف وغيرها(.  
وجد اأن الكثافة بمعدل )2، 3( جم  •	
في  اأف�ضل  معدلها  ك��ان  �ضمك/لتر 
اليومي  ال��وزن  ال��وزن ومعدل  زي��ادة 
للج�ضم ومعدل النمو الن�ضبي والنوع 

اأكثر من الكثافة 4 جم �ضمك/لتر. 
البيتافين  اإ���ض��اف��ة  م��ع��دل  ب��زي��ادة  •	
النمو  م��ع��دلت  زادت  العليقة  ف��ي 
وا�ضتهاك العلف والبروتين معنويا، 

التحويل  ك��ف��اءة  ك��ذل��ك  وتح�ضنت 
الغذائي معنويا .

اأدت زيادة ن�ضبة البيتافين في عليقة  •	
من  ال�ضتفادة  زي��ادة  اإلى  الأ�ضماك 

البروتين معنويا.
في  البيتافين  ن�ضبة  زي���ادة  اأدت  •	
العائق اإلى انخفا�ض تكاليف العلف 
وبالتالي  ال�����ض��م��ك،  م��ن  كيلو  ل��ك��ل 
عائق  اإل��ى  البيتافين  اإ�ضافة  ف��اإن 
الأ�ضماك اأدى اإلى تح�ضن اقت�ضادات 

ا�ضتزراع الأ�ضماك.
على  ال�ضين،  ف��ي  اأخ���رى  درا���ض��ة  وف��ي 
ا�ضتخدام  تم  النيلي،  البلطي  اأ�ضماك 
البيتايين في العليقة؛ لوحظ اأن ا�ضتخدام 
اإلى  اأدى  الأ�ضماك  عائق  في  البيتايين 
التحويل  ومعامل  الج�ضم  وزن  في  زيادة 
الإيجابي  التاأثير  نتيجة  وذلك  الغذائي، 
للعنا�ضر  الغذائي  التمثل  على  للبيتايين 

الغذائية.
ال��ب��ي��ت��اي��ي��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي )ال��ب��ي��ت��اف��ي��ن( 

والبيتايين الهيدروكلورايد:
بيتايين  هو  البيتافين  ف��اإن  ذك��رن��ا،  كما 
ال�ضكر  ا�ضتخا�ضه من بنجر  يتم  طبيعي 
الفريدة.  الخوا�ض  ه��ذه  يعطيه  ما  وه��و 
ويجب اأن نفرق ما بين البيتايين الطبيعي 
الهيدروكلورايد   والبيتايين  )البيتافين( 
كيميائي  منتج  اأن��ه  اإذ   ،Betaine Hcl
اأمين  ميثيل  ال��ت��راي  تفاعل  م��ن  م�ضّنع 
اأ�ضيد  اأ�ضيتيك  ك��ل��ورو  وال��م��ون��و   TMA
البيتايين  تفاعل  طريق  عن  اأو   ،MCA
التراي  اأو  الهيدروكلوريك  حام�ض  م��ع 
اأ�ضيتيك  ال��م��ون��وك��ل��ورو  م��ع  اأم��ي��ن  ميثيل 
اأوك�����ض��ي��د م��ع حام�ض  اأ���ض��ي��د والإث��ي��ل��ي��ن 
كلها  اأن��ه��ا  ن��اح��ظ  كما  ال��ه��ي��دروك��ل��وي��د، 
ميثيل  التراي  ويعد  كيميائية،  تفاعات 
وت�ضبب  فيها،  مرغوب  غير  م��ادة  اأمين 

فهي  والحيوانات؛  للطيور  الم�ضاكل  بع�ض 
�ضالت  بع�ض  في  ال�ضمك  رائحة  ت�ضبب 
البيتايين  ن�ضبة  اأن  كما  البيا�ض،  الدجاج 
من  تختلف  هيدروكلورايد  البيتايين  في 
وقد  كبير.  تباين  وه��ن��اك  لآخ���ر،  منتج 
بين  ت��راواح  فيه  البيتايين  ن�ضبة  اأن  وجد 
18-77%، وهذا ي�ضبب م�ضاكل كثيرة في 
الكلورايد  ن�ضبة  اأن  كما  العائق.  تكوين 
جم/  253-58 بين  م��ا  وت����راوح  عالية 

توؤثر  ق��د  العالية  الن�ضبة  وه���ذه  ك��ج��م، 
العليقة؛  ف��ي  الأم���اح  بين  ال��ت��وازن  على 
وف���ي ال���وق���ت ن��ف�����ض��ه ق���د ت�����ض��ب��ب زي���ادة 
من  تقلل  بالتالي  وه��ذا  الفر�ضة.  رطوبة 
مقارنة  هيدروكلورايد  البيتايين  فائدة 
وت�ضير  )البيتافين(.  الطبيعي  بالبياتيين 
العديد من الدرا�ضات والتجارب الحقلية 
وخبرات ا�ضتخدام البيتايين الطبيعي اإلى 
تفّوق البيتايين الطبيعي )البيتافين( عن 
على  تاأثيره  في  الهيدروكلورايد  البيتايين 
والحيوانات  للدواجن  الإن��ت��اج��ي  الأداء 
الر�ضم  في  ح  مو�ضّ هو  وكما  والأ�ضماك. 
يتفوق  البيتافين  ف��اإن   )4( رق��م  البياني 
على البيتايين الهيدروكلورايد في متو�ضط 
وزن الج�ضم ومعامل التحويل الغذائي في 

دجاج اللحم. 
اخلال�شة:

البيتايين  اأهمية وجود  تت�ضح  �ضبق،  مما 
دجاج  عائق  في  )البيتافين(  الطبيعي 
ل��دوره  والأم���ه���ات،  والبيا�ض  الت�ضمين 
والإ���ض��اب��ة  الإج��ه��اد  ح���الت  ف��ي  المهم 
على  الإيجابي  وتاأثيرها  بالكوك�ضيديا 
ومعامل  النمو،  وم��ع��دل  ال�����ض��در،  لحم 
��ن من  ال��ت��ح��وي��ل ال���غ���ذائ���ي؛ م���ا ُي��ح�����ضِّ
يمكن  كما  ال��دواج��ن؛  اإنتاج  اقت�ضادات 
للبيتافين اأن يحل محل الكولين كلورايد 
بالكامل في العليقة ويمكن ا�ضتبدال جزء 

من الميثيونين بالبيتافين.
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بع�س املراجع:
خبرات الكاتب.  .1

ن�ضرات �ضركة ديبونت )داني�ضكو لتغذية الحيوان(  .2
الرحمن  ع��ب��د  م�ضطفى  ال��ح��م��ي��د،  ع��ب��د  محمد  الحميد  ع��ب��د   .3
“تاأثير  م�ضطفى، نجوى عبد المنعم مغربي، وعلي علي �ضليمان: 
اإ�ضافة البيتائين في العليقة و/اأو كثافة التخزين على اأداء البلطي 
النيلي”، مجلة جامعة المن�ضورة للعلوم الزراعية، مجلد 32 العدد 

)1(، �ض167-179، يناير 2007.
4. Sowden, M.P., Collins, H.L., Smith, H.C., Garrow, T.A., Sparks, 

J.D. and Sparks, C.E.  1999.  Apolipoprotein B mRNA and 
lipoprotein secretion are increased in McArdle RH-7777 cells 
by expression of betaine-homocysteine S-methyltransferase.  
Biochem. J.  341(pt 3):  639-645.

5. Junnila, M., Barak, A.J., Beckenhauer, H.C. and Rahko, T. 
1998.  Betaine reduces hepatic lipidosis induced by carbon 
tetrachloride in Sprague-Dawley rats.  40(5):  263 – 266.

6. Barak, A. J., Beckenhauer, H. C., Junnila, M., and D. J. 
Tuma, 1993b. Dietary betaine promotes generation of hepatic 
S-adenosylmethionine and protects the liver from ethanol-
induced fatty infiltration. Alcohol. Clin. Exp. Res. 17:552-555. 

Broiler liveweight
 (g, day 16)

569
581

514

Control Betafin Betaine HCl

Control Be-
tafin

 Betaine
HCl

Feed intake, g 692 669 590
FCR 1.22 1.15 1.15

ال�ضدر  اإنتاجية لحم  الزيادة في  البيتافين على  تاأثير  تو�ضيحي )1(:  �ضكل 
في دجاج الت�ضمين

�ضكل  تو�ضيحي رقم )2(: تاأثير الكولين كلورايد والبيتايين على  فيتامين ك 
بعد 21 ، 42 يومًا.

 �ضكل تو�ضيحي رقم )4(: تاأثير البيتايين الطبيعي والبيتايين هيدروكلورايد 
على الأداء الإنتاجي لدجاج اللحم.

والبيتايين   كلورايد  الكولين  كل من  تاأثير  يو�ضح  رقم )3(:  تو�ضيحي  �ضكل  
وخليط منهما على فاعلية فيتامين ه�

�ضكل تو�ضيحي رقم )5(: تاأثير البيتافين على اأ�ضماك ال�ضالمون
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املر�س يف قطعان الدواجن:
القطيع  الدواجن هو مر�ض  في  المر�ض 
ولي�ض مر�ض حالت فردية لبع�ض الطيور 
تظهر  التي  والأع��را���ض  القطيع،  داخ��ل 
على مجموعة من الطيور داخل القطيع 
ال�ضحية  الحالة  ع��ن  انطباع  تعطى 
المحتمل  ال��م��ر���ض  ون����وع  ال��ع��ام��ة 

بالقطيع. 
وي��م��ك��ن ت��ع��ري��ف ال���م���ر����ض في 
عن  تغير  اأي  ب��اأن��ه  ال���دواج���ن 

الحالة ال�ضحية الطبيعية للطيور.
من  مجموعة  لتتابع  نتيجة  المر�ض  وينتج 
المر�ض  خطوات  ت�ضمى  المتداخلة  الأح��داث 
�ضورة  ف��ان  وبالتالي  )Pathogenesis(؛  
المر�ض غير ثابتة في جميع مراحله بل تتغير 
ح�ضب اأطواره المختلفة بحيث تكون الأعرا�ض 
نتيجة  الت�ضريحية  والآفات  للمر�ض  الظاهرية 
مح�ضلة تلك الأحداث مجتمعه فاإما اأن يتمكن 
اأو  ب�ضببه  يموت  اأو  عليه  التغلب  من  الج�ضم 

يتحول المر�ض اإلى حالة مزمنة.

العوامل المهيأة 
لحدوث األمراض 

في مشاريع 
الدواجن

التي ت�ضيب قطعان  المختلفة  المر�ضية  الم�ضببات 
�ضناعة  تواجه  التي  التحديات  اأخطر  من  الدواجن 
الأم��را���ض  من  العديد  ظهور  مع  وخا�ضة  ال��دواج��ن 
ت�ضبب  والتي  الوبائية  الطبيعة  والوافدة ذات  الجديدة 
بالإ�ضافة  الدواجن  لم�ضاريع  فادحة  اقت�ضادية  خ�ضائر 
داخل  والإدارة  الرعاية  �ضوء  عن  الناتجة  الأمرا�ض  اإلى 

م�ضاريع الدواجن.
يتم  التي  المختلفة  الحيوي  الأم��ن  برامج  اأن  المعروف  من 
اإلى  الأول��ى  بالدرجة  تهدف  ال��دواج��ن  م�ضاريع  في  تطبيقها 
الحد من دخول م�ضببات الأمرا�ض اإلى م�ضاريع الدواجن والعمل 
على تقليل انت�ضارها داخل الم�ضروع الواحد، وكذلك تافي ظهور 
الأمرا�ض الناتجة عن �ضوء الرعاية والإدارة من قبل القائمين على 

الم�ضروع.
وحتى تتم ال�ضتفادة الكاملة من برامج الأمن الحيوي لبد التعرف على 
المختلفة  الدواجن وم�ضادرها  م�ضاريع  المختلفة في  الأمرا�ض  م�ضببات 
الواحد،  الم�ضروع  داخ��ل  القطعان  وبين  الم�ضاريع  بين  انت�ضارها  وط��رق 
العامة  الأ�ض�ض  و  الأم��را���ض  هذه  لظهور  المهياأة  العوامل  التعرف  وكذلك 
لت�ضخي�ض الأمرا�ض في قطعان الدواجن حقليًا ومخبريًا للوقوف على الحالة 

ال�ضحية للقطعان وتطبيق برامج المكافحة ب�ضورة جيدة. 

 د. علي ح�شني اجلا�شم
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املختلفة  االأمرا�س  م�شببات  اأنواع 
يف م�شاريع الدواجن:

ت�ضاب الدواجن باأمرا�ض عديدة بع�ضها 
و�ضريع  ال��ع��دوى  و�ضديد  الخطورة  بالغ 
الخطورة  قليل  الأخ��ر  والبع�ض  النت�ضار 
تتحول  واأح��ي��ان��ا  الن��ت�����ض��ار  ف��ي  وبطيئًا 
اأمرا�ض  اإل��ى  الخطورة  قليلة  الأم��را���ض 
اأو  للم�ضاعفات  نتيجة  الخطورة  بالغة 
كل  وتعود  لها  الطائر  مقاومة  انتكا�ض 
هذه الختافات بين الكائنات الممر�ضة 
اإلي �ضدة �ضراوتها وكذلك تفاوت درجات 
مقاومة الطيور لهذه الم�ضببات المر�ضية 
اأو  المر�ض  مع  ال�ضابقة  خبرتها  ح�ضب 

ل�ضفاتها الوراثية اأو لم�ضتوى رعايتها.
الأمرا�ض  بهذه  الإلمام  ال�ضروري  ومن   
ب��اأن��واع��ه��ا ال��م��خ��ت��ل��ف��ة وال��ت��ع��رف على 
البيولوجية  وخ�ضائ�ضها  م�ضبباتها 
وكيفية  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ل��ظ��روف  وم��ق��اوم��ت��ه��ا 
الم�ضاعدة  والعوامل  بها  العدوى  حدوث 
و�ضع  م��ن  نتمكن  حتى  انت�ضارها  على 
هذه  لمكافحة  �ضاملة  حيوي  اأمن  برامج 

الأمرا�ض.
اأم�����را������ض ن���ات���ج���ة ع����ن م�����ض��ب��ب��ات . 1

الفيرو�ضات،  مثل  جرثومية،  مر�ضية 
الكاميديا،  البكتيريا،الميكوبازما، 
الطفيليات  الأول���ي���ات،  ال��ف��ط��ري��ات، 

الخارجية، الطفيليات الداخلية.
اأم���را����ض ن��ات��ج��ة ع��ن ���ض��وء ال��رع��اي��ة . 2

الأمرا�ض  العديد من  توجد  والإدارة: 
ال��دواج��ن  م�ضاريع  ف��ي  ت��ح��دث  ال��ت��ي 
ب�ضوء  مرتبطة  اأ�ضباب  نتيجة  وتكون 
ولي�ضت  للقطعان  وال��رع��اي��ة  الإدارة 
بعينها  ميكروبية  م�ضببات  نتيجة 
الوقت  ذات  في  الأ�ضباب  هذه  وتعمل 

الأخ��رى  الأم��را���ض  لظهور  كمهيئات 
اأو  الناتجة عن الم�ضببات الميكروبية 
العوامل الوراثية الكامنة داخل ج�ضم 
الناتجة  الأمرا�ض  اأمثلة  ومن  الطيور 
عن �ضوء الرعاية والإدارة في م�ضاريع 

الدواجن الآتي:
نتيجة 	• الغذائي  النق�ض  اأم��را���ض 

ع����دم ت��وف��ي��ر ال��ك��م��ي��ة وال��ن��وع��ي��ة 
للقطعان  الأع��اف  من  المتوازنة 
ومتطلبات  العمر  مراحل  بح�ضب 

الإنتاج المختلفة.
المياه 	• تلوث  ع��ن  الناتج  الت�ضمم 

والأعاف باأنواع ال�ضموم المختلفة 
والمبيدات  الفطرية  ال�ضموم  مثل 
ال��ح�����ض��ري��ة و����ض���م���وم ال���ف���ئ���ران 
والنيترات وغيرها من  والر�ضا�ض 

ال�ضموم.
توفير 	• الناتجة عن عدم  الأمرا�ض 

لرعاية  المنا�ضبة  البيئية  الظروف 
ال��ط��ي��ور م��ث��ل درج�����ات ال���ح���رارة 
ال��م��ن��ا���ض��ب��ة وال��ت��ه��وي��ة وال��رط��وب��ة 
الحتبا�ض  م��ن  عنها  يت�ضبب  وم��ا 
وتراكم  ال�ضديد  والبرد  الحراري 

غاز المونيا.
 داء الفترا�ض الذي يحدث نتيجة 	•

الزدحام ال�ضديد داخل الحظائر.

االأمرا�س  حلدوث  املهياأة  العوامل 
يف م�شاريع الدواجن:

المرتبطة  ال��ع��وام��ل  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��وج��د 
ب��ال��ط��ائ��ر وب��ي��ئ��ت��ه ت�����ض��اع��د ع��ل��ى ظهور 
اأو  م��ع��دلت��ه��ا  زي������ادة  اأو  الأم�����را������ض 
���ض��دت��ه��ا وت�����ض��م��ي ب��ال��ع��وام��ل ال��م��ه��ي��اأة 
ويجب   ،)Predisposing factors(

ال��ع��وام��ل  ب��الع��ت��ب��ار دور ه���ذه  ال��و���ض��ع 
وت��اأث��ي��ره��ا ف��ي ظ��ه��ور وت��ط��ور الأم��را���ض 
عمليات  اإج���راء  عن  بالعتبار  واأخ��ذه��ا 
في  لاأمرا�ض  والمكافحة  الت�ضخي�ض 

م�ضاريع الدواجن.

1- العوامل الوراثية:
في  ه��ام��ًا  دورًا  ال��وراث��ي��ة  العوامل  تلعب 
تهيئة الطائر للمر�ض بمعني انه يكت�ضب 
�ضفات وراثية تزيد من قابليته لاإ�ضابة 
بالمر�ض اأو ارتفاع مقاومته له، فنجد على 
)وراثية(  طبيعية  مقاومة  المثال  �ضبيل 
لبع�ض اأنواع و�ضالت الطيور �ضد بع�ض 
تكون  بحيث  المر�ضية  الم�ضببات  م��ن 
من  اكبر  ب��درج��ة  مقاومة  الطيور  ه��ذه 
مثياتها من الأنواع الأخرى من الطيور، 
وتعتبر تلك المقاومة الوراثية �ضد بع�ض 
الأمرا�ض وخا�ضة الأمرا�ض ذات الأهمية 
والنيوكا�ضل  الجمبورو  مثل  القت�ضادية 
وال�ضالمونيا  والكوك�ضيديا  والماريك 
المنتجة  لل�ضركات  الأه��م��ي��ة  غ��اي��ة  ف��ي 
اإن��ت��اج  اإل���ى  ت��ه��دف  وال��ت��ي  لل�ضي�ضان 
لاأمرا�ض  مقاومة  الطيور  من  �ضالت 
عترات  من  العديد  ظهور  بعد  وخا�ضة 
للعاجات  مقاومة  الأم��را���ض  م�ضببات 
ولقد  ب��الأ���ض��واق،  المتوفرة  واللقاحات 
الطيور  �ضالت  من  الكثير  درا���ض��ة  تم 
وال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��رب��ي  ب��ال��وط��ن  المحلية 
للتعرف على درجة مقاومتها لاأمرا�ض، 
التي  الدرا�ضة  الدرا�ضات  هذه  بين  ومن 
واآخرون عام   )Hassan MK( قام بها
2004م باكت�ضاف مقاومة كبيرة ل�ضالة 
ال��م��ن��درة  ال��م�����ض��ري  المحلى  ال��دج��اج 
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ال��ج��م��ب��ورو  ل��م��ر���ض   )Mandarah(
النفوق  ن�ضبة  كانت  بحيث  والنيوكا�ضل 
بين طيور هذه ال�ضالة 10% و 20% على 
منخف�ضة  الن�ضبة  ه��ذه  وتعتبر  التوالي 
التي  العالية  النفوق  ن�ضب  مع  بالمقارنة 
ي�ضببها مر�ضي النيوكا�ضل والجمبورو في 
الطيور ب�ضفة عامة، كما اأو�ضحت درا�ضة 
 Lakshmanan العالم  بها  قام  اأخ��رى 
الدجاج  �ضالة  اأن  عام 1996م  واآخرون 
الفيومي وهو �ضالة محلية م�ضرية اأكثر 
مقاومة لل�ضرطان من الدجاج اللجهورن 
الأبي�ض، وفي العديد من دول العالم تم 
�ضد  الطيور  �ضالت  من  العديد  اختبار 
الأمرا�ض المختلفة ودرجة مقاومتها لها، 
اأنواع  الجدول رقم )1( مقاومة  ويو�ضح 
من الدواجن المختلفة لبع�ض الم�ضببات 

المر�ضية.

