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الوكيل اإلعالني والتسويقي
• مصر: املركز العاملي للتسويق: 	

دكتور أحمد الوكيل - جوال: ٠٠٢٠١٢٢٣١٠٤٣٤٠
• 	 Crystal labs supplies :االمارات العربيه املتحدة

جوال: ٠٠٩٧١٥٠٣٦١٤٩١٣ 
• األردن: شركة بوابة جند الدولية للزراعة والتجارة 	

مهندس محمد الروسان - جوال: ٠٠٩٦٢٧٩٥٩١٩٩٨٩ 
- ص ب ٢٩٠٠ عمان ١١٩٤١

ال���م���ق���االت ال��������واردة ف���ي ه����ذه ال��م��ج��ل��ة ت��ع��ب��ر ع���ن رأي ك��ات��ب��ي��ه��ا

إفتتاحية العدد
األساليب  تتعدد       
تتبعها  ال��ت��ي  ال��ت��س��وي��ق��ي��ة 
محلياً  ال��دواج��ن  ش��رك��ات 
على  لالستحواذ  وعالمياً 
في  لها  ممكنة  حصة  أكبر 
الحفاظ  خالل  من  السوق 
الحاليين  ع��م��الئ��ه��ا  ع��ل��ى 
واج�����ت�����ذاب ال���م���زي���د م��ن 

العمالء الجدد.
   م���ن أه����م وس��ائ��ل 
رواجاً  التي القت  التسويق 
العالم  مستوى  على  كبيراً 

في  األس��ل��وب  فهذا   ،)Sponsorship( ال��رع��اي��ة  ه��و 
التسويق يعتبر األكثر نجاًحا ونمواً في كافة القطاعات 
ال��ع��ال��م، وأك��ث��ر األنشطة  اإلن��ت��اج��ي��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى 
التسويقية تقباًل من قبل الجمهور ألنها تسّوق لمنتجات 
الشركة بشكل ضمني وال تفرض المنتج على الجمهور 

بشكل إجباري.
لإلعالن  مباشرة  تعتبر طريقة غير  فالرعاية 
تجارية  المعلن)الراعي(بعالمة  اسم  ربط  إلى  وتهدف 
والمواقع  المجالت  برعاية  ال��راع��ي  فيقوم  معينة، 
كبير  ع��دد  التي تجذب  النشاطات  وك��ذل��ك  المهنية 
من الجمهور، فيضع الشعار المميز له في المجلة أو 
الموقع على اإلنترنت أو في مكان النشاط داللة على 

رعايته لهذا الحدث.
  الرعاية هي عبارة عن دعم مالي تقّدمه الشركات 
الكبرى للمجالت المهنية المتخصصة في مجال عمل 
الشركة أو لمنظمي حدث أو فاعلية مقابل ذكر اسمها 

كراع له.
للرعاية عدة فوائد تحققها الشركة المنتجة ومنها 

على سبيل المثال:
ت��ح��س��ي��ن ال���ص���ورة ال��ذه��ن��ي��ة ل��ل��ش��رك��ة ل��دى   -
الشركة  هذه  إلى  ينظرون  الذين  المستهلكين 
باعتبارها شركة قوية وذات قدرة مالية كبيرة، 

وبالتالي ستزيد ثقتهم بها وبمنتجاتها.
من  للشركة  ج��ي��دة  سمعة  ب��ن��اء  ف��ي  تساهم   -
خالل رعاية األحداث االجتماعية أو الخيرية 

للعاملين بمجال صناعة الدواجن.
خلق الوعي بالعالمة التجارية للشركة المنتجة.  -

زيادة المبيعات نتيجة تحسن الصورة الذهنية   -
للشركة وتحّسن سمعتها وزيادة الوعي بالعالمة 
إقبال  على  يعمل  مما  بها  الخاّصة  التجارية 
مستهلكين جدد على شراء منتجاتها وسيزيد 

المستهلكين الحاليون من مشترياتهم.
شركات  على  ينبغي  ف��إن��ه  المنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
أكبر  اهتماماً  تولي  أن  العربي  عالمنا  في  الدواجن 
بمجال الرعاية وخاصة للمجالت المهنية المتخصصة 
العلمية  وال��م��ع��ل��وم��ة  ال��وع��ي  ن��ش��ر  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي 
الدواجن  والعاملين بصناعة  المهتمين  بين  الصحيحة 
وكذلك المستهلكين، مما سيكون له بالغ األثر لتطور 

الصناعة الدواجن محلياً على كافة المستويات.
رقم اإليداع: ١٤٣٦/٢٩١٢ ردمد: ٦٩٨٠-١٦٥٨
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بقلم: أحمد البشايرة

في هذا العدد:
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استخدام املضادات احليوية يف الدواجن............ ١٦
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البياضات(والبيض  )فرشة  المحيطة  البيئة  من  كل  كان  ف��إذا 
البيض  ألن��ف��ج��ار  ال��رئ��ي��س��ي��ان  ال��س��ب��ب��ان  فهما  متسخة  األرض����ى 
األسبرجلوزيس  م��ن  بكل  الكتاكيت  إص��اب��ة  وف��ى  المفرخات  ف��ى 

والسيدوموناس.
لذلك يجب الحفاظ على البياضات نظيفة قدر اإلمكان فيجب 
إزالة الزرق )السلخ(والبيض المكسور بإستمرار ويتم إضافة فرشة 
جديدة بإنتظام اما فى البياضات األتوماتيكية يجب غسل الوسائد 
لتجنب  غلق  بنظام  البياضات  تزويد  ويجب  بإستمرار  البالستيكية 

إتساخها فى المساء.
ويقل نمو الجنين عندما تكون درجة الحرارة أقل من ٢٥ْم حيث 
)الصفر  ٢١-١٨ْم  من  أقل  ح��رارة  درج��ة  عند  تماماً  النمو  يتوقف 
الفسيولوجى(ويجب الحذر والحرص ان درجة الحرارة فى البياضة 

قد تصل ألكثر من ٣٠ْم وهذا له تأثير غير جيد علي الجنين.
ويجب أن يجمع البيض ٤ مرات على األقل فى اليوم وتزيد عن 
ذلك فى الموجات الحارة أو الباردة العنابر المفتوحة ويتم الجمع فى 

بعض التوصيات 
الهامة 

لتحسين نسبة 
الفقس

م. أحمدعلي السكوت - مصر
استشاري تربية ورعاية وانتاج الدواجن 

مدير التسويق والدعم الفني الحدي 
شركات الجدود.

ويسعدنا اإلجابة على كل استفساراتكم 
وتقديم كل الخدمات والمشورات الفنية 

لعمالئنا الكرام:
ahmad_elsakout84@hotmail.com 

الي  تؤدي  ونجاح  بثبات  تحقيقيها  يتم  خطوات 
فعلينا  والربحية  النتائج  افضل  علي  الحصول 
الخطوات ونتمني لكم اعلي ربحية ولنبدا الخطوات:

العناية ببيض التفريخ
الجنين  بقاء حيوية  إلى  تهدف  التفريخ  ببيض  العناية 
مرتفعة  فقس  نسبة  على  النهاية  فى  للحصول  عالية 

وكتكوت ذو جودة عالية.
معاملة البيضة

الخطر الرئيسى على الجنين يكمن فى اإلصابة والتلوث بالبكتريا 
المرضية وضع الدجاجة للبيضة مباشرة عندما تنخفض درجة 
حرارة البيضة تنكمش محتوياتها الداخلية ويدخل الهواء الخارجى 

عبر الثغور والمسام.

باب مشاكل وحلول تربية الدواجن
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او  الكرتون  من  جديدة  بيض  أطباق 
فى صوانى بالستيكية سبق تطهيرها 

أو فى صوانى المفرخ.
البييض األرضى:

بدرجة  األرض���ى  البيض  يتلوث 
كبيرة مثله مثل البيض الذى وضع فى 

بياضات متسخة.
لذلك يجب أن نعتبر هذا البيض 
نظيف  شكله  ك���ان  إذا  ح��ت��ى  م��ل��وث 
دوري��ة  بصفة  جمعه  يتم  أن  فيجب 
ويطهر بسرعة ويفضل إذا كان والبد 
فيجب  إقتصادية  ألس��ب��اب  تفريخه 

تفريخه بصورة منفصلة.
نوع  مختلف  عن  االبحاث  نتائج 
الدجاج  بعد ساعة من وضع  البيض 

للبيض 
غسل وتطهير البيض

المتسخ  البيض  تفريخ  يجب  ال 
فعند غسله يظهر هذا البيض وكأنه 
نظيفاً ولكنه فى الحقيقة األمر ملوث 
بماء  البيض  غسل  يتم  أن  فيجب 
نظيف يحتوى على كمية مناسبة من 
المنظف وفى درجة حرارة مضبوطة 
ويجب تغيير المياه بعد كل مرة يجمع 
تلوث بيض آخر  البيض لتجنب  فيها 
مناسبة  معدات  إستخدام  يجب  كما 
لهذا الغرض وليس مجرد دلو وقطعة 
ت����ؤدي عملية  ق��م��اش م��ب��ل��ل��ة. وق���د 
مناسبة  الغير  األوتوماتيكي  الغسيل 
التعفن  بسبب  الجنين  ن��ف��وق  إل���ى 
البكتيري وبصفة عامة يجب تجفيف 

البيض بعد غسله.
يجب تطهير البيض بسرعة بعد 

جمعة وهناك عدة طرق متاحة ولكن 
أفضل  يظل  بالفورمالين  التبخير 

أسلوب عندما يسمح النظام بذلك.
للتبخير  ال��ه��ام��ة  ال��ن��ق��اط  بعض 

الجيد:
التطهير بأسرع ما يمكن بمجرد   -
وض���ع ال��ب��ي��ض وح��ي��ث ال ي���زال 

البيض ساخن.
م  التبخير عند درجة حرارة ٢٤   -

ورطوبة نسبية ٨٠%.
محلول  من  )٤٠س���م٣  استخدام   -
ج��م   ٢٠  +  %٣٠ ف���ورم���ال���ي���ن 
جم   ١٠ بوتاسيوم(أو  برمنجنات 

بوردة الفورمالين لكل م٣.
ويتبعها  دقيقة   ٢٠ لمدة  التبخير   -
بعد  التبخير  لغرفة  جيدة  تهوية 

ذلك.
استخدام  القوانين  تمنع  عندما 
الفورمالين يوجد بعض الواد األخرى 
هيدروجين  بيرأوكسيد  مثل  المتاحة 
ورب��اع��ي األم��ون��ي��ا وال��ك��ل��ور واالشعة 
الفوق بنفسجية واألوزون أو التغطيس 

في محلول مطهر.
تخزين البيض:

ب��أن  للبيض  يسمح  أن  يفضل 
أثنين  أو  ساعة  لمدة  تدريجياً  يبرد 
قبل وضعه في حجر مكيفة. وتتراوح 
 ١٥ بين  م��ا  التخزين  ح���رارة  درج���ة 
تخزين  م���دة  ع��ل��ى  اع��ت��م��اداً  و١٨م 
البيض  غرفة  تزويد  ويعتبر  البيض. 
بجهاز تكييف مناسب نقطة هامة في 
درجة  تزيد  عندما  االستثمار خاصة 

الحرارة عن ٢٢م في الصيف.
ي��ج��ب وض����ع ال��ب��ي��ض ب��س��رع��ة 
تكون  أن  يجب  التخزين.  غرفة  في 
الحرارة ١٨م والرطوبة النسبية ٨٠% 
بالنسبة  القصيرة.  التخزين  لفترات 
أي��ام   ٦ م��ن  ألكثر  التخزين  لفترات 
يجب أن تكون درجة الحرارة حوالي 
تكاثف  م��ن  مخاطرة  وه��ن��اك  ١٥م. 
بخار الماء على القشرة إذا إنخفضت 

درجة الحرارة ويجب تجنب ذلك.
أساسيات التفريخ:

ال��ب��ي��ض لمدة  ب��ت��خ��زي��ن  ي��ن��ص��ح   .١
ال ت��زي��د ع��ن أس��ب��وع واح���د قبل 
التفريخ لخفض نفوق األجنة وال 
الناتج عن  البيض  يفضل تخزين 

قطعان كبيرة السن.
للمعمل  العنبر  من  البيض  نقل   .٢
يكون في ظروف جيدة  أن  يجب 
ت��ج��ن��ب��اً ل��ل��ص��دم��ات ال��ح��راري��ة 
أو ال��ك��س��ر ال��ش��ع��ري )ال��ع��ن��ب��ر – 
التحميل،  رص��ي��ف   – ال��ط��ري��ق 
في  الصدمات  امتصاص  أجهزة 

السيارة(.
أثناء  الهوائية  ال��ت��ي��ارات  تجنب   .٣
مقدار  ي��زي��د  ال  حتى  التخزين 
البيضة.  م��ن  ال��م��ف��ق��وده  ال��م��ي��اه 
التروللي  تغطيه  الممكن  فمن 
لفترات  مثقبة  بالستيكية  بطبقة 
أيام   ٧ عن  تزيد  التي  التخزين 
من قلب البيض حيث تكون القمة 
الصغيرة ألعلى وهذا يحسن من 
الفقس للبيض المخزن الكثر من 

٧ أيام.
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أجل  من  ضرورية  القشرة  جودة   .٤
الفقس.  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  ال��ح��ص��ول 
اش���ك���ال ال��ب��ي��ض ال��غ��ي��ر ص��ال��ح 
للتفريخ او الذي يقلل او يخفض 
ال��ف��ق��س ف��ي معامل  ن��س��ب  م��ن 

التفريخ.
حجر  حبيبات  استخدام  يمكن   .٥
أو  م��ن��اس��ب  ح��ج��م  ذات  ج��ي��ري 

مسحوق صدف.
بالفورمالين  البيض  يجب تطهير   .٦

عند مدخل المعمل وعند مدخل 
المفرخ يجب القيام بهذه العملية 
أن  البيض حيث  قبل رفع حرارة 
الحساسية  شديد  يكون  الجنين 
األولى  المراحل  في  للفورمالين 

من تطوره.
رف��ع درج��ة ح��رارة البيض ٢٣ –   .٧
٢٥م لمدة ٦ ساعات )قد تزيد إذا 
كان البيض كبير الحجم أو كانت 
الدجاجات كبيرة في العمر(. قبل 

الفقس  نسبة  لتحسين  التفريخ 
حتى تنخفض الصدمة الحرارية 
على  ال��م��اء  ب��خ��ار  تكاثف  وي��ق��ل 

القشرة. 
يجب أن يتم ضبط وقت التفريخ   .٨
وعمر  التخزين  وقت  يناسب  بما 

القطيع.
إضافة ٣٠ دقيقة لكل يوم تخزين   -

بعد ٧ أيام.
زيادة الوقت اإلجمالي للتفريخ ٦   -
ساعات للقطعان الصغيرة السن.
الظروف  على  السيطرة  إحكام 

الصحية بمعمل التفريخ:
تتم السيطرة الصحية من خالل 

أربعة طرق متكاملة وهي:
من  عينه  )أخ���ذ  ال��زغ��ب  تحليل   .١

الزغب في المعمل(.
البكتيري والفطري على  التحليل   .٢
١٠ كتاكيت فرزة مأخوذة من كل 

مفقس.
السطحي  ال��ت��ل��وث  ف��ي  التحكم   .٣
)ال��غ��رف وال��م��ع��دات وال��ج��دران(
البكتيرية  المسحات  مستخدماً 

إلرسالها للمعمل.
الكتاكيت  صناديق  بطانة  أخ��ذ   .٤

وتحليلها ضد السالمونيال.
أسباب إنخفاض اإلخصاب:

البيض  ال��خ��ص��وب��ة:  إن��خ��ف��اض 
من  مالحظته  يمكن  مخصب  الغير 
خالل كسر البيض حيث يمكن تمييز 
عن  المخصب  ال��ج��رث��وم��ي  ال��ق��رص 
األخر الغير مخصب ومن أهم أسباب 

إنخفاض
أو  ال��الزم  من  أكثر  الذكور  ع��دد   -

غير كافي.
عدوانية الذكور وشراستها.  -
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تنافس شديد على المسافي.  -
كثافة عالية جداً.  -

مشاكل في التغذية.  -
إص��اب��ة  أو  م��رض��ي��ة  أع������راض   -

مرضية.
رغ��ب��ة ال��م��رب��ي ف��ي ع���دم ات��ب��اع   -
االلتزام  يريد  ال  النه  التعليمات 

بالتوصية للساللة.
النفوق املبكر لألجنة:

ع��ادة ما يحدث ذل��ك خ��الل ٤٨ 
ساعة األولى من التفريخ وعادة ما يتم 
الخلط بينه وبين إنخفاض الخصوبة 
وأسباب ذلك يرجع إلى تخزين البيض 
لفترات طويلة جداً، وظروف التخزين 

عير مضبوطة وسوء نوعية القشرة.
الفقس  إن��خ��ف��اض  واح��ت��م��االت 
لفترات  البيض  يخزن  عندما  تحدث 
المفضل  من  أي��ام.  خمسة  من  أكثر 
تفريخ البيض الطازج والتأكد من أن 
ظروف التخزين )الحرارة والرطوبة(

مثالية:
النفوق  تسبب  قد  أخ��رى  عوامل 

المبكر لألجنه:
أو  ملوث  بيض  أو  مصاب  بيض 
إنفجار  يسبب  وقد  متسخة  بياضات 

البيض في المفرخات.
اليومي  البيض  جمع  مرات  عدد 

غير كافية.
ت��س��م��م األج���ن���ه )ت��ب��خ��ي��ر غير 
بنسبة  حيوية  مضادات  أو  مضبوط 

غير مضبوطة(.
إصابة فيروسية.

في  الفورمالين  استخدام  زي��ادة 
أول أربع أيام من التفريخ.
سوء نوعية القشرة. 

مسن--- قطيع  قديم—أو  بيض   -١
أوقطيع مريض—وراثة.

درج��ات  ف��ي  البيض  س��وء حفظ   -٢
حرارة مختلفة أو درجات رطوبة 
في  خ��ط��أ  ح���دوث   -٣ مختلفة 
م��رات  ع���دد  أو  التقليب  زاوي����ة 

التقليب.)عدد ٦ مرات/ساعة(.
ف��ي  ع�������ن١%   CO2 أرت�����ف�����اع   -٤

المفرخات )قصور في التهوية(.
ح����رارة ت��ف��ري��خ ع��ال��ي��ة ج���دا أو   -٥

منخفضة جدا.
االمينية— اآلح��م��اض  ف��ي  نقص   -٦
حمض اللينوليك أو البانتوثونيك-
–  AD3E ف��ي��ت��ام��ي��ن  ن��ق��ص  أو 

السيلينيوم أو الريبوفالفين.
يوم   ٢--٣ من  نفوق   A فيتامين   
في  الطبيعي  ال��ن��م��و  ف��ي  ف��ش��ل 

الجهاز الدوري
ف��ي��ت��ام��ي��ن E أس��ت��س��ق��اء وزي����ادة   
وأنتفاخ  يومأ  النفوق من ١---٣ 
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في  بمنقار  ال��ن��م��و  ت���ام  الجنين   -٢
الغرفة الهوائية.

غير  والمنقار  النمو  تام  الجنين   -٣
موجود بالغرفة الهوائية.

وس��ن��وض��ح ف��ي��م��ا ي��ل��ي ك��ل علي   
ح����ده:وذل����ك ح��ت��ي ي��ت��س��ن��ي لنا 
وتحديد  منها  ك��ل  بين  التفرقة 
هذا  في  الجنيني  النفوق  سبب 

العمر.
بحيث  جداً  ضعيفة  الكتاكيت   -
درجة  أو  )الرطوبة  تفقس  ال 
تهوية  أو  سليمة  غير  الحرارة 

غير كافية(.
تقليب البيض بطريقة حاد.  -

غير  الماء  )تبخر  كبير  بيض   -
السطح  ب��ي��ن  النسبة  ك��اف��ي. 
والحجم كلما زاد وزن البيضة(

ملخص شامل للمشاكل واالسباب 
المحتملة يرجي القراءاة والمتابعة 

المتابعة  ادرة  ت��ح��رص  دائ��م��ا 
ان��دي��ان  س��الل��ة  الفنية  وال��خ��دم��ات 

ريفر- مصر علي دعم كل عمالئها 
في  المربين  يخدم  ما  كل  ونقدم 
كل الدول العربية لتحقيق أفضل أداء 
تستحقون  ألنكم حقا  إنتاجية  واعلي 

ان تكونوا علي القمة
نشرات علمية لاطاع 

خبرات للكاتب 
في النهاية دائما في خدمتكم وأن 
نجاحكم هو هدفنا فهذا ما بدأنا من 
الدواجن  لجدود  طيبة  شركة  أجله 
ساللة انديان ريفر - مصر المتابعة 
السكوت  أحمد  م/  والتسويق  الفنية 
ahmad_elsakout84@hotmail.com

00201222942047

في أحد العينين أو كالهما.
فيتامين D3 كتاكيت ضامرة ولينة   
الكالسيوم  نقص  نتيجة  العظام 

في القشرة.
ال��س��ي��ل��ي��ن��ي��وم ن���ق���ص ال��ف��ق��س   

وأستسقاء.
بيوتين زيادة النفوق من ١----٧   

يوم
٧- كسر شعري حيث تعرض البيض 
النقل  أثناء  وذلك  سيئة  لمعاملة 
أو  أو رج��ه بشدة  أو اله��ت��زازات 

لمعاملة خشنة.
بيض تم تخزينه آلكثر من ٧ أيام.  -٨
نفوق األجنة في الفترة من ٥ إلى 

١٤ يوم:
يكون النفوق منخفض خالل هذه 
نتيجة  ذل��ك  يكون  م��ا  وع���ادة  الفترة 
ألخ��ط��اء ف��ي ال��م��ف��رخ )زي����ادة درج��ة 
للبيض( خ��ط��أ  تقليب  أو  ال���ح���رارة 
نوعية  أو ضعف  ال��وراث��ي  وال��ش��ذوذ 
القشرة والذي قد يسبب نفوق األجنة 
خالل هذه الفترة باإلضافة إلى تلوث 

البيض وبعض العوامل الغذائية.
النفوق املتأخر لألجنه:

ه��ن��اك ع���دة أس��ب��اب وراء ه��ذه 

الظاهرة وهي:
وضع غير صحيح للجنين.  -

وضع البيض غير صحيح )الجزء   -
المدبب ألعلى(.

)تبخر  ضعيفة  البيضة  ق��ش��رة   -
الماء الزائد(. 

١-التقليب عدد مرات التقليب.
 PREE( ال��م��ب��دئ��ي��ة.  ال��ت��دف��ئ��ة   -٢

.)HEATIN

لفترات  الكهربائي  التيار  أنقطاع   -٣
طويلة.أ

أرتفاع CO٢ عن الحد المسموح   -٤
به ١%. 

عيب في التغذية.  -٥
حرارة عالية جدا في المفرخ أو   -٦

منخفضة جدا.
أمراض في القطيع.  -٧

االمينية  االح��م��اض  ف��ي  ن��ق��ص   -٨
ال��ري��ب��وف��الف��ي��ن –  ف��وس��ف��ور –   –
– اللينوليك  ح��م��ض   – بيوتين 

البانتوثونيك.
الكبيرمن  الجنيني  النفوق  أن��واع 

عمر -١٨—٢١ يوم.
كتاكيت ميتة بعد نقر القشرة.  -١
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األسباب احملتملةاملشكلة
كميات من البيض الرائق )نفوق مبكر 

بدون حلقات دم(
إما أن البيض مت تخزينه لفترة طويلة جداً، تخزين يف ظروف سيئة  -

النفوق يف مرحلة حلقة الدم )٤٨ – ٧٢ 
الضوئي  بالفحص  رؤيته  ساعة(ميكن 

يف اليوم الثامن

درجة احلرارة غير مضبوطة  -
زيادة درجة احلرارة خالل األيام األولى  -

درجة احلرارة مرتفعة جداً أو منخفضة جدا يف البداية.نفوق كمية من األجنة )١-٥ يوم(  -
تقليب غير سليم قبل ٥ يوم.  -

تهوية خاطئة.  -
تقليب غير صحيحنفوق كمية من األجنة )٥ – ١٤ يوم(  -

درجة احلرارة مرتفعة جداً او منخفضة جداً.  -
تهوية غير كافية.  -

الرطوبة غير كافيه يف املفرخ واملفقس.جنني تكون لكنه نفق قبل النقر  -
تطهير غير سليم.  -

تهوية غير سليمه )معدل ثاني أوكسيد الكربون عالي جداً(.  -
زيادة درجة احلرارة يف املفقس.  -

درجة حرارة املفرخ باردة جداً  -
درجة حرارة منخفضة باملفرخ.فقس متأخر  -

رطوبة عالية جداً.  -
تهوية غير سليمة.  -

درجة احلرارة منخفضة جداً بالفقس.كتاكيت لزجة )وزغب معلق باجلسم(  -
درجة احلرارة مرتفعة جداً باملفرخ واملفقس.فقس مبكر  -

درجة حرارة مرتفعة جداً باملفرخ.التصاق القشرة بالكتاكيت  -
درجة احلرارة مرتفعة جداً باملفقس.  -

احلبل السري للكتاكيت مازال ملتصق 
بالقشرة

درجة احلرارة مرتفعة جداً باملفقس.  -

الرطوبة النسبية منخفضة جداً.تنفس الكتاكيت بصعوبة داخل املفقس  -
إصابة املفقس باإلسبراجلوس.  -

تقليب غير صحيح.  -
درجة احلرارة مرتفعة جداً باملفرخ.أصابع ملتوية وأرجل منبسطة  -

الرطوبة منخفضة جداً باملفقس.  -
تقليب غير صحيح.  -

كتاكيت غير طبيعية )ضعيفة – صغيرة 
- طرية(

درجة احلرارة مرتفعة جداً باملفقس.  -
بيض صغير.  -

الرطوبة النسبية منخفض جداً.  -
درجة احلرارة مرتفعة جداً.  -

تهوية غير سليمة.  -
درجة احلرارة مرتفعة جداً.كتاكيت قصيرة الريش الزغبي  -

الرطوبة النسبية منخفضة جداً.  -
تهوية زائدة باملفقس.  -

الرطوبة مرتفعة جداً باملفقس.سرة غير ملتئمة  -



صري شركة مزارع الوادي للدواجن 
حل

الوكيل التجاري وا
س: ٠١١٢١٤٤٣٤٤  

ض ١١٤١١ - هاتف: ٠١١٨١٠٤٧٩٨ فاك
ص.ب ٤٠٩٣٨ الريا

اململكة العربية السعودية 
  alw

adi@
alw

adipoultry.com :بريد الكتروني
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 هناك بعض مثبطات )مضادات(
 ANTI–NUTRITIONAL التغذية 
AGENTS التي تعتبر مصدرا هاماً 
لبعض العناصر الغذائية اال انها ايضاً 
مثبط  ب��دور  تقوم  ال��وق��ت  ذات  وف��ي 
االخ��رى،  العناصر  بعض  المتصاص 
حامض  المثبطات  تلك  ضمن  وم��ن 
 PHYTIC ال��ف��اي��ت��ات  او  الفايتيك 
ال��ت��ي   ACID OR PHYTATE
تعتبر مصدرا محتمال وهاما لعنصر 
ب����دوره ف��ي تغذية  ال��ف��س��ف��ور ال��ه��ام 
الدواجن اي انه يمكن وصفه بالصديق 
 FRIEND AND FOE معاً  والعدو 
)النها تكون مصدراً رئيسياً للفسفور(
او  تقليل  على  تعمل  وال��ع��دو)الن��ه��ا 
االمينية  االحماض  امتصاص  تثبيط 
االم��الح  وبعض   AMINO ACIDS
المعدنية MINERALS مثل الحديد 
الى  باالضافة  والكالسيوم  وال��زن��ك 

وب��رغ��م صعوبة  ن��ف��س��ه(،  ال��ف��س��ف��ور 
التثبيطي  الفايتيت  اثر  عن  الكشف 
 A N T I - N U T R I T I O N A L
EFFECT في تغذية الدواجن اال انه 
الفسفور  استخدام  بايقاف  ينصح  ال 
حيث   Phytic P بالفايتيت  المرتبط 
الفايتيت  اس��ت��خ��دام  م��ن  الب���د  ان���ه 
الكميات  وتحديد  للفسفور  كمصدر 
 AVAILABLE المتاحة من الفسفور
انه  الى  باالضافة   PHOSHPRUS
Antioxidant اكسدة  كمضاد  يعمل 
معروف بدوره في حفظ الخضروات 
الحتوائه  اط���ول  ل��ف��ت��رات  وال��ف��واك��ه 
على مادة ال بولي لفينول اوكسيديز 
 high concentrations of Phytic
 acid prevent browning and
 putrefaction of various fruits
 and vegetables by inhibiting
ما  وه���ذا   .polyphenol oxidase

جعله ينطبق عليه وصف ابي الطيب 
الشهير: الشعر  بيت  ف��ي   المتنبئ 
يرى  ان  المرء  على  الدنيا  نكد  ومن 

عدوا له ما من صداقته بد.

مل���اذا ق��ط��اع ال���دواج���ن ه��و االك��ث��ر 
تاثرًا:

يبرز هذا التساؤل الن الدواجن من 
 MONOGASTRIC وحيدات المعدة
وهي بالضرورة تختلف عن المجترات 
RUMINANTSلعدم احتواء معدتها 
على البكتيريا الفارزة لالنزيمات التي 
الفايتيت  وتكسير  تحليل  على  تعمل 
فتحرر الفسفور ليكون متاحاً للحيوان 
التي  المجترات  في  الحال  هو  مثلما 
تحتوي طبيعيا على اعداد كبيرة من 
للفسفور من  المحررة  البكتيريا  هذه 

قبضة الفايتيت. 

الفايتيت في تغذية الدواجن، 
صديق أم عدو؟؟

في  الدواجن  قطاع  تواجه  التي  المشاكل  اكثر  من   ANTI–NUTRITIONAL AGENTS التغذية  مثبطات  تعتبر 
العالم اذ انها تعتبر من المشاكل الصامتة SILENT PROBLEMS التي يصعب الكشف عنها وتصحيحها اال بعد 

حدوث خسائر كبيرة في االداء االنتاجي بقطعان الدواجن.

د. عزالدين آدم بابكر
استاذ مشارك تغذية احليوان
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قلة  ان  ال����ى  ال��ب��اح��ث��ون  اش����ار 
ام���ت���ص���اص ال���ف���س���ف���ور ال��م��رت��ب��ط 
فقط  يعزى  ال   Phytic P بالفايتيت 
لعدم قدرة الدواجن ووحيدات المعدة 
الفسفور،  امتصاص  على  االخ���رى 
حيث تمت مالحظة ان العالئق التي 
االمالح  من  قليلة  نسب  على  تحتوي 
 LOW MINERALS ال��م��ع��دن��ي��ة 
ي��ت��م   ،CONCENTRATION
الفسفور  م��ن   %٧٠ امتصاص  فيها 
ان  Phytic Pاي  بالفايتيت  المرتبط 
 Phytic الفايتيك  حمض  جزئيات 
acid molecules تتفاعل مع االمالح 
ال��م��وج��ودة  وال��ب��روت��ي��ن��ات  المعدنية 
وترتبط   INTESTINE االمعاء  في 
الداخلي  بالهدر  يعرف  فيما  معها 
 Endogenous nutrient losses
ف��ي��ص��ي��ر ال��ف��س��ف��ور ال���م���وج���ود في 
قابلية  اق��ل  او  متاح  غير  الفايتيتت 
 Less ل��ل��دواج��ن  ب��ال��ن��س��ب��ة  للهضم 

.available or less digestible

أث������ر ال���ف���اي���ت���ي���ت ع���ل���ى االم������اح 
:Impact on Minerals املعدنية

ال��ف��اي��ت��ات ه��ي ج��زئ��ي��ات معقدة 
 negatively تكون ذات شحنة سالبة
الحمضية  االوس���اط  ف��ي   charged
هذه  تتحول  )pH≤٢.٠٠(وعندما 
في  الحمضي  الوسط  من  الجزئيات 
الى  وتتجه  للدواجن  الغدية  المعدة 
وسط متعادل الحموضة مثل االمعاء، 
تزداد الشحنات السالبة في الفايتات 
على  قابلييتها  ل��ذل��ك  ت��ب��ع��اً  ف��ت��زي��د 
االتحاد مع االيونات الموجية الثنائية 
ال��زن��ك  م��ث��ل   divalent cations
تبعا  فتتكون  والكالسيوم  والنحاس 
لهذه  الفايتات  امالح  ترسبات  لذلك 
المعادن )الشكل ١(فيختل امتصاصها 
بواسطة الطيور وتظهر عليها اعراض 
نقص العنصر المحدد برغم اضافته 

بحيث  مسبقاً  المعدة  العليقة  ف��ي 
الغذائية،  االحتياجات  بكافة  تفي 
في مثل هذه الحاالت البد من توفر 
بذلك،  الفايتيت  بعالقة  تامة  معرفة 
 Affinity ال��ف��ة  للفايتيت  ان  حيث 
والنحاس   Zincالزنك م��ع  لالتحاد 
كما  ال��دواج��ن،  عالئق  في   Copper
زي��ادة  عند  الكالسيوم  مع  يتحد  ان��ه 
الالحم  ال��دواج��ن  عالئق  في  نسبته 
امتصاص  يعيق  ال��ذي  االت��ح��اد  وه��و 
الكالسيوم وايضا امتصاص الفسفور 
بحسب العالقة الوثيقة بين عنصري 

الكالسيوم والفسفور. 
أث����ر ال��ف��اي��ت��ي��ت ع��ل��ى إم��ت��ص��اص 
 Impact on protein وت��ن  ال��ب��ر 

:absorption

المعدة  في  البروتين  هضم  يبدأ 
stomach بواسطة انزيم الببسينوجين 
pepsinogen الذي يمثل الشكل الغير 
وال��ذي   inactivated form ف��ع��ال 
 Active form يتحول للشكل النشط
وهو انزيم الببسين pepsin بواسطة 
البروتينات  ليحول  المعدة  حموضة 

.peptonesالى ببتونات
ف��ي ح��ال��ة وج���ود ال��ف��اي��ت��ات في 
العليقة فانه يعمل على تقليل فرصة 
تحويل الببسينوجين الغير نشط الى 
الببسين  كميات  فتقل  فعال  ببسين 
ال���الزم���ة ل��ه��ض��م ك��ل ال��ب��روت��ي��ن في 
يقلل من معدالت هضم  العليقة مما 
وقد   protein digestibilityالبروتين
اشار بعض العلماء الى نظرية تفسر 
هذه الظاهرة بان وجود الفايتات في 
الى  ت��ؤدي   solutions محلول  شكل 
فتنجذب  الماء  جزئيات  حركة  تغيير 
ن��ح��و ال��ف��اي��ت��ات وت��ذه��ب ب��ع��ي��داً عن 
لذلك  تبعا  فيقل  البروتين  جزئيات 
 protein solubilityالبروتين ذوب��ان 

وبالتالي تقل معدالت هضم البروتين
فيتراكم   protein digestibility
االثني  في  المهضوم  غير  البروتين 
االستفادة  وتقل   Duodenumعشر

منه في النمو واالنتاج.
 Available امل�����ت�����اح  ال���ف���س���ف���ور 

:phosphorus

مما سبق ذكره اتضح ان الفسفور 
يكون   Phytic P بالفايتيت  المرتبط 
لوحيدات   unavailable متاحا  غير 
المعدة monogastrics بينما الفسفور 
Non-بالفايتيت م��رت��ب��ط  ال��غ��ي��ر 
متاحاً  يكون   Phytate phosphorus
ولذلك يمكن تعريف الفسفور المتاح 
يمكن  ال��ذي  الفسفور  مجموع  بانه 
امتصاصه واالستفادة منه في تغطية 
بعد  الغذائية  ال��ح��ي��وان  احتياجات 
بالفايتيت  المرتبط  الفسفور  خصم 
 total phosphorus minus Phytate
phosphorus وعادة يتم التعبير عنه 
.relative availability بشكل نسبي

 Digestible امل��ه��ض��وم  ال��ف��س��ف��ور 
:Phosphorus

تم  ال��ت��ي  الحقيقية  النسبة  ه��و 
ام��ت��ص��اص��ه��ا م���ن ال��ف��س��ف��ور داخ���ل 
 The actual proportion الجسم 
 of the ingested phosphorus that
التعبير  ويتم   has been absorbed
بمعادلة  المعدة  وح��ي��دات  في  عنها 
 ADCالظاهري الهضمي  المعامل 

apparent digestibility التالية:

ADC = P intake - P faecal x 
100% P intake 

اس��ت��خ��دام  فيتم  ل��ل��دواج��ن  ام���ا 
 apparent ظاهرياً  المتاح  الفسفور 
 absorbable )or apparent
وفقاً   available(phosporm AAP
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للمعادلة التالية:
شكل )١( نموذج التحاد الفايتيت 

مع الكالسيوم
شكل )٢( يتواجد حمض الفايتيك 
نباتية  م��ص��ادر  ف��ي  متفاوتة  بنسب 

مختلفة كما في الجدول ادناه 
Phytate as an anti –nutrient 

for poultry

Dr. Izzeldin Adam Babiker 
Phytate is a possible source 

of phosphorous (P)for poultry. 
Ruminants have a fermentation 
process where Phytate can 
be broken down by bacteria, 
releasing P to be absorbed by the 
animal. However, Phytate has 
long been recognized as a non-
available P “source” for poultry 
and swine, as monogastrics do 
not have enzymes to hydrolyze 
Phytate. Actually, researchers 
have now shown that the low 
absorption of Phytic P is not 
related to a lack of ability in 
poultry and swine to absorb 
this P, as low mineral diets 
result in phytic P absorption as 
high as 70%. Rather, the Phytic 

acid molecule interacts with 
other minerals and proteins 
present in the intestinal tract, 
making Phytic P less available 
(or digestible)for poultry and 
swine, but also causing an 
anti-nutritional effect. A better 
understanding of the effect of 

Phytate on nutrient digestibility 
and its ant nutritional effects 
opens up an opportunity to 
improve animal performance, 
going beyond viewing Phytate 
solely as a possible P source for 
the animal.
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السنوي  االستخدام  معدل  وصل 
خمسة  الي  الحيوية  المضادات  من 
القرن  اواخ��ر  في  كيلوغرام  ماليين 
الماضي، أي اكثر من ٣٠٠% عن حجم 
الثمانينات.  اواخ��ر  في  استخدامها 
األوربي  االتحاد  قام   ١٩٨٨ سنة  في 
المضادات  من  عدد  استخدام  بمنع 
الدواجن ألسباب  الحيوية في مزارع 
مربي  ف��إن  ذل��ك  وم��ع  غير عالجية. 
استمروا  ال��دول  معظم  في  الدواجن 
في استخدام عدة انواع من المضادات 

الحيوية.
يقدر حاليا ان نصف المضادات 
موجهة  العالم  في  المنتجة  الحيوية 
ول��ي��س لعالج  ال��ح��ي��وان��ات  ل��ت��غ��ذي��ة 
الكبرى  النسبة  االن��س��ان.وت��ذه��ب 
الدجاج  لتغذية  المضادات  هذه  من 
ومشاريع  مزارع  تعتبر  حيث  الالحم، 

االنتاج  قطاعات  أكبر  من  ال��دواج��ن 
الحيواني استهالكا لها. 

إحدى  الحيوية  المضادات  تعتبر 
تستخدم  التي  الدوائية  المجموعات 
للقضاء علي البكتريا وهي تعمل اما 
بإيقاف  او  مباشرة  عليها  بالقضاء 
عليها  يتغلب  لكي  وإضعافها  نموها 

الجهاز المناعي للجسم 
نجد ان معظم االمراض المعدية 
الجراثيم  م��ن  نوعين  فيها  يتسبب 
)البكتريا أو الفيروسات(فللمضاد دور 
في محاربة العدوي البكتيرية ولكنه ال 

يقضي علي العدوي الفيروسية.
استخدامات املضادات احليوية:

الحيوية تستخدم في  المضادات 
الطيور للوقاية او العالج او كمحفزات 
الكفاءة  وتحسين  الوزن  وزيادة  للنمو 

الحيوي  الغذائي  للتحويل  االنتاجية 
عن طريق قتل البكتريا الموجودة في 
عملية  تعيق  والتي  الهضمية  القناة 
علي  المربي  يحصل  الهضم،وبالتالي 

كتلة لحمية اكبر. 
تقسيم املضادات احليوية: 

أوال: حسب الية عملها 
علي  ت��ؤث��ر  حيوية  م��ض��ادات  أ. 
البكتيرية  للخلية  ال��ن��ووي  الحمض 
وتكون بشكل مباشر او غير مباشر. 