2- نوع الطيور:
اأنواع الطيور )دجاج، حمام، بط، رومي، 
في  بينها  فيما  تختلف   ) وغيرها  نعام، 
حين  ففي  بالأمرا�ض  لاإ�ضابة  قابليتها 
والأنفلونزا  النيوكا�ضل  فيرو�ضات  اأن 
ت�ضيب معظم اأنواع الطيور نجد اأن بع�ض 
اأنواع معينة  المر�ضية ت�ضيب  الم�ضببات 
م��ن ال��ط��ي��ور دون الأن����واع الأخ����رى مثل 
الذي  المعدي  ال�ضعبي  اللتهاب  فيرو�ض 
من  ن��وع  لكل  وان  فقط  ال��دج��اج  ي�ضيب 
وان  بها  خا�ضة  كوك�ضيديا  الطيور  اأن��واع 
الإمرا�ضية  �ضديد  الأ�ضود  الراأ�ض  مر�ض 
في طيور الرومي اأكثر من الدجاج، ومن 
العتبار  في  الو�ضع  يجب  المنطلق  هذا 
والتعرف  تربيتها  يتم  الذي  الطيور  نوع 
لو�ضع  ت�ضيبها  التي  الأمرا�ض  اأهم  على 

برامج وقاية ومكافحة منا�ضبة لها.

Source: The State Of The 

World›s Animal Genetic 

Resources For Food And 

Agriculture Section E. Animal 

genetic resources and resistance 

to disease (2010)

3- جن�س الطيور:
ك��اأح��د  ه���ام  دور  ال��ط��ي��ور  جن�ض  يلعب 
بالأمرا�ض  لاإ�ضابة  المهيئة  العوامل 
بم�ضببات  الإ�ضابة  قابلية  تختلف  بحيث 
داخل  الواحد  الطيور  نوع  بين  الأمرا�ض 
الطيور  جن�ض  باختاف  ال�ضالة  نف�ض 
فعل �ضبيل المثال نجد اأن قابلية الإ�ضابة 
من  اكبر  الإن���اث  بين  الماريك  بمر�ض 
لمر�ض  بالن�ضبة  الحال  وكذلك  الذكور 
 )Avian leukosis  ( ال��ل��ي��ك��وزي�����ض 
بين  بالمر�ض  الإ�ضابة  ن�ضبة  اأن  فنجد 

جدول رقم )1( بع�ض اأنواع و�ضالت الطيور التي لها مقاومة طبيعية �ضد اأمرا�ض الدواجن

Most common name of breed Number 
of

breeds

Disease Region Species

Poule De Benna 1 Newcastle disease North & West Africa Chicken

Nkhuku 1 Newcastle disease Southern Africa

Red Jungle Fowl 1 Newcastle disease Southeast Asia

Gallina criolla o de rancho 1 Newcastle disease Central America

Ayam Kampong 1 Marek’s disease Southeast Asia

Borky 117, Scots Dumpy, Hrvatica, 
Bohemian Fowl

4 Marek’s disease Europe & Caucasus

Local Duck of Moulkou & Bongor, 
Local Duck of Gredaya and Massakory

2 Newcastle disease North & West Africa Duck (domestic)

Numida Meleagris Galeata Pallas, 
Djaoulés

2 Newcastle disease North & West Africa Guinea fowl

Local Muscovy Duck of Karal and 
Massakory

1 Newcastle disease North & West Africa Muscovy duck

Moroccoan Beldi 1 Newcastle disease North & West Africa Turkey
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الإناث اكبر من الذكور وقد يكون مرجع 
الذكور  اأن  وج��د  حيث  للهرمونات  ذل��ك 
بال�ضتروتيدات  المعالجة  اأو  المخ�ضية 
بالمر�ض  ل��اإ���ض��اب��ة  قابليتها  ت����زداد 

الليمفاوي عن الذكور الطبيعية.

4- عمر الطيور:
الطيور ال�ضغيرة في العمر تكون اأكثر 	•

قابلية لاإ�ضابة بالأمرا�ض عن الطيور 
الكبيرة ويرجع ذلك لاأ�ضباب الآتية:

عدم اكتمال نمو الجهاز المناعي لدى 	•
الطيور ال�ضغيرة.

�ضابقة 	• مناعية  اأج�����ض��ام  وج��ود  ع��دم 
ال�ضغيرة  الطيور  الأمرا�ض لدى  �ضد 
الأج�ضام  اأن  المعروف  من  انه  حيث 
المناعية تكون نتيجة التعر�ض ال�ضابق 
للم�ضبب المر�ضي اأو نتيجة التح�ضين 

اأو نتيجة اأج�ضام مناعية من الأم.
الأمرا�ض الناتجة عن �ضوء التغذية ) 	•

تكون   ) الت�ضمم  اأو  الغذائي،  النق�ض 
وذلك  ال�ضغيرة  الطيور  في  وا�ضحة 
ج�ضم  لدى  الغذائي  الحتياطي  لقلة 
احتياجاته  وكذلك  ال�ضغير  الطائر 
متطلبات  لتلبي  ال��غ��ذاء  م��ن  العالية 

مراحل النمو ال�ضريعة.
ال��ح��راري 	• التنظيم  اأج��ه��زة  �ضعف 

بالبرودة  يتاأثر  ثم  ومن  الطائر  لدى 
الري�ض  وج��ود  ع��دم  نتيجة  ال�ضديدة 

على ج�ضم الطائر.
ح�ضانة 	• ف��ت��رة  لها  الأم���را����ض  بع�ض 

في  الأع��را���ض  تظهر  وبالتالي  طويلة 
الأعمار الكبيرة مثل مر�ض الليكوزي�ض 
الماريك  م��ر���ض  ذل��ك  م��ن  والعك�ض 
مقارنة  ال�ضغيرة  الأعمار  في  يظهر 

بالليكوزي�ض.

5- احلالة الف�شيولوجية:
تحدث  ال��ت��ي  الف�ضيولوجية  ال��ت��غ��ي��رات 
ب��ج�����ض��م ال��ط��ائ��ر خ���ال م���راح���ل ن��م��وه 
في  والبدء  الجن�ضي  كالن�ضج  المختلفة 
تغيرات  م��ن  يتبعها  وم��ا  البي�ض  اإن��ت��اج 
قابلية  م��ن  ت��زي��د  ج�ضمه  ف��ي  هرمونية 
هذه  خال  بالأمرا�ض  لاإ�ضابة  الطائر 
الفترات وبالتالي يجب اأن يحظى الطائر 
وما  الفترات  ه��ذه  خ��ال  فائقة  بعناية 
برامج  اإن��ه��اء  م��ح��اول��ة  ه��و  ذل��ك  يف�ضر 

التح�ضين قبل البدء في الإنتاج.

6- التغذية وماء ال�شرب:
يح�ضل  ل  عندما  يحدث  التغذية  �ضوء 
الطائر على الكمية اأو النوعية من الغذاء 
خاياه،  وتجديد  ج�ضمه  لبناء  الازمة 
بالكمية  العلف  تقديم  يتم  اأن  فيجب 
عمرها  مراحل  بح�ضب  للطيور  الكافية 
ويحتوى  متوازن  الغذاء  ويكون  واإنتاجها 
ال�ضرورية  الغذائية  العنا�ضر  كل  على 
)ال��ب��روت��ي��ن��ات، ال��ده��ون وال��ن�����ض��وي��ات، 
ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات، الأم�����اح ال��م��ع��دن��ي��ة،( 
وال�ضموم  الأمرا�ض  م�ضببات  من  وخالي 

باأنواعهما المختلفة.
اإلى �ضعف مقاومة  التغذية  �ضوء  ويوؤدي   
اله�ضم  �ضوء  اأن  كما  لاأمرا�ض  الطائر 
ت�ضبب  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  وا���ض��ط��راب��ات 
ك�ضلل  ب��ال��دواج��ن  م��ر���ض��ي��ة  م�����ض��ك��ات 
والتر�ضيب  القدم  وت�ضوهات  الأقفا�ض 
اأن  وجد  وقد  والكلى،  الكبد  في  الدهنى 
لمدة  ال�ضرب  م��اء  ومنع  الطيور  تجويع 
عياريه  انخفا�ض  اإل��ى  ي��وؤدي  �ضاعة   48
المولدة لها  المناعية والخايا  الأج�ضام 
اأجريت  اأخرى  من الطحال، وفي درا�ضة 

اأظ��ه��رت  اأي���ام   6 ل��م��دة  الطيور  بتجويع 
بعد  الم�ضادة  الأج�ضام  معدل  انخفا�ض 

التلقيح بلقاح ع�ضيات قولونية معطل. 
في  تح�ضن  وجد  ذلك  من  العك�ض  وعلى 
)ه�(  فيتامين  توفر  عند  الطيور  مناعة 
والزنك  والحديد  والنحا�ض  وال�ضيلنيوم 
بن�ضب  العلف  ف��ي  اللينوليك  وحام�ض 

محددة.

7- البيئية:
يجب توفير ظروف بيئية منا�ضبة ومثالية 
والإنتاج  التربية  مراحل  خ��ال  للطيور 
الإنتاج  للح�ضول على معدلت  المختلفة 
القيا�ضية تبعًا لنوع الطيور واأي تغير في 
بالطيور  المحيطة  البيئية  الظروف  هذه 
�ضلبًا  ينعك�ض  مما  للطيور  اإجهادًا  ي�ضبب 

على اإنتاجيته ومقاومته لاأمرا�ض.
ويعرف الإجهاد باأنه اأي تغير مفاجئ في 
والتي  بالطيور  المحيطة  البيئة  ظ��روف 
توؤثر على الجهاز المناعي للطائر وتزيد 
من قابلته لاإ�ضابة بالأمرا�ض عن طريق 
في  الكورتيزون  هرمون  م�ضتوى  ارتفاع 

ج�ضم الطائر.
ال�ضغيرة  ال��ط��ي��ور  ف��ان  ع��ام��ة  وب�ضفة 
تتاأثر ب�ضورة اكبر بعوامل الإجهاد وذلك 
ل�ضعف اأجهزتها المناعية وكذلك الطيور 
بدرجة  اأي�ضا  تتاأثر  الإن��ت��اج  مراحل  في 
كبيرة نتيجة لما تبذله من مجهود اأثناء 

مراحل الإنتاج.
 وتجود عوامل كثيرة ت�ضبب اإجهاد الطيور 

على النحو التالي:
التغير في درجات الحرارة والرطوبة.	•
ن�ضبة 	• وارت���ف���اع  ال��ت��ه��وي��ة  ف��ي  التغير 

الغازات ال�ضارة وخا�ضة الأمونيا.
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البيئة على وأثره احليوانات نافق
هاجس البيئة على واحملافظة احلماية موضوع يشكل

حياة على وتأثيره ألهميته املتقدمة من الدول كثير
عوامل أحد البيئي التلوث أصبح حتى اإلنسان

تصنيفها على والذي يتم باملدن احلياة جودة قياس
والتلوث واألمان التعليم والصحة منها عوامل عدة

البيئي.

البيولوجية هي إجمالي األشياء البيئة أن فالشك
وعلى علينا وتؤثر بنا حتيط والتي والصناعية واملادية
واحليوان والنبات. اإلنسان حياة البيئي وجودة التوازن

نافق الزراعة مشكلة شركات كثير من وتواجه
إذا البيئة مدمرة على أخطار والذي له احليوانات

الصحيحة. الوقائية بالطرق منه التخلص يتم لم
في النافق رمي إلى الشركات بعض تلجأ قد وبالواقع
البيئة على إنتشار األمراض واألوبئة إلى يؤدي مما العراء

والبعض األوبئة. من وغيرها اخلبيثة اجلمرة احمليطة مثل
النافق مما يؤدي هذا دفن إلى يلجأ من الشركات اآلخر

اجلوفية املياة إلى الضارة املواد وتسرب اجلثث إلى حتلل
له تنقل وقد والنبات اإلنسان واحليوان يشربها التي

من للتخلص طريقة أفضل ولعل العديد من األمراض.
مرشحات ذات في محارق محكمة حرقه هو النافق

بالبيئة. الضارة واألدخنة الغازات إنبعاث متنع

البيئة وحماية لألرصاد العامة الرئاسة عنيت وقد
نافق بالتخلص من اإلجراء هذا بتبني السعودية
الشركات من لعدد الترخيص وعليه مت احليوانات
عن احليوانات جثث من التخلص في املتخصصة

إنبعاث ومتنع للبيئة صديقة حرق أجهزة طريق
ضمن ومن احمليطة. للبيئة الضارة واألدخنة الغازات

املوزع للتجارة كايس مؤسسة الشركات هذة
ويست لشركة السعودية العربية باململكة احلصري

 50 من في أكثر تنتشر والتي إسبكتروم البريطانية
جهاز من هذه  200 أكثر من بيع مت وقد العالم في بلد

العربية اململكة في واخلاص العام للقطاعني األجهزة
السعودية.
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البيئة على وأثره احليوانات نافق
هاجس البيئة على واحملافظة احلماية موضوع يشكل

حياة على وتأثيره ألهميته املتقدمة من الدول كثير
عوامل أحد البيئي التلوث أصبح حتى اإلنسان

تصنيفها على والذي يتم باملدن احلياة جودة قياس
والتلوث واألمان التعليم والصحة منها عوامل عدة

البيئي.

البيولوجية هي إجمالي األشياء البيئة أن فالشك
وعلى علينا وتؤثر بنا حتيط والتي والصناعية واملادية
واحليوان والنبات. اإلنسان حياة البيئي وجودة التوازن

نافق الزراعة مشكلة شركات كثير من وتواجه
إذا البيئة مدمرة على أخطار والذي له احليوانات

الصحيحة. الوقائية بالطرق منه التخلص يتم لم
في النافق رمي إلى الشركات بعض تلجأ قد وبالواقع
البيئة على إنتشار األمراض واألوبئة إلى يؤدي مما العراء

والبعض األوبئة. من وغيرها اخلبيثة اجلمرة احمليطة مثل
النافق مما يؤدي هذا دفن إلى يلجأ من الشركات اآلخر

اجلوفية املياة إلى الضارة املواد وتسرب اجلثث إلى حتلل
له تنقل وقد والنبات اإلنسان واحليوان يشربها التي

من للتخلص طريقة أفضل ولعل العديد من األمراض.
مرشحات ذات في محارق محكمة حرقه هو النافق

بالبيئة. الضارة واألدخنة الغازات إنبعاث متنع

البيئة وحماية لألرصاد العامة الرئاسة عنيت وقد
نافق بالتخلص من اإلجراء هذا بتبني السعودية
الشركات من لعدد الترخيص وعليه مت احليوانات
عن احليوانات جثث من التخلص في املتخصصة

إنبعاث ومتنع للبيئة صديقة حرق أجهزة طريق
ضمن ومن احمليطة. للبيئة الضارة واألدخنة الغازات

املوزع للتجارة كايس مؤسسة الشركات هذة
ويست لشركة السعودية العربية باململكة احلصري

 50 من في أكثر تنتشر والتي إسبكتروم البريطانية
جهاز من هذه  200 أكثر من بيع مت وقد العالم في بلد

العربية اململكة في واخلاص العام للقطاعني األجهزة
السعودية.

ي�ضكل مو�ضوع الحماية والمحافظة 

ال��دول  م��ن  كثير  هاج�س  البيئة  على 

المتقدمة لأهميته وتاأثيره على حياة 

البيئي  التلوث  اأ�ضبح  حتى  الإن�����ض��ان 

اأح�����د ع���وام���ل ق��ي��ا���س ج�����ودة ال��ح��ي��اة 

بالمدن والذي يتم ت�ضنيفها على عدة 

عوامل منها التعليم وال�ضحة والأمان 

والتلوث البيئي. فال�ضك اأن البيئة هي 

اإجمالي الأ�ضياء البيولوجية والمادية 

وتوؤثر  بنا  تحيط  وال��ت��ي  وال�ضناعية 

وج���ودة  البيئي  ال���ت���وازن  وع��ل��ى  علينا 

حياة الإن�ضان والحيوان والنبات.

ــركــات الـــزراعـــة  ــش ـــواجـــه كــثــيــر مـــن � وت

اأخطار  له  والــذي  الحيوانات  نافق  م�شكلة 

التخل�ص  يتم  لــم  اإذا  البيئة  على  مــدمــرة 

وبالواقع  ال�شحيحة.  الوقائية  بالطرق  منه 

النافق  رمي  اإلــى  ال�شركات  بع�ص  تلجاأ  قد 

الأمرا�ص  اإنت�شار  اإلى  يوؤدي  مما  العراء  في 

الجمرة  مثل  المحيطة  البيئة  على  والأوبئة 

الخبيثة وغيرها من الأوبئة. والبع�ص الآخر 

النافق  هــذا  دفــن  اإلــى  يلجاأ  ال�شركات  من 

المواد  وت�شرب  الجثث  تحلل  اإلى  يوؤدي  مما 

ي�شربها  التي  الجوفية  المياة  اإلــى  ال�شارة 

له  تنقل  وقــد  والنبات  والــحــيــوان  الإنــ�ــشــان 

طريقة  اأف�شل  ولعل  الأمرا�ص.  من  العديد 

محارق  في  حرقه  هو  النافق  من  للتخل�ص 

اإنــبــعــاث  تــمــنــع  مــر�ــشــحــات  ذات  مــحــكــمــة 

بالبيئة. ال�شارة  والأدخنة  الغازات 

لــالأر�ــشــاد  الــعــامــة  الــرئــا�ــشــة  عنيت  وقــد 

وحماية البيئة ال�شعودية بتبني هذا الإجراء 

تم  وعليه  الحيوانات  نافق  من  بالتخل�ص 

الترخي�ص لعدد من ال�شركات المتخ�ش�شة 

في التخل�ص من جثث الحيوانات عن طريق 

اإنبعاث  وتمنع  للبيئة  �شديقة  حرق  اأجهزة 

المحيطة.  للبيئة  ال�شارة  والأدخنة  الغازات 

كاي�ص  موؤ�ش�شة  ال�شركات  هذة  �شمن  ومن 

بالمملكة  الــحــ�ــشــري  ـــمـــوزع  ال ــتــجــارة  ــل ل

اإ�شبكتروم  وي�شت  ل�شركة  ال�شعودية  العربية 

البريطانية والتي تنت�شر في اأكثر من 50 بلد 

جهاز   200 من  اأكثر  بيع  تم  وقد  العالم  في 

من هذه الأجهزة للقطاعين العام والخا�ص 

ال�شعودية. العربية  المملكة  في 

البيئة على  وأثره  الحيوانات  نافق 

 نظافة البيئة
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ارتفاع ن�ضبة الغبار في جو الحظيرة.	•
ن��ق��ل ال��ط��ي��ور والإم�����ض��اك ب��ه��ا اأث��ن��اء 	•

عمليات التح�ضين والعاج..الخ.
ق�ض المنقار.	•
اأو 	• الإ���ض��اءة  برامج  في  مفاجئ  تغير 

انقطاع التيار الكهربائي.
اأو 	• المتجان�ضة  غير  الإ���ض��اءة  برامج 

الغير كافية.
غير 	• اأو  منا�ضبة  غير  رع��اي��ة  اأدوات 

كافية.
الزدحام ال�ضديد.	•
الفر�ضة الغير منا�ضبة.	•

درج��ة ال��ح��رارة: درج��ة ح��رارة ج�ضم  -
 42-41 بين  ت��ت��راوح  البالغ  الطائر 
درجة مئوية ودرجة الحرارة المطلوبة 
البالغة  للطيور  التربية  حظائر  ف��ي 
مئوية  درج���ة   27-20 ب��ي��ن  ت���ت���راوح 

ون�ضبة رطوبة )%50-%60(.
الطيور لدرجات حرارة  - تعر�ض  وعند 

عالية تفقد قدرتها على تخفي�ض درجة 
الحرارة وترتفع درجة حرارة الج�ضم 
الطيور  بين  النفوق  معدلت  وت��زداد 
اأن  كما  ال��ح��راري،  الحتبا�ض  نتيجة 
النخفا�ض في درجة حرارة الحظائر 
الطيور  على  ال�ضيئ  التاأثير  نف�ض  له 
الإعدامات  معدلت  من  يزيد  بحيث 
في  الهوائية  الأكيا�ض  التهاب  نتيجة 
اأن  ووج��د  ال�ضيف  من  اأكثر  ال�ضتاء 
في  الهوائية  الأكيا�ض  التهاب  ن�ضبة 
التحدي  اختبار  اإج���راء  بعد  الطيور 
المعدي  ال�ضعبي  اللتهاب  بفيرو�ض 
 )M. Synoviae( والميكوبازما 
عند درجة حرارة 7-10 درجة مئوية 

اكبر من 24-32 درجة مئوية.

المونيا: وجد اأن الطيور اإلى تتعر�ض  -
لهواء يحتوى على 20 جزء من المليون 
لمدة  م�ضتمرة  ب�ضورة  المونيا  من 
في  مر�ضية  اأف���ات  تظهر  اأ�ضابيع   6
اأن�ضجة الجهاز التنف�ضي بالإ�ضافة اإلى 
بفيرو�ض  لاإ�ضابة  ح�ضا�ضيتها  زي��ادة 
 50-25 م�ضتوى  وع��ن��د  النيوكا�ضل 
انخفا�ض  يحدث  المليون  م��ن  ج��زء 
وف��ي معامل  ال���وزن  زي���ادة  ف��ي معدل 
حجم  ف��ي  وزي���ادة  الغذائي  التحويل 
الأكيا�ض  التهاب  في  وزي��ادة  الرئتين 
بفيرو�ض  التحدي  اختبار  اإجراء  عند 
-70 وعند  المعدي  ال�ضعبي  اللتهاب 

ايام   4 لمدة  المليون  من  ج��زء   100
فقط يوؤدي الي زيادة في �ضماكة جدار 
اأوع��ي��ة  قطر  ف��ي  �ضيق  و  ال�ضرايين 

ال�ضعيرات الهوائية في الرئتين.
التبخير بالفورمالين: تزداد ح�ضا�ضية  -

ال�����ض��ي�����ض��ان ع��ن��د ع��م��ر ي���وم واح���د 
نتيجة  التنف�ضية  بالأمرا�ض  لاإ�ضابة 
بالفورماين  التبخير  لعملية  تعر�ضها 

بتركيزات عالية
تاأثير كبير في  - اأن للغبار  الغبار: وجد 

التنف�ضية  بالأمرا�ض  الإ�ضابة  ارتفاع 
ترتفع  كما  ال���دواج���ن،  م�ضاريع  ف��ي 
في  الهوائية  الأكيا�ض  التهابات  ن�ضب 
دجاج الرومي في حالة تعر�ضه لمعدل 
الميكوبازما،  من  منخف�ض  اأو  عالي 
النفوق من  ارتفاع معدل  كما ياحظ 
لأعلي  الي��ك��ولى  بميكروب  الإ�ضابة 
م�ضتوى خال اأ�ضبوع واحد بعد و�ضول 
العدد الكلي لايكولى الحد الأق�ضى 
من  جمعها  يتم  التي  الغبار  عينة  في 

الحظيرة.

8- م�شببات االأمرا�س:
بينها  فيما  الأم��را���ض  م�ضببات  تختلف 
لاأمرا�ض  مهيئة  كعوامل  فعلها  بطريقة 
الكوك�ضيديا  ت�ضبب  فبينما  الأخ�����رى 
لاإ�ضابة  الطائر  وتهيئ  الأمعاء  التهاب 
ب��ال��ك��ل��و���ض��ت��ي��ردي��ا والل���ت���ه���اب ال��م��ع��وي 
المثبطة  الأم���را����ض  ف���اأن  ال��ت��ن��ك��رزي، 
المعدى  ال��دج��اج  اأنيميا  مثل  للمناعة 
والريو  والليكوزي�ض  والماريك  والجمبور 
توؤثر على الجهاز المناعي للطائر ب�ضفة 
خا�ضة وتوؤدي اإلى تلفه ويكون اأداء الطائر 
طوال فترة حياته دون الم�ضتوى المطلوب 
من الناحية الإنتاجية مع ارتفاع م�ضتمر 
في ن�ضبة النفوق الكلي وكذلك من ناحية 
مقاومته لاأمرا�ض بحيث ت�ضبح الطيور 
اأكثر عر�ضة لاإ�ضابة الثانوية بالأمرا�ض 
المناعية  ال�ضتجابة  وت��ك��ون  المختلفة 

للقاحات منخف�ضة.

9- املعامالت الوقائية والعالجية.
مع  اإتباعها  يتم  التي  المعامات  بع�ض 
ببع�ض  التح�ضين  عمليات  مثل  الطيور 
ال�����ض��راوة  متو�ضطة  ال��ح��ي��ة  ال��ل��ق��اح��ات 
على  كبير  ف��ع��ل  رد  ح���دوث  اإل���ى  ت����وؤدي 
الطيور وقد ت�ضبب حدوث اإ�ضابة مر�ضية 
ب���اأن���واع اأخ����رى م��ن الأم���را����ض ك��م��ا في 
الحنجرة  التهاب  بلقاح  التح�ضين  حالة 
يوؤدى  ال��ذي  المعدي  الهوائية  والق�ضبة 
اإلى التهاب �ضديد في العين ي�ضاعد على 
ا�ضتخدام  وكذلك  باليكولي،  الإ�ضابة 
الكورتيزون  على  تحتوي  التي  الأدوي���ة 

توؤدي اإلى تثبيط الجهاز المناعي.
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الحتياجات الغذائية 
 م���ن اأك���ب���ر ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت��واج��ه 
هي  ال���دواج���ن  ت��غ��ذي��ة  ف��ي  المخت�ضين 
الغذائية  الحتياجات  وتو�ضيف  تحديد 
عوامل،  بعدة  تتاأثر  لأنها  وذلك  للطيور؛ 
كما اأنها عر�ضة للتغيير الم�ضتمر. فهناك 
نوعان من العوامل الرئي�ضة الموؤثرة على 
للدواجن  الغذائية  الحتياجات  تحديد 

هما:
الوراثة  مثل  بالطائر،  مرتبطة  عوامل   -

)ال��ج��ي��ن��ات(،ال��ج��ن�����ض، ن���وع وم��رح��ل��ة 
الإنتاج.

الإجهاد  البيئة،  مثل  خارجية  عوامل   -
والرعاية  التربية،  وطريقة  ال��ح��راري، 

المتبعة.
لذلك، فاإن الدقة في تحديد الحتياجات 
ُمماثَلين  وان�ضباطًا  الغذائية تتطلب دقة 
ما  وه��و  �ضابقًا؛  المذكورة  العوامل  في 
يمثل تحديًا حقيقيًا في تغذية الدواجن. 
ولكن التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في 

لمختلف  الغذائية  الحتياجات  تحديد 
العمرية  ب��م��راح��ل��ه��ا  ال���دواج���ن،  ف��ئ��ات 
معرفة  اإلى  يرجع  المختلفة،  والإنتاجية 
التو�ضيف الوراثي، و توحيد طرق الرعاية 

والتربية في �ضناعة الدواجن.

الح��ت��ي��اج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن الأح��م��ا���ض 
الأمينية الأ�ضا�ضية:

 AMINO ACIDS الأحما�ض الأمينية
للبروتينات،  البنائية  الوحدات  AA هي 

التقنيات الحديثة في تغذية الدواجن 
لزيادة اإلنتاج وتعظيم األرباح

       د.عزالدين اآدم بابكر 
اأ�ضتاذ م�ضارك، اأخ�ضائي تغذية الحيوان، اإدارة الثروة الحيوانية-وزارة الزراعة

مقدمة:
التقنيات الحديثة في تغذية الدواجن تتركز في ثاثة جوانب، هي:

 UNDERSTANDING OF NUTRIENT واي�ض المغذيات وفهمها، وتحديد الحتياجات لها ه�ضم  عمليات  درا�ضة   ·
.METABOLISM AND NUTRIENTS REQUIREMENTS

.NUTRIENTS AVAILABILITY ومعرفتها   العلف  في  المتاحة  المغذيات  درا�ضة   ·
.LEAST-COST DIETS برامج تغذية فعالة لإنتاج العائق باأقل تكلفة ممكنة و�ضع   ·

التي   PRECISION FEEDING والدقيقة  الفعالة  التغذية  برامج  تطبيق  هو  ذلك  كل  من  العام  والمق�ضد  الهدف 
 DEFINING الغذائية  الحتياجات  بتحديد  اإل  اإلى ذلك  الو�ضول  يمكن  ول  الأرب��اح،  تعظم  و  التكاليف  تقلل 

NUTRIENTS REQUIREMENTS وتحديد المكونات الغذائية ونوع المواد الداخلة فيها.



28
العدد الثالث

اأمينية  اأحما�ض  اإل��ى  وتق�ضم  عالية،  غذائية  قيمة  ذات  وهي 
 NON-ESSENTIAL AMIMO ACIDS اأ�ضا�ضية  غير 
تكوينها  للطائر  يمكن  التي  الأمينية  الأحما�ض  وهي   NAA
اأو الح�ضول عليها من العليقه، واأحما�ض اأمينية  داخل ج�ضمه 
وهي   ESSENTIAL AMINO ACIDS EAA اأ�ضا�ضية 
التي ل يمكن للطائر الح�ضول عليها اإل بعد اإ�ضافتها للعليقة؛ 
ولذلك فاإنه من ال�ضروري اإ�ضافتها اإلى العليقة؛ ولذلك ت�ضمي 

اأحيانًا بالأحما�ض الأمينية ال�ضرورية. 
حقيقيًا  تقدمًا  ا�ضتخدامها  اأ�ضبح  التي  الحديثة  الطرق  من 
المثالي  البروتين  طريقة  ا�ضتخدام  هو  الدواجن  �ضناعة  في 
الغذائية  الح��ت��ي��اج��ات  تحديد  ف��ي   IDEAL PROTEIN

للطيور من الأحما�ض الأمينية الأ�ضا�ضية.
مفهوم البروتين المثالي يعتمد على ا�ضتخدام حم�ض الاي�ضين 
 REFERENCE AMINO ACID( كحم�ض اأميني مرجعي
RAA( بحيث تكون الحتياجات الغذائية لاأحما�ض الأمينية 
لاي�ضين  الغذائي  الحتياج  اإل��ى  من�ضوبة  الأخ��رى  الأ�ضا�ضية 
 percentage or ratio of the lysine كن�ضبة مئوية اأو ن�ضبة
الطائر  احتياجات  معرفة  ف��اإن  وبالتالي   requirements
ح�ضاب  اإل��ى  تقود  المختلفة  الإن��ت��اج  لمراحل  الاي�ضين  من 
الأ�ضا�ضية  الأمينية  الأحما�ض  لبقية  الغذائية  الحتياجات 

الأخرى.
من ال�ضروري الإ�ضارة اإلى اأن الحتياجات الغذائية للطيور من 
الوراثية،  العوامل  تتاأثر بعدة عوامل، مثل:  الأحما�ض الأمينية 
البيئة.  اإلى  اإ�ضافة  وال�ضحية،  الف�ضيولوجية  الحالة  الجن�ض، 
ومع ذلك، فاإن معظم التغيرات في احتياجات الطائر الغذائية 
من الأحما�ض الأمينية لي�ض بال�ضرورة اأن تقود اإلى تغييرات في 

ن�ضب الأحما�ض الأمينية المختلفة.
Table 1: Ideal amino acid ratios of meat 
chickens for three growth period

AMINO ACID 1-21 
DAYS

22-
42DAYS

43-56 
DAYS

LYSINE* 100 100 100

ARGININE 105 108 108

HISTIDINE 35 35 35

ISOLEUCINE 67 69 69

LEUCINE 109 109 109

METHIONINE+CYSTINE 72 72 72

PHENYLAEALANINE + 
TYROSINE

105 105 105

THREONINE 67 68.5 68.5

TRYPTOPHANE 16 17 17

VALINE 77 80 80

*Recommended digestible lysine requirements for meat 

chickens of 1 to 21, 22 to 42 and 43 to 56 days are 1.070, 

0.865 and 0.745 percent, respectively.

هل كل ما ي�ضاف لعائق الدواجن من مواد غذائية يكون متاحًا 
لها؟

عائق  تركيب  ف��ي  تدخل  التي  العلفية  ال��خ��ام  ال��م��واد  تقوم 
المختلفة  بالمغذيات  الطائر  اإمداد  في  اأ�ضا�ض  بدور  الدواجن 
NUTRIENTS الازمة لتمكينه من الإنتاج والنمو؛ ومع ذلك 
فاإن هنالك تباينًا كبيرًا بين مختلف مكونات العليقة من مواد 
العلف الأولية التي تدخل في تركيب العائق في اإمداد الطائر 
بالمغذيات ال�ضرورية، لأنه لي�ض كل ما يدخل في تركيب العليقة 
هذه  بع�ض  اأن  م��ن��ه،اإذ  ال�ضتفادة  تتم  و  للطائر  متاحًا  يكون 
المواد يتم اإخراجه دون ه�ضم و /اأو امت�ضا�ض، ما يجعله غير 
متاح لا�ضتفادة منه، وبع�ضه الآخر يكون مرتبطًا بمواد اأخرى 
مثل ارتباط الف�سفور باأمالح الفايتيت PHYTATE في�ضعب 
ا�ضتخا�ضه من قب�ضة هذه الأماح؛ و بالتالي ل تتم ال�ضتفادة 
منه، برغم وجوده �ضمن مكونات العليقة الأولية وتظهر رغمًا 
عن ذلك اأعرا�ض نق�ض الف�ضفور في الطيور. لذلك ل بد من 
تكوين  في  البدء  قبل  ودرا�ضته  المغذيات  من  المتاح  معرفة 

وتركيب العائق، خا�ضة الأحما�ض الأمينية والف�ضفور.
ا�ضتخدام  باعتماد  الحديثة  الدرا�ضات  بع�ض  اأو�ضت  لذلك، 
 DIGESTIBLE طريقة تركيز الأحما�ض الأمينية المه�ضومة
عن  ب��دًل   ،AMINO ACIDS CONCENTRATION
 TOTAL AMINO طريقة التركيز الكلي لاأحما�ض الأمينية
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البلدان  ف��ي  خا�ضة   ACIDS CONCENTRATION

النامية التي ل تتوافر فيها المواد الأولية ذات القيمة الغذائية 
اأو �ضعوبة توفيرها؛ فت�ضتخدم  اأ�ضعارها  العالية، ب�ضبب ارتفاع 
فاإن  وبالتالي  غذائية؛  قيمة  اأقل  اأولية  علف  مواد  عنها  عو�ضًا 
طريقة تركيز الأحما�ض الأمينية المه�ضومة تزيد من خيارات 
في  ا�ضتخدامها  يمكن  التي  البديلة  العلفية  المواد  ا�ضتخدام 
عائق الدواجن، في حال عدم توفر المواد العلفية الأعلى في 
القيمة الغذائية؛ كما اأنها تزيد من العنا�ضر الغذائية المتاحة 

للطائر، ما يعظم ال�ضتفادة منها ب�ضكل كبير.

ا�ضتخدام منتجات التقنية الحيوية في تغذية الدواجن:
الحيوية  التكنولوجيا  اأو  ال��ح��ي��وي��ة  التقنية  ت��ع��ري��ف  يمكن 
تغييرات  اإج����راء  عملية  ب��اأن��ه��ا   BIOTECHNOLOGY

النبات  خايا  من  اأكثر  اأو  لنوع  الوراثية  الخريطة  في  ب�ضيطة 
المادة  من  جزء  بم�ضاعدة  ذلك  يتم  ما  وغالبًا  الحيوان،  اأو 
الوراثية الم�ضتخل�ضة من اأحد الميكروبات، ويهدف هذا التغير 
من  معينة  وراثية  اأن��واع  تطوير  اأو  الإنتاج  زي��ادة  اإل��ى  الوراثي 
اله�ضم  عمليات  لتح�ضين  اأو  نوعيًا،  اإنتاجًا  لتنتج  الحيوانات، 
والأي�ض الغذائي. وقد ازداد تطور هذا الفرع من العلوم عقب 
الحيوية  الم�ضادات  لإنتاج  الحية  الكائنات  بع�ض  ا�ضتخدام 
مجال  فيها  بما  المجالت  كافة  لي�ضمل  والخمائر  والأم�ضال 

�ضناعة الدواجن.
الدواجن  �ضناعة  في  والمخت�ضين  الدواجن  منتجو  يدخر  لم 
وتغذيتها جهدًا في تطوير اأ�ضاليب تغذية الدواجن والبحث عن 
ل�ضتخدامها  جديدة  وتقنيات  طرق  لإدخال  المختلفة  الفر�ض 
في تطوير �ضناعة الدواجن، ومن �ضمن ذلك ا�ضتخدام التقنية 
الف�ضيولوجية  الوظائف  لتعديل  الدواجن  تغذية  في  الحيوية 
والمناعية لزيادة الإنتاج وتح�ضين معدلت الخ�ضوبة والفق�ض.

تغذية  ف��ي  الحيوية  التقنية  منتجات  ا�ضتخدام  ت��ط��ور  وم��ع 
الدواجن في العقدين الأخيرين من هذه الألفية فقد تم اإنتاج 
 products and applications وتطبيقات  منتجات  ع��دة 
البع�ض  اأما  الدواجن )الجدول 2(،  تغذية  ا�ضتخدامها في  تم 

الآخر فلم يتوفر تجاريًا بعد )الجدول 3(.

الجدول )2( بع�ض تطبيقات التقنية الحيوية التي ت�ضتخدم في تغذية الدواجن 

الهدف من ا�ضتخدام التقنيةالتطبيق

مكونات جديدة
 New

ingredients

تعمل على اإنتاج البروتين الميكروبي كغذاء جديد 
مثل البروتين وحيد الخلية والخميرة

 Single cell protein، yeast
protein

مكونات م�ضممة
 Designer

ingredients

لتن�ضيط وتح�ضين التغذية مثل الذرة عالية المحتوى 
الدهني high- oil maize والترم�ض عالي 

الميثيونين 
high- methionine lupinsلتقليل اثر 

 anti-nutritive المواد الم�ضادة للتغذية
components

 low-phytate مثل الذرة منخف�ضة الفايتيت 
maize

اإ�ضافات علفية
 Feed

additives
اأ-م�ضادات حيوية

لتثبيط اأو منع نمو البكتيريا ال�ضارة وتن�ضيط 
المايكروفلورا المرغوب نموها.