علي  تؤثر  حيوية  م��ض��ادات  ب. 
بروتين الخلية مثل: امينوجلوكسيدات، 
ت��ت��راس��ي��ك��ل��ي��ن��ات ول��ي��ن��ك��وم��ي��س��ي��ن 

وكلورامفنكول.
 مثل )البنسليين وسيفالوسبورين( 

 cell wall.

 استخدام المضادات الحيوية في الدواجن

يرجع بداية استخدام المضادات الحيوية واالدوية البيطرية األخرى في االنتاج الحيواني الي سنة ١٩٥١ عندما وافقت 
ادارة الغذاء والدواء االمريكية علي اضافة البنسيلين والتتراسايكلين في اغذية الدواجن كمحفزات للنمو لرفع االنتاج 
وزيادة كفاءة التحويل عند الدواجن. ومنذ ذلك الوقت شجعت هذه الموافقة شركات االدوية علي انتاج المضادات 
الحيوية بشكل كبير , ووسعت استخدامها كإجراء روتيني في تربية الدواجن في معظم الدول حول العالم. وبحلول 
سنة ١٩٧٠ اصبح عدد كبير جدا من الطيور الالحمة تغذي بالمضادات الحيوية في الواليات المتحدة االمريكية ودول 

اخري.

د. وفاء موسي تنب موسي 
طبيبة بيطرية , دراسات عليا – جامعة اخلرطوم
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علي  ت��ؤث��ر  حيوية  م��ض��ادات  ج. 
الجدار الخلوي 

الغشاء  علي  تؤثر  م��ض��ادات  د. 
السيتوبالزمي مثل: الببتيدات 

ثانيا حسب طيفها:
أ. واسعة الطيف:

وه�����ي ت���ؤث���ر ع���ل���ي ال��ج��راث��ي��م 
ال��س��ال��ب��ة وال��م��وج��ب��ة ال���ج���رام مثل 
تتراسيكلينات،  )إنروفلوكساسيين، 
ام���ب���س���ي���ل���ي���ي���ن. ام��وك��س��ي��س��ل��ي��ن 

وكلورامفينكول(. 
ب. ضيقة الطيف:

علي  ي��ؤث��ر  االول  ن��وع��ي��ن:  وه��ي 
ال����ج����رام مثل  ال��ج��راث��ي��م م��وج��ب��ة 
البنسليين. والثاني يؤثر علي الجراثيم 
س��ال��ب��ة ال���ج���رام م��ث��ل ال��ك��ول��س��ت��ي��ن 

وستربتوميسين. 
ثالثا: حسب فعلها:

ال����ب����ك����ت����ري����ا  ل�����ن�����م�����و  م�����وق�����ف�����ة  أ. 
 :bacteriostatic

م���ث���ل س���ل���ف���ون���ا م����ي����د، ت���ت���را 
ماكروليد  كلورامفينكول،  سيكلين، 

)االريثروميسين وتيلوزين(. 
bactericidal قاتلة للبكتريا .

اموكسيسلين،  بنسيلين،  م��ث��ل: 
ك������وي������ن������ول������ون، ك���ول���ي���س���ت���ي���ن، 
سيفالوسبورينات ونيتروفيوران. هذا 
تحديد  في  مهم  التقسيم  من  النوع 
ن��وع ال��م��ض��اد ال��ح��ي��وي ال���ذي سيتم 
للحالة  تبعا  العالج  في  استخدامه 
تستخدم  ح��ي��ث  ل��ل��ط��ي��ور  ال��م��ن��اع��ي��ة 
المناعية  الحالة  في  النمو  مثبطات 
المناعية  الحالة  في  وقاتالت  القوية 

الضعيفة.
رابعا: حسب درجة امتصاصها: 

أ. ضعيفة االمتصاص وهي تستخدم 
في حالة االصابات المعوية مثل 
ستربتومايسين  )ن��ي��وم��اي��س��ي��ن، 

وكولستين(.
مثل  االم���ت���ص���اص  م��ت��وس��ط��ة  ب. 

السلفاميدات
ت��ف��ي��د في  االم���ت���ص���اص:  ق��وي��ة  ج. 
االص�����اب�����ات ال���ج���ه���ازي���ة م��ث��ل 

االريثرومايسين
خامسا: حسب اصلها: 

م��ض��اد ب��ك��ت��ي��ري: وه��ي مركبات  أ. 
مثل  صناعي  اصل  من  كيميائية 

الكينولون، ترايمثبريم.
مضاد حيوي: وهي مركبات من  ب. 
البنسيلينات  مثل  طبيعي  أص��ل 
واالم���ي���ن���وج���ل���ي���ك���وس���ي���دات، 

سفالوسبورين.
سادسا: حسب الفئة.

الحيوية واحدة  المضادات  تعتبر 
 growth ال��ت��ي  النمو  م��ح��ف��زات  م��ن 
ال���ي  ت���ض���اف  ال���ت���ي   promotors
العالئق وهي تزيد من معدالت النمو

عن طريق تحسين عملية الهضم 
وتقليل الطاقة المستهلكة في عمليات 
االمتصاص  م��ع��دالت  زي���ادة  الهضم 

للعناصر الغذائية من العلف. 
دور املضادات احليوية يف صناعة 

الدواجن:
المكثفة  التربية  نظام  يستلزم 
يلجأ  ان  ال���ي  ال���دواج���ن  ل��ق��ط��ع��ان 
ال��م��رب��ي��ي��ن الس��ت��خ��دام ال��ك��ث��ي��ر من 
بغرض  وذل���ك  الحيوية  ال��م��ض��ادات 
وتحسين  االم���راض  علي  السيطرة 
معدالت النمو وقد ثبت احصائيا أن 
الحيوية  المضادات  استخدام  معدل 
ف��ي ق��ط��اع ال���دواج���ن ي��ف��وق معدل 

اس��ت��خ��دام��ه��ا ف��ي أي ن���وع اخ���ر من 
الحيوانات وذلك لعدة اسباب منها: 

ك��ث��رة االم������راض وال��رغ��ب��ة في   -
السيطرة السريعة عليها، 

بان  للمربيين  الخاطئ  التفكير   -
إض���اف���ة ال���م���ض���ادات ال��ح��ي��وي��ة 
الصحية  المشاكل  جميع  سيحل 

ويقضي علي المرض.
االس���ب���اب ال��ت��ي ت����ؤدي ال���ي فشل 

العاج باملضادات احليوية: 
نوع المضاد الحيوي المستخدم:

مناسب  غير  المضاد  يكون  قد   .١
لعالج الميكروب المسبب للمرض 

مثل:
لعالج  االم��ب��ي��س��ي��ل��ي��ن  اس��ت��خ��دام   -
الميكوبالزما  حالة  في  الدواجن 
م��ي��ك��روب  ان  ال���م���ع���روف  وم����ن 
الميكوبالزما ال يتأثر باي مضاد 

حيوي من مجموعة البنسيلين.
اس��ت��خ��دام م��ض��اد ح��ي��وي غير   -
ال  ال��ذي  التيلوزين  مثل  مناسب 
بل  ال��ك��والي  ميكروب  علي  يؤثر 
يؤثر علي ميكروب الميكوبالزما.

استخدام مضاد حيوي ال يستطيع   .٢
الوصول الي مكان العدوي 

للمضاد  ال��خ��اط��ئ  االس��ت��خ��دام   .٣
الحيوي مثل إعطاء مضاد حيوي 
ب��ال��ف��م ف���ي م��ي��اه ال���ش���رب وه��و 
االص��اب��ات  ح��ال��ة  ف��ي  يمتص  ال 

الجهازية العامة.
إع��ط��اء اك��ث��ر م��ن م��ض��اد حيوي   .٤

بينهما تضاد او عدم تجانس.
منتهي  حيوي  مضاد  اس��ت��خ��دام   .٥
الصالحية او تم تخزينه بطريقة 

غير مناسبة 
الجمع بين استعمال مضاد حيوي   .٦
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اخ��ري فحيث  كيميائية  م��واد  مع 
يجب عدم خلط المضاد الحيوي 
في ماء الشرب مع أي كيماويات 
في  مطهرات  او  فيتامينات  او 

وقت واحد.
٧. عدم االلتزام بالجرعة الصحيحة 
مضاد  لكل  المستخدمة  والمدة 

حيوي. 
٨. استعمال مضاد حيوي غير فعال 

او غير مطابق للمواصفات.
ب. اس���ب���اب ت��ت��ع��ل��ق ب���ال���دواج���ن يف 

املزرعة:
قلة  ال��ط��ائ��ر -  م��ن��اع��ة  ض��ع��ف   .١
الخاليا  وقلة  المناعية  االجسام 
ال  الطائر  تجعل  بالدم  البيضاء 
ب��ال��م��ض��ادات  ل��ل��ع��الج  يستجيب 

الحيوية.
٢- ع���دم ع���زل ال��ط��ي��ور ال��م��ص��اب��ة 
بأسرع  النافقة  م��ن  والتخلص 
ال���ي نشر  ي���ؤدي  م��م��ا  يمكن  م��ا 

الميكروبات في الحظيرة.
ج. اسباب تتعلق بامليكروب:

المقاومة  الميكروب  يكتسب  قد   .١
ل��ل��م��ض��اد ال���ح���ي���وي وي��ت��ح��ول 
ال���م���ي���ك���روب ال�����ي م��ص��ن��ع م��ن 
للمضاد  ال��م��دم��رة  اإلن��زي��م��ات 

الحيوي.
٢.ن��م��و وت��ك��اث��ر ب��ع��ض ال��م��ك��روب��ات 

االنتهازية.
د. اسباب تتعلق بالبيئة التي تربي 

فيها الطيور
وتطهير  بنظافة  االهتمام  ع��دم   -

الحظائر 
عدم االهتمام بنظافة ماء الشرب   -
ع����دم ال��ت��خ��ل��ص م���ن االس���ب���اب   -
في  المناعة  ضعف  الي  المؤدية 

الدواجن 
زي����ادة ال��رط��وب��ة واالم��ون��ي��ا في   -
الحظيرة وقلة االوكسجين وسوء 
مناسبة  بيئة  يوفر  مما  التهوية 
في  وتكاثرها  الميكروبات  لنمو 

جسم الطائر.
التي يجب مراعاتها  االج���راءات 
لتفادي وجود املضادات احليوية 

باألغذية:
١.ض�����رورة ال��ت��أك��د م��ن خ��ل��و لحوم 
الدواجن من المضادات الحيوية 
وذلك بمراعاة مرور فترة مناسبة 
علي تناول المضادات قبل الذبح 
هذه  اث��ار  من  التخلص  يتم  حتي 
ال���م���ض���ادات ال��ح��ي��وي��ة وب��ق��اي��ا 

السموم الناتجة عنها.
٢. ال��ت��أك��د م��ن اع��ط��اء ال��ج��رع��ات 
ال��م��ن��اس��ب��ة ح��س��ب ال��غ��رض من 
المضاد الحيوي كعالج او محفز 

للنمو.
الروتيني  الكشف  نظام  تطبيق   .٣
من  للتأكد  الذبح  قبل  للدواجن 

خلوها من المضادات الحيوية.

الدواجن  منتجات  استخدام  ٤. عدم 
والكبد(غير  )كالجلد  الثانوية 
هذه  ان  حيث  المصدر  معلومة 
لهذه  م��خ��زن  تعتبر  المنتجات 

السموم. 
ال��دواج��ن  للحوم  الجيد  ٥.ال��ط��ه��ي 
بقايا  م��ن  نسبيا  ول��و  للتخلص 
تتكسر  التي  الحيوية  المضادات 

بالحرارة.
ت���ش���دي���د ال����رق����اب����ة ال��ص��ح��ي��ة 
الدواجن وعدم  والدورية علي مزارع 
لهذه  العشوائي  باالستخدام  السماح 

المضادات.
املراجع واملصادر:

 Donoghve DJ.(2003).Antibiotics  .١
 residues in poultry tissue & eggs:
 human health concerns. Poultry

.Sci

https:// www.sfda.gov.sa  .٢

.Antibiotics”. NHS. 5 June 2014 .٣

د. ش��اك��ر ع��ب��د ال���ت���واب، ال��م��ض��ادات   .٤
الحيوية في عالئق الدواجن )٢٠١٥(.
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وم���ن أج���ل ذل���ك ك���ان ل��ن��ا توجه 
يف ه��ذا امل��ق��ال ل��ع��رض امل��واص��ف��ات 
وقد  ومنتجاتها،  للحبوب  القياسية 
غطينا يف مقاالت سابقة معظم هذه 
واس��ت��خ��دام��ات��ه��ا يف مجال  احل��ب��وب 
الداجنة  والطيور  احليواني  اإلنتاج 
ك��م��ك��ون��ات غ��ذائ��ي��ة ل��ألع��الف التي 
أضع  ان  علي  وجب  ولذلك  تتناولها، 
القياسية  امل��واص��ف��ات  أي��دي��ك��م  ب��ني 
تتعاملون  ق��د  ال��ت��ي  احل��ب��وب  لتلك 
معها وكيفية احلكم عليها، علما بأن 
يف  املستخدمة  القياسية  املواصفات 
بصفة  حتديثها  يتم  احلبوب  فحص 

والهيئات  املؤسسات  قبل  من  دوري��ة 
مع  تتمشى  لكي  والعلمية  البحثية 
احلديثة  والتكنولوجيا  العاملية  النظم 
املصاحبة لزراعة وإنتاج وحصاد ونقل 
وت��خ��زي��ن وت����داول احل��ب��وب، وس��وف 
القياسية  امل��واص��ف��ات  معكم  أت��ن��اول 
والشعير  والسورجم  بالذرة  اخلاصة 
كأهم ثالثة حبوب يتم استخدامهم يف 

أعالف احليوانات والدواجن.

 Yellow Corn 1-  الذرة الصفراء
األصفر  ال��ل��ون  ذات  ال���ذرة  ه��ي 
أقطار  معظم  يف  زراع��ت��ه��ا  وتنتشر 

ومناخيا  تتوافق جغرافيا  التي  العالم 
وال  الطبيعية،  زراعته  احتياجات  مع 
يزيد ما حتتويه من الذرة ذات األلوان 
األخرى عن ٢% وتعتبر احلبوب ذات 
حبوب  م��ن  اخلفيف  األح��م��ر  ال��ل��ون 

الذرة الصفراء.
الهامة  التعريفات  بعض  وه��ن��ا 
حبوب  على  اجل��ودة  برقابة  اخلاصة 

الذرة ومنها:

حبوب الذرة التالفة.
هي احلبوب أو أجزائها التي تلفت 

المواصفات القياسية 
للحبوب ومنتجاتها

الحبوب هي المنتج الطبيعي الذي هو نتاج العمليات الزراعية المختلفة في أرض زراعية صالحة لزراعة محاصيل 
الحبوب وتستخدم هذه الحبوب في دورة الطبيعة كغذاء للحيوان وبعدها يتغذى اإلنسان على الحيوان، أو تستخدم 
مباشرة في غذاء اإلنسان، او يتم إجراء عمليات عليها الستخراج منتجات أخرى منها تختلف عن أصل الحبوب التي 
أنتجت منها هذه المنتجات الجديدة في النهاية تكون لصالح اإلنسان والحيوان فيتم استخدامها في تسيير الحياة 

كغذاء وشراب وملبس ودواء ومصادر للطاقة المختلفة وغيرها.......

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

 Dr_ashrafkhalil65@yahoo.com  - 00966559648170 - 00966567806000 - مصنع االعاف
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األم��راض  أو  اجلوية  العوامل  بفعل 
أو  احل���رارة  بسبب  جنينها  تلف  أو 
أو  بالفطريات  أو  الثاقبة  احلشرات 

باإلنبات أو أي تلف مادي أخر.
املواد الغريبة.

هي جميع املواد الغريبة التي متر 
بسهولة عبر منخل ذي ثقوب مستديرة 
)٠,٠٩٣٧ بوصة( وكذا املواد األخرى 
التي تبقى على سطح منخل ذي ثقوب 

مستديرة )٠,١٨٧٥ بوصة(.
حبوب الذرة التالفة باحلرارة.

هي الحبوب أو أجزائها التي تغير 
لونها أو مظهرها بفعل تأثير الحرارة.
استيرادها  عند  الصفراء  ال��ذرة 
لها  رتبة  وكل  رتب  خمسة  لها  يكون 
رقم  ال��ج��دول  يوضحها  م��واص��ف��ات 

.)١(
زنشيستر  وزن  ه��و  ال��ب��وش��ل   *
بما  مكعبة  بوصة   ٢١٥٠,٤٢ وحجمه 
ما  ووزن��ه حسب  يساوي ٥٤٦٢ سم³ 

هو بالجدول.
السابقة  ال��ق��ي��اس��ات  ت��س��ت��خ��دم 
لتحديد رتبة حبوب الذرة على أساس:
أن تكون حبوب الذرة من محصول   )١

نفس العام.
ان تكون الحبوب خالية من العفن   )٢

والروائح والتكتل.
عن  األفالتوكسين  نسبة  تزيد  ال   )٣

٢٠ جزء في البليون.
 B1 افالتوكسين  نسبة  تتعدى  ال   )٤
ع��ن ١٠ ج���زء ف��ي ال��ب��ل��ي��ون من 

مجموعة األفالتوكسينات.
ال تقل نسبة البروتين الخام عن   )٥

.%٧,٥

ال تزيد نسبة الرطوبة في جميع   )٦
الرتب عن ١٥%.

تحدث  التي  للمتغيرات  ونتيجة   )٧
أثناء الشحن والنقل والتفريغ في 
المسموح  النسبة  تكون  الموانئ 
بها في الحدود القصوى لحبوب 
الغريبة  والمواد  المكسورة  الذرة 

في مواني الوصول كاالتي: 
رتبة أولى ٥% - رتبة ثانية ٨% - 

رتبة ثالثة ١٢%.

 Corn Bran 2- نخالة الذرة
هي ناجت ثانوي لعملية طحن الذرة 
وتتكون أساسا من أجزاء من اجلدار 
اخلارجي وأجزاء من احلبوب بعد نزع 
اجلزء األكبر من اإلندوسبرم، ويجب 
العفن والتكتالت  أن تكون خالية من 
والروائح الغريبة والغير مقبولة، ومن 

أهم مواصفاتها:
ال تقل نسبة الرطوبة عن ١٢%  -
ال تقل نسبة البروتين عن ٩%  -

ال تزيد نسبة األلياف عن ١٢%  -
األفالتوكسينات  نسبة  تزيد  ال   -

.20 PPP عن

األفالتوكسين  نسبة  تتعدى  ال   -
مجموع  م��ن   10 PPP ع��ن   B1

األفالتوكسينات.

 Corn Gluten 3- جلوتن ال��ذرة
 Meal

من  النشا  صناعة  عن  ن��اجت  هو 
بالترطيب  التجهيز  بطريقة  ال���ذرة 
النشا  انتهاء استخالص عملية  وبعد 
بالتصفية  القشور  واستبعاد  واجلنني 
من  خاليا  يكون  أن  ويجب  والغربلة، 
التكتالت واألعفان واحلشرات ويكون 
م��ق��ب��ول ال��ط��ع��م وال��رائ��ح��ة، وه��ن��اك 
ن��وع��ان م��ن اجل��ل��وت��ني ع��ل��ى أس��اس 
من  يتبعه  وم��ا  االستخالص  طريقة 

نسبة البروتني وهما:

جلوتن الذرة مرتفع البروتن 
%60 Corn Gluten Meal

ال تزيد نسبة الرطوبة عن ١٢%  )١
ال تقل نسبة البروتين الخام عن   )٢

%٦٠
ال تزيد نسبة األلياف الخام عن   )٣

%٢.٥
عن  الخام  الرماد  نسبة  تزيد  ال   )٤

%٢

جدول )١( مواصفات رتب الذرة الصفراء.
رقم 
أدنى وزن البوشل* الرتبة

بال� كجم
احلد األقصى 
للحبوب التالفة 

باحلرارة%

احلدود القصوى 
جلميع احلبوب 

التالفة%

احلدود القصوى 
حلبوب الذرة 

املكسورة واملواد 
الغريبة%

١٢٥,٤٢٤٠,١٣٣
٢٢٤,٥١٦٠,٢٥٤
٣٢٣,٦٠٨٠,٥٧٥
٤٢٢,٢٤٦١١٠٦
٥٢٠,٨٨٤٣١٥٨

الجدول رقم )١(.



تلفون: 
   management@alkhoraifvet.com.sa

alkhoraif@yahoo.com
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جلوتن الذرة منخفض البروتن 
%40 Corn Gluten Meal

ال تزيد نسبة الرطوبة عن ١٢%  )١
ال تقل نسبة البروتين الخام عن   )٢

%٤٠
عن  الخام  الرماد  نسبة  تزيد  ال   )٣

%٥
ال تزيد نسبة األلياف الخام عن   )٤

%٥

 Corn Gluten ج��ل��وت��وف��ي��د   -4
Feed

هو عبارة عن النواجت الباقية بعد 
واجللوتني  النشا  معظم  استخالص 
االستخالص  عملية  خ��الل  واجلنني 
أهم  ومن   ،Met Milling بالترطيب 

مواصفاتها:
ال تزيد نسبة الرطوبة عن ١٢%  )١

ال تقل نسبة البروتين الخام عن   )٢
%١٦

عن  الخام  الرماد  نسبة  تزيد  ال   )٣
%١٠

ال تزيد نسبة األلياف الخام عن   )٤
%١٢

 Corn ال��������ذرة  ج���ن���ن  ك���س���ب   -5
Germ Meal

املتبقي من  هو عبارة عن اجلزء 
جنني الذرة بعد استبعاد معظم املواد 
الذائبة واملستخلص منه معظم الزيت 
ويجب أن يكون خاليا من العفن، ومن 

أهم مواصفاتها:
ال تزيد نسبة الرطوبة عن ٧%  )١

ال تقل نسبة البروتين الخام عن   )٢
%٢٠

عن  الخام  الرماد  نسبة  تزيد  ال   )٣
%٦

ال تزيد نسبة األلياف الخام عن   )٤
%١٥

عن  الخام  الدهن  نسبة  تزيد  ال   )٥
%٤

6- ك��س��ب ال�����ذرة م���ن���زوع اجل��ن��ن 
Corn Grits

ه��و ع��ب��ارة ع��ن م��ج��روش ال��ذرة 
ال��ق��وام،  صلب  املتوسط  احلجم  ذو 
ويحتوي على نسبة ضئيلة من قشرة 
عمليات  م��ن  وينتج  واجل��ن��ني  ال���ذرة 
والنشا  ال��زي��ت  واس��ت��خ��الص  جتهيز 
بالطريقة اجلافة Dry Milling، ومن 

أهم مواصفاتها:
ال تزيد نسبة الرطوبة عن ٩%  )١

ال تقل نسبة البروتين الخام عن   )٢
%٧

عن  الخام  الرماد  نسبة  تزيد  ال   )٣
%٣
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ال تزيد نسبة األلياف الخام عن ٢%  )٤
ال تزيد نسبة الدهن الخام عن ١%  )٥

امل��ج��روش��ة ذات اجلنن  7-ال�����ذرة 
 Hominy Feed

نخالة  مخلوط  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي 
ال�����ذرة وج����زء م���ن م��ح��ت��وى ال��ن��ش��ا 
واجل��ن��ني حل��ب��وب ال����ذرة يف ص��ورة 
أثناء  وينتج  ناعم  أو  متوسط  جريش 
ومن  للتصنيع،  الذرة  عمليات جتهيز 

أهم مواصفاتها:
ال تقل نسبة البروتين الخام عن ٩%  )١
ال تزيد نسبة الرطوبة عن ١١%  )٢

ال تزيد نسبة األلياف الخام عن ٥%  )٣
ال تزيد نسبة الدهن الخام عن ٥%.  )٤

8- ال��س��ورج��م )ال�����ذرة ال��رف��ي��ع��ة(
.Sorghum Bicolor

هو محصول نشوي يزرع يف وطننا 
السودان  يف  كبيرة  بكميات  العربي 
كمحصول  علية  ال��س��ودان  وتعتمد 
أساسي يف تغذية اإلنسان واحليوان، 

ومنه عدة سالالت منها:
سالة حبوب السورجم البيضاء

هي حبوب السورجم ذات األغلفة 
النوع  ه��ذا  ويحتوي  الشفافة  نصف 
على بقع منفردة أو مجمعة تغطي ما 

ال يزيد عن ٢٥% من احلبة.
سالة حبوب السورجم الصفراء
ال���س���ورج���م ذات  ه����ي ح���ب���وب 
والبيضاء  واحلمراء  الوردية  األغلفة 
على  التي حتتوي  النصف شفافة  أو 
ما ال يزيد عن ١٠% من احلبوب ذات 
األغلفة البنية او احلبوب ذات األغلفة 

الداخلية امللونة والتي ال تنطبق عليها 
مواصفات ساللة السورجم البيضاء.

سالة حبوب السورجم البنية
هي حبوب السورجم ذات األغلفة 
البنية أو ذات األغلفة الداخلية امللونة 
والتي حتتوي على ما ال يزيد عن ١٠% 

من حبوب السورجم ذات األلوان.
سالة حبوب السورجم املختلطة
ه��ي ح��ب��وب ال��س��ورج��م ال��ت��ي ال 
أي سالالت  مواصفات  عليها  تنطبق 
من السورجم البيضاء أو الصفراء أو 

البنية.
يمكن  قياسية  مواصفات  وهناك 
من خاللها الحكم على شحنة حبوب 
يوضحها  ال���ش���راء  ع��ن��د  ال��س��ورج��م 

الجدول التالي رقم )٢(.
السابقة  ال��ق��ي��اس��ات  ت��س��ت��خ��دم 
على  السورجم  حبوب  رتبة  لتحديد 

أساس:
أن ت��ك��ون ح��ب��وب ال��س��ورج��م من   )١

محصول نفس العام.
ان تكون الحبوب خالية من العفن   )٢

والروائح والتكتل.
عن  األفالتوكسين  نسبة  تزيد  ال   )٣

.20 PPP

ال ت��ت��ع��دى ن��س��ب��ة اف��الت��وك��س��ي��ن   )٤
مجموعة  من   10 PPP عن   B1

األفالتوكسينات.
ال تقل نسبة البروتين الخام عن   )٥

.%١٠
ال تزيد نسبة الرطوبة في جميع   )٦

الرتب عن ١٥%.
 %١,٥ عن  التانين  نسبة  تزيد  ال   )٧
ف��ي ح��ب��وب ال��س��ورج��م منخفض 
التانين  نسبة  تزيد  وال  التانين، 
السورجم  حبوب  في   %٣,٥ عن 

مرتفعة التانين. 
الهامة  التعريفات  بعض  وهناك 
حبوب  على  اجل��ودة  برقابة  اخلاصة 

السورجم ومنها:
حبوب السورجم الكاملة.

على  تشتمل  التي  احل��ب��وب  ه��ي 
احل��ب��وب  م��ن   %٥٠ م��ن  أك��ب��ر  نسبة 
منها(  الشوائب  ازاح��ة  )قبل  الكاملة 
التي  األخ���رى  احل��ب��وب  استبعاد  م��ع 

يجب أال تزيد نسبتها عن ١٠%.
حبوب السورجم املكسورة

هي كل أجزاء احلبوب التي متر 

جدول )٢( مواصفات رتب السورجم.
رقم 
أدنى وزن البوشل* الرتبة

بال� كجم
احلد األقصى 

للحبوب التالفة 
باحلرارة%

احلدود القصوى 
جلميع احلبوب 

التالفة%

احلدود القصوى 
حلبوب الذرة 

املكسورة واملواد 
الغريبة%

125,8780,224
224,970,558
324,06211012
423,15431515

الجدول رقم )٢(
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مثلثة  فتحات  ذي  منخل  فتحات  من 
الشكل قطرها )٠,٠٧٨١ بوصة( بعد 

الغربلة.
حبوب السورجم التالفة

التي  أج��زائ��ه��ا  أو  ه��ي احل��ب��وب 
تلفت بفعل العوامل اجلوية واألمراض 
أو  الثاقبة  احلشرات  او  احل��رارة  او 
تلف مادي  أو  باإلنبات  أو  الفطريات 

آخر.
الشوائب 

م��ادة أخ��رى غير حبوب  هي أي 
السورجم ميكن استبعادها من العينة 
األصلية وكذلك احلبوب غير الكاملة 
وامل��ج��ع��دة وك��س��ر ح��ب��وب ال��س��ورج��م 

الصغيرة.
املواد الغريبة

ه��ي ج��م��ي��ع امل����واد ع���دا حبوب 
ال��س��ورج��م ال��ت��ي مت���ر م���ن امل��ن��اخ��ل 
وجميع  بوصة(   ٠,٠٣٩٠٦( اخلاصة 
السورجم  امل��واد األخ��رى غير حبوب 
ذي  منخل  س��ط��ح  ع��ل��ى  تبقى  ال��ت��ي 
 ٠,٠٧٨١٢( قطرها  مثلثة  فتحات 

بوصة(.
حبوب السورجم التالفة باحلرارة

ك��س��ر ح��ب��وب  أو  ح���ب���وب  ه���ي 
السورجم واحلبوب األخرى التي تغير 
لونها ومظهرها وتلفت بفعل احلرارة.

 Broom corn امل��ك��ان��س  ذرة   -9
 Sorghum

وهي إحدى أنواع الذرة الرفيعة، 
ومن أهم مواصفاتها:

الحشرية  اإلصابة  نسبة  تزيد  ال   )١
عن ١٠%.

ال تزيد نسبة المواد الغريبة عن   )٢
.%١٠

ال تقل نسبة البروتين الخام عن   )٣
.%١٠

ال تزيد نسبة الرطوبة عن ١٥%.  )٤
ال ت��ت��ع��دى ن��س��ب��ة اف��الت��وك��س��ي��ن   )٥
مجموعة  من   10 PPP عن   B1

األفالتوكسينات.
األفالتوكسين عن  نسبة  تزيد  ال   )٦

.20 PPP

.Barley 10- الشعير
عن  الناجتة  الشعير  حبوب  هي 
زراعة األصناف السداسية الصفوف 
على  وحتتوي  الصفوف،  الثنائية  أو 
ماال يقل عن ٥٠% من حبوب الشعير 
من   %٢٥ ع��ن  ي��زي��د  ال  وم��ا  الكاملة 
عادية  أخ��رى  شعير  أصناف  حبوب 
ويستخدم الشعير بأنواعه يف أعالف 

احليوانات والدواجن.
الهامة  التعريفات  بعض  وهناك 
حبوب  على  اجل��ودة  برقابة  اخلاصة 

الشعير ومنها:
حبوب الشعير ذو الصفن

غالف  ل��ه  صفني  ذو  شعير  ه��و 
عن  يزيد  ال  ما  على  ويحتوي  ابيض 
الستة  ذو  الشعير  حبوب  م��ن   %١٠

صفوف.
حبوب الشعير السليمة

ه��ي ح��ب��وب ال��ش��ع��ي��ر امل��ن��زوع��ة 
الغالف وغي التالفة.

حبوب الشعير األسود
هي حبوب الشعير املغطاة بقشرة 

سوداء.

حبوب الشعير املكسورة
حتتوي  التي  الشعير  حبوب  هي 
منزوعة  حبوب   %٢٥ من  أكثر  على 

القشرة.
حبوب الشعير التالفة

هي حبوب الشعير أو أجزاء منها 
تلفت بفعل العوامل اجلوية أو الصقيع 

أو احلشرات أو العفن.
الشوائب

م��ادة أخ��رى غير حبوب  هي أي 
العينة  من  استبعادها  ميكن  الشعير 
األصلية وكذلك احلبوب غير الكاملة 
الشعير  ح��ب��وب  وك��س��ر  وامل��ج��ع��دة 

الصغيرة.
املواد الغريبة

أو  الشعير  غ��ي��ر  م���ادة  أي  ه��ي 
بعد  تبقى  وال��ت��ي  األخ���رى  احل��ب��وب 

فصل الشوائب.
قياسية ميكن  مواصفات  وهناك 
من خاللها احلكم على شحنة حبوب 
الشعير عند الشراء يوضحها اجلدول 

التالي رقم )٣(.
السابقة  ال��ق��ي��اس��ات  ت��س��ت��خ��دم 
على  الشعير  ح��ب��وب  رت��ب��ة  لتحديد 

أساس:
ال��ش��ع��ي��ر من  ت��ك��ون ح��ب��وب  أن   )١

محصول نفس العام.
ان تكون الحبوب خالية من العفن   )٢

والروائح والتكتل.
عن  األفالتوكسين  نسبة  تزيد  ال   )٣

.20 PPP

ال ت��ت��ع��دى ن��س��ب��ة اف��الت��وك��س��ي��ن   )٤
مجموعة  من   10 PPP عن   B1
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األفالتوكسينات.
ال تقل نسبة البروتين الخام عن   )٥

.%١٠
ال تزيد نسبة الرطوبة في جميع   )٦

الرتب عن ١٥%.

Barley Bran 11- نخالة الشعير
طحن  لعملية  ث��ان��وي  ن���اجت  ه��ي 
الشعير وتتكون أساسا من أجزاء من 
اجل��دار اخلارجي وأج��زاء من أغلفة 
من  األكبر  اجل��زء  ن��زع  بعد  احلبوب 
اإلندوسبرم، ويجب أن تكون خالة من 
العفن والتكتل والروائح الغريبة، ومن 

أهم مواصفاتها:
ال تزيد نسبة الرماد عن ٩%.  )١

ال تزيد نسبة األلياف عن ١٤%.  )٢
ال تقل نسبة البروتين الخام عن   )٣

.%١٢
ال تزيد نسبة الرطوبة عن ١٤%.  )٤

ال ت��ت��ع��دى ن��س��ب��ة اف��الت��وك��س��ي��ن   )٥
مجموعة  من   10 PPP عن   B1

األفالتوكسينات.
األفالتوكسين عن  نسبة  تزيد  ال   )٦

.20 PPP

أن  ميكنني  تقدم  ما  على  وبناءا 
األس��س  بعض  أوض��ح��ت  إنني  أق��ول 
التي على أساسها ميكنني ان أتعاقد 
العلفية  احلبوب  شحنات  توريد  على 
عندما  ولذلك  ملشروعاتنا،  الالزمة 
استيراد شحنة  على  يتعاقد مستورد 
املواصفات  وضع  فإن  علفية  حبوب 
األولية لها بعناية هي اخلطوة األولى 
املرغوبة،  النوعية  لضمان  واحلرجة 
كما أن التحليل والفحص عند الشحن 
للتأكد من مطابقتها للمواصفات هي 

الركيزة الثانية للجودة.
ان  يجب  احل��ب��وب  وص��ول  وعند 
مت��ر ب��ع��دة اخ��ت��ب��ارات وذل���ك لضبط 

اجلودة فمنها:
 – )اللون  مثل  الطبيعي  الفحص   -١
 – الرطوبة   – الملمس   – الرائحة 

الحرارة – التجانس – الكثافة(.
ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��غ��ذائ��ي ال���ع���ام مثل   -٢
الخام  الدهن   – الخام  )البروتين 
ال��رط��وب��ة –  – األل��ي��اف ال��خ��ام – 

الرماد(.
تحاليل لبعض االعتبارات الغذائية   -٣

هو  والميكوتوكسين  )العفن  مثل 
الحدود  ان  م��ن  بالرغم  الشائع 
المسموح بها في أمريكا ١٠ جزء 
التربية  لحيوانات  البليون  ف��ي 
والدواجن، و٣٠٠ جزء في البليون 
الحد  أن  إال  الكبيرة،  للحيوانات 
والوطن  مصر  في  به  المسموح 
في  ج��زء   ٢٠ يتجاوز  ال  العربي 
النقل  العتبارات  وذل��ك  البليون 
والتداول، وال يزيد تركيز توكسين 

B١ عن ١٠ جزء في البليون(.

)اختيار  الحبوب  وتدريج  فحص   -٤
بالوزن  المئوية  النسبة   – ال��وزن 
الغريبة  والمواد  التالفة  للحبوب 
نسبة   - ال��م��ك��س��ورة  وال��ح��ب��وب 
اإلص���اب���ة  م�����دى   – ال���رط���وب���ة 

بالحشرات(.

املصادر:

 U.S. Grains Council  )١

خبرات ودراسات الباحث.  )٢

جدول )٣(مواصفات رتب الشعير.
رقم 
أدنى وزن البوشل* الرتبة

بال� كجم
احلبوب التالفة 

%
ال تزيد عن

احلبوب التالفة 
احلرارة 

%
ال تزيد عن

املواد الغريبة
%

ال تزيد عن

احلبوب املكسورة 
%

ال تزيد عن

حبوب الشعير 
الرفيعة%

ال تزيد عن

121,33820,21510
220,4340,321015
319,52260,531525
418,1608141835
516,34410352875

الجدول التالي رقم )٣(
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<Comparison in Enzyme> 

 

Green Culture is used 0.5 to 1.0kg per ton of feed for productivity improvement and to supply 
nutrients. 

<Trial for Layers> 

- Trial place : H Farm(Korea) 

- Trial animals : Layer (Hyline brown) 6,000 heads(44week-old), (Control: 2,500, Trial: 3,500) 

- Trial period : 28 weeks (10 April 2013 ~ 16 October 2013)  

- Treatment : Control – Basal, Trial – Basal + 2kg Green culture per ton of feed   

 

<Trial for Broiler> 

 
- Trial place : D Farm(Korea) 

- Trial animals : Broiler(Ross), 20,235 heads (Control: 10,210, Trial: 10,025) 

- Trial period : 31 days(day 1 to 31) July  2013 

- Treatment : Control – Basal, Trial – Basal + 2kg Green culture per ton of feed   

 

As shown above, Green Culture is the product for productivity and very economical using 0,5~1.0kg 
per ton of feed to improve immunity, stabilize gut microflora. 
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Excellent yeast culture for GIT condition improvement 
“Green Culture” 

Yeast culture by definition is the dried product composed of yeast, the media it was grown on, and the 
metabolites produced during the fermentation process. 

Yeast culture incubates in harsh condition biochemically where yeasts don’t get killed. During the 
process, yeast culture used the metabolites secreted to survive, which contains high nutrients of yeast 
cell (amino acid, vitamin, mineral, fiber, enzyme), beneficial metabolites produced from yeast 
decomposing grains and meals to survive, and nutrients from high quality culture medium, Such yeast 
culture contains sufficient nutrients. it is highly economical, plays a rule to provide nutrients to 
proliferate beneficial bacteria in gut, and contains glutamic acids, which enhances palatability due to 
its fermentation smell. 

Yeast culture provides high quality nutrients from various metabolites, promotes the growth of 
beneficial bacteria in gut, stabilizes microflora to improve digestibility, controls harmful gas, reduces 
bad smell from feces, and stimulates immune system to enhance the immunity. 

<Special features of Green Culture> 

  

Green Culture is manufactured in the production process with Daeho’s fermentation know-how where 
it has the best condition for active yeast and culture medium production. In Daeho’s manufacturing 
facilities, highly strict quality control is proceeded in every manufacturing process. And this keeps its 
uniformity. Green Culture has the effect on increase in feed intake, improvement on weight gain and 
FCR, reduction on mortality, decrease in bad smell, and improvement in spawning rate, fertilization 
rate, hatching rate, egg mass, eggshell quality. 

 

In addition, Green Culture has better quality in composition compared to other yeast culture products. 