ب- الأحما�ض 
الأمينية البلورية

 Crystalline
amino acids

لزيادة تركيز بع�ض الأحما�ض الأمينية واتزان 
البروتين في العليقة

ج_ الإنزيمات 
 feed

enzymes

لتح�ضين ه�ضم واإتاحة بع�ض العنا�ضر غير المتاحة 
)مثل: الطاقة، والأحما�ض الأمينية، والف�ضفور( 

وذلك بالعمل على
 تقليل تاأثير بع�ض مثبطات التغذية مثل الفايتيز 

microbial phytase الميكروبي
على اأماح الفايتيت ز والزايانيز على 

arabinoxylans في الحبوب

من�ضطات بيئة المعدة
 Gut

 ecosystem
enhancers

1- بروبيوتيك
probiotics

لتح�ضين بيئة المعدة للقيام باله�ضم الفعال عن 
طريق ت�ضجيع تكاثر ونمو البكتيريا النافعة

Direct fed microbes

ب_ البريبيوتيك
prebiotics

ت�ضاف للق�ضاء على البكتيريا والمجهريات ال�ضارة 
وتهيئة بيئة الكر�ض لتكاثر البكتيريا النافعة مثال لها 

mannan oligosaccharides

Source: V, Ravindran 2012. Poultry feed availability and 
nutrition in developing countries.FAO Poultry development 
review
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جدول )3( اأمثلة لبع�ض تطبيقات التقنية الحيوية الم�ضتقبلية في تغذية الدواجن

الهدف من ا�ضتخدام التقنية التطبيق

تعمل على تعديل الميكروبات الموجودة في الأمعاء 
ب�ضكل طبيعي

 لزيادة مقدرتها لأداء وظائفها في اله�ضم.

 تحوير ميكروبات
الأمعاء

Modification of gut 
microbes

اإ�ضافة عترات جديدة من الميكروبات النافعة لزيادة 
كفاءة اله�ضم.

اإدخال ميكروبات 
جديدة على الأمعاء

 Introduction of
new gut microbes

لتح�ضين الكفاءة الغذائية والنمو، مثل الببتيدات 
المفرزة لهرمون النمو

Growth hormone- releasing peptides

ببتيدات ن�ضطة حيويًا
Bioactive peptides

هي اإنزيمات م�ضادة للميكروبات مثل بع�ض 
lysozymes الإنزيمات المحللة

 بدائل الم�ضادات
الحيوية

Antimicrobial 
replacers

هي عملية نقل بع�ض الجينات التي تعمل على تح�ضين 
عمليات الي�ض و تح�ضين النمو

transgenesis

Source: V, Ravindran 2012. Poultry feed availability and 
nutrition in developing countries.FAO Poultry development 
review industry.
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Recent advances in poultry nutrition 
Dr. Izeldin Adam Babiker
Associate Professor
Animal Nutritionist
Ministry of Agriculture, Riyadh
KSA
Recent advances in poultry nutrition have focused on three main 
aspects: i) developing an understanding of nutrient metabolism 
and nutrient requirements; ii) determining the supply and 
availability of nutrients in feed ingredients; and iii) formulating 
least-cost diets that bring nutrient requirements and nutrient 
supply together effectively. the overall aim is precision feeding to 
lower costs and maximize economic efficiency. in the past, there 
was a tendency to over formulate diets when there was doubt 
about the availability of critical nutrients (especially amino acids 
and phosphorus) or when nutrient requirements were uncertain.
Defining nutrient needs is challenging because they are influenced 
by several factors and are subject to constant change. the factors 
influencing nutrient requirements are of two main types: bird-
related ones, such as genetics, sex, and type and stage of 
production; and external ones, such as thermal environment, stress 
and husbandry conditions. Precision in defining requirements 
requires accuracy in both areas. great advances in the definition 
of nutrient requirements for various classes of poultry have been 
made possible largely by the increasing uniformity of genotypes, 
housing and husbandry practices throughout the poultry
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الف�ضيولوجيا  علم  يتبع  البي�ض  اإن��ت��اج 
الخا�ض بالدواجن، وعلية، ف�ضوف نعرج 
العوامل  من  �ضغيرة  جزئية  على  قليا 
وجعلها  البي�ضة  اإن��ت��اج  على  ت��وؤث��ر  التي 
ال�ضليمة  البي�ضة  م��ع  متطابقة  غ��ي��ر 
المتعارف عليها. ومع وجود تخ�ض�ضات 
البي�ض،  اإنتاج  في  لاإ�ضهام  معا  ت�ضترك 
تظهر،  التي  الم�ضكات  اأ�ضبحت  فقد 
الدار�ضين  ولكن  ال�ضيء؛  بع�ض  متداخلة 
والعالمين بالمجال يدركون تماما اأن لكل 

الأ�ضباب؛  تتداخل  وقد  اأ�ضبابها  م�ضكلة 
بل بب�ضاطة يمكن تحديد الم�ضوؤول عنها؛ 
اإنتاج  عن  الم�ضوؤولين  من  ثاثة  فيوجد 
بي�ضة �ضيئة هما م�ضوؤولي التربية والرعاية 
وم�ضوؤول   ،Management ب��ال��م��زارع 
التغذية Nutritionist، وم�ضوؤول الرعاية 
ت�ضبح  ولذلك،  Veterinary؛  البيطرية 
البي�ضة ال�ضيئة حائرة بين هوؤلء الثاثة.
نعلم اأن من اأهم وظائف جميع الكائنات 
الحية هو المحافظة على الجن�ض والنوع؛ 

ولذلك، تت�ضافر كل اأجهزة الكائن الحي 
عملية  اإن��ج��اح  ف��ي  وت�ضهم  معا  وتتحد 
الكائنات  ه��ذه  اأح��د  وال��دج��اج  التكاثر؛ 
التي ت�ضترك كل اأجهزته في اإنجاح عملية 
تكوين بي�ضة �ضليمة، لكي تحافظ بها على 
نوعها؛ ومن هنا، نفهم اأن اأي خلل في اأي 
اأو جهاز �ضوف يوؤثر �ضلبا  ع�ضو بالج�ضم 
بطريقة  �ضواء  البي�ض  اإنتاج  عملية  على 

مبا�ضرة اأم غير مبا�ضرة؛ فمثًا:

البيضة الحائرة
       م. اأ�شرف عبد الرحمن خليل

ماج�ضتير تغذية الدواجن – المملكة ال�ضعودية- �ضركة دواجن المتحدة، مدير م�ضنع الأعاف وا�ضت�ضاري التغذية
     Dr_ashrafkhalil65@yahoo.com 

ح�ضلنا على البي�ض قديما، �ضواء للمائدة اأم للتفريخ، من خال ثقافة جدتي التراكمية 
وبداأت عملية  الدجاج  ا�ضتاأن�ضت  َمن  اأول  اإلى  توارثتها عن جميع جداتها، و�ضوًل  التي 
التكاثر ون�ضر هذه ال�ضناعة حتى و�ضلت اإلينا، وانت�ضرت في جميع بقاع الأر�ض؛ واأ�ضبحت 
وا�ضع،  قطاع  عليها  ويعي�ض  ال�ضعوب،  من  كبيرة  ن�ضبة  فيها  يعمل  ا�ضتراتيجية  �ضناعة 
وت�ضتحوز على ا�ضتثمارات عظيمة، وت�ضارك بن�ضبة عالية في �ضد العجز في احتياجات 
ولكونها �ضناعة، فقد قامت عليها �ضناعات كثيرة  المائدة.  وبي�ض  اللحوم  الب�ضر من 
�ضواءا على المنتج النهائي لها، اأو على متطلبات هذه ال�ضناعة؛كال�ضناعات التي توفر 
اأدوات ومتطلبات �ضناعة الدواجن؛ وعلية، اأ�ضبح للعلم الحديث �ضراكة في تطور هذه 

الباحثون  علية  قام  ال�ضناعة  هذه  من  كل جزء  اأن  نعتقد  الآن  اإننا  والدرا�ضة؛ حتى  البحث  ال�ضناعة من خال 
والأبحاث  والدكتوراة  للماج�ضتير  العلمية  الدرجات  من  فكثير  العلمية؛  ودرا�ضاتهم  اأبحاثهم  خال  من  والعلماء 

المنفردة غطت كثيرًا من جوانب �ضناعة الدواجن، وما يزال في علم الغيب الكثير.
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عن  م�����ض��وؤول   – اله�ضمي  ال��ج��ه��از   -1
ام��ت�����ض��ا���ض ال��ع��ن��ا���ض��ر ال��غ��ذائ��ي��ة 
وكذلك  البي�ضة،  لتتكون  وتوفيرها، 
عن  اأ�ضا�ضي  كم�ضوؤول  الكبد  يوجد 
ت��ك��وي��ن ���ض��ف��ار ال��ب��ي�����ض��ة، وت��ح��وي��ل 
فيتامين د اإلى �ضورته الن�ضطة والتي 

ت�ضهم في بناء ق�ضرة البي�ضة.

الجهاز الدوري – هو الناقل الأ�ضا�ض   -2
الجهاز  من  �ضواء  البي�ضة  لمكونات 
اأو  العظمي  الهيكل  اأو  اله�ضمي 
الهرمونات الازمة لتكوين البي�ضة.

الجهاز العظمي – هو الم�ضوؤول عن   -3
لتكوين  ال��ازم  الكال�ضيوم  تخزين 

ق�ضرة البي�ضة.

الكال�ضيوم   – التنف�ضي  ال��ج��ه��از   -4
يقوم  لكي  الكربونيك  حم�ض  يلزمة 
الق�ضرة،  وتكوين  الكال�ضيوم  باإذابة 
ولذلك يقوم الجهاز التنف�ضي بتوفير 
لحم�ض  كبناء  الكربون  اأك�ضيد  ثاني 

الكربونيك.

الماي�ضترو  – هو  الهرموني  الجهاز   -5
بين  الأدوار  تن�ضيق  ع��ن  الم�ضوؤول 
والهرمونات  والأع�����ض��اء  الأج��ه��زة 

الم�ضتركة في تكوين البي�ضة.

الجهاز الع�ضبي – هو المن�ضق بين   -6
التنبيهات  بترجمة  ويقوم  الأجهزة 
والم�ضوؤول  هرمونات،  اإلى  ال�ضوئية 
ع���ن ت��ن�����ض��ي��ط اإف������راز ال��ه��رم��ون��ات 
الغدة  من   LH & FSH الجن�ضية 

النخامية.

الجهاز البولي – ي�ضارك في تكوين   -7
امت�ضا�ض  البي�ضة من خال  ق�ضرة 
لتمثيل  واإعادته  د،  لفيتامين  الكلية 

الكال�ضيوم.

الجهاز المناعي – هو الم�ضوؤول عن   -8
تكوين الأج�ضام المناعية التي تنتقل 
من الأم عبر ال�ضفار اإلى الكتاكيت، 
التي  الفق�ض  بعد  الحماية  م��وف��را 

تمتد اإلى عدة اأ�ضابيع.

الجهاز التنا�ضلي – هو الم�ضوؤول عن   -9
اإخراج كل ما �ضبق من خال البي�ضة 

الكاملة التي ن�ضعى اإليها جميعا.
ي�ضتطيع كبد الدجاجة البيا�ضة ال�ضليمة 
يوميا  �ضفار  ج��رام   20 –  18 من  اإنتاج 
تنتقل عبر الدم اإلى حوي�ضات المبي�ض؛ 
فاإذا كان الكبد �ضعيفًا - لأي �ضبب - قلَّ 

اإنتاج البي�ض و�ضعفت ق�ضرته.
وت��وج��د ب��ع�����ض ال��م��اح��ظ��ات ع��ل��ى ل��ون 

اإل��ى  يرجع  وه��ذا  البي�ض،  ف��ي  ال�ضفار 
العلف؛  تكوين  الغذائية في  المواد  بع�ض 
فالأ�ضا�ض هو اللون الأ�ضفر الداكن وهذا 
الموجودة  الزانثوفيل  �ضبغة  اإل��ى  راج��ع 
البر�ضيم؛  اأو  ال�ضفراء  الذرة  حبوب  في 
ال�ضامية  البي�ضاء  ال��ذرة  على  والتغذية 
ولذلك  باهتا،  ال�ضفار  يجعل  ال�ضعير  اأو 
نو�ضي باإ�ضافة �ضبغة الزانثوفيل، اأما لون 
ا�ضتخدام  اإلى  فيرجع  الرمادي  ال�ضفار 
البني  اللون  اأما  تترا�ضيكلين،  الأوك�ضي 
القطن  بذور  ك�ضب  ا�ضتخدام  اإلى  فيعود 
في العلف، بينما اللون الأ�ضود يرجع اإلى 

تلوث بكتيري وفطري.
يتغير  الخارجية  الق�ضرة  ل��ون  اأن  كما 
الحالت   – الحيوية  الم�ضادات  ح�ضب 
المر�ضية – نق�ض المناعات – م�ضدر 
– ن�ضب  وم��ك��ون��ات��ه  ال��ج��ي��ري  ال��ح��ج��ر 

الحديد في العلف والبريمك�ضات.

وامل��ح��ت��وى  الكيميائي  ال��رك��ي��ب 
الغذائي للبي�شة

الغذائي  المحتوى  كاملة  تعد  البي�ضة 
�ضواء للتغذية الب�ضرية اأو تغذية الجنين، 
ويختلف المحتوى بين البيا�ض وال�ضفار 
بينما  الماء فالأول يحتوي على %88  في 
الدهون  اأم��ا   ،%49 على  يحتوي  الثاني 

Table (1): Eggs Chemical Analysis:

Contents Complete Egg 
(with shell) %

Complete Egg 
(non shell)  % Albumen  % Y0lk  % Shell  %

Water 65.5 73.5 88 48.6 1.6
Protein 12 12.9 10.5 16.7 3.24

Fat 10.5 11.8 0 32.5 0.03
Carbohydrate 1 1 0.9 1.15 0.03

Ash 11 0.8 0.6 1.05 95.1
Total 100 100 100 100 100
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وهو   ،%32 بن�ضبة  ال�ضفار  في  فتتركز 
يحتوي على �ضعف البيا�ض من العنا�ضر 
المعدنية باإ�ضتثناء الكلورين والماغن�ضيوم 
والكبريت؛  وال�����ض��ودي��وم  والبوتا�ضيوم 
فاإنها  الدهون  لفيتامينات  بالن�ضبة  اأما 
النيا�ضين  باإ�ضتثناء  ال�ضفار  في  تتركز 

والريبوفافين.
مجال  في  العاملين  بين  حائرة  البي�ضة 
العاملين  وبين  لاإن�ضان،  الغذاء  توفير 
في التكاثر والمحافظة على النوع؛ فرغم 
ال�ضالة  م�ضدر  من  المجالين  انف�ضال 
مرورا بكل مراحل ال�ضناعة، و�ضول اإلى 
الغر�ض  كان  فاأيما  البي�ضة؛  وهو  المنتج 
خال  تتم  ال��ت��ي  فالعمليات  ال��ن��ه��ائ��ي، 

التجهيز للمنتج كبيرة ومريرة و�ضعبة.
واإذا اأخذنا بي�ضة التكاثر اأ�ضا�ض الحديث، 
لكونها يتم تجهيز الكثير من اأجل كتكوت 
�ضالح، وما هو خاف ذلك ينطبق تماما 
على اإنتاج بي�ض المائدة، ف�ضوف نتطرق 
�ضديدة  كمرحلة  البي�ضة  وظ��ائ��ف  اإل��ى 
الأهمية من كونها الم�ضوؤولة عن الحفاظ 

على النوع، ومن هذه الفوائد:

ال��ب��ي�����ض��ة ه���ي ال��ب��ي��ت ال����ذى ي��وف��ر   -1
للجنين كل ما يحتاجة للحياة داخل 

ق�ضرة محكمة الغلق.

الثغور على ق�ضرة البي�ضة لها اأهمية   -2
كبيرة في عملية تبادل الغازات.

البي�ضة  واأغ�ضية  الكيوتيكل  طبقة   -3
تعد  ال�ضفار  وغ�ضاء  الق�ضرة  تحت 
الجنين من  حواجز طبيعية لحماية 

غزو الميكروبات المر�ضية.

ل���زوج���ة ال��ب��ي�����ض��ة وال����ك����ازا على   -4

الق�ضرة  وك��ذل��ك  البي�ضة  م��ح��وري 
توفر الحماية للجنين من ال�ضدمات 

والهتزازات.

القلوية  درج��ة  هي   7.5  =  pH ال���   -5
اأي  البي�ضة تمنع بل تقتل  في بيا�ض 

وجود للبكتريا في البيا�ض.

الحام�ضية  درج��ة  6 هي   = pH ال���   -6
نمو  تمنع  وه��ي  البي�ضة  �ضفار  ف��ي 

البكتريا في ال�ضفار.

والأف��ي��دي��ن  اللي�ضوزيم  ب��روت��ي��ن��ات   -7
تقومان  البيا�ض  في  والموجودتان 

على تحليل اأي بكتريا في البيا�ض.

ت�����وج�����د ب���ع�������ض ال���م���ي���ك���روب���ات   -8
البيا�ض  غ���زو  ف��ي  المتخ�ض�ضة 
وال�ضفار، ولكن توجد كذلك اأج�ضام 
هذه  تكاثر  تمنع  اأو  توقف  مناعية، 

الميكروبات.

محتوي البي�ضة من المواد الغذائية   -9
ي��وف��ر ل��ل��ج��ن��ي��ن م���ا ي��ل��زم��ة، وم��ن��ذ 
يلتقط  وح��ت��ى  الأول����ى  انق�ضاماته 

العلف بالمزارع.
من  ث��اث��ة  ب��ي��ن  ف��ع��ا  ح��ائ��رة  البي�ضة 
اأطراف الإنتاج لها، فاإذا تم اإنتاج بي�ضة 
منهم  كل  ن�ضبها  للتفريخ  �ضالحة  جيدة 
لنف�ضة مدعيا اأنه عالج ق�ضور الآخرين؛ 
واإذا خرجت البي�ضة ب�ضورة غير مقبولة 
ل كل منهم، ورمى بكل الق�ضور على  تن�ضّ
الآخرين! ولذلك �ضوف نركز على البي�ضة 
كل  م�ضوؤولية  ونفند  العام،  المنظور  من 
لم�ضاكل  التالي  العر�ض  منهم من خال 

الق�ضرة وتاأثيرها على البي�ضة ككل:

م�����ش��وؤول��ي��ة م�������ش���وؤول ال��رع��اي��ة 
باملزرعة

ي��وؤدي 	• ال��ح��رارة ح��ول الطيور  ارت��ف��اع 
اإلى انخفا�ض معدل ا�ضتهاك العلف، 
العنا�ضر  ا�ضمحال  علية  فيترتب 
مثل  البي�ضة  ق�ضرة  لتكوين  الازمة 
له  يكون  ما   ،)Ca – P – Vet. d(
مردود �ضيء على جودة الق�ضرة وتزيد 

ن�ضبة البي�ض المك�ضور.

ي��وؤدي 	• ال��ح��رارة ح��ول الطيور  ارت��ف��اع 
للحفاظ  التنف�ض  معدل  ارت��ف��اع  اإل��ى 
علية  وي��ت��رت��ب  الج�ضم  ح���رارة  على 
ثاني   CO2 م��ن  ك��ب��ي��رة  ن�ضبة  َف��ْق��د 
لتكوين  ال�����ازم  ال��ك��رب��ون  اأك�����ض��ي��د 
لتكوين  ال���ازم  الكربونيك  حام�ض 
تكوين  في  تدخل  التي  البيكربونات 
ن�ضبة  يظهر  وبانخفا�ضها  الق�ضرة، 

كبيرة من البي�ض المك�ضور.