<Comparison in amino acid> 

 

Excellent yeast culture for GIT condition 
improvement “Green Culture”

Written By:  Dr. Mohamed Salah El-din Ahmed Mansour – GM, Alkhoraif Vet. Co.
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)أواًل( مراحل التطور اجلنيني 
 Embryonic ال������ط������ي������ور  يف 

 development in poultry

ي��م��ر ال��ت��ط��ور ال��ج��ن��ي��ن��ي في 
ال��ط��ي��ور ب��أرب��ع��ة م���راح���ل )ش��ك��ل 
بمجرد  الجنيني  التطور  يبدأ  ١(؛ 
حدوث اإلخصاب، ثم تتم المرحلة 
ال��ث��ان��ي��ة ف��ي أث��ن��اء م����رور وت��ك��ون 
 Oviduct البيض  قناة  البيضة في 
وفيها  الدجاجة  جسم  داخ��ل  ف��ي 
مم،   ٤-٥ إل��ي  الجنين  قطر  يصل 
بمجرد  فتبدأ  الثالثة  المرحلة  أما 
وضع الدجاجة للبيضة حيث تكون 

غالباً درجة حرارة البيئة المحيطة 
في  هو  ما  عن  منخفضة  بالبيضة 
داخل جسم الدجاجة لذلك يدخل 
أو  الجنين في طور سكون  خاللها 
الرابعة  المرحلة  تبدأ  ث��م  ك��م��ون، 
واألخيرة بمجرد احتضان الدجاجة 
التفريخ  ف��ي  )ك��م��ا  للبيض  األم 
وض��ع  ي��ت��م  حينما  أو  ال��ط��ب��ي��ع��ي( 
البيض في داخل المفرخة )التفريخ 
الصناعي(فيستعيد الجنين نشاطه 
يلي شرح ألهم  وفيما  أخ��رى،  مرة 
مراحل  في  تحدث  التي  األح��داث 

التطور الجنيني األربعة:

تأمالت في 
الحياة الجنينية 

للطيور

يُعد التطور الجنيني في الكائنات الحية بصفة عامة من أهم معجزات الخالق 
على  وأجلّها  أعظمها  من  هو  الطيور  في  الجنيني  التطور  أن  إال  وجّل  عّز 
اإلطالق إلنعدام الصلة المباشرة بين الجنين وأمه منذ لحظة وضع الدجاجة 
للبيضة، ولقد أشارت أكثر من أية في القرآن الكريم إلي قدرته عّز وجّل على 
أنه وحده القادر على أن يخرج الحي من الميت كما في قوله تعالي ﴿يُْخِرُج 
َوَكَذِلَك  َمْوِتَها  َويُْخِرُج الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ َويُْحِيي األَْرَض بَْعَد  الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت 
فهو سبحانه القادر على أن يخرج الكتكوت )الحي( تُْخَرُجوَن﴾ ]الروم -١٩[ 
من البيضة )الميت(والبيضة )الميت(من الدجاجة )الحي(}تفسير إبن كثير{، 
داخل  تحدث  التي  والحركات  والعمليات  األح��داث  كم  في  المرء  تفكر  ولو 
البيضة ألدرك عظمته سبحانه وتعالي، فالبيضة في ظاهرها صامته صماء 
اهلل  قطع  فما  المعاني  بكل  معجزة  ومحتواها  في جوهرها  أنها  إال  ساكنة 
الصلة بين جنين الطيور وأمه إال وسخر له كل ما يلزمه ويحتاجه حتى صار 
التطور الجنيني في الطيور من المعجزات الخالدة إلي أن يرث اهلل األرض 
العلم  لطالب  والواضح  السهل  الكالسيكي  النموذج  وأصبح  بل  عليها  ومن 

.Embryology المهتمين بعلم األجنة

أ.د./ طارق أمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن 

كلية الزراعة والطب البيطري، 
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
جوال ٩٦٦٥٤٢٨٢٥٤٧٩+

tarkamin@gmail.com
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اإلخ���������ص���������اب  ع������م������ل������ي������ة   )1(
Fertilization

بمجرد  الجنيني  ال��ت��ط��ور  ي��ب��دأ 
ح����دوث اإلخ���ص���اب؛ ي��ح��ت��اج ش��رح 
إلي مقالة مستقلة  عملية اإلخصاب 
ولهذا فإننا سنتكلم عنها بمشيئة اهلل 
القادم؛  العدد  في  وتعالي  سبحانه 
في  اإلخصاب  يحدث  عامة  وبصفة 
منطقة القمع والتي هي أولى مناطق 
الحيوان  ينجح  وفيها  البيض  قناة 
المنوي في اختراق البويضة ومن ثم 
اندماج المادة الوراثية لألم مع المادة 
الوراثية لألب وبذلك يتكون الزيجوت 

.Zygote

جنين  ح��ي��اة  دورة   )١( ش��ك��ل 
اللحظة  م��ن��ذ  ت��ب��دأ  وال��ت��ي  ال��ط��ي��ور 
األول����ى ب��ع��د اإلخ���ص���اب ح��ي��ث تتم 
)Cleavage )التشقق  التفلج  عملية 

في  ساعة   ٢٠ حوالي  تستمر  والتي 
بتكون  تنتهي  الدجاجة  جسم  داخ��ل 
المنطقة الشفافة والمنطقة المعتمة، 
ث��م ت��ق��وم ال��دج��اج��ة ب��وض��ع البيضة 
الجسترة مرحلة  في  الجنين  ليدخل 

ح��وال��ي  )ت��س��ت��م��ر   Gastrulation
الدجاجة  وضع  بعد  ساعة   ٥٠  -١٦
تكوين  م��رح��ل��ة  ت��ب��دأ  ث��م  للبيضة(، 
 Organogenesis األع��ض��اء  وب��ن��اء 
ينمو  ثم  الفقس،  حتى  تستمر  والتي 
النضج  إل��ي  يصل  أن  إل��ي  الكتكوت 
الجنسي ويصير قادراً على التناسل. 
)2( ال��ت��ط��ور اجل��ن��ي��ن��ي يف داخ��ل 
 Embryonic ال����ب����ي����ض  ق�����ن�����اة 

development in the oviduct

يبدأ التطور الجنيني في الطيور 
مباشرة في  عقب حدوث اإلخصاب 
منطقة القمع في مقدمة قناة البيض 
داخل  في  الجنيني  التطور  ويستمر 
إلى ٢٤-٢٦  لمدة تصل  البيض  قناة 
ال��ت��ي يقضيها  ال��ف��ت��رة  س��اع��ة وه��ى 
البيض حيث  قناة  داخل  في  الجنين 
تكون درجة الحرارة الداخلية لجسم 
الدجاجة °٤١.٥م وهي مناسبة جداً 
والجدير  الجنيني،  التطور  الستمرار 
للزيجوت  األول  اإلنقسام  أن  بالذكر 
يتم في منطقة البرزخ وذلك بعد ٦-٨ 
ساعات من حدوث التبويض، ثم بعد 
القشرة  إلي غدة  البيضة  ذلك تصل 
ال���رح���م ح��ي��ث س��ت��م��ك��ث ه��ن��اك  أو 
على  يُطلق  عندئٍذ  حوالي ٢٠ ساعة 

بها من سيتوبالزم  وما يحيط  النواة 
 Germinal الجرثومي  القرص  اسم 
المح  قمة  على  يظهر  وال���ذي   disc
الحيواني  القطب  ف��إن  ذل��ك  وعلى 
للغاية مقارنة  Animal pole صغير 
 Vegetative pole النباتي  بالقطب 
عملية  وت��ح��دث  الطيور،  بيضة  ف��ي 
التفلج )التشقق( Cleavage للقرص 
في  مكوثه  ف��ت��رة  ط���وال  الجرثومي 
بالذكر  والجدير  القشرة  غدة  داخل 
فقط  تقتصر  التفلج  مستويات  أن 
على القرص الجرثومي وال تمتد إلي 
بالتفلج  يسمى  فإنه  وبالتالي  المح 
 Meroblastic الناقص  أو  الجزئي 
الثدييات التي يكون  )شكل ٢(بعكس 

فيها التفلج كاماًل. 

شكل )١(



32
العدد السادس عرش

ألخاديد  علوي  منظر   )٢( شكل 
جنين  ف��ي  المتكونة  األول��ي��ة  التفلج 
اإلنقسامين  أن  ن��الح��ظ  ال���دج���اج، 
األول والثاني يكونان متعامدين على 
بعضهما )A, B( أما اإلنقسام الثالث 
المتكونة  أج����زاء  األرب��ع��ة  فيشطر 
ذل��ك  ي��ل��ي  ث��م   )C( ثمانية  لتصبح 
 D,( والخامس  ال��راب��ع  اإلنقسامان 
E( اللذان ينشأن من المركز بطريقة 
شعاعيه بحيث تكون الخاليا الوليدة 
الناتجة واقعة في المركز ومالصقة 
يتكون  وع��ن��دم��ا  ال��ب��ع��ض،  لبعضها 
تأخذ   )F( الجنين من ٩٠-٨٠ خلية 
أخاديد التفلج ُبعداً آخر بحيث تكون 
فصل  ليتم  األف��ق��ي  المستوى  على 

الخاليا المركزية عن المح. 

ت�����زداد س��رع��ة ان��ق��س��ام خ��الي��ا 
وتصبح  للجنين  ال��ع��ل��وي  ال��س��ط��ح 
ال��خ��الي��ا أص��غ��ر ح��ج��م��اً وف���ي نفس 
ال���وق���ت ت��ن��ف��ص��ل خ���الي���ا ال��س��ط��ح 
سطح  إل��ي  وتهاجر  للجنين  السفلى 
حيث  منها  أسفل  الموجود  الصفار 
تستقر فوقه )شكل ٣(، وتشكل هذه 
المرحلة من انفصال وهجرة الخاليا 
التجويف  ام��ت��الء  إل���ي  ب��اإلض��اف��ة 
تكون  إلي  بالسائل  الجرثومي  تحت 
في  )ال��رائ��ق��ة(  الشفافة  المنطقة 
الخارج  من  والمحاطة  الجنين  مركز 
على  تظل  والتي  المعتمة  بالمنطقة 
اتصال وثيق وحميم مع المح وبذلك 

فإنه عند فحص أجنة الطيور ساعة 
وقت وضع البيضة يتضح أن الجنين 
 ٦٠.٠٠٠-٣٠.٠٠٠ من  مكوناً  يكون 
خلية في معظم أنواع الطيور وتكون 
الجسترولة Gastrulation قد اكتمل 
ت��ك��ون��ه��ا ح��ي��ث ت��ح��ول ال��ج��ن��ي��ن من 
ثالثة  إلي  الخاليا  من  واح��دة  طبقة 
طبقات هي اإلكتودرم أو االبيبالست 
أو  واإلن���دودرم  الخارجية(  )الطبقة 
الداخلية( )الطبقة  الهيبوبالست 
والميزودرم )الطبقة الوسطى( )شكل 

.)٣
)3( التطور اجلنيني عقب وضع 
 Postovipositional ال��ب��ي��ض��ة 

 Development

يستمر التطور الجنيني للكتكوت 
البيضة  دامت  ما  البيض  قناة  داخل 
المخصبة في داخل التجويف البطني 
ح��رارة  درج��ة  تكون  حيث  للدجاجة 
الجسم الداخلي للدجاجة )٤١.٥°م(
إال  الجنيني،  للتطور  تماماً  مناسبة 
للبيضة  الدجاجة  وضع  بمجرد  أنه 
درجة  ألن  الجنيني  التطور  يتوقف 
حرارة  درجة  من  أقل  تكون  الحرارة 
في  الجنين  ي��دخ��ل  وب��ذل��ك  الجسم 
دخ��ول  لحين  سكون  أو  كمون  فترة 

البيض إلي المفرخة.
التطور اجلنيني يف  )4( مراحل 

داخل ماكينات التفريخ
 Embryonic development in

the incubator

الجنيني  ال��ت��ط��ور  ج���ذب  ل��ق��د 

شكل )٢(
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 In ovo البيضة  داخ��ل  في  للطيور 
وخ������ارج ج��س��م ال���دج���اج���ة ب��ع��دم��ا 
األم  بين  المباشرة  الصلة  انقطعت 
والمهتمين  العلماء  انتباه  والجنين 
م���ن���ذ آالف  ال�����دواج�����ن  ب��ص��ن��اع��ة 
السنين، وعلى الرغم من عدم توافر 
الصناعي  التفريخ  ع��ن  المعلومات 
التاريخية  ال��م��ؤل��ف��ات  ف��ي  للبيض 
قد  أرسطو  أن  إال  القديمة  للعصور 
تاريخ  بعنوان  كتابه  ف��ي  إليه  أش��ار 
 ،”Historia Animalium” الحيوان 
ومن المعروف والمؤكد لدى الجميع 
أن المصريين والصينيين القدماء قد 
برعوا وتفوقوا في التفريخ الصناعي 
لبيض الدواجن وذلك من قبل كتابات 

أرسطو بزمن كبير.

ساعة  والعشرين  األرب���ع  خ��الل 

تمييز  يمكن  ال��ت��ف��ري��خ  م��ن  األول����ى 
حلقة  شكل  على  المعتمة  المنطقة 
المنطقة  من  شفاف  بحزام  تحيط 
الجنين  مركز  في  ويوجد  الشفافة 
حلقة صماء من خاليا الهيبوبالست 
الجنين  قطر  ويبلغ   ،Hypoblast
المنطقة  وتصبح  ٠.٥س��م،  الداخلي 
في  ويتكون  الشكل  كمثرية  الرائقة 
منتصفها الخط أو الشريط البدائي 
أو  واألخ����دود   Primitive streak
 Primitive ال��ب��دائ��ي  ال��م��ن��خ��ف��ض 
المرتفعان  يحده  وال���ذي   Groove
ثم   Primitive ridges ال��ب��دائ��ي��ان 
تنتفخ مقدمة الخط البدائي انتفاخاً 
طفيفاً من األمام مكونة بذلك العقدة 
 Hensen’s هنسن  عقدة  أو  البدائية 
هجرة  عن  وينتج   ،)٣ )شكل   node
تكون  المرحلة  تلك  خ��الل  الخاليا 

الطبقات النسيجية الثالثة الرئيسية 
ال��خ��ارج��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ة  وه���ى  للجنين 
Ectoderm(والطبقة  )اإلك���ت���ودرم 
)Endoderm )اإلن���دودرم  الداخلية 

وال��ط��ب��ق��ة ال��وس��ط��ى )ال���م���ي���زودرم 
ينشأ  ٣(وال��ت��ي  Mesoderm()شكل 
واألجهزة  األعضاء  كل  منها  كل  عن 
بعد ذلك حيث ينشأ من اإلكتودرم كل 
من النسيج الطالئي المغلف لكل من 
وكذلك  المجمع  وفتحة  والفم  األنف 
ينشأ منها كل من الريش والحراشيف 
النخامية،  والغدة  العصبي  والجهاز 
أما طبقة الميزودرم الوسطى فينشأ 
عنها كل من العظم والعضالت والدم 
والقناة  وال��ك��ل��ى  األدري���ن���ال  وق��ش��رة 
التناسلية،  واألع���ض���اء  التناسلية 
وينشأ عن طبقة اإلندودرم الداخلية 
من  لكل  المبطن  الطالئي  النسيج 

شكل )٣( هجرة الخاليا عبر الخط البدائي )الحظ األسهم( وتكون طبقات اإلندودرم والميزودرم. 
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We wish to exhibit in:
 Saudi Agriculture 2017
 Saudi Agro-Food 2017
 Saudi Food-Pack 2017

Please send us an offer without obligation:
1 - Inside space only (SR 1425 /m2)                          m2

2 - Inside space with organiser’s
     stand-fitting (SR 1625/m2)                                    m2

Comprising: carpet, partitions, fascia (no logo),
3 spot lights, 1 power outlet, 1 counter, 2 chairs, 1 table.

نرغب امل�شاركة يف:

                املعر�ض الزراعي ال�سعودي 2017

                املعر�ض ال�سعودي للأغذية الزراعية 2017

                املعر�ض ال�سعودي لتغليف الغذاء 2017

نرجو اإر�سال عر�ض لنا بامل�شاحات التالية:

١ - م�ساحة داخلية فقط        1425 ر.�س. /م٢                                  م٢

1625 ر.�س. /م٢                                 م٢ ٢ - م�ساحة داخلية مع جتهيز 

ت�سمل �سجاد الأر�سيات، اجلدران، لوحة الواجهة با�سم ال�سركة العار�سة فقط )دون ال�سعار(،

ك�سافات عدد 3، تو�سيلة كهربائية عدد ١، كاونرت عدد ١، كر�سي عدد ٢، طاولة عدد ١.

Space Option Form
Company Name:

P. O. Box:

City:

Zip:

Country:

Telephone:

Fax:

Mobile:

E-mail:

Person In Charge:

Position in Company:

Description of Exhibits:

ا�ستمارة اختيار امل�ساحة

الإ�سم:

�سندوق بريد:

المدينة:

الرمز البريدي:

البلد:

هاتف:

فاك�س:

جوال:

بريد اإلكتروني:

ال�سخ�س الم�سوؤول:

الوظيفة:

المعرو�سات:

Please fill the form and return it to: نرجو ملء �ال�صتمارة و�إعادتها يف �أقرب فر�صة �إىل:

Saudi Agriculture 2017
The 36 th Int’l. Agriculture, Water & Agro-Industry Show

Held Concurrently:

Saudi Agro-Food 2017
Saudi Food-Pack 2017

املعر�ض الزراعي ال�سعودي 2017
املعر�س الدويل �صاد�س والثالثون للزراعة واملياه وال�صناعات الزراعية

بالتزامن مع :

املعر�ض ال�سعودي للأغذية الزراعية 2017

املعر�ض ال�سعودي لتغليف الغذاء 2017

8 - 11 October 2017
Riyadh International Conventions & Exhibitions Center

 18 - 21 حمرم 1٤٣9هـ املوافق 8 - 11 اأكتوبر 2017 م

مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

Att.: Firas Fares
P.O. Box: 56010 - Riyadh 11554 - KSA
Tel: +966 920024020 Ext.: 517 - Fax: +966 11 2295612
Mobile: 050 843 2090
E-mail: firas.fares@recexpo.com

عناية/ فرا�س فار�س

�ض.ب: 56010 - �لريا�ض 11554 - �ململكة �لعربية �ل�صعودية

هاتف: 920024020 966+ حتويلة: 517 - فاك�ض: 2295612 11 966+

جو�ل: 0508432090

firas.fares@recexpo.com :بريد �إلكرتوين
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الهضمية  والقناة  والحنجرة  الكبد 
الثيموسية  وال��غ��دة  الدرقية  وال��غ��دة 
الدرقية  ج��ارات  وغ��دة  والبنكرياس 
الهوائية  والشعب  الهوائية  والقصبة 

والرئة.

في أثناء اليوم الثاني من التفريخ 
 Head fold تتكون طية )ثنية(الرأس
والتي تكون هاللية الشكل والتي تعمل 
على رفع رأس الجنين ألعلى من على 
إلي  الميزودرم  ويتميز  المح،  سطح 
على  تكون  التي   Somites سوميتات 

تكرارياً  تعقياًلً  معقلة  عقل  شكل 
الحبل  جانبي  على  منتظمة  وتكون 
اليوم  نهاية  عند  وت��وج��د  ال��ظ��ه��رى 
أزواج   ٤ ن��ح��و  ال��ت��ف��ري��خ  م��ن  األول 
الوضع  ه��و  )وه���ذا  السوميتات  م��ن 
المثالي(إال أنه قد يمكن أن تصل إلي 
٥-٦ أزواج من السوميتات، ومع نهاية 
نحو  توجد  التفريخ  من  الثاني  اليوم 
 ،)٤ )شكل  السوميتات  من  زوج   ٢٧
أجزاء  ويتكون كل سوميت من ثالثة 
)وتتكون   Myotome الميوتوم  هي 
وقطعة  الهيكلية(،  ال��ع��ض��الت  منه 

شكل )٤( جنين عمرة ٤٨ ساعة )٢٧ زوج من السوميتات(.

منها  )وتتكون   Sclerotome هيكلية 
أدمية  وقطعة  الهيكلية(،  التراكيب 
Dermatome )وتتكون منها األدمة(.

الثالث  يومه  الجنين  بلوغ  وعند 
ت��ت��ك��ون ب��راع��م األج��ن��ح��ة واألرج����ل 
من  زوج   ٤٠-٤٣ وي��وج��د  متماثلة، 
لليوم  ال��وص��ول  وم���ع  ال��س��وم��ي��ت��ات، 
الجناح  أصابع  رؤي��ة  يمكن  السادس 
وأصابع القدم ويمكن تمييز المنقار، 
وفي اليوم السابع تبدأ منابت الريش 
يبدأ  العاشر  اليوم  الظهور، وفي  في 
ظهور العرف وتظهر فتحة األنف على 
هيئة شق ضيق ويبدأ تصلب المنقار، 
وف���ي ال���ي���وم ال��ث��ال��ث ع��ش��ر تغطى 
األرج��ل  سطح  م��ن  ك��ل  الحراشيف 
وفي  األصابع،  وسالميات  الخارجية 
اليوم الثامن عشر يبلغ طول المنقار 
٥.٧ مم، وفي اليوم العشرون ال يوجد 
يحدث  لكن  المنقار  طول  في  زي��ادة 
إن��س��الخ  نتيجة  ال��ط��ول  ف��ي  ن��ق��ص 
الطبقة الجلدية الخارجية، وال يوجد 
الثالث،  القدم  أصبع  في طول  زيادة 
داخل  الصفار في  ويتم سحب كيس 
غشاء  ويظل  الكتكوت  بطن  تجويف 
للجنين  مالصقا  ألنتويس  الكوريو– 
وللقشرة وبعد الفقس يخرج الجنين 
ألنتويس  مخلفا وراءه غشاء الكوريو– 

متصال بالقشرة.
املراجع 

وتكنولوجيا  »ب��ي��ول��وج��ي��ا  ك��ت��اب 
طارق  د.  أ.  ال��دواج��ن«  في  التفريخ 
المعارف  الناشر منشأة  أمين عبيد، 

باألسكندرية عام ٢٠١٠.
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خالل الفترة االنتقالية كلها )١٩-
٢٣ أسبوع( يزداد وزن الجسم بمقدار 
٥٧٠ جم وهي أكبر من مقدار الزيادة 
في الوزن خالل الفترة ١٥-١٩ أسبوع 
في  وكذلك هي  تبلغ ٣٥٠ جم  والتي 
نفس الوقت أكبر من مقدار الزيادة في 
الوزن خالل الفترة التالية لها مباشرة 
)٢٣-٢٧ أسبوع( والتي تبلغ ٤٥٠ جم، 
إلى  الزيادة  تلك  في  السبب  ويرجع 
من  لكل  والمضطرد  الكبير  النشاط 
عن  الناشئ  البيض  وقناة  المبيض 

االستجابة للتنشيط الضوئي، وتُشير 
الطائر  احتياج  أن  إل��ى  ال��دراس��ات 
اليومي من البروتين خالل تلك الفترة 
في  وه���و  ج��م/ط��ائ��ر/ي��وم   ١٠ يبلغ 
تقديمه  يتم  مما  بكثير  أقل  الحقيقة 
ارتفاع  في  يتسبب  قد  وه��ذا  بالفعل 
حامض اليوريك في بالزما الدم مما 
بمرض  الطيور  إص��اب��ة  ف��ي  يتسبب 
 Articular gout المفصلي  النقرس 
لألرجل  كبيرة  متاعب  يُسبب  وال��ذي 
ألهم  ع��رض  يلي  وفيما  بعد،  فيما 

التأثيرات االيجابية للعليقة االنتقالية 
خالل الفترة التي تسبق اإلنتاج وهي 

تتضمن النقاط التالية:

)ميتابولزم(  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل   -١
للكالسيوم.

٢-وزن الجسم وحجمه.

٣-التركيب البنائي للجسم.

٤-وزن البيضة ونسبة الفقس.

العليقة التجهيزية أو االنتقالية 
ألمهات التسمين

خالل مرحلة النمو تتعرض أمهات التسمين إلي برامج التقنين الغذائي ألنه من الضروري جداً االهتمام والحرص 
الشديدين بتوفير التغذية المثالية دون إفراط وال تفريط ألن حدوث أي خلل خالل فترة التربية يتطلب بالضرورة 
إصالحه قبل الدخول في مرحلة إنتاج البيض، وبوصول أمهات التسمين إلي عمر ١٩ أسبوع يجب تغيير الوضع بهدف 
تهيئة الطيور للنضج الجنسي؛ حيث تتغير االحتياجات الغذائية لألمهات خالل الفترة الحرجة عن حياتها )١٩-٢٣ 
أسبوع(وذلك ُقبيل دخولها في اإلنتاج حيث يكون هناك اختالفات كبيرة في التمثيل الغذائي تكون مرتبطة بنمو وتطور 
كل من المبيض وقناة البيض والعظم النخاعي مما يتطلب تقديم علف ذو مواصفات خاصة خالل تلك الفترة والذي 
يتميز بإرتفاع محتواه من الكالسيوم لكي يتم بناء مخازن الكالسيوم اإلستراتيجية في العظم النخاعي التي يستخدمها 
 Prebreeder )الطائر فيما بعد في بناء القشرة )شكل ١(، وأحياناً تستخدم العليقة االنتقالية أو التجهيزية )قبل اإلنتاج
nutrition بهدف تصحيح مشاكل النمو والتجانس في أوزان الجسم إال أنها وسيلة غير كافية، تحتوي العليقة االنتقالية 

علي ١٦-١٨ % بروتين و٢٧٥٥-٢٨٦٥ كيلو كالوري/ كجم و١.٣- ١.٦ % كالسيوم و٠.٤٠- ٠.٤٥ % فوسفور متاح.

السيدة/ غادة زكريا عيد
ghadae5@gmail.com باحثة يف علوم تغذية الدواجن، بريد الكتروني
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)ميتابولزم(  الغذائي  التمثيل   -1
Ca+2 Metabolism للكالسيوم

أثبتت الدراسات أن هناك عالقة 
والعليقة  البيض  إنتاج  معدالت  بين 
البيضة  تستهلك  حيث  االنتقالية 
تقدر  الكالسيوم  م��ن  كمية  األول���ى 
عليها  تحصل  ج��م   ١.٥-٢ بحوالي 
والعظم  العلف  من  كل  من  الدجاجة 
العليقة  ت��ت��م��ي��ز  ل��ذل��ك  ال��ن��خ��اع��ي، 
االن��ت��ق��ال��ي��ة ب��إرت��ف��اع م��ح��ت��واه��ا من 
مخازن  ببناء  تسمح  لكي  الكالسيوم 
العظم  في  اإلستراتيجية  الكالسيوم 
الطائر  يستخدمها  التي  النخاعي 
فيما بعد في بناء القشرة، اليوم تتميز 
السالالت الحديثة من األمهات بطول 
 Clutch length سلسلة وضع البيض
والذي يُحقق ٨٥-٨٧% إنتاج عند قمة 
الغذائي  التمثيل  فإن  ولذلك  اإلنتاج 
خالل  بمكان  األهمية  من  للكالسيوم 
الليجهورن  دج��اج  وف��ي  الفترة،  تلك 
عدم  أن  وج��د  أق��ف��اص  ف��ي  المربى 
توافر الكالسيوم بالقدر الكافي خالل 
فترة ما قبل اإلنتاج يتسبب في حدوث 
األق��ف��اص(  )ت��ع��ب  ب��األرج��ل  مشاكل 
Cage layer fatigue، وهذه الظاهرة 
ال  ألنها  األمهات  مع  الحدوث  ن��ادرة 
تتربى في أقفاص مما يُتيح لها حرية 
العنبر  داخ��ل  في  والتريُض  الحركة 
باإلضافة إلى إمكانية الحصول على 
مصادر أخرى إضافية من الكالسيوم 
أو  المكسور  البيض  قشر  ُفتات  مثل 
أو  المنثور  الجيري  الحجر  حبيبات 
مسحوق الصدف، وال يفوتنا في هذا 
نقص  أن  علي  التأكيد  إل��ي  المقام 
في  يتسبب  العليقة  ف��ي  الكالسيوم 
التبويض حيث  تعطل وإعاقة حدوث 
نقص  تعانى  ال��ت��ي  ال��ط��ي��ور  تتوقف 

الكالسيوم عن اإلنتاج إلى أن يتم سد 
مخازن  بناء  وإعادة  الكالسيوم  نقص 
العظم  ف��ي  ال��م��وج��ودة  ال��ك��ال��س��ي��وم 

النخاعي.
ه���ن���اك ث���الث���ة ب����دائ����ل ي��م��ك��ن 
األمهات  قطعان  لتزويد  استخدامها 
االنتقالية  الفترة  خالل  بالكالسيوم 

)قبل اإلنتاج( وهي:
العليقة  على  التغذية  استمرار   -١
النامية التي تحتوى فقط على ٠.٩ 
إلى  الوصول  -١% كالسيوم حتى 
مرحلة ٥% إنتاج بيض والتي تقوم 
الوزن  الثقيلة  البدارى  بإنتاجها 
جنسياً  تنضج  ألنها  القطيع  في 
الخفيفة  األخ��ري��ات  ع��ن  مبكراً 
الوزن، وال يفوتنا في هذا المقام 
إلى القول بأن الدجاجة تستطيع 
إنتاج حتى ٣ بيضات وهي تتناول 
الكالسيوم  من  محتواها  عليقة 
ال��دج��اج��ات  ت��ق��وم  ب��ع��ده��ا   %١
المنتج  البيض  أو  الفرشة  بأكل 
وذلك  المكسور  البيض  قشر  أو 

الكالسيوم  من  احتياجاتها  لتلبية 
المبيض  ت��وق��ف  ذل��ك  يعقب  ث��م 
بمجرد  فإنه  ولذلك  العمل،  من 
إن��ت��اج بيض  إل���ى ٥%  ال���وص���ول 
العليقة  إل��ى  ف��وراً  التحول  يجب 
ال  النظام  ه��ذا  ولكن  اإلنتاجية، 
من  ألنه  السريع  بالتحول  يسمح 
)تنكات(  خزانات  تفريغ  الصعب 
علماء  فإن  ولذلك  تماماً،  العلف 
تطبيق  بعدم  ينصحون  التغذية 
هذا النظام من التغذية ألنه يضر 

بالحياة اإلنتاجية للطائر.
االنتقالية  العليقة  على  التغذية   -٢
التي تحتوى على ١.٥% كالسيوم 
العظم  لبناء  الفرصة  تتيح  والتي 
ال��ن��خ��اع��ي ب��ش��ك��ل ج��ي��د وال���ذي 
يكون بمثابة المخزون االحتياطي 
في  للكالسيوم  االس��ت��رات��ي��ج��ي 
ويجب  ال��دج��اج��ة،  جسم  داخ���ل 
أن ١.٥%  االع��ت��ب��ار  ف��ي  األخ���ذ 
كالسيوم ليس كافياً للحفاظ على 
الدجاجة  أن  حيث  البيض  إنتاج 

شكل )١( العظم النخاعي في داخل العظام الطولية للدجاجات البياضة.
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فقط  بيضات   ٤-٦ إنتاج  يمكنها 
بعدها  العليقة  ه��ذه  باستخدام 
ي��ت��أث��ر ن��ظ��ام ال��ت��ب��وي��ض س��ل��ب��اً، 
ولذلك فإنه يجب أن تحل العليقة 
اإلنتاجية محل العليقة االنتقالية 
البيض،  إنتاج  في  ال��دخ��ول  قبل 
وهناك عالمة جيدة يمكن األخذ 
إلى  التحول  ميعاد  لتحديد  بها 
العليقة اإلنتاجية وهي إنتاج أول 
يحدث  ما  غالباً  هذا  ألن  بيضة 
قبل الوصول إلى ١% إنتاج بعشرة 
أيام أي أن الفرق الزمني بين أول 
بيضة و١% إنتاج يكون في حدود 

١٠ أيام.
اإلنتاجية  العليقة  على  التغذية   -٣
ق��ب��ل ال��ن��ض��ج ال��ج��ن��س��ي وذل���ك 
المبكرة  الطيور  حصول  لضمان 
ف����ي ال���ن���ض���ج ال��ج��ن��س��ي ع��ل��ى 
مما  الكالسيوم  من  احتياجاتها 
إنتاج  على  الحفاظ  على  يعمل 
البيض المبكر، ويمكن البدء في 
اإلنتاجية  العليقة  على  التغذية 
بثالثة  ال��ج��ن��س��ي  ال��ن��ض��ج  ق��ب��ل 
أكثر  التبكير  أسابيع ويجب عدم 
من ذلك حتى ال يُشكل ذلك عبئاً 
زائداً على الكلية لكي تتخلص من 
احتياجات  الزائد عن  الكالسيوم 
ال��ط��ائ��ر، وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن��ه 
األن تتغذى الديوك على العالئق 
اإلنتاجية )والتي هي في الحقيقة 
احتياجات  أض��ع��اف   ٤-٦ توفر 
ال���دي���وك م���ن ال��ك��ال��س��ي��وم( وال 

تحدث بها مشاكل في الكلية.

 Body وح��ج��م��ه  اجل��س��م  ٢-وزن 
weight and size

النضج  عند  الجسم  وزن  يُعتبر 

الجنسي أهم صفة تتحكم في األداء 
ولكل  األم���ه���ات،  لقطيع  اإلن��ت��اج��ي 
ساللة وزنها الخاص بها عند النضج 
إليه  الوصول  يجب  وال��ذي  الجنسي 
حتى يمكن الحفاظ على إنتاج البيض 
والمثابرة  اإلنتاج  قمة  إلى  والوصول 
ع��ل��ي��ه��ا، وب��ص��ف��ة ع��ام��ة ال يُ��ن��ص��ح 
كوسيلة  االنتقالية  العليقة  باستخدام 
الوقت  ألن  الجسم  وزن  لتصحيح 
أص��ب��ح م��ت��أخ��راً ج���داً إال أن��ه يمكن 
اعتبارها أحد دعامات إدارة القطيع.

أوزان  تكون  األح��ي��ان  بعض  ف��ي 
عند  المثالي  ال��وزن  من  أقل  الطيور 
الحالة  ه���ذه  ف��ي  الجنسي  ال��ن��ض��ج 
قبل  الجسم  وزن  تصحيح  م��ن  الب��د 
البيوت  حالة  وف��ي  جنسياً،  بلوغها 
اإلث��ارة  ميعاد  تأخير  يمكن  المغلقة 
ويمكن   ، الضوئي(  )التنبيه  الضوئية 
لزيادة  االنتقالية  العليقة  استخدام 
رفع  خ��الل  م��ن  وذل���ك  الجسم  وزن 
تلك  الطاقة ألنه خالل  محتواها من 
المرحلة العمرية يزداد إنتاج هرمون 
اإلستروجين الذي يؤثر على ميتابولزم 
في  الكبد  يستخدمها  التي  الدهون 
يؤثر  وبالتالي  الصفار  م��واد  تخليق 
على تطور المبيض، ويجب األخذ في 
االعتبار أن تلك الزيادة المفاجئة في 
بنمو  مصحوبة  تكون  ال  الجسم  وزن 
في  فإنه  عليه  وبناًء  العظمى  الهيكل 
فيها  يكون  التي  الشديدة  ال��ح��االت 
الجسم  وقامة  منخفضاً  الجسم  وزن 
قصيرة فإن التغذية على عليقة مركزة 
سيزيد من وزن الجسم وتظل القامة 
طول  ي��ك��ون  حيث  ه��ي  كما  قصيرة 
عظمة الساق قصيراً مما يجعل هذه 
حاالت  لحدوث  عرضة  أكثر  الطيور 
 Prolapse المجمع  فتحة  ان��ق��الب 

وحاالت نهش فتحة المجمع.
3-ال���ت���رك���ي���ب ال���ب���ن���ائ���ي ل��ل��ج��س��م 

Body composition

للجسم  البنائي  التركيب  يلعب 
في  هاماً  دوراً  الجنسي  النضج  عند 
فترة  خاصة  البيض  إنتاج  معدالت 
الدجاجة  تحتاج  حيث  اإلن��ت��اج  قمة 
كبيرة  كميات  إلى  الفترة  تلك  خالل 
ت��ح��ص��ل عليها  ال��ط��اق��ة وال��ت��ي  م��ن 
مخازن  إن  بل  الغذاء  من  فقط  ليس 
أو  المؤقتة  )أو  ثابتة  الغير  الدهون 
تعتبر  الدجاجة  جسم  في  المتغيرة( 
م���ص���دراً ه���ام���اً إلم�����داد ال��دج��اج��ة 
قمة  على  للحفاظ  الالزمة  بالطاقة 
المخازن  تلك  أهمية  وتزداد  اإلنتاج، 
)أو  الحراري  اإلجهاد  فترات  خالل 
 ، الجوية(  ال��ح��رارة  ارت��ف��اع درج���ات 
الدهون  مخازن  أن  بالذكر  والجدير 
غير الثابتة تتكون خالل فترة ما قبل 
البلوغ وبمجرد بلوغ الطائر فإن قدرته 
محدودة  تصبح  الدهون  تخزين  على 
بناء  على  يعمل  الطائر  ف��إن  ولذلك 
وتخزينها  الدهون  من  الكافي  القدر 
في جسمه لإلستفادة منها فيما بعد.
الفقس  ونسبة  البيضة  وزن   -4

Egg weight and hatchability

ثقيلة  الدجاجة  أن  المعلوم  م��ن 
ال��وزن  في  كبيراً  ص��ف��اراً  تنتج  ال��وزن 
كبيرة  الناتجة  البيضة  تكون  وبالتالي 
الوزن مما ينتج عنها كتكوت ثقيل الوزن، 
ولهذا فإننا في حاجة ماسة للحصول 
أثبتت  ولقد  ال���وزن،  كبير  بيض  على 
الدراسات أن زيادة مستوى الحامض 
الدهني اللينوليك Linoleic acid في 
العليقة االنتقالية يزيد من وزن البيضة 
في المراحل األولى من اإلنتاج ولذلك 
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ينصح العلماء بأن ال يقل مستواه عن 
١% في العليقة االنتقالية، كذلك تعمل 
زيادة  وباألخص  البروتين  نسبة  زيادة 
الميثيونين  أألميني  الحامض  مستوى 
وزن  زيادة  االنتقالية على  العليقة  في 
البيضة في أولى مراحل اإلنتاج، كما 
العلف  كمية  زي��ادة  أن  العلماء  الحظ 
جم/يوم/  ١٥٩ إلى  للطيور  المقدمة 
أسبوع   ١٦-٢٨ الفترة  خ��الل  ط��ائ��ر 
وزاد  الجنسي  النضج  من  أس��رع  قد 
عند  جم   ٤ بمقدار  البيضة  وزن  من 
حدثت  ق��د  أن��ه  إال  أس��ب��وع   ٢٨ عمر 
الصفارين  ذو  البيض  نسبة  في  زيادة 
بمقدار ١١% مقارنة ب� ٤% في الوضع 

الطبيعي.

هناك ارتباط بين محتوى البيضة 
الفقس  الغذائية ونسبة  العناصر  من 
خاصة في أولى مراحل اإلنتاج، ومن 
المعروف أنه عند بداية اإلنتاج تكون 
ذلك  ويرجع  منخفضة  الفقس  نسبة 
عدم  وإل���ى  البيض  وزن  صغر  إل��ى 
الخارجية  الجنينية  األغشية  تطور 
 Extra-embryonic اإلض��اف��ي��ة  أو 
membranes مما يصاحبه انخفاض 
الغذائية  العناصر  إنتقال  معدل  في 
ثبت  ولقد  الجنين،  إلى  الصفار  من 
الفيتامينات  من  البيضة  محتوى  أن 
“ب”(  فيتامينات  مجموعة  )خاصة 
في  الطبيعي  مستواها  إلى  تصل  ال 
البيضة إال بعد إنتاج ٧-١٠ بيضات، 

زي��ادة  إل��ى  توجٌه  هناك  ف��إن  ولذلك 
كل  م��ن  االنتقالية  العليقة  محتوى 
األحماض  وبعض  الفيتامينات  م��ن 
الدهنية  األحماض  وبعض  األمينية 
وذلك بهدف الحصول على بيض غنى 
بتلك العناصر الضرورية لنمو الجنين 

منذ أولى مراحل إنتاج البيض.