ارتفاع الحرارة حول الطيور يوؤثر على 	•
تنهار  والتى  الحلمية،  الطبقة  تكوين 
اأثناء التكوين ب�ضبب الحرارة؛ ما يوؤثر 
البي�ض  ويظهر  الق�ضرة،  تكوين  على 
البي�ض  ن�ضبة  وت���زداد  �ضيئة،  بجودة 

المك�ضور.

ي��وؤدي 	• ال��ح��رارة ح��ول الطيور  ارت��ف��اع 
اإلى انخفا�ض معدل الدم في الأع�ضاء 
الداخلية وزيادة تركيزها في المناطق 
ال�ضطحية للج�ضم محاولة من الطيور 
من تقليل الإجهاد الحراري، ما ينتج 
الرحم،  اإل��ى  المتدفق  ال��دم  قلة  عنه 
يوؤدي  الذي  الكال�ضيوم،  قلة  وبالتالي 

اإلى النتيجة ال�ضابقة نف�ضها.
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ب��ج��ودة 	• البي�ضة  ق�����ض��رة  ت��ك��ون  ل��ك��ي 
عالية، فيجب اأن تكون المادة ال�ضقة 
ب��ل��ورات  ب��ل��ح��ام  ال��خ��ا���ض��ة  الع�ضوية 
جيد  ب�ضكل  تنتج  الكال�ضيوم  كربونات 
الحرارة  درج��ة  ارتفاع  ولكن  وك��اٍف، 
يوؤدي اإلى تقليل اإنتاج المادة الاحمة 

للبلورات.

ارت���ف���اع ال��م��ل��وح��ة ف��ي م���اء ال�����ض��رب 	•
ال�ضوديوم  كلوريد  اأم���اح  وخا�ضة 
وال��ح��دي��د ت��وؤث��ر ت��اأث��ي��رًا ���ض��دي��دًا على 

�ضعف الق�ضرة وت�ضوهها.

ارت���ف���اع ت��رك��ي��ز ال��ف��و���ض��ف��ور ف��ي م��اء 	•
فيقلل  ال���دم   pH م��ن  يقلل  ال�����ض��رب 
ال��ك��ال�����ض��ي��وم ال���واج���ب ت��ر���ض��ي��ب��ة في 
ن�ضبة  وبها  �ضعيفة  فتظهر  الق�ضرة 

ك�ضور عالية.

لبي�ض 	• المنخف�ضة  الإخ�ضاب  ن�ضب 
�ضريكًا  الرعاية  م�ضوؤول  يعد  الأمهات 
عن طريق الإهمال في تجهيز الذكور 
منا�ضبة  رعاية  ورعايتهم  المنا�ضبة 

فترة التربية.

التبكير والتاأخير في الن�ضج الجن�ضي 	•
للطيور، يكون �ضببًا اأ�ضا�ضيًا في التاأثير 
على الإنتاج وطول فترة اأق�ضى ارتفاع 

لمنحنى الإنتاج.

والتجني�ض 	• ب��ال��ف��رز  الإه��ت��م��ام  ع��دم 
علية  يترتب  وما  ال��وزن  في  والتن�ضيق 
�ضيء  م��ردود  له  تغذية  م��ق��ررات  من 

على البي�ضة المنتجة.

من 	• التغذية  وتحديد  الإ�ضاءة  برامج 
ف�ضًا  اأو  نجاحًا  ت�ضبب  التي  العوامل 

في اإنتاج بي�ض مقبول.

م�شوؤولية م�شوؤول الرعاية بالبيطرية

من 	• البي�ض  ق�ضرة  على  المر�ض  يوؤثر 
على  ي��وؤث��ر  وبالتالي  ال��ج��ودة،  ناحية 
بالك�ضر؛  البي�ض  م��ن  الفاقد  ن�ضبة 
ب��الإرت��ع��ا���ض  الإ���ض��اب��ة  وخ��ا���ض��ة عند 
الوبائي AE ، اأو النيوكا�ضل ND ، اأو 

.MG الميكوبازما

ال�ضعبي 	• الل��ت��ه��اب  بمر�ض  الإ���ض��اب��ة 
قناة  في  الأنبوبية  الخايا  يدمر   IB
الألبيومين؛  اإف����راز  فيقل  المبي�ض 
بينما يزداد الماء في البي�ضة وت�ضبح 
ي�ضعف  ما  البيا�ض،  مائية  البي�ضة 

تكوين الق�ضرة ويجعلها ه�ّضة.

•	 IB الإ�ضابة بمر�ض اللتهاب ال�ضعبي
ال��ذي  د  فيتامين  تن�ضيط  على  ي��وؤث��ر 
الكال�ضيوم،  تمثيل  في  فعال  دور  له 
الكال�ضيوم  تمثيل  ي�ضعف  وبالتالي 
من  وذل��ك  البي�ضة،  ق�ضرة  فت�ضعف 
عن  الم�ضوؤولة  الكلية  ت�ضخم  خ��ال 

تن�ضيط فيتامين د.

ال�ضعبي 	• الل��ت��ه��اب  بمر�ض  الإ���ض��اب��ة 
ال�ضغير  العمر  في  الكتاكيت  في   IB
طور  وتدخل  تكبر  عندما  عليها  يوؤثر 
ب�ضكل غير  البي�ض  كل  فينتج  الإنتاج؛ 

جيد.

ا�ضتخدام الأوك�ضي تترا�ضيكلين ي�ضبب 	•
ه�ضا�ضة الق�ضرة للبي�ض ب�ضبب تاأثيرة 

على امت�ضا�ض الكال�ضيوم.

ا���ض��ت��خ��دام م��ث��ي��ل ال���زئ���ب���ق ك��ع��اج 	•
الطبقة  تكوين  على  يوؤثر  للفطريات 

الحلمية، فتقلل من �ضمك الق�ضرة.

م�شوؤولية م�شوؤول التغذية

انخفا�ض م�ضتوى الكال�ضيوم في العلف 	•
اإلى  يوؤدي  د  فيتامين  اأو  الفو�ضفور  اأو 
نق�ض في �ضمك الق�ضرة، والنخفا�ض 
الحاد يوؤدي للموت ليا اأو في ال�ضباح 

الباكر.

ال�����ض��م��وم ال��ف��ط��ري��ة ت���وؤث���ر ت��اأث��ي��رًا 	•
في�ضعف  والكلية،  الكبد  على  مبا�ضرًا 
فتتاثر  الغذائية؛  العنا�ضر  امت�ضا�ض 

ق�ضرة البي�ض ب�ضدة.

نقل 	• على  ي��وؤث��ر  الماغن�ضيوم  نق�ض 
ق�ضرة  اإل���ى  ال��رح��م  م��ن  الكال�ضيوم 
ين�ضط  م�ضاعد  ع��ام��ل  لن��ه  البي�ضة 

انزيم نقل الكال�ضيوم.

ماء 	• ف��ي  الفو�ضفور  م�ضتوى  ارت��ف��اع 
فيقلل  ال���دم   pH م��ن  يقلل  ال�����ض��رب 
في  تر�ضيبه  المفرو�ض  الكال�ضيوم 
ن�ضبة  وبها  �ضعيفة  فتظهر  الق�ضرة؛ 

ك�ضور عالية.

ع�����دم ���ض��ب��ط ع���ل���ف ال����دي����وك ف��ي 	•
خ����ال ف��ت��رة ال��ت��رب��ي��ة، ي���وؤث���ر على 
ال�ضي�ضان  ون�ضب  الإخ�ضاب  ن�ضب 

الم�ضّوهه.

ظ��ه��ور ال��ب��ي�����ض ك��ب��ي��ر ال��ح��ج��م وذا 	•
ت��وازن  ع��دم  اإل���ى  راج���ع  ال�ضفارين 
الأحما�ض  وم�ضتويات  العلف،  تركيبة 
مع  العلف  توافق  وعدم  بها،  الأمينية 

العمر الإنتاجي.

وت��اأث��رة  التغذية  برنامج  اإدارة 
على االأداء االإنتاجي للقطيع

جيد  الكتاكيت  م�ضدر  اأن  فر�ض  على 
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م�����ض��وؤول��ي��ة  ت��ب��داء  اإذًا  ج��ي��د،  وال��ع��ل��ف 
البرامج  وتنفيذ  الرعاية  على  القائمين 
التطهير وتهيئة  المزرعة من مرحلة  في 
با�ضتام  لدورة جديدة، مرورا  المزرعة 
ناجح للكتاكيت وتقديم الرعاية المطلوبة 
ف�ضوف  المختلفة؛  النمو  مراحل  اأث��ن��اء 
�سرط  على  راٍق،  اإنتاجيٍّ  اأداء  اإلى  ن�ضل 
لبرنامج  جيدة  اإدارة  هناك  تكون  اأن 

التغذية، فمثا:

الرعاية 	• اأثناء  المحددة  غير  العليقة 
يترتب  ن�ضج جن�ضي مبكر،  اإلى  توؤدي 
وظهور  الإن��ت��اج  ف��ي  انخفا�ض  عليها 

حالت اإنقاب الرحم.

هي 	• النمو  فترة  اأثناء  العلف  تحديد 
المربي  تمكن  التي  ال�ضحرية  الع�ضا 
الن�ضج  تحقيق  اإل����ى  ال��و���ض��ول  م��ن 
الإنتاجية  المنا�ضب وبالتالي  الجن�ضي 

العالية.

يوؤخر 	• �ضارمة  بطريقة  العلف  تحديد 
على  �ضلبا  وي��وؤث��ر  الجن�ضي  الن�ضج 

الأداء الإنتاجي للقطيع.

العلف 	• زاد  اإذا  الإن��ت��اج،  مرحلة  ف��ي 
الماأكول عن الحد الم�ضموح اأدى اإلى:

زيادة وزن الطيور  -
ج�ضم  اأن�ضجة  ف��ي  دهني  تر�ضيب   -

الطيور
ال���ده���ون ل��ه��ا ت��اث��ي��ر ���ض��ل��ب��ي على   -
ال��ه��رم��ون��ات  وب��ق��ي��ة   LHهرمون
الجن�ضية - تعيق من وظائف الكبد 

فيقل اإنتاج ال�ضفار
للحوي�ضات  مت�ضل�ضل  غير  نمو   -

المبي�ضية

ب�ضفارين البي�ض  اإن��ت��اج  ظ��ه��ور   -
 Double Yolk

المنوية  الحيوانات  عدد  انخفا�ض   -
وبالتالي ن�ضبة الإخ�ضاب والفق�ض

انخفا�ض وتردي في �ضمك الق�ضرة  -
انخفا�ض في الإنتاج  -

ظاهرة البي�شة املج�شمة

كربونات الكال�ضيوم هي الاعب الرئي�ض 
اأ�ضبابها  تعود  والتي  الظاهرة،  هذه  في 
اإلى تعر�ض الطيور اإلى �سغوط داخلية اأو 
اإثارة خارجية، وذلك اأثناء تكوين ق�ضرة 
البي�ضة في منطقة الرحم؛ ما ينتج عنه 
ياأتي  وعلية  الق�ضرة؛  ف��ي  ���ض��روخ  وج��ود 
اأمر مبا�ضر للغدد الم�ضوؤولة عن تر�ضيب 
باإ�ضاح  الرحم  في  الكال�ضيوم  كربونات 
هذه ال�ضروخ وذلك باإ�ضافة طبقة اأخرى 
منطقة  على  الكال�ضيوم  ك��رب��ون��ات  م��ن 
في  الظاهرة  هذه  وتكثر  فقط،  ال�ضروخ 
عليها  ويطلق  للبي�ضة  الو�ضطي  الحزام 
البي�ضة المحزمة، واأحيانا اأخرى نجدها 
تف�ضيرها  يمكن  مختلفة  اأ���ض��ك��ال  على 
في  ولكن  المكتوبة،  بالكلمات  اأح��ي��ان��ا 
به  تقوم  ترميم  الإ  ه��ي  م��ا  الأم���ر  واق��ع 
وللحد  نزولها.  قبل  لبي�ضتها  الدجاجة 
عدد  على  توؤثر  التي  الظاهرة  ه��ذه  من 
البي�ض المر�ضل للفقا�ضات، اتباع اأ�ضلوب 
الهدوء الكامل في المزرعة وتقليل ن�ساط 
الق�ضرة  تكوين  فترة  اأثناء  تماما  القطيع 

برحم الطيور.

خامتة
بين  ح��ائ��رة  دائ��م��ا  فالبي�ضة  ه��ن��ا،  م��ن 
كانت  ف�ضواء  اإنتاجها؛  على  اأ�ضرفوا  َمن 
ن�ضب جودتها  في  الجميع  يتبارى  جيدة، 
الجميع  يتبارى  �ضيئة  كانت  واإذا  لنف�ضة، 
كذلك في ردِّ التق�ضير عن نف�ضة؛ ولذلك 
الجهود جميعها  نن�ضح ب�ضرورة ت�ضافر 
عالية؛  جودة  ذات  بي�ضة  اإنتاج  اأجل  من 
بي�ض  ف��ي  اأو  التفريخ  بي�ض  ف��ي  ���ض��واء 
المائدة. ومنتج بي�ض المائدة يكون دائم 
المك�ضور،  البي�ض  ن�ضب  م��ن  ال�ضكوى 
ول��ون  البي�ضة،  وحجم  ال�ضفار،  ول��ون 
على  دائما  ماحظاته  وي�ضب  الق�ضرة، 
العلف،  م�ضنع  اإلى  نظرة  موجها  العلف 
اإذا كان م�ضوؤول التغذية �ضعيف  وخا�ضة 
بالأمور  دراي��ة  لديه  ولي�ض  وعلميا،  فنيا 
العلف، محدثة  التي تتداخل مع  الأخرى 
هذا التاأثير؛ فالعلف غالبا ما ينتج تحت 
رقابة اأب�ضطها التحليل الكيميائي للعلف؛ 
ولكن هناك اأمور كثيرة اأخرى �ضواء من 
ظاهرة  لي�ضت  البيطرة  من  اأو  الرعاية 
دائما  يجمعون  الخبرات  اأ�ضحاب  ولكن 
ال��م��اح��ظ��ات م��ن واق���ع ال��م��زرع��ة ويتم 
بدل  ب�ضهولة  الخطاأ  وت�ضويب  تحليلها 
تجاه م�ضنع  دائما  ال�ضبابة  ت�ضويب  من 

العلف والمنتج العلفي.
تحوية  بما  �ضناعة  اأ�ضبحت  فالدواجن 
معلومة  تكون  قد  معاٍن  من  الكلمة  هذه 
للبع�ض، وخافية عن البع�ض الآخر؛ ولكن 
عليها  القائمين  تكاتف  ه��ي  الخا�ضة 
دون خوف من الآخر واأن نعترف بالخطاأ 
ونقّومة، ونعرف ال�ضواب ونحفزة؛ حتى 
اإلى  تحتاج  التي  ال�ضناعة  بهذه  نرقي 

�ضفافية كاملة وخال�ضة بين الجميع.
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تاأ�ض�ضت �ضركة مزارع الوادي للدواجن في عام 1395هجري على م�ضاحة تقدر ثاثة مايين متر مربع وعلى بعد 35كم من جنوب الريا�ض 
باتجاه مدينة الخرج وعلى مدار اكثر من ربع قرن من العمل الدووؤب اأ�ضبحت ال�ضركة من اكبر ال�ضركات الرائدة والمتميزة في �ضناعة 
الدواجن بالمملكة العربية ال�ضعودية وت�ضمل ال�ضركة على جميع الق�ضام النتاجية المطلوبة لكتمال المنظومة وتحقيق مبداأ ال�ضمولية 

وهذه الق�ضام هي:
1- مزارع امهات الاحم: تمتلك ال�ضركة مزارع �ضخمة لمات الاحم ت�ضع لحوالي 450000 اأم تنتج مايزيدعن 35 مليون �ضو�ض �ضنويا 

من اأف�ضل ال�ضالت المنتقاة عالميا فا�ضبحت بذلك في مقدمة ال�ضركات التي تنتج وت�ضوق ال�ضي�ضان الاحم عمر يوم واحد
2- م�ضنع العاف: اأن�ضات ال�ضركة واحد من احدث واكبر م�ضانع العاف بالمملكة على اأحدث الموا�ضفات العالمية لنتاج جميع انواع 
العاف للدجاج الاحم والبيا�ض والمركزات العلفية واعاف المهات وكذلك انتاج جميع انواع العاف والمركزات للحيوانات 
الكبيرة )ابقار - اغنام -عجول - اأبل( وبطاقة انتاجية تبلغ 40طن بال�ضاعة ويتم انتاج العاف بال�ضورة النامية اأاو المحببة ح�ضب 
الطلب وجاري اأن�ضاء م�ضنع جديد بنف�ض الطاقة كما تمتلك ال�ضركة ا�ضطول �ضخما من ال�ضيارات الخا�ضة والمجهزه لنقل العاف 

وتو�ضيلها الى عماء ال�ضركة بجميع اأنحاء المملكة.
3- الفقا�ضات: قامت ال�ضركة بان�ضاء ثاثة فقا�ضات مخ�ض�ضة لنتاج ال�ضي�ضان الاحم عمر يوم واحد وبطاقة اجمالية تبلغ اأكثر من 45 

مليون �ضو�ض �ضنويا وتوجد �ضيارات مبردة ومجهزة لنقل ال�ضي�ضان الى جميع اأنحاء المملكة.
4- م�ضاريع الاحم: تمتلك ال�ضركة ثاثة م�ضاريع �ضخمة لنتاج الدجاج الاحم بمناطق )الخرج - الق�ضيم - اأبها( حيث تنتج حوالي 
يتم  والتجميد و�ضوف  للتبريد  اللية وكذلك ثاجات �ضخمة  بالمجازرواالم�ضالخ  �ضنويا وجميعها مزودة  اأثني ع�ضر مليون دجاجة 
م�ضاعفة النتاج العام القادم وقامت ال�ضركة حاليا بان�ضاء ثاث م�ضالخ حديثة متطورة لزيادة الطاقة النتاجية من الدجاج الاحم 

بمناطق الخرج والق�ضيم - وبي�ضة(.
5- ادارة المبيعات والت�ضويق: حر�ضت ال�ضركة على اأختيار اأف�ضل الكوادر من ذوي الخبرة والدراية من جهة والكفاءة العلمية من جهة 
اأخرى للعمل بق�ضم المبيعات وذلك لتامين اأف�ضل الخدمات للعماء من حيث الخدمات الت�ضويقية والمتابعة وال�ضت�ضارات الفنية 
لمربي الدواجن. ويقوم فريق المبيعات بت�ضويق جميع منتجات ال�ضركة من ال�ضي�ضان الاحم عمر يوم وبي�ض التفقي�ض وجميع اأنواع 

العاف والمركزات وكذلك الدوية البيطرية واللقاحات والمطهرات.
ومن حيث الدوية البيطرية والمطهرات فان ال�ضركة حر�ضت على اأن ت�ضبح الوكيل التجاري لكبرى ال�ضركات العالمية التي تعمل في انتاج 

الدوية البيطرية والمطهرات.
1 - �ضركة ايانكو - المريكية لادوية البيطرية.

2 - �ضركة اأنتك العالمية - البريطانية للمطهرات.
3 - �ضركة نيوجين المريكية.