املراجع 
ك��ت��اب »ف��س��ي��ول��وج��ي��ا ال��ت��ن��اس��ل 
وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا ف���ي م������زارع أم��ه��ات 
عبيد،  أمين  طارق  أ.د./  الدواجن«، 
الطباعة  لدنيا  ال��وف��اء  دار  الناشر 

والنشر باإلسكندرية عام ٢٠١٣.
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وت��خ��ت��ل��ف ط����رق م��ق��اوم��ة ه��ذه 
كالتحصينات  ومكافحتها  االم��راض 
هذه  ض��د   vaccination ال��وق��ائ��ي��ة 
االمراض الوبائية وكذلك اتباع طرق 
 biosecurity واساليب االمن الحيوي
المناعات  ق��ي��اس  ال���ي  وب��االض��اف��ة 
من  وغ��ي��ره��ا   seroprevelence
ولكن  والمكافحة  ال��وق��اي��ة  اساليب 
ام��راض  مجاالت  في  المتخصصين 
انه هناك مجموعة  يعلمون  الدواجن 
المحتلفة  ال���دواج���ن  أم�����راض  م���ن 
وهي  سلفا  ذكر  ما  عن  طبيعتها  في 
ام�����راض ال����دواج����ن ال��غ��ي��ر وب��ائ��ي��ة 
المتنوعه  االم����راض  عليها  ويطلق 

وهي    Miscellaneous Diseases
م��ج��م��وع��ه م��ن االم�����راض ق��د تقدر 
وتشكل  ال��دواج��ن  تصيب  بالعشرات 
ولكنها  حياتها  علي  وخطورة  تهديدا 
عن  ومسبباتها  طبيعتها  في  تختلف 
فان  ولذلك  الوبائية  االم���راض  تلك 
قد  ومكافحتها  منها  الوقاية  ط��رق 
يختلف بالتبعيه ولذلك نود ان نسرد 
بعض الحقائق عن أهم تلك االمراض 
لحياة  وت��ه��دي��دا  ان��ت��ش��ارا  واك��ث��ره��ا 
الخسائر  تجنب  في  ام��ال  ال��دواج��ن 
تلك  تحدثها  ق��د  التي  والمشكالت 
االمراض داخل عنابر تربية الدواجن 

وخاصة التربية المكثفة التجاريه.

1- االحتباس )االجهاد( احلراري 
:heat stasis

ت��ع��ت��ب��ر م��ش��ك��ل��ة االج����ه����اد او 
من   heat stasis الحراري  االحتباس 
اهم واخطر المشكالت التي قد تؤثر 
علي االنتاج الداجني وقد تتسبب في 
كبيرة وخاصة في  اقتصاديه  خسائر 
الشديدة  الحر  موجات  حدوث  حالة 
والتي قد تصل فيها درجات الحرارة 
اكثر من ٤٠ درجة مئويه  الي ما هو 
المشكلة  تلك  مصاحبة  ع��ن  فضال 
)اكثر  الرطوبه  ارت��ف��اع  مشكلة  ال��ي 
من ٨٠%( خاصة في االماكن المطلة 

التربية  حازت أمراض الدواجن علي اهتمام المتخصصين في مجال تربية ورعاية الدواجن وخاصة في قطاعات 
واالنتاج المكثف وكان االهتمام كبيرا بتلك االمراض ذات الخصائص الوبائية epidemic diseases وذلك لما تحدثه 
هذه االمراض من خسائر اقتصاديه فادحه فضال عن امكانية انتقالها لالنسان وصعوبة السيطرة والوقاية منها ما 
انفلوانزا  الشهيره  االمراض  هذه  ومن  عنها  الناتجه  االقتصاديه  الخسائر  تلك  وتعظيم  انتشارها  الي سرعة  يؤدي 
 infectious الوبائي  الشعبي  االلتهاب  ومرض   Newcastle disease النيوكاسل  ومرض   avian influenza الطيور 

bronchitis وهذا علي سبيل المثال فقط ال الحصر.

أمراض الدواجن غير الوبائية
د/ هاني محمد شتا 

دكتوراه - أخصائي الوبائيات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكه العربية السعوديه
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المائية  والمسطحات  البحار  علي 
بين  التفرقة  البداية  في  يجب  زلكن 
مسطلحين مهمين فيجب التفرقة بين 
االجهاد الحراري heat stasis والذي 
يكون نتيجة تعرض الطيور لدراجات 
عنابر  داخل  مرتفعه  ورطوبة  ح��رارة 
الحرارة  ضربة  ومصطلح  ال��دواج��ن 
نتيجة  ت��ك��ون  وال��ت��ي   heat struck
الشمس  ل���ح���رارة  ال��ط��ي��ور  ت��ع��رض 

المباشرة.
مشكلة  خ��ط��ورة  م��دي  ولتقدير 
تناول  من  فالبد  الحراري  االحتباس 
الخاصة  العليمه  المفاهيم  بعض 
توضح  سوف  والتي  الطيور  بطبيعة 
م�����دي ت���اث���ي���ر ح������دوث االح���ت���ب���اس 
صحة  ع��ل��ي   heat stasis ال��ح��راي 
الطيور  تعتبر  حيث  الطيور  وانتاجية 
Non- تتعرق  ال  التي  الكائنات  من 
غدد  تمتلك  ال  انها  اي   sweaters
من  ال��ت��خ��ل��ص  م��ن  تمكنها  ع��رق��ي��ه 
وتخفيضها  العاليه  الحرارة  درج��ات 
الحار  الدم  تعتبر من ذوات  انها  كما 
تحافظ  ح��ي��ث   Homothermous
ثابتة  اجسامها  ح���رارة  درج���ة  علي 
بشكل نسبي كما يتراوح مدي الراحة 
 Thermo-comfortable الحرارية 
zone في الطيور ما بين ١٨:٢٥ درجة 
التنفس  معدل  يكون  وعندها  مئوية 
الفقد  معدل  ويكون  الدقيقة   /  ٣٠
التنفس بمعدل ٣٠%  نتيجة  الحراري 
من مجموع الفقد الكلي ويتم الحفاظ 
)االس  الفسيولوجيه  الثوابت  علي 
وال��ح��رارة  ل��ل��دم   PH الهيدورجيني 
كما  للتأقلم  الحاجه  دون  الداخليه( 
ينخفض  العلف  استهالك  معدل  ان 
بمقدار ٤-٥% وذلك لكل درجة حرارة 

تزيد عن ٣٠ درجة مئوية.

يجب ان نفهم انه يوجد ما يسمي 
 actual الحقيقية  ال��ح��رارة  درج���ة 
temperature ودرجة الحرارة الفعاله 
effective temperature حيث يمكن 
ان تكون ترجة الحرارة الفعاله مساويه 
ال��ح��رارة  م��ن درج��ة  اق��ل  او  اكثر  او 
الحقيقية وذلك اعتمادا علي العالقة 
الثالثية بين درجة الحرارة الحقيقية 
كما  الرطوبه  ونسبة  الرياح  وسرعة 

هو موضح بالجدول التالي:
حقائق  من  تقدم  ما  علي  وبناء 
ومعلومات فانه عند تعرض الصيصان 
او الطيور البالغه الي ارتفاع درجات 
تعرضها  او  العنابر  داخ��ل  ال��ح��رارة 
النقل  وسائل  في  المباشرة  للشمس 
ف��ان ذل��ك ي���ؤدي ال��ي ارت��ف��اع معدل 
تنفس الطيور وتبداء اعراض االجهاد 
تظهر  حيث  الطيور  علي  ال��ح��راري 
وفتح  السريع  التنفس  اعراض  عليها 
في  وال��ت��م��دد  االجنحه  وت��دل��ي  الفم 
يبداء  ثم  الغيويبة ومن  االرض وشبه 
الي  معدله  يصل  قد  وال��ذي  النفوق 
الحراري  االحتباس  حاالت  في   %٥٠
ال��ش��دي��دة ف��ي ف��ص��ل ال��ص��ي��ف كما 
 feed العلف  استهالك  معدل  يبداء 
االن��خ��ف��اض  ف���ي   consumption
الطيور  انتاجية  مما يضعف  الشديد 

معدل  ارتفاع  مع  البيولوجي  وادائها 
 feed conversion العلفي  التحويل 
rate لدرجة غير اقتصاديه تؤدي الي 
االقتصاديه  التكلفة  في  كبير  ارتفاع 

لالنتاج الداجني.
التي  المرضيه  المشاكل  تتدرج 
ال��ح��راري  االج��ه��اد  ح���االت  تحدثها 
الشديدة  االض����رار  م��ن  ذك��رن��ا  كما 
متمثلة في نفوق الطائر او انخفاض 
انتاجيته كما يمكن ان تحدث اضرارا 
اخ���ري غ��ي��ر م��ب��اش��رة ك��االن��خ��ف��اض 
 immunosuppression المناعي 
وضعف االستجابة المناعيه للقاحات 
المختلفة مما يعرض الطيور لالصابة 
ب����االم����راض ال��م��ع��دي��ه م��ث��ل م��رض 
 Newcastle disease النيوكاسل 
كما يمكن ان يؤدي االجهاد الحراري 
الي انهيار التوازن البيولوجي للفلورا 
ما   intestinal microflora المعويه 
ي��ع��رض ال��ط��ي��ور ل��الص��اب��ة ب��ام��راض 
السلمونيال  مثل  ميكروبات  تسببها 
والكلوسترديا او اي ميكروبات معويه 

ممرضه اخري.
مسببات  نلخص  ان  اردن���ا  واذا 
االح��ت��ب��اس ال���ح���راري ف��ي م��ح��اول��ة 
فان عدم  منه  للوقايه  اليجاد طريقة 
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الحظائر  ف��ي  التهويه  معدل  كفاية 
هما  العلف  ف��ي  ال��ن��ش��وي��ات  وزي����ادة 
اهم اسباب حدوث االجهاد الحراري 
االمهات  مثل  الثقيله  الطيور  وتكون 
والطيور  الثقيله  اللحم  وس���الالت 
االك���ب���ر س��ن��ا ه��ل��ي االك���ث���ر ع��رض��ة 
مسببات  تالفي  فان  لذلك  لالصابة 

المرض وعالج ارتفاع درجات الحرارة 
هما كلمة السر في الوقاية من حدوث 
ويمكن  الطيور  في  الحراري  االجهاد 
عمل ذلك بتقديم الماء البارد للطيور 
نسبة  وزيادة  التهوية  معدالت  وزيادة 
لخفض  االع������الف  ف���ي  ال��ب��روت��ي��ن 
الطيور  من  المنتجه  الطاقة  معدالت 
مثل  العالجيه  المواد  بعض  واضافة 
االسبرين acetyl salicylic acid الي 
عند  الحلول  بعض  هي  الشرب  مياه 

حوث المشكلة.
)االق��ف��اص(  البطاريات  شلل   -2
 caged layer يف الدجاج البياض

 fatigue

هي حالة مرضيه يرجع سببها الي 
 nutritional causes غذائية  اسباب 
في  بنقص  الحالة  ه��ذه  تتعلق  حيث 
عنصر الكالسيوم نتيجة سحب نسبة 
عظام  م��ن  العنصر  ه��ذا  م��ن  كبيرة 
االولي  الفترات  في  وخاصة  الطيور 
من االنتاج في الدجاج البياض وذلك 
واذا  خاصة  البيض  انتاج  لمجابهة 
من  تتكون  البيضة  قشرة  ان  علمنا 
وتكون  الكالسيوم  كربونات  من   %٩٤
عدم  لحالة  مصاحبه  الحالة  ه��ذه 
unbalanced ration العالئق  اتزان 

من  تعاني  والتي  للدواجن  المقدمة 
وغالبا  الكالسيوم  عنصر  في  نقص 
ال��دج��اج  ف��ي  الحالة  ه��ذه  تظهر  م��ا 
البياض المربي في بطاريات وخاصة 
انتاج  م��ن  االول���ي  اشهر  الثالثة  ف��ي 
)قمة   beak of production البيض 

االنتاج( .
وت��ظ��ه��ر اع����راض ه���ذا ال��م��رض 
في صورة ضعف عام وخمول وعدم 
قد  حيث  الوقوف  علي  الطائر  قدرة 

يؤشر  ما  جانبها  علي  الطيور  ترقد 
وبشريح  الشلل  م��ن  ن��وع  وج��ود  ال��ي 
الطيور المصابة يالحظ رقة العظام 
وتشوهها مع وجود بعض االسهاالت.

ومما يسبق يتضح جليا ان سبب 
التمثيل  الي سؤ  المشكلة يرجع  هذه 
بعنصر  يتعلق  فيما  وخاصة  الغذائي 
الدجاج  يحتاجه  وال��ذي  الكالسيوم 
يرجع  ذلك  وان  كبير  بشكل  البياض 
بشكل اساسي الي عدم اتزان العالئق 
يرجع  وقد  البياض  للدجاج  المقدمه 
ال��ي بعض االس��ب��اب ال��وراث��ي��ه وه��ذا 
والعالج  الوقاية  ما يدل علي اسلوب 
لهذه المشكله والذي يكمن في تقديم 
في  وخاصة  للطيور  المتزنه  العالئق 
تتراوح  حيث  البيض  انتاج  قمة  فترة 
النسبة المثاليه لعنصر الكالسيوم في 
العليقة من ٣:٤ % ويمكن زيادتها الي 
بعض  وفي  االنتاج  قمة  فترة  ٦% في 
الفسفور  نسبة  خفض  فان  االحيان 
المشكله  يحل  ان  يمكن  العالئق  في 
بتمثيل  ال��ع��ك��س��ي  الرت��ب��اط��ه  وذل����ك 
الطيور  جسم  في  الكالسيوم  عنصر 
كما يجب ان ننوه ان هذه الحالة قد 
تصيب  قد  ام��راض  ع��دة  مع  تتشابة 
 Marek’s الطيور مثل مرض الماريك
ونقص   rickets والكساح   disease
لذا   hypovitaminosis الفيتامينات 
بينهم  التفريقي  التشخيص  يجب 
بعض  ان  نوضح  ان  يجب  كما  جيدا 
هذه  مثل  ف��ي  العالجيه  ال��م��دارس 
من  جرعه  تقديم  ال��ي  تلجأ  الحالة 
خمسه  ل��م��ده  للطيور  د٣  فيتامين 
١٠٠ملجم/  بمعدل  ج  وفيتامين  أيام 
الطائر يوم بعد يوم لمده ثالثة أسابيع 
مع الحفاظ على معدل الكالسيوم في 

العلف.
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3- مرض نقرس )Gout( الطيور:
حقيقة  معرفة  يجب  البدايه  في 
يفرز  حيث  الطيور  عن  فسيولوجيه 
الدجاج الفضالت النايتروجينيه على 
شكل - يوريت - Urates متحد بشكل 
ولذلك  البول  المخاط في  مع  رغوي 
وال��ذي  الكليتين  وظيفة  فقدان  ف��ان 
قد يحدث نتيجة الستخدام مركبات 
طرح  يخفض  طويلة  ل��م��دد  السلفا 
حامض البوليك uric acid من ألدم , 
مما ينتج عن أرتفاع مستواه في الدم 
, وتكون مركب غير ذائب يترسب في 
أعضاء  بقية  في  أو  نفسها  الكليتين 
أل��ج��س��م , م��م��ا ي����ؤدي أل���ى ت��رس��ب 
حصى  ح��دوث  أو   Urates اليوريت 
في الكليه أو في الحالبين وبهذا فان 
النقرس يتصف ببقاء وتراكم اليوريت 
في أألنسجه ويرى على صورتين في 

الدجاج:

 Visceral احل��ش��وي  ال��ن��وع  اوال: 
 :Gout

في  ال��ي��وري��ت  بترسب   ويتصف 
االنابيب الِكلويه واألغشيه السيروسيه 
واألك��ي��اس  والرئتين  والكبد  للقلب 

الهوائيه والغشاء المساريقي ويترسب 
السيروسيه  األغشيه  على  اليوريت 
على شكل ماده - ُمغبره- طباشيريه 
الحشوي  النوع  من  والنقرس  بيضاء 
يحدث بشكل عام نتيجة العجز الكلوي 
ومن األسباب غير المعديه المحتمله 
الحالبين  أن��س��داد  هي  الحاله  لهذه 
والتلف الكلوي والجفاف وتناول عليقه 
فيها نسبه أكثر من ٣% من ألكالسيوم 
من قبل الدجاج غير البياض ونقص 
لسموم  وال��ت��ع��رض   - أ   - فيتامين 
-و  -أألوأوس��ب��وري��ن  مثل  الفطريات 
العوامل المرضيه  ألتي قد تهيأ  من 
لحدوث النقرس األحشائي والحصى 
تشمل  ال��دواج��ن  ف��ي  الحالبين  ف��ي 
القصبات  التهاب  بفايروس  أألصابه 
ألمعدي وألتهاب الكليتين الفايروسي 

والكريبتوسبوريديوسز.
ح��دوث  ل��وح��ظ   , ش��ائ��ع  وبشكل 
في  الجفاف  بعد  الحشوي  النقرس 
األفراخ المفقسه حديثاً بعد التعرض 
فتره  لبقائها  أو  ال��ع��ال��ي��ه  ل��ل��ح��راره 
انه  في  كما  الفقاسات  ف��ي  طويله 
أل��ط��ي��ور ي��ح��دث ع��ن��ده��ا ال��ن��ق��رس 
الحشوي  بشكل ثانوي وشائع نتيجة 

واألك��ث��ر  الكلويه,  للسموم  التعرض 
أن��ت��ش��اراً ال��م��ض��دات ال��ح��ي��وي��ه من 
والمعادن  أألمينوكليكوسايدات  ن��وع 
التسمم  بأدوية  فأن  وكذلك  الثقيله 
أذى  ألى  ت��ؤدي  قد  ألسلفانومايدات 
في  اليوريت  م��ادة  وتجمع  الكليتين 
الكلويه وقد تسبب ألنقرس  االنابيب 
شرب  عدم  عند  خاصة  -أألحشائي 

الماء الكافي  و العطش.

 Articular ثانيا: نقرس املفاصل
:Gout

وه��و أق��ل ح��دوث��اً وي��ح��دث بعد 
مستويات  ف��ي  األم���د  طويلة  زي���اده 
حامض البوليك في مصل الدم حيث 
يحدث الترسب في أغشيه ألمفاصل 
ف���ي األص���اب���ع وم��ف��اص��ل األج��ن��ح��ه 
ومفاصل األرجل , ويؤدي الى تضخم 
نتيجة  تشوهها  المصابه  و  أألصابع 
لحدوث ألتهاب عقيدي مزمن لوجود 
اليوريت يطلق عليها - توفي  بلورات 
- وترسب اليوريت في المفاصل قد 
لها  التي  الطيور  في  نتيجًة  يحدث 
الحامض  أستقالب  في  وراث��ي  خلل 
عاليه  أعطيت عليقة  التي  أو  البولي 

صورة النقرس الحشوي في الدواجن
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في البروتين.
4- م��ت��ازم��ة ال��ك��ب��د ال��ده��ن��ي يف 
 FATTY LIVER ال�������دواج�������ن 

:SYNDROME

يرجع  التي  الظواهر  اح��دي  هي 
اسبابها الي اسباب غير وبائية حيث 
تظهر هذه الحالة في دجاج البطايات 
ع��ن��د وص���ول���ه إل����ى ق��م��ة اإلن���ت���اج 
وخاصة  الهرمونات  اختالل  نتيجة 
تدخل  ال��ي  ب��االض��اف��ة  االستروجين 
بعض العوامل الوراثية وبعض العوامل 
الطيور  حبس  مثل  لحدوثها  المهيئة 
المزدحمة  العنابر  حركتها,  وع��دم 
كما  بها  الطيور  حركة  يصعب  التي 
انه يالحظ ان الحالة تزداد في الجو 
في  عنها  الصيف  شهور  ف��ي  ال��ح��ار 
أنسجة  تهتك  ان  كما  الشتاء  شهور 
ال��ك��ب��د ب��س��ب��ب اس��ت��خ��دام م��رك��ب��ات 
لمدة  الحيوية  المضادات  أو  السلفا 

طويلة ووجود بعض السموم الفطرية 
التي تتلف خالليا الكبد وتساعد علي 
ت��رس��ب ال��ده��ن م��ن ضمن االس��ب��اب 

لحدوث هذه الظاهرة.
عن  الحالة  هذه  تشخيص  يمكن 
ط��ري��ق م��الح��ظ��ة ب��ع��ض االع����راض 
الطيور  علي  تظهر  التي  المرضيه 

مثل:
- انخفاض إنتاج البيض.