4 - �ضركة يوفيد كو الردنية لادوية البيطرية.
5 - �ضركة بيتر �ضايم للفقا�ضات البلجيكية. وتتبع ادارة المبيعات مكاتب مبيعات فرعية وذلك لتغطية كافة اأنحاء المملكة لتي�ضير تقديم 

الخدمات للعماء وهذة المكاتب هي:
1 - مكتب المنطقة الغربية )بالمدينة المنورة( هاتف: 0148365746 

2 - مكتب المنطقة ال�ضرقية )بالدمام( هاتف: 0138343503
3 - مكتب المنطقة الجنوبية )بنجران( هاتف: 0175424978 

4 - مكتب الق�ضيم )ببريدة( هاتف: 0163800045
وتخدم �ضركة مزارع الوادي م�ضاريعها وخدمات العماء عن طريق المختبر الذي تمتلكة والمجهز باحدث الجهزة والمعدات الطبية 
ح�ضب التقنيات الحديثة لعمل الفحو�ضات المخبرية الازمة ولمراقبة القطعان ولمراقبة الجودة والنوعية لاأعاف والتاأكد من �ضامتها.

لمزيد من المعلومات يرجى الت�ضال على العنوان الآتي �ضركة مزارع الوادي للدواجن
المملكة العربية ال�ضعودية �ض.ب 40938 الريا�ض 11411 - هاتف: 0118104798 فاك�ض: 0112144344 

alwadi@alwadipoultry.com :بريد الكتروني
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ال���دور احل��ي��وي ل��ل��ح��رارة اأث��ن��اء 

التفريخ

في  ج��دًا  ه��ام  حيوي  دور  للحرارة  اإن 
التفريخ في الطيور فهي قاطرة التفريخ؛ 
حيث تعمل الحرارة على تن�ضيط الجنين 
والنق�ضام  النمو  على  قدرته  وا�ضتعادة 
حيث اأنها تعمل على تن�ضيط التفاعات 
لذلك  الجنين  لخايا  الميتابولزمية 
فهي المحفز ال�ضا�ضى للتطور الجنيني 

ف��ي ال��ط��ي��ور، وت��ع��ت��ب��ر ال���ح���رارة اأه��م 
عوامل التفريخ على الطاق لدرجة اأن 
النحراف الب�ضيط عن معدلتها المثلى 
ن�ضبة  الكبيرفى  النخفا�ض  في  يت�ضبب 
ونوعية  انخفا�ض جودة  وكذلك  الفق�ض 
الكتاكيت )ال�ضي�ضان( الناتجة بدرجة 

موؤثرة جدًا وملحوظة.
وتوؤثر درجة الحرارة في داخل المفرخة 
التفريخ وحجم  على كل من طول فترة 

الحرارة 
»قاطرة 
التفريخ«

اأ.د./ طارق اأمني عبيد 
اأ�ضتاذ ف�ضيولوجيا الدواجن، كلية 
الزراعة، جامعة كفر ال�ضيخ، م�ضر

ت 201005364852+، بريد الكتروني 
tarkamin@gmail.com:

تتميز عملية التفريخ باأنها عملية غاية في التعقيد وفى نف�ض الوقت ت�ضير 
اإلى عظمة رُب الأر�ض وال�ضماوات فهي عملية معقدة جدًا  لأنها تت�ضمن 
حي  كتكوت  اإلى  والبيا�ض  ال�ضفار  من  لكل  الكيميائية  المخاليط  تحول 
الأر�ض  رُب  اإلى عظمة  ت�ضير  الوقت  نف�ض  وفى  ويتحرك،  وُيب�ضر  ي�ضمع 
اأكبر  نجاحها  ن�ضبة  فاإن  ال�ضديد  تعقيدها  من  بالرغم  لأنها  وال�ضماوات 
بكثير جدًا  من ن�ضبة ف�ضلها حيث تبلغ ن�ضبة الفق�ض في التفريخ الطبيعي 
95% مما يوؤكد اأنها تتم وتنجح باإرادته هو وحده فهو �ضبحانه يقول لل�ضيء 

كن فيكون. 
الخالق  اآي��ات  من  عامة  ب�ضفة  الحية  الكائنات  في  الجنيني  التطور  اإن 
عّز وجّل اإل اأن التطور الجنيني في الطيور هو من اأعظمها واأجّلها على 
و�ضع  لحظة  منذ  واأم��ة  الجنين  بين  المبا�ضرة  ال�ضلة  نعدام  لإ الإط��اق 
الدجاجة للبي�ضة، فالبي�ضة في داخل ماكينة التفريخ قد تبدو لل�ضخ�ض 
العادي - في ظاهرها - �ضامته �ضماء �ضاكنة ل روٌح فيها ول حياة اإل اأنها 
بين  ال�ضلة  اهلل  فما قطع  المعاني؛  بكل  ومحتواها معجزة  في جوهرها 
جنين الطيور واأمه اإل و�ضخر له كل ما يلزمه ويحتاجه حتى �ضار التطور 
الجنيني في الطيور من المعجزات الخالدة اإلى اأن يرث اهلل الأر�ض ومن 
العلم  لطاب  والوا�ضح  ال�ضهل  الكا�ضيكي  النموذج  واأ�ضبح  بل  عليها 

. Embryology المهتمين بعلم الأجنة
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الأجنة ومعدلت النفوق الجنيني وحيوية 
بعد  ما  فترات  خال  الناتجة  الكتاكيت 
ال��ف��ق�����ض، وي��ت��وق��ف م���دى ال�����ض��رر ال��ذي 
ت�ضببه درجات الحرارة غير المثالية في 
كل  على  الناتجة  الكتاكيت  ونوعية  كمية 
من مقدار النحراف عن درجة الحرارة 
المثلى وعلى طول فترة التعر�ض وكذلك 
لتلك  التعر�ض  وق��ت  الأج��ن��ة  عمر  على 
اإلى  الأجنة  تعر�ض  اأن  حيث  الدرجات، 
خال  المثالية  غير  ال��ح��رارة  درج���ات 
 Critical periods الحرجة  الفترات 
تاأثيره مدمرًا  الجنيني يكون  التطور  من 
الفترات  من  الأجنة  على  بكثير  واأخطر 

العمرية الأخرى.
فيما  المختلفة  ال��ط��ي��ور  اأن����واع  تختلف 
ب��ي��ن��ه��ا ف���ي درج�����ات ح�����رارة ال��ت��ف��ري��خ 

اإنه  بل   )1 )ج��دول  منها  لكل  المثالية  
للتفريخ  المثلى  الحرارة  درجات  تختلف 
الفق�ض  فترة  عن  الح�ضانة  فترة  خال 
ف��ي داخ���ل ال��ن��وع ال��واح��د )ج���دول 1(، 
بح�ضب  الحرارة  درجات  تختلف  وكذلك 
الم�ضتعملة  التفريخ  ماكينة  وط��راز  نوع 
ففي  وت�ضميمها،  حجمها  بح�ضب  وذلك 
ماكينات التفريخ التي تحتوى في داخلها 
اآن  في  والمفق�ض  الح�ضانة  من  كل  على 
واحد تكون م�ضممة على اأن تكون درجة 
في  التفريخ،  فترة  طوال  ثابتة  الحرارة 
العماقة  التفريخ  ماكينات  اأن  حين 
البي�ض  م��ن  الآلف  ع�ضرات  ت�ضع  التي 
تمامًا عن  فيها منف�ضًا  الح�ضان  يكون 
المفق�ض  ح��رارة  درج��ة  فتكون  المفق�ض 
بحوالي  الح�ضان  ح��رارة  درجة  من  اأقل 

º 1ف، وب�ضفة عامة تكون درجة حرارة 
الح�ضان المثالية في حدود 99.5 - 100 
المفق�ض  اأن درج��ة ح��رارة  ºف في حين 

المثالية في حدود º  99-98.5ف.

النتائج املرتبة علي ارتفاع درجة 
حرارة التفريخ 

التفريخ  ح���رارة  درج���ة  ارت��ف��اع  يت�ضبب 
نمو  معدل  زي��ادة  في  المثلى  الحدود  عن 
ثاني  كمية  في  زي��ادة  يتبعه  مما  الأج��ن��ة 
الأجنة  تنف�ض  من  الناتج  الكربون  اأك�ضيد 
وزيادة الأو�ضاع ال�ضاذة في داخل البي�ضة 
النهاية  وفى  الأجنة  نفوق  اإلى  ي��وؤدى  مما 
ارت��ف��اع  ي���وؤدى  الفق�ض،  ن�ضبة  انخفا�ض 
درجة حرارة التفريخ خال الأيام الأولى 
في  لي�ض  الأج��ن��ة  نفوق  اإل��ى  التفريخ  من 
يحدث  ولكن  الأول���ى  المبكرة  اأع��م��اره��ا 

جدول )1( الم�ضتويات المثلى لمقومات التفريخ في اأنواع الطيور المختلفة.

الدجاج
دجاج 
غينيا

البط 
البكينى

البط 
الم�ضكوفى

الأوز 
ال�ضغير

الأوز 
الكبير

ال�ضمان 
اليايانى

الرومي

2128283530341828فترة التفريخ الكلية )يوم(
1825243226301424فترة الح�ضانة )يوم(
33434444فترة المفق�ض )يوم(

99.599.699.599.699.099.099.699.5درجة حرارة الح�ضانة )˚ف(
98.598.698.598.698.098.098.598.5درجة حرارة المفق�ض )˚ف(

6070707070706060الرطوبة الن�ضبية في الح�ضانة )%(
+8080-8070-70الرطوبة الن�ضبية في المفق�ض )%(

الر�ض 
بالماء 
الدافىء

80+

الر�ض 
بالماء 
الدافىء

80+

الر�ض 
بالماء 
الدافىء

80+

الر�ض 
بالماء 
الدافىء

70-8070-80

1825243226301424فترة التقليب )يوم(
128444488عدد مرات التقليب / يوم
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ال��ن��ف��وق  ف��ى الأع���م���ار ال��م��ت��اأخ��رة ق��رب 
الفق�ض، وت�ضبب درجات الحرارة المرتفعة 
تفتقر  الحجم  �ضغيرة  كتاكيت  اإنتاج  في 
اأ�ضابعها  وتكون  والحيوية  الن�ساط  اإل��ى 
معوجة Crooked toes واأرجلها منزلقة 
 )1 )�ضكل   Sprawled legs ومتمددة 
 Crooked necks م��ع��وج��ة   ورق��ب��ت��ه��ا 
 Twisted beaks م��ل��ت��وي   وم��ن��ق��اره��ا 
حرارة  درجة  ارتفاع  اأن  جانب  اإلى  وهذا 
التفريخ يوؤدى اإلى الفق�ض المبكر وتق�ضير 
اأثبتت  ولقد  �ضاعات،  عدة  التفريخ  فترة 
النامية  الأج��ن��ة  تعر�ض  اأن  ال��درا���ض��ات 
لمدة  ºف(   115( ºم   46 ح��رارة  لدرجة 
3 �ضاعات توؤدى اإلى نفوق الأجنة بالكامل 
وكذلك تعر�ض الأجنة لدرجة حرارة  49 
ºف( لمدة �ضاعة واحدة كفيلة  ºم )120 

بالق�ضاء كليًا على الأجنة النامية.
درجة  ارتفاع  تاأثير  من  النقي�ض  وعلى 
الأجنة  علي  المفرخ  داخ��ل  في  الحرارة 
الحرارة  درج��ة  انخفا�ض  ف��اإن  النامية 
اإلى  ي��وؤدي  المثلى  ال��ح��دود  دون  ما  اإل��ى 
فترة  واإطالة  الفق�ض  وتاأخر  النمو  تاأخر 
التفريخ عاوة على اأنها توؤدى في النهاية 
اإلى انخفا�ض ن�ضبة الفق�ض وزيادة ن�ضبة 
الكتاكيت  رتبة  وانخفا�ض  الت�ضوهات 
)ال�ضي�ضان( الفاق�ضة، وهناك درا�ضات 
طالت  ق��د  التفريخ  فترة  اأن  اإل��ى  ت�ضير 
درج��ة  انخفا�ض  عند  اأي���ام   4 ب��م��ق��دار 
 94.10( ºم   34.5 اإلى  التفريخ  حرارة 
درج��ة  انخفا�ض  اأن  ثبت  ول��ق��د  ºف(، 

الأولى من  الثاثة  الأيام  الحرارة خال 
التفريخ يوؤدى اإلى الرتفاع الملحوظ في 

نفوق الأجنة.

يف  التذبذب  علي  املرتبة  النتائج 
درجة حرارة التفريخ

يوؤدي التذبذب في درجة حرارة التفريخ 
الحدود  عن  والنخفا�ض  الرت��ف��اع  بين 
�ضرعات  اإلى  الأجنة  تعر�ض  اإلي  المثلى 
اإلى حدوث  يوؤدى  مما  النمو  في  متفاوتة 
ت�����ض��وه��ات ف��ي الأج���ن���ة ال��م��ت��ك��ون��ة وف��ى 
خا�ضة  الأج��ن��ة  نفوق  اإل��ى  ي��وؤدى  الغالب 
تكون  م��ع  ال��ت��ذب��ذب  ه��ذا  ت�����ض��ادف  اإذا 
كالمخ  الهامة  الداخلية  الأع�ضاء  اأح��د 
التذبذب  يعتبر  لذلك  والرئتين؛  والقلب 
النخفا�ض  بين  ال��ح��رارة  درج���ات  ف��ي 
اأو  ارتفاعها  من  خطرًا  اأ�ضد  والرت��ف��اع 
خطر  وي��زداد  الوقت،  ط��وال  انخفا�ضها 
ال��ت��ذب��ذب ف��ي درج����ة ال���ح���رارة خ��ال 
الأ�ضبوع  عن  والثالث  الأول  الأ�ضبوعين 
كم  اإلى  ذلك  ويرجع  التفريخ  الثاني من 
خالهما  تحدث  التي  الج�ضام  الأح��داث 
لذلك ينبغي علي القائمين علي التفريخ 

المتابعة الدقيقة لدرجات الحرارة.

م�شدر احلرارة يف ماكينات التفريخ 
وكيفية �شبطها والتحكم فيها

التفريخ  ماكينات  في  ال��ح��رارة  م�ضدر 
ع����ب����ارة ع����ن ����ض���خ���ان���ات ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
ح���رارة  ت��ول��د   Electrical heaters

وت��ق��وم ال��م��راوح ب��ت��وزي��ع تلك ال��ح��رارة 
تعمل  حيث  الماكينة  اأرج����اء  ك��اف��ة  ف��ي 
الحرارة حول  المراوح على عدم تمركز 
تجان�ض  �ضمان  على  تعمل  بل  م�ضدرها 
ت��وزي��ع��ه��ا ف��ت��ت�����ض��اوى درج����ات ال��ح��رارة 
ع��ن��د ال�����ض��خ��ان��ات م��ع اأب��ع��د ن��ق��ط��ة عن 
ويتحكم  المفرخة،  داخل  في  ال�ضخانات 
في تنظيم عمل ال�ضخانات منظم حراري 
يتم  دقيق   )Thermostat )ثرمو�ضتات 
فاإذا  المثلى  الحرارة  درجة  على  �ضبطه 
اإل��ى  الماكينة  ح���رارة  درج��ة  و�ضلت  م��ا 
الثرمو�ضتات  يقوم  المطلوبة  ال��درج��ة 
ال�ضخانات  عن  الكهربائي  التيار  بف�ضل 
انخفا�ض  يحدث  اأن  اإل��ى  كذلك  وتظل 

�ضكل )1( كتكوت اأرجله منزلقة ومتمددة.
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الثرمو�ضتات  فيقوم  الحرارة  درج��ة  في 
بتو�ضيل التيار الكهربائي اإلى ال�ضخانات 
وه��ك��ذا،  اأخ���رى  م��رة  العمل  اإل���ى  فتعود 
م�ضتمرة  ب�ضفة  ال��ت��اأك��د  يجب  ول��ذل��ك 
كذلك  التاأكد  و  الثرمو�ضتات  �ضبط  من 
با�ضتمرار من دقته وكفائته، ويجب اأي�ضا 
 Thermometers ا�ضتعمال ترمومترات 
ع��ال��ي��ة ال��ك��ف��اءة ب��ح��ي��ث ت��ق��ي�����ض درج���ة 
الماكينة،  داخ��ل  ف��ي  الفعلية  ال��ح��رارة 
وتقت�ضي الأمانة العلمية اأن نوؤكد علي اأنه 
يجب التاأكد من تطابق قراءة الترمومتر 
 Digital Thermometer ال��رق��م��ي 
الموجود في لوحة التحكم في الماكينات 
الزئبقي  الترمومتر  ق��راءة  مع  الحديثة 
المعلق   Mercury Thermometer

في النافذة الزجاجية للمفرخة واختبار 
العاملين  على  ويجب  باإ�ضتمرار،  دقتها 
ف���ي ���ض��ن��اع��ة ال��ت��ف��ري��خ م��ت��اب��ع��ة درج���ة 
لحظة  الماكينات  داخ���ل  ف��ي  ال��ح��رارة 
 Pilot البيانية  ال�ضخانات  لمبة  انطفاء 
توقف  على  انطفاوؤها  يدل  والتي   light

اللحظة  تلك  في  العمل  عن  ال�ضخانات 
تبداأ  عندما  اإل  ثانية  اللمبة  ت�ضاء  ول 
لذلك  اأخ��ري  مرة  العمل  في  ال�ضخانات 
يجب متابعة درجة الحرارة لحظة توقف 
لحظة  وك��ذل��ك  العمل  ع��ن  ال�ضخانات 
بدئها في العمل، ويجب الهتمام بمتابعة 
التفريخ  ف��ت��رة  ط���وال  ال���ح���رارة  درج���ة 
التفريخ  م��ن   13 ال��ي��وم  بعد  م��ن  خا�ضة 
من  م�ضدرًا  ت�ضبح  نف�ضها  الأجنة  لأن 
الماكينة  داخ���ل  ف��ي  ال��ح��رارة  م�����ض��ادر 
 Exothermic ح��رارة  تنتج  اأنها  حيث 

يجب  لذلك  الماكينة  داخل  في  وت�ضعها 
في  حتى  ال��ت��رم��وم��ت��رات  ق���راءة  متابعة 
لل�ضخانات  البيانية  اللمبة  انطفاء  اأثناء 
الأجنة  من  المنبعثة  الحرارة  كمية  لأن 
في  الحرارة  درجة  ارتفاع  اإلى  توؤدى  قد 
الحرجة  الم�ضتويات  اإلى  الماكينة  داخل 
ت��زود  وعموما  الأج��ن��ة،  على  الخطيرة 
الماكينات الحديثة الآن باأجهزة الإنذار 
التي تعمل عند اختال درجات الحرارة 

عن معدلتها المثلى. 

االع��ت��ب��ارات ال��واج��ب االأخ���ذ بها 
ع��ن��د ���ش��ب��ط درج����ة احل�����رارة يف 

داخل املفرخة 
عند �ضبط درجة حرارة المفرخة يجب 
الأخذ في العتبار كل من درجة الرطوبة 
الن�ضبية في داخل المفرخة وكذلك معدل 
اأن  الدرا�ضات  اأثبتت  حيث  الهواء  دوران 
للتفريخ  المثلى  ال��ح��رارة  درج��ة  تحديد 
تعتمد ب�ضكل مبا�ضر على كل من الرطوبة 
داخل  في  الهواء  دوران  ومعدل  الن�ضبية 
ال��م��ف��رخ��ة، وي��ف�����ض��ل ف���ي ال��م��ف��رخ��ات 
º( الفهرنهيتية  ال��درج��ات  ا���ض��ت��خ��دام 

 )Fahrenheit degrees )ºF ف( 
º( ال�ضيليزية  اأو  المئوية  الدرجات  عن 

 )Centigrade degrees )ºC م( 
بالفهرنهيت  ال��ح��رارة  درج��ة  اأن  حيث 
ال��ح��رارة  درج��ة  �ضرب  حا�ضل  ت�ضاوى 
 = ºF( 32 المئوية في 1.8 م�ضافًا اإليه
اإلى  الدرا�ضات  فت�ضير   ،)32+  1.8ºC

 Optimum المثلى  ال��ح��رارة  درج��ة  اأن 
temperature تكون فى حدود º 100ف 

حيث اأجريت العديد من الدرا�ضات التي 

في  التفريخ  عوامل  كافة  تثبيت  فيها  تم 
داخل الماكينة فيما عدا درجة الحرارة 
 %60 عند  الن�ضبية  الرطوبة  تثبيت  فتم 
وتركيز الأك�ضجين عند 21% وتركيز ثاني 
اأك�ضيد الكربون عند 0.5 % وكان معدل 
دوران الهواء في داخل الماكينة 12 �ضم3 
/ دقيقة وا�ضتخدمت عدة درجات حرارة 
ºف   96  ،98  ،99 هي 103، 102، 100، 
درج��ة  عند  فق�ض  ن�ضبة  اأح�ضن  فكانت 
حرارة  º 100ف،  ولقد اأثبتت الدرا�ضات 
تكون   للتفريخ  المثلى  الحرارة  درجة  اأن 
ال��رط��وب��ة  ت��ك��ون  اأن  ب�����س��رط   ºف   100
 ،%21 الأك�ضجين  ون�ضبة   %60 الن�ضبية 
فاإنه  الن�ضبية  الرطوبة  ارتفعت  اإذا  واأنه 
واإذا  التفريخ  حرارة  درجة  خف�ض  يجب 
يجب  فاإنه  الن�ضبية  الرطوبة  انخف�ضت 

رفع درجة حرارة التفريخ.
يجب تعليق الترمومتر في داخل الماكينة 
بحيث يكون في مقدمة النافذة الزجاجية 
يجب  كما  الماكينة  ب��اب  في  الموجودة 
هواء  حرارة  درجة  الترمومتر  يقي�ض  اأن 
لأن  البي�ض  �ضطح  يام�ض  واأل  الماكينة 
اأع��ل��ى من  ت��ك��ون  البي�ض  درج���ة ح���رارة 
درجة حرارة هواء الماكينة بكثير، ولقد 
وجد اأن اأف�ضل قراءة للترمومتر هي التي 
الترمومتر عن  توؤخذ عندما يبعد طرف 
حالة  في  وذل��ك  �ضم   5 بمقدار  البي�ض 
Still- ال�ضاكن  الهواء  ذات  الماكينات 

يجب  عامة  وب�ضفة   air incubators

لأن  المنتجة  ال�ضركات  تعليمات  اإت��ب��اع 
لكل �ضركة ت�ضميمها الخا�ض بها والذي 
الأخ��رى  ال�ضركات  عن  بالطبع  يختلف 
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اأي�ضًا  يجب  ال�ضابقة  التو�ضية  ونف�ض 
ذات  العماقة  الماكينات  م��ع  اإتباعها 
 Cabinet mammoth المندفع  الهواء 
 ،or forced – draft incubators

المفق�ض  مع  الح�ضان  وج��ود  حالة  ففي 
في ماكينة واحدة ل يمكن خف�ض درجة 
لأن  التفريخ  من   18 اليوم  عند  الحرارة 
الحديث  البي�ض  على  �ضلبا  �ضيوؤثر  ذلك 
درجة  �ضبط  يتم  فاإنه  وبالتالي  العمر 
º تكون في حدود 99.5  بحيث  الحرارة 

الح�ضان  ح���رارة  درج���ة  )متو�ضط   ف 
اأما فى حالة  المفق�ض(،  ح��رارة  ودرج��ة 
الح�ضان  فيها  ينف�ضل  التى  الماكينات 
�ضبط  يتم  ما  غالبا  فاإنه  المفق�ض  عن 
الح�ضان عند  º100ف والمفق�ض عند 99 
ºف، ولذلك يف�ضل في الماكينات كبيرة 

الحجم ف�ضل الح�ضانات عن المفق�ضات 
يحتاج  التفريخ  اأيام  اأول  في  البي�ض  لأن 
في  يحتاجها  التي  من  اأعلى  ح��رارة  اإلى 
نهاية فترة التفريخ هذا بالإ�ضافة اإلى اأن 

الأجنة الكبيرة العمر تنتج حرارة .
ت��ج��در الإ�����ض����ارة اإل����ى ان���ه ق���د ي��ح��دث 
درجة  في  مفاجيء  ارتفاع  اأو  انخفا�ض 
ºف وقد ي�ضتمر  الحرارة ي�ضل اإلى 4-5 
كثيرًا   يحدث  قد  وه��ذا  �ضاعات  لب�ضعة 
ت��ت��ع��ر���ض لنقطاع  ال��ت��ي  ال��م��ن��اط��ق  ف��ي 
تتاأثر  ول  �ضاعات  لعدة  الكهربائي  التيار 
درجة  في  النحراف  بهذا  الفق�ض  ن�ضبة 
الأعمار  تكون  عامة  وب�ضفة  ال��ح��رارة، 
الكبيرة من الأجنة اأكثر تحما لمثل هذه 

الإنحرافات عن الأعمار ال�ضغيرة.
درج��ة  تبلغ  اأن  اهلل  �ضنع  عجيب  وم��ن 

ال��ظ��روف  ال��دج��اج��ة ف��ي  ح���رارة ج�ضم 
اأن  حين  ف��ي  ºف   105 ح��وال��ي  ال��ع��ادي��ة 
الحا�ضنة  الدجاجة  ج�ضم  حرارة  درجة 
ذلك  عن  ترتفع   Broody hen للبي�ض 
ºف   107 ح��دود  في  تكون  اأى   بدرجتين 
وهذا يرجع اإلى اأن الدجاجة نف�ضها تنتج 
الح�ضانة  “ُحمي  ت�ضمى  زائ��دة  ح��رارة 
Broody fever “ التي تعمل على تزويد 

الازمين  وال����دفء  ب��ال��ح��رارة  البي�ض 
للنمو الجنيني.

 References    املراجع
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مقدمة...
ل�ضك - بعد الجهد الكبير الذى بذل في تربية البدارى - اأن 
نقلها اإلى المجزر بعناية فائقة ي�ضبح واجبًا؛ حيث اإنه عند نقل 
اأثناء عملية  الأخطار  بع�ض  توجد  الآلى  المجزر  اإلى  الدواجن 
اأو المدير الماهر على علم تام  اأن يكون المربى  النقل. ولبد 
هذه  على  يتغلب  اأن  على  القدرة  له  ويكون  بل  الأخطار،  بهذه 

الأخطار ويعمل علي تافيها اأثناء عملية النقل.
الحتياطات الواجب مراعاتها للتغلب علي الخطار وتا فيها 

اأثناء عملية النقل

- اإبعاد العلف :
البدء  قبل  بداخلها  ال��ذى  العلف  من  المعالف  تفرغ  اأن  يجب 
الطائر  يتحملها  اأن  يمكن  التى  والفترة  بالطيور  الإم�ضاك  في 
دون علف قبل الإم�ضاك به تتوقف على مناخ المنطقة التى بها 

المزرعة فمثًا :
- في مناطق الجو الحار .. يرفع العلف قبل النقل ب� 12 �ضاعة.
- في مناطق الجو البارد .. يرفع العلف قبل النقل ب� 8 �ضاعات.

الذبائح  ن�ضبة  على  بناء  تحديدها  تم  الزمنية  الفترات  وهذه 
تلوث  ن�ضبة  اأق��ل  اأن  وج��د  حيث  للبيع،  تجهيزها  بعد  الملوثة 
تحدث في الذبائح عند رفع العلف قبل الذبح ب� 8 - 12 �ضاعة، 
وترتفع ن�ضبة التلوث في الذبائح قبل 8 �ضاعات وبعد 12 �ضاعة.

ماحظة  مع  والذبح،  العلف  اإبعاد  بين  الوقت  هذا  ويحت�ضب 
تواجد الم�ضاقى والمياه حتى الإم�ضاك بالطيور.

2- اإبعاد ماء ال�شرب :
من واقع العمل الحقلى وجد اأنه من الأف�ضل ترك الم�ضاقى بعد 

اإبعاد العلف حتى الإم�ضاك بالطيور.

3- اإبعاد ماء ال�شرب والعلف :
من واقع العمل الحقلى وجد اأنه من الخطورة رفع المياه والعلف 
قبل الذبح بوقت كاف. كما اأن رفع العلف وماء ال�ضرب له تاأثير 

معاك�ض على وزن الذبيحة.
تو�ضيات عامة يجب تنفيذها في عمليات نقل الطيور

 12  -  8 ب�  الطيور  نقل  قبل  فارغة  المعالف  تكون  اأن  يجب   -
�ضاعة

- يجب تقديم الماء للطيور حتى بدء النقل
تتمكن  ل  حد  اإل��ى  النقل  اأثناء  الإ���ض��اءة  �ضدة  خف�ض  يجب   -
من  قليل  ع��دد  اإ�ضتعمال  يتم  اأو  ال��روؤي��ة،  من  معه  الطيور 

م�ضابيح خافتة.
- يجب اأن تكون التهوية جيدة اأثناء نقل الطيور من العنبر.

تو�ضيات يجب مراعاة تنفيذها اأثناء نقل الطيور
- يجب مراعاة الآتى لتجنب حدوث الكدمات التى من �ضاأنها 
خف�ض اأعداد الطيور المذبوحة من الدرجة الأولى، وزيادة 

الطيور التى بها عيوب:
1- م�ضك الطيور من ال�ضاقين

2- تجنب اأ�ضطدام الطائر بحافة ال�ضندوق
و�ضع  وتجنب  ال�ضندوق  داخل  برفق  الطيور  و�ضع  يتم   -3

الطيور بع�ضها فوق بع�ض.
�ضندوق.  كل  داخ��ل  منا�ضبة  باأعداد  الطيور  و�ضع  يتم   -4

ويتوقف ذلك على :
- وزن الطائر وحجمه.

- درجة حرارة الطق�ض اأثناء النقل.
المزرعة  بين  الم�ضافة  )اأو  للنقل  الزمنية  ال��م��دة   -

مهند�س.م�شعد عمر احلب�شى
اإ�ست�سارى تربية واإنتاج الدواجن

كيفية نقل الدواجن
إلى المجزر أو البيع
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والمجزر الآلى(.
- حجم ال�ضندوق.

الطرق املختلفة للنقل 
هناك طريقتان �ضائعتان في نقل الطيور، تعتمد كل منهم على 

العمل اليدوى، وتتلخ�ضان في:
1- يتم م�ضك الطيور ونقلها اإلى ال�ضناديق التى يكون قد �ضبق 

و�ضعها في �ضيارة النقل.
2- يتم م�ضك الطيور ونقلها وو�ضعها داخل ال�ضناديق بما فيها 

ل�ضيارة النقل.
اآل�����ة ح�����ض��اد وه���ن���اك ط����رق ت��ع��ت��م��د ف���ي الأ����ض���ا����ض على 
اليدوى،  العمل  فيها  يدخل  ولكن   )HARVESTER(الآلة

ولي�ض هنا   مجال ل�ضرح هذه الآلة وكيفية عملها.

مالحظات عامة عند نقل الطيور
1- يف�ضل نقل الطيور اأثناء الليل كما يف�ضل اإ�ضتخدام �ضيارة 
عند  خا�ض  غطاء  اإ�ضتعمال  مع  الجوانب،  مفتوحة  نقل 

الطق�ض البارد لتغطية الجوانب. 
2- يجب مراعاة توفير تهوية كافية للطيور اأثناء النقل؛ وذلك 
باإ�ضتخدام اأغطية للجوانب مث�ق�بة، اأو ذات فتحات تهوية 

يمكن التحكم في اإغاقها.
3- يجب مراعاة ترك حيز بين اأعلى �ضندوق وغطاء ال�ضقف 

بحوالى )50 �ضم ( ل�ضمان تهوية كافية.
مع  النقل،  ل�ضيارة  محدد  �ضير  خط  هناك  يكون  اأن  يجب   -4

لها،  المحدد  المكان  اإل��ى  الطرق  اأق�ضر  اأتباع  ماحظة 
وبدون توقف، لأن - النفوق يحدث في الغالب - من جراء 

توقف   اإلى النقل اأثناء نقل الطيور لأى �ضبب.
5- يجب تجنب فترة الأنتظار بالمجزر الآلى وذلك قبل الذبح 

مبا�ضرة.
اإعتقادًا  وذل��ك  الأقفا�ض  في  الطيور  تكدي�ض  ع��دم  يجب   -6

لتوفير الأيدى العاملة اأو توفير للوقت.

اأوقات نقل الطيور
تختلف الأوقات المحددة للنقل ح�ضب الف�ضل الذى تتنقل فيه 

الدواجن كما يلى :

1- ف�شل ال�شيف:
يف�ضل اأن يتم النقل في اأوقات الطق�ض البارد في اليوم، ويجب 

تجنب تعر�ض الطيور لأ�ضعة ال�ضم�ض المبا�ضرة.

2- يف ف�شل ال�شتاء:
من  ولب��د  ال��داف��ىء،  الطق�ض  اأوق��ات  في  النقل  يتم  اأن  يف�ضل 

تجنب الرياح اأو �سقوط الأمطار عليها.

االأخطاء ال�شائعة يف اأثناء النقل
عوامل  من  عامل  اأول  ويعتبر  بالطيور،  الخاطىء  الإم�ضاك   -

الخطورة؛ حيث يوؤدى اإلى :
- ك�ضر الجناح.
- ك�ضر الأرجل.
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من ثمرات البحث العلمي
اأحدث  ُيعد بمثابة نافذة علمية علي م�ضتجدات البحث العلمي ننقل من خاله  باٌب ثابت 
واأهم الأبحاث العلمية التي تدور في اأرقي الجامعات والمراكز البحثية في مختلف اأنحاء 
العلمي  البحث  اإليه  تو�ضل  ما  باأحدث  وم�ضمع  مراأي  علي  العربي  القاريء  لي�ضبح  العالم 
في مجال انتاج الدواجن وكذلك ليلم القاريء العربي بما يدور في اأذهان العلماء والرواد 

وي�ضغل بالهم. 

البحث االأول
تاأثير الرتفاع الموؤقت والم�ضتمر لدرجات حرارة التفريخ خال مرحلة الفق�ض علي معدلت 

الفق�ض واأداء الكتاكيت الفاق�ضة ومعدلت اإ�ضابتها بال�ضت�ضقاء

امل�شدر
Sozcu A. and A. Ipek (2015). Acute and chronic eggshell temperature 

manipulations during hatching term influence hatchability, broiler performance, 

and ascites incidence. Poultry Science 94 (2): 319- 327.

التطور  ومعدلت  التفريخ  فترة  من  كل  علي  التاأثير  في  هامًا  دورًا  التفريخ  ح��رارة  تلعب 
الجنيني ومعدلت الفق�ض وعلي كفاءة اآداء الكتاكيت الفاق�ضة، تهتم الأبحاث عادة بتاأثير 
درجات الحرارة اأثناء مراحل التطور الجنيني الأولي اإل اأن هذا البحث يدر�ض تاأثير ارتفاع 
درجات الحرارة اأثناء الثاثة اأيام الأخيرة من الحياة الجنينية )ابتداء من اليوم 19 وحتي 
الفق�ض(؛ هذا الرتفاع قد يكون م�ضتمرًا اأي طوال فترة الفق�ض اأو موؤقتًا لفترة محدودة )3 
�ضاعات يوميًا( وتاأثير ذلك علي كل من معدلت الفق�ض وجودة الكتاكيت الفاق�ضة ومعدلت 
اآدائها بعد الفق�ض ومعدلت اإ�ضابتها بال�ضت�ضقاء )الرت�ضاح المائي الداخلي( في اأعمارها 

المتقدمة.
 تم تق�ضيم بي�ض التفريخ اأثناء مرحلة المفق�ض اإلي ثاثة مجاميع تجريبية: )1( مجموعة 
المقارنة والتي كانت درجة الحرارة بها º 38.0 - 37.3م، )2( مجموعة الرتفاع الموؤقت 
لدرجة الحرارة والتي كانت درجة الحرارة بها º 39.0 - 38.4م لمدة 3 �ضاعات يوميًا، 
)3( مجموعة الرتفاع الم�ضتمر لدرجة الحرارة والتي كانت درجة الحرارة بها 38.4 - 

º 39.0م طوال فترة المفق�ض.
المرتفعة  الحرارة  لدرجات  الفق�ض  فترة  اأثناء  التفريخ  بي�ض  تعر�ض  اأن  النتائج  اأظهرت 
ب�ضكل م�ضتمر توؤدي اإلي خف�ض ن�ضبة الفق�ض وانخفا�ض رتبة الكتاكيت الفاق�ضة وانخفا�ض 
وزن الكتاكيت الفاق�ضة وزيادة ن�ضبة الكتاكيت الم�ضتبعدة وزيادة وزن بقايا كي�ض ال�ضفار 
الموجود في داخل ج�ضم الجنين، كانت اأوزان الكتاكيت الفاق�ضة في يومها الأول من الحياة 
الدنيا اأعلي في مجموعة المقارنة ومجموعة الرتفاع الموؤقت لدرجة الحرارة عن مجموعة 
في  اأعلي  اأ�ضابيع   6 عمر  عند  الكتاكيت  اأوزان  كانت  الحرارة،  لدرجة  الم�ضتمر  الرتفاع 
مجموعة المقارنة عن كل من مجموعة الرتفاع الموؤقت لدرجة الحرارة ومجموعة الرتفاع 
الم�ضتمر لدرجة الحرارة، كانت معدلت النفوق في الطيور خال مرحلة الت�ضمين %2.5 
في مجموعة المقارنة و9.2% في مجموعة الرتفاع الموؤقت لدرجة الحرارة و13.3% في 
بال�ضت�ضقاء  الطيور  ا�ضابة  معدلت  كانت  الحرارة،  لدرجة  الم�ضتمر  الرتفاع  مجموعة 
و8.3  المقارنة  مجموعة  في   %2.1 الت�ضمين  مرحلة  خال  الداخلي(  المائي  )الرت�ضاح 
الم�ضتمر  الموؤقت لدرجة الحرارة و12.9% في مجموعة الرتفاع  % في مجموعة الرتفاع 
مجموعة  في   %0.22 البطينين  اإلي  الأيمن  البطين  بين  الن�ضبة  كانت  الحرارة،  لدرجة 
مجموعة  في  و%0.30  الحرارة  لدرجة  الموؤقت  الرتفاع  مجموعة  في  و%0.28  المقارنة 
حرارة  درجة  رفع  اأن  اإلي  الدرا�ضة  هذه  من  ونخل�ض  الحرارة،  لدرجة  الم�ضتمر  الرتفاع 
ونتائج  الجنيني  التطور  معدلت  علي  يوؤثر  م�ضتمر  ب�ضكل  اأو  موؤقت  ب�ضكل  �ضواء  المفق�ض 
التفريخ ومعدلت اآداء الطيور بعد الفق�ض ون�ضبة حدوث ال�ضت�ضقاء اأثناء مرحلة الت�ضمين، 

اأن رفع درجة حرارة المفق�ض ب�ضكل موؤقت لم توؤثر على  اأنه بالرغم من  والجدير بالذكر 
جودة الكتاكيت الفاق�ضة اإل اأنه كان لها تاأثيرًا �ضلبيًا على معدلت الفق�ض واآداء ال�ضي�ضان 

وخا�ضة فيما يتعلق بن�ضب النافق ب�ضبب ال�ضت�ضقاء. 

البحث الثاين
اإلى العليقة وا�ضافة البيتايين اللكتروليتي  اإ�ضافة مخاليط التزان اللكتروليتي  تاأثيرات 
اإلي العائق اأو ماء ال�ضرب علي معدلت الآداء والتزان الحام�ضي القلوي واحتجاز الماء 

في دجاج الت�ضمين تحت ظروف الجهاد الحراري

امل�شدر
Sayed M. A. M.  and  J. Downing (2015). Effects of dietary electrolyte balance 

and addition of electrolyte–betaine supplements in feed or water on performance, 

acid–base balance and water retention in heat-stressed broilers. British Poultry 

Science  56 (2): 195-209.

تلعب اللكتروليتات والبيتايين دورًا هامًا في التخفيف من الآثار ال�ضلبية لاجهاد الحراري 
كما  الحراري  الجهاد  نتيجة  منها  الفاقد  تعوي�ض  علي  اللكتروليتات  ا�ضافة  تعمل  حيث 
عمل  كفاءة  ي�ضمن  مما  الج�ضم  داخل  في  ال�ضموزي  الت��زان  حفظ  علي  البيتايين  يعمل 
اأجهزة الج�ضم المختلفة ب�ضكل طبيعي اأثناء فترات الجهاد الحراري، يهدف هذا البحث 
البيتايين  وا�ضافة  العليقة  اإل��ي  اللكتروليتي  الت��زان  مخاليط  ا�ضافة  تاأثير  درا�ضة  اإل��ي 
اللكتروليتي اإلي العائق اأو ماء ال�ضرب خال الفترة 31 – 40 يوم من العمر علي معدلت 
الآداء والتزان الحام�ضي القلوي ومعدلت احتجاز الماء في دجاج الت�ضمين تحت ظروف 

الجهاد الحراري.
ا�ضتخدم في هذه الدرا�ضة  240  كتكوت ت�ضمين تم تق�ضمهم اإلي 6 مجاميع تجريبية بكل 
الطيور  تعري�ض  وتم  طيور،   5 علي  الواحد  التربية  قف�ض  يحتوي  بحيث  مكررات   8 منها 
اإلي  اللكتروليتي  الت��زان  مخلوط  ا�سافة  تم  دوري،  ب�سكل  ºم   24 و   32 ح��رارة  لدرجات 
 3 اأن  )اأي  علف  كجم   / ملليمكافيء   220 و   180 هما  بم�ضتويين  التجريبية  المجاميع 
مجاميع تجريبية تم ا�سافة مخلوط التزان اللكتروليتي بمعدل 180 ملليمكافيء / كجم 
علف والثاثة الأخري تم ا�ضافته بمعدل 220 ملليمكافيء / كجم علف(، وفي داخل كل 
3 مجاميع من ال�ضابقة تم ا�ضافة البيتايين في العلف اإلي واحدة واإلي الماء في الثانية اأما 

الثالثة فلم تتم ا�ضافته.
اأدي الجهاد الحراري اإلي التاأثير �ضلبًا علي معدلت نمو الطيور وزيادة درجة حرارة الج�ضم 
الداخلية )درجة حرارة المجمع( وانخفا�ض قدرة الج�ضم علي الحتفاظ بالبوتا�ضيوم، اأدي 
ظروف  تحت  علف  كجم   / ملليمكافيء   220 بمعدل  اللكتروليتي  الت��زان  مخلوط  ا�سافة 
الجهاد الحراري اإلي زيادة وزن الج�ضم عند عمر 35 – 40 يوم، اأدي ا�سافة مخلوط التزان 
اللكتروليتي بمعدل 220 ملليمكافيء / كجم علف عند درجات الحرارة المعتدلة اإلي زيادة 
معدل احتفاظ الج�ضم بالبوتا�ضيوم، اأدي ا�ضافة البيتايين اإلي العلف اأو اإلي ماء ال�ضرب اإلي 
تح�ضن معامل التحويل الغذائي وزيادة معدل ا�ضتهاك الماء وزيادة معدل احتفاظ الج�ضم 
والبيتايين معًا  اللكتروليتي  ا�سافة كل من مخلوط التزان  اأدي  وال�سوديوم،  بالبوتا�سيوم 
اإلي تح�ضن وزن الج�ضم المكت�ضب ومعامل التحويل الغذائي في الأعمار المتقدمة لقطعان 
بمعدل  اللكتروليتي  التزان  مخلوط  ا�سافة  اأن  اإلي  الدرا�ضة  هذه  من  ونخل�ض  الت�ضمين، 
لطيور  جدًا  مفيدًا  كان  ال�ضرب  ماء  اإلي  البيتايين  وا�ضافة  علف  كجم   / ملليمكافيء   180
اإذا تم  اأما  الت�ضمين المرباة في ظروف الأجواء الحارة والتي تعاني من الجهاد الحراري 
ا�سافة مخلوط التزان اللكتروليتي بمعدل 220 ملليمكافيء / كجم علف فاإنه يمكن ا�ضافة 

البيتايين اإلي ماء ال�ضرب اأو اإلي العلف اأي�ضًا تحت ظروف الجهاد الحراري.
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Acute and chronic egg shell temperature (EST)  
during hatching term influence hatchability, 
broiler performance, and ascites incidence
Sozcu A. and A. Ipek
Poultry Science (February 2015) 94 (2): 319- 327.
The aim of the current study was to determine how 
a control temperature and acute and chronic high 
eggshell temperatures during the last three days of 
incubation, can affect hatchability, chick quality, 
and organ development on day of hatch as well 
as broiler performance and ascites incidence in 
later life. The eggshell temperature manipulations 
were applied during hatching term (days 19 to 
21) as follows: control EST (37.3 to 38.0°C), 
acute high eggshell temperature manipulations 
(38.4- to 39.0°C for three hours daily) and 
chronic high eggshell temperature manipulations 
(38.4 to 39.0°C). The lowest hatchability and 
the highest cull chick rate were in the chronic 
high eggshell temperature manipulations group. 
Lower chick quality parameters correlated with 
lower chick weights and heavier residual yolk 
sac weights that were in the chronic high eggshell 
temperature manipulations group depending on 
hatch time. The live weights on the 1st day of the 
growing period were higher in the control and 
acute high eggshell temperature manipulations 
groups than the chronic high eggshell temperature 
manipulations group. At 6 wk of age, live weights 
of broilers were the highest in the control than in 
the acute and chronic high eggshell temperature 
manipulations groups. The total mortality was 
2.5, 9.2, and 13.3%, the mortality due to ascites 
was 2.1, 8.3, and 12.9% in the control, acute ,and 
chronic high eggshell temperature manipulations 
groups, respectively. The right ventricular/
total ventricular ratios for the control, acute and 
chronic high eggshell temperature manipulations 
groups were 0.22, 0.28, and 0.30%, respectively. 
In conclusion, short-term and long-term higher 
temperatures during the hatching term affect 
embryo development, incubation results, broiler 
performance, and ascites incidence. Although the 
acute high eggshell temperature manipulations did 
not affect the chick quality parameters at hatch, it 
negatively affected incubation results and broiler 
performance, especially mortality due to ascites.

Effects of dietary electrolyte balance and 
addition of electrolyte–betaine supplements 
in feed or water on performance, acid–base 
balance and water retention in heat-stressed 
broilers
Sayed M. A. M.  and  J. Downing
British Poultry Science (2015)  56 (2): 195-209
1. The effects of dietary electrolyte balance (DEB) 
and electrolyte–betaine (El-Be) supplements 
on heat-stressed broiler performance, acid–base 
balance and water retention were evaluated 
during the period 31–40 d of age in a 2 × 3 
factorial arrangement of treatments. 2. A total 
of 240 broilers were assigned to 6 treatment 
groups each with 8 replicates of 5 birds per cage 
and were exposed to cyclic high temperature 
(32 – 24 ± 1°C). Birds were provided with diets 
having DEB of either 180 or 220 mEq/kg. El-
Be supplements were either added to the diet, 
water or not added to either of them to complete 
the array of 6 treatment groups. 3.An additional 
80 birds were kept at thermoneutral temperature 
(20 ± 1°C) and were provided with tap water 
and diets with DEB of either 180 or 220 mEq/
kg to serve as negative controls. 4.Exposure to 
high temperature depressed growth performance, 
increased rectal temperature and decreased 
potassium (K+) retention. In high-temperature 
room, birds fed on diets with DEB of 220 mEq/
kg tended to increase BW from 35–40 d of age. 
However, at thermoneutral temperature, broilers 
fed on diets with DEB of 220 mEq/kg increased 
K+ retention. 5.Adding El-Be supplements in feed 
or water improved feed conversion ratio (FCR), 
enhanced water consumption and increased 
K+ and sodium (Na+) retention. 6.Interactions 
between DEB and El-Be supplements tended 
to affect body weight gain and FCR during the 
periods 35–40 and 31–40 d of age, respectively. 
It is suggested that when using a diet with DEB 
of 180 mEq/kg, adding the El-Be supplements in 
drinking water was more beneficial than in feed. 
Adding the supplements in feed or water was 
equally useful when using DEB of 220 mEq/kg.

The Scientific Research
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Main topics
5. Recent advances in poultry nutrition
Dr. Izeldin Adam Babiker
Recent advances in poultry nutrition have focused on 
three main aspects:

1. Developing an understanding of nutrient 
metabolism and nutrient requirements.

2. Determining the supply and availability of 
nutrients in feed ingredients.

3. Formulating least-cost diets that bring nutrient 
requirements and nutrient supply together 
effectively.

The overall aim is precision feeding to lower costs 
and maximize economic efficiency. in the past, there 
was a tendency to over formulate diets when there 
was doubt about the availability of critical nutrients 
(especially amino acids and phosphorus) or when 
nutrient requirements were uncertain.
Defining nutrient needs is challenging because they 
are influenced by several factors and are subjected 
to constant changes. the factors influencing nutrient 
requirements are of two main types: bird related 
ones, such as genetics, sex, and type and stage 
of production; and external ones, such as thermal 
environment, stress and husbandry conditions. 
Precision in defining requirements requires accuracy 
in both areas. Great advances in the definition of 
nutrient requirements for various classes of poultry 
have been made possible largely by the increasing 
uniformity of genotypes, housing and husbandry 
practices throughout the poultry production.
6. The Puzzled Egg
Eng. Ashraf A. KHalil
Biological process for egg formation and the role of 
each of body system such as circulatory , respiratory 
, genital and nervous system in egg formation are 
discussed and the chemical composition of normal 
egg is mentioned as a control for any abnormality  for 
egg formation.
The author assumes that there are three main factors 
responsible for good egg formation in terms of quality 
and quantity:

1. Management factors:
2. Disease causing factors ( Health care)
3. Nutritional factors.

Management factors including temperature control, 
water quality and quantity, fertility rate, maturity, 
sexing process and lighting programs.
Veterinary health care responsibility include the 
prevention and control of important diseases that 
affect egg quantity and quality. Among many diseases 
affecting birds and affect egg productions are 
Newcastle diseas and avian encephalomyelitis and 
bacterial disease such as mycoplasma. 
The author provide more details on the effect 
of infectious bronchitis virus also effect of using 
antibiotic such as oxytetracycline in poultry feed on 
egg formation.
Nutritional factors affecting egg production which 
include feed composition and feeding programme in 

terms of quality ( nutrient balance and requirement 
according to age and production state and presence 
of mycotoxines in feed) and quantity of feed as well 
as feeding regime specially feed restriction are also 
discussed.

7. Heat is the locomotive for hatcheries
Prof. dr. Tarek H. Obeid
Temperature plays an important and pivotal role in 
the success of the hatching process, where the heat 
is working on fetal growth and division of its cells. 
Incubation temperature inside the hatchery affect the 
length of hatching period, the size  of embryos, rates 
of dead embryos and vitality of the resulting chicks 
after hatching process. The extent of damage caused 
by non-ideal temperature depends according to the 
amount of deviation from ideal temperature and the 
timing of this deviation where the damage is very great at 
critical periods of incubation, especially at the stage of embryonic 
development.
In this article the author mention and highlighting the 
practical ways to control hatching process in an ideal 
manner and focus on the role of temperature in his 
process , also the following issues are discussed

1. The vital role of temperature in the chicken 
hatchery operations

2. The consequences of the high temperature on 
the success of incubation process

3. The consequences of the volatility of the 
temperature

4. Various heat sources in hatching machines and 
how to adjust it

5. Considerations to be taken when adjusting the 
temperature of hatching machines

8. Transportation of poultry for slaughter 
house or market
Eng. Mousad O. Habashy
The author briefly discuss the requirements for safe 
transportation of poultry either to slaughter house or 
to the market and the best practice should be followed 
to prepare your flock for transportation process.
Among many factors affecting transportation of 
poultry,  feed and water management before and 
during transportation process are discussed in details 
in this article. The author mentioned that the feed 
should be lifted from front of birds at least 12 hours 
before transportation in hot climate and (8) hours in 
cold climatic conditions. While water supply should 
be remained  accessed by birds until starting time for 
catching to avoid suffering of bird from thirst.
Also,  the best practice and requirement for catching 
of birds either manually or by automatic machine  
(Harvester) are discussed .
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1. Avian Influenza … The world should be 
ready for surprises
Dr. Hany M. Shita
In this article the author focus on avian influenza 
outbreaks in united stated which is considered the 
biggest epizootic in the history that strike the United 
States of America. The disease started on March 
2015  in a turkey farm in Minnesota, after that the 
disease spread to reach Iwoa, Wisconsin, Arkansas, 
South Dakota and North Dakota affecting about 160 
farms and causing slaughtering and culling of about 
38 million birds in an attempt to control the disease.
There are two virus strains isolated from these 
outbreaks which are ( H5N2 and H5N8). The change 
in spreading pattern of the these viruses (H5N2 and 
H5N8( arise many questions about the pathogenicity 
of the virus strain and its potentiality to infect human.
The clinical and laboratory investigation conducted 
on these virus strains confirmed that they are highly 
pathogenic strains of avian influenza.
The economic impact  of the disease on poultry 
industry in the united states are mentioned. Also, 
the efforts of the governmental authorities and the 
farmers to improve and implement strict bio-security 
at all levels to control the disease are discussed. 
2. New generation of Infectious Bursal 
disease vaccines…Theories and 
applications
Dr.. Salah S. Abdel rhman
Modern poultry industry accompanied by high stocking 
density of poultry  which make poultry vulnerable to 
infectious disease and need high level of bio-security 
with application of good vaccination programmes.
In this article the author reviewed and discussed the 
current status of new generation of Infectious Bursal 
disease vaccines and their uses and application in 
poultry farms. Also, the difficulties and drawbacks 
accompanied with traditional vaccines (Live and 
inactivated) are mentioned. 
the new infectious Bursal disease vaccines are 
classified into five categories as follows: 

1. Genetically engineered live IBD vaccine.
2. Subunit vaccines.
3. Immune complex vaccines.
4. DNA vaccines.
5. Viral Vector vaccines.

The advantages and precautions of application of new 
generations IBDV vaccines are mentioned.
3. Betafine and its uses in poultry and fish 
rations
Dr. Khaled Okasha
Betafin is the natural form of Betaine which present 
naturally in many kinds of plants and animals. Betaine 
is a known functional nutrient in broiler nutrition, 
which was in the past mainly used as betaine 
anhydrous extracted from sugar beets. Nowadays, 

it is also available as betaine hydrochloride from 
synthetic production. Chemically, Betafin name is ( 
Trimethyleglycine-TMG) which contains three methyl 
groups linked to the amino acid Glycine. Betafin  is very 
important element in poultry ration as the poultry by 
itself cannot synthesis Betafin. Betafin is considered 
one of the most important sources of methyl group 
which is very important for many vital biological 
processes in poultry body. Betafin play important role 
in the control of water balance during heat stress and 
it stabilize vitamins in feed premix. The author discuss 
the role of Betafin in cases of fatty liver syndrome and 
coccidia infection in poultry and its role to increase 
body weight gain and specially breast muscle weight 
in broiler also it benefit in fish ration.
Herein the author explained how the Betafin is 
important for poultry and compare it with choline 
chloride in different aspects. Also he discussed how 
much of the methionine and choline can we replace 
with betaine?, and What are the conditions under 
which we can expect betaine to improve animal 
performance (including growth, feed efficiency, and 
carcass traits).

4. Disease predisposing factors in poultry
Dr. Ali H. AL Jasseim
There are many factors associated with the bird and its 
environment associated with emergence of diseases 
or increase their rates or intensity which called 
Predisposing factors. These factors and their impact 
on the onset and progression of disease should be 
taken into account when performing diagnosis and 
control of diseases in poultry projects.
In this article, the author in details shows the most 
important predisposing factors for poultry diseases.

1. Genetic factors and sex of birds and age.
2. Management factors such as feed and water.
3. Species of birds (chicken, bath, duck, turkey, 

ostrich, etc.) differ in their susceptibility to 
diseases While the Newcastle disease and 
influenza viruses infect most of the bird species 
we find that some pathogens infect certain types 
of birds without other species such as Infectious 
Bronchitis Virus which infects chickens only. 

4. Environmental factors including stress causing 
factors such as temperature, humidity dust and 
ammonia level in the barn.

5. Preventive and curative medications. 
In some instance , vaccination with live hot or 
mild vaccines causing severe reaction to the bird 
as in case of using infectious laryngeotrachietis 
live vaccine, as well as the use of medicines 
containing cortisone lead to the inhibition of the 
immune system.

Main topics



48
العدد الثالث

The general culture of any nation plays an important role in case of 
any outbreak of contagious disease.

The community cultures can face the disease danger by two ways:

Positively, through clarification of the disease and it›s epidemiology 
by the responsible organization or administrative society.

Negatively, through negotiation of canard and wrong information 
about such disease.

When Avian Flu affected many farms in Saudi Arabia, fearing of 
all poultry products was the main phenomenon during that period, 
and just thinking on consuming of chicken meat or eggs means 
madness behavior. 

In last April, Avian Flu infected more than 174  turkey farms in 15 
states of northern USA with condemnation of 38 million birds.

Turkey is the favorite meal in the USA during the (Thanksgiving 
day - Fourth Thursday in November) and all Americans now are 
anxiety for the reduction numbers of turkey with turning a blind 
eye for the danger of the disease.

Minnesota is the largest state of turkey farms, and this what the 
American peoples worry about, even though there are more than 7 
months remained to November.

Here we can demonstrate the difference between two cultures 
facing the same problem with different dealing.

Finally, we need to learn a lot about any disease outbreak from 
the real source to prevent gossip spreading which affect the 
psychological mode of the people.

Tawfiq H. Almohsen 
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سليمة وتعزيز التنمية ال ةمستلزمات التربيتوفير : هدفنا
ةاملستدامة في الصناعة البيطرية الحديث  

 

...سبب نجاحنا وإستمراريتنا ية مع عمالئناواملصداق ,,,سمة عروضنا طوير الت  
 

 

Generic Name Florfenicol 10% SOLUTION   

Classification Antibacterial   

Packing 1L, 5L   

Form Liquid   

Target Poultry 

  

 
 
 Composition: Each liter contains 100g of Florfenicol. 
 
 
Indication in Poultry: Treatment of colibacillosis, treatment of respiratory disease caused by Actinobacillus 
pleuropneumonia, Pasteurella multocida and Mycoplasma hyopneumoniae and Salmonellosis, 
Staphylococcosis… 
 
 
Dosage and administration: In the drinking water, for Poultry: 0.2ml of Metapleu 10% Solution (as Florfenicol 
20mg) per kg of body weight for 5 days in single time a day. 
 

      

...فهكذا يجب أن نكون ,,, برنامجنا التسويقى الفعال ساعد في سرعة إنتشارنا   

:إيميل/  0181616: فاكس/  0101616: تلفون / 6880116000: جوال/ الرياض: املكتب الرئيس ي  
management@alkhoraifvet.com.sa / alkhoraif@yahoo.com 