- ازدي����اد ال����وزن وت��س��اق��ط ال��ري��ش 
باستمرار.

العرف  على  بيضاء  قشور  وج��ود   -
وال���دالي���ات وع��ن��د ال��ت��وق��ف عن 

اإلنتاج يتضخم العرف ويبهت.
- زيادة معدل الكوليستيرول ٣ أمثال 

والطائر يبدو هزياًل.
وب����االض����اف����ة ال�����ي االع������راض 
الظاهرية فانه يمكن تشخيص الحالة 

االف��ات  بعض  مالحظة  ط��ري��ق  ع��ن 
ال��ت��ش��ري��ح��ي��ه ال��ت��ي ق��د ت��ظ��ه��ر علي 
الكبد  تضخم  مثل  النافقة  الطيور 
ووجد به ترسيبات دهنية وتغير لونه 
الفاتح وعليه نقط  إلى الون االصفر 
نزفيه ويصبح هشاً سهل التفتت وقد 
يحدث نزيف داخلي، وينتهي بالنفوق، 

الدهن يمأل الفراغ البطني.
هذه  في  والعالج  الوقاية  ويمكن 
متزنة  ع��الئ��ق  تقديم  ف��ي  ال��ظ��اه��رة 
للطيور البياضة وزيادة نسبة البروتين 
من ١-٢% في أشهر الصيف، تعطي 
عليقة عالجية للطيور ويضاف عليها 
الكولين والميثيونين وفيتامين ب١٢، 
وإضافة أمالح النحاس والحديد مع 
إضافة فيتامين ه� لزيادة كفاءة الكبد.
5- ظ����اه����رة امل�������وت امل���ف���اج���ئ يف 
 sudden death ال���������دواج���������ن 

syndrome in chicken

سمي المرض بهذا االسم بسبب 
ن��ف��وق ال��ط��ي��ور ال��م��ص��اب��ة ف��ى فترة 
ث���وان أو دقائق  وج��ي��زة ج���داً خ��الل 
قليلةحيث يظهر في قطعان األمهات 
تصاب  كما  ال��روم��ي  قطعان  وكذلك 
إنتاج  ب��دارى  من  كل  الظاهرة  بهذه 
وهى حالة تصاب بها  اللحم وأحياناً 
البدارى سريعة النمو وخاصة الذكور 
فى أى عمر بداية من االسبوع االول 
عالية  بمعدالت  النفوق  تسبب  وق��د 
نهاية  الى  الرابع  االسبوع  من  بداية 

دورة التسمين.
 الطيور المصابة تبدو فى حالة 
ومكتنزة  القطيع  ف��ى  جيدة  صحية 
باللحم وتتغذى بصورة جيدة ويحدث 
ال��م��وت خ��الل ث��وان أو دق��ائ��ق قليلة 
قد تصل الى ١ - ٢ دقيقة بدون أي 
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أعراض مرضية وتظهر هذه الظاهرة 
وزناً  وأكبرها  نمواً  الطيور  فى أسرع 
غير  الظاهرة  لهذه  الرئيسى  السبب 
الحاضر  الوقت  فى  تحديدا  معروف 
نتيجة  ي��ك��ون  الفاجئ  ال��م��وت  ول��ك��ن 
عليه  يطلق  لذلك  مختلفة  ألس��ب��اب 
مرض  ليس  و   )Syndrome( ظاهرة 
وق��د ي��ؤدى ال��ى ه��ذه ال��ظ��اه��رة عدة 
وعلى  منفصلة  أو  مجتمعة  أس��ب��اب 
سبيل المثال وليس الحصر يمكن أن 
نذكر منها أسباب متعلقة بالتغذية قد 
الغذائى  االي��ض  ال��ى خلل فى  ت��ؤدى 
 metabolic( ال��ط��ائ��ر  جسم  داخ���ل 
فى  بخلل  وتنتهى   )disturbances
ال��ح��ي��وي��ة وعلى  وظ��ائ��ف االع���ض���اء 
النفوق  ذلك  ويصحب  القلب  رأسها 
كميات  أستهالك  أن  كما  المفاحئ 
العالية  المحببة  االع��الف  من  كبيرة 
والبروتين  الطاقة  من  محتواها  فى 

المحتملة  االسباب  ضمن  من  يعتبر 
عوامل  الي  باالضافة  الظاهرة  لهذه 
وأسباب أخر ترجع الى جينات القطيع 
)الساللة( و الرعاية فى عنابر التربية 
العددية  والكثافة  االض��اءة  شدة  مثل 
داخل العنابر وغيرها واذا اردنا الحد 
فانه  المفاجئ  ال��م��وت  ظ��اه��رة  م��ن 
واالم��الح  الفيتامينات  اضافة  يجب 
فى  البروتين  نسبة  وظبط  المعدنية 
الجيدة  الصحية  وال��ح��ال��ة  ال��ع��ل��ف 

للقطيع )باعطاء االدوية الوقائية( .
واخيرا وليس اخرا فان الحاالت 
االم��راض  بعض  هي  سلفا  المذكوره 
قطعان  تصيب  ال��ت��ي  الوبائية  غير 
الدواجن وتتسبب في حدوث خسائر 
ال��ي  مسبباتها  وت��رج��ع  اق��ت��ص��ادي��ه 
علي  يجب  والتي  وبائية  غير  اسباب 
اليها  االلتفات  م��ن  ال��دواج��ن  مربي 
اساليب  باتباع  ومحاولة منع حدوثها 

كل  طبيعة  حسب  المناسبة  الوقايه 
مرض.
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الشديدة  اإلص��اب��ة  وف��ي ح��االت 
المرض  يسبب  الكوكسيديا  بطفيل 
المصابة  القطعان  في  كبيرة  خسائر 
انخفاض  أو  النافق  نسبة  حيث  من 

األوزان وإنتاج البيض.

ونظراً لخطورة هذا المرض فإن 
تستخدم  ال��دواج��ن  م��ش��اري��ع  جميع 
من  للوقاية  ع��دي��دة  استراتيجيات 

مرض الكوكسيديا والتي تشمل:

الوقائي  األم��ن  إج��راءات  تطبيق   .١
ل��م��ن��ع دخ������ول ال��م��س��ب��ب ال���ي 

المشروع.

استخدام مضادات الكوكسيديا.  .٢

استخدام لقاحات الكوكسيديا.  .٣

نركز  س��وف  المقالة  ه��ذه  وف��ي 
كمضادات  المستخدمة  األدوي��ة  على 
منها  كل  عمل  وطريقة  للكوكسيديا 
ال��م��ث��ل��ى منها  وط��ري��ق��ة االس��ت��ف��ادة 

للوقاية من المرض.

مضادات  استخدام  تاريخ  يرجع 
ال��دواج��ن  صناعة  ف��ي  الكوكسيديا 
تم  عندما  وذل��ك  ١٩٤٨م،  ع��ام  إل��ى 
استخدام  على  وال��م��واف��ق��ة  تسجيل 
 Sulphaquinoxaline and( من  كل 

هيئة  ق��ب��ل  م��ن   )Nitrofurazone
)FDA( األمريكية  وال���دواء  ال��غ��ذاء 

كيمائية،  كوكسيديا  مضادات  ك��أول 
ومنذ ذلك الحين تم انتاج واستخدام 
الكوكسيديا،  م��ض��ادات  م��ن  العديد 
نتيجة  ال��س��وق  م��ن  ي��خ��رج  وبعضها 
بحدوث  تفيد  التي  االبحاث  لبعض 
أو  الفاعلية  ناحية  من  منه  مشاكل 
األمان على صحة الطيور أو اإلنسان، 
حتى  يستخدم  ي��زال  ال  منها  واالكثر 

وقتنا الحاضر.

نستعرض  أن  البداية  في  ويجب 
دورة حياة طفيل الكوكسيديا ومراحل 

مضادات الكوكسيديا... 
نبذة تاريخية

 مرض الكوكسيديا من أهم االمراض ذات األهمية االقتصادية التي تؤثر على إنتاجية مشاريع الدواجن، ويسبب مرض 
الكوكسيديا طفيل األيميريا، ويتواجد المسبب المرضي لمرض الكوكسيديا في جميع انحاء العالم، ويكاد ال يخلو 
مشروع دواجن من طفيل الكوكسيديا ويوجد عدد من العترات من المسبب المرضي التي تصيب الطيور تختلف في 
قدرتها على إصابة نوع معين من الطيور، وكذلك تختلف في درجة ضراوتها لنفس النوع بل أيضاً في نوع األنسجة 
التي تصيبها داخل جسم الطائر، فبعض األنواع تصيب الدجاج فقط وبعضها يصيب طائر الرومي أو األرانب، وكذلك 
داخل جسم الطائر نفسه فنجد أن أنواع الكوكسيديا متخصصة في مكان اإلصابة داخل جسم الطائر فبعضها يصيب 

الجزء العلوي من القناة الهضمية وانواع أخرى تصيب الجزء االوسط وكذلك فتوجد أنواع تصيب االعورين...الخ.

د. صالح شعبان عبدالرحمن
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جدول رقم )١( أهم أنواع نوع الكوكسيديا )اإليمريا( في الدواجن

اإلوزالبطالسمانالحمامالروميالدجاج
E.TenellaE.adenoidesE.labbeanaE.lettgaeE.tyzzeriaE.truncata

E.NecatrixE.adispersaE.columbarumE.coloniE.wenyonella--

E.MaximaE.gallopavonisE.columbaeE.dispersa----

E.AcervulinaE.meleagridis--------

E.MivatiE.meleagrimitis--------

E.BruntiE.subrotunda--------

E.MitisE.innocua--------

E.praecox----------

E. hagani----------

خاللها  من  والتي  المختلفة  تطوره 
يكمن عمل مضاد الكوكسيديا.

دورة حياة طفيل الكوكسيديا:
ط��ف��ي��ل  ح����ي����اة  دورة  ت��ن��ق��س��م 
إح��دى  مرحلتين،  إل��ى  الكوكسيديا 
الطائر  جسم  داخ��ل  تتم  المرحلتين 
جسم  خ��ارج  تقع  الثانية  والمرحلة 
لكامل  الزمنية  الفترة  وتبلغ  الطائر، 
الكوكسيديا حوالي  دورة حياة طفيل 

)٤-٧( أيام بحسب نوع االيمريا.

املرحلة األولى:
تمتد الفترة الزمنية لهذه المرحلة 
األولى )٢-٣( أيام، وتتم داخل جسم 

الطائر.

تنقسم هذه المرحلة إلى طورين 
)جنسي، وال جنسي(:

1. الطور الا جنسي: 
يبدأ هذا الطور منذ قيام الطائر 

المتجرثمة  ال��ح��وي��ص��الت  ب��ت��ن��اول 
وينتهي   ،)Sporocysts( للطفيل 
من  األول  الجيل  بخروج  الطور  هذا 
الميروزويتات )Merozoets(من خاليا 
الميروزويت  وي��ق��وم  االم��ع��اء،  ج���دار 
الجديد بإصابة خاليا جديدة مجاورة 

في نفس أمعاء الطائر.

2. الطور اجلنسي:
ت��ت��ح��ول ال���م���ي���روزي���ت���ات داخ���ل 
ج��س��م ال��ط��ائ��ر إل���ى خ��الي��ا جنسية 
 ،)Macro Gametocyte( م��ذك��رة 
 Micro( م��ؤن��ث��ة  ج��ن��س��ي��ة  وخ���الي���ا 

حياة  دورة   :)١( رق���م  ش��ك��ل 
طفيل الكوكسيديا
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.)Gametocyte

الجنسية  ال��خ��الي��ا  ت����زاوج  ي��ت��م 
وتنتج  بعضها  مع  والمؤنسة  المذكرة 
وهذه   ،)Oocyst( البيضية  الكيسات 
جسم  من  تخرج  البيضية  الكيسات 

الطائر مع الزرق )البراز(.

املرحلة الثانية:
دورة حياة  المرحلة من  تتم هذه 

طفيل الكوكسيديا خارج جسم الطائر 
والتي  بالطائر  المحيطة  البيئة  في 
الحصر،  ال  المثال  سيل  على  تشمل 
ال���ف���رش���ة، واألرض����ي����ة وال����ج����دران 

واالدوات والمعدات داخل الحظيرة.

ت��ب��دأ ه���ذه ال��م��رح��ل��ة م��ع خ��روج 
 )Oocyst( ال��ب��ي��ض��ي��ة  ال��ك��ي��س��ي��ات 
الخارجية  البيئة  ف��ي  ت��ظ��ل  وال��ت��ي 

أثناء  الطائر  قبل  ابتالعها من  لحين 
وتدخل  ال��ف��رش��ة،  ف��ي  ال��ط��ي��ور  نقر 
أمعاء  إل��ى  البيضية  الكيسيات  ه��ذه 
الداخلية  ال��م��رح��ل��ة  وت��ب��دا  ال��ط��ائ��ر 
وإنتاج ميروزيتات ثم كيسيات بيضية 
حياة  دورة  تتكرر  وه��ك��ذا  ج��دي��دة، 

الطفيل على هذا النحو.

أنواع مضادات الكوسيديا:
يمكن تقسيم مضادات الكوسيديا 
على  تركيبها  بحسب  فئات  عدة  إلى 

النحو التالي:

هذه  مخلقة.  كيمائية  مركبات   .١
المركبات الكيمائية لها دور فعال 
الكوكسيديا  طفيل  مكافحة  في 
من خالل عمل خلل في عمليات 
األيض للطفيل مثل مادة االمبرول 
ال��ط��ف��ي��ل على  ي��ن��اف��س  ال�����ذي 
عدم  يسبب  مما   )B١( فيتامين 
دورة  تكملة  على  الطفيل  ق��درة 

حياته ومن ثم يموت الطفيل.

الحيوية  المضادات  االيونوفور،   .٢
 Ionophores &( اإليثر  عديدة 

.)Polyether antibiotics

ي��ت��م ان��ت��اج ه���ذه ال��م��رك��ب��ات من   
خالل عمليات تخمير لبكتيريات 
 Streptomyces spp. or(
وه��ذه   ،)Actinomadura spp

طفيل  بتدمير  ت��ق��وم  البكتيريا 
التداخل  خالل  من  الكوكسيديا 
الصوديوم  مثل  هامة  أيونات  مع 

والبوتاسيوم.

صورة رقم )١(: التهاب ونزيف دموي في االعورين



51
العدد السادس عرش

بعض مضادات  مركبات خليطة:   .٣
الكوكسيديا التجارية تكون خليط 
 + )م��رك��ب مخلق  م��رك��ب��ي��ن  م��ن 
 Nicabazin +( مثل  أيونوفور( 
مخلقين  مركبين  أو   )Narasin
 meticlorpidol +( م��ث��ل  م��ع��اً 

)methylbenzoquate

وي���م���ك���ن ت��ق��س��ي��م ط���ي���ف ع��م��ل 
مضادات الكوكسيديا إلى نوعين:

الكوكسيديا  طفيل  لتطور  موقف   .١
)Coccidiostatic(

جدول رقم )٢(: تاريخ اكتشاف أهم أنواع مضادات الكوكسيديا المستخدمة في الدواجن
فترة مالحظات

التحريم
)يوم(

موافقة 
)FDA(

نوع مضاد التركيز
الكوكسيديا

)االسم العلمي(
٠.٠١٥-٠.٠٢٥%١٠١٩٤٨Sulphaquinoxaline

٠.٠٠٥٥%٥١٩٤٨Nitrofurazone

٠.٠٤%٥١٩٤٩Arsanilic acid
 للرومي
فقط

٠.٠٣٧٥%٢٨١٩٥٤Butynorate 

٠.٠١٢٥%٤١٩٥٥Nicarbazin

٠.٠٠٥٥-٠.٠١١%٥١٩٥٧Furazolidone

٠.٠٢٢%٣١٩٥٩Oxytetracycline

٠.٠١٢٥-٠.٠٢٥%٠١٩٦٠Amprolium

٠.٠٠٤- ٠.٠١٢٥%٠١٩٦٠Zoaline

٠.٠٠٨٢٥%٠١٩٦٧Buquinolate

٠.٠١٢٥ -٠.٠٢٥%٠١٩٦٨ -٥Clopidol

٠.٠١-٠.٠١٢١%٠١٩٧١Monensin

٠.٠٠٣٣%٥١٩٧٢Robenidine

٠.٠٠٧٥-٠.٠١٢٥%٣١٩٧٦Lasalocid

٠.٠٠٤-٠.٠٠٦٦%٠١٩٨٣Salinomycin

٥١٩٨٧3.0 ppmHalofuginone

٥١٩٨٩5-6 ppmMadurimicin

٠١٩٨٩54 -72 g/tonNarasin

٠١٩٩٥25 ppmSemduramycin

٠١٩٩٩1.0 ppmDiclazuril

ق���ات���ل ل��ط��ف��ي��ل ال��ك��وك��س��ي��دي��ا   .٢
)Coccidicdal(

ثاني التأثير: فبعض األنواع تعمل   .٣
استخدامه  عند  للنمو  كموقف 
للطفيل  وق��ات��ل  ق��ص��ي��رة  ل��ف��ت��رة 
أو  لفترة طويلة،  استخدامه  عند 

بجرعات عالية.

مضاد الكوكسيديا املثالي:
نظًرا لوجود العديد من مضادات 
الكوكسيديا والتي تختلف في طبيعية 

وآلية عملها، فإنه يجب على المربي 
الحذر عند اختيار مضاد  يتوخى  ان 
ال��ك��وك��س��ي��دي��ا ال��م��ن��اس��ب وف���ق ن��وع 
وطبيعية  المشروع  في  الكوكسيديا 
مشروعة  في  الوقاية  واستراتيجية 
ومن  الكوكسيديا،  مرض  من  للوقاية 
العناية  من  كثير  يعطي  أن  يجب  ثم 
المثالي  الكوكسيديا  مضاد  الختيار 
ال���ذي ت��ت��وف��ر ف��ي��ه ب��ع��ض أو ك��ل من 

الخصائص التالية:
1. الكفاءة: 

يجب أن يكون تأثير عمل مضاد 
الكوكسيديا واسع الطيف.

2. األمان:
األم��ان  ح��دود  تكون  أن  يجب   -
واسعة،  الكوكسيديا  لمضاد 
ال��ج��رع��ة التي  ت��ك��ون  ب��ح��ي��ث 
يمكن أن تحدث تسمم للطيور 
العالجية  ال��ج��رع��ة  م��ن  أك��ب��ر 

بثالثة أضعاف على األقل.
على  أم��ن  ل��ه  ي��ك��ون  أن  يجب   -

أنواع مختلفة من الطيور.
على  أم����ن  ي���ك���ون  أن  ي��ج��ب   -
للطيور،  االن��ت��اج��ي��ة  ال��ك��ف��اءة 

وبيض التفقيس.
3. التكلفة االقتصادية: 

يجب أن يكون مضاد الكوكسيديا 
مقبول السعر وقليل التكلفة.

4. املتبقيات:
يجب أن يخرج مضاد الكوكسيديا 
م���ن ج��س��م ال���ط���ائ���ر ب��س��رع��ة بعد 
متبقيات  له  تتكون  وال  استخدامه، 



52
العدد السادس عرش

سامة داخل جسم الطائر.

5. جودة اللحوم: 
ل��م��ض��اد  ي���ك���ون  ال  أن  ي���ج���ب 
اللحوم  على جودة  تأثير  الكوكسيديا 

من حيث المظهر، والتذوق.

مضادات  استخدام  فشل  اسباب 
الكوكسيديا:

المربيين  قيام  م��ن  ال��رغ��م  على 
باستخدام أنواع مختلفة من مضادات 
الدواجن،  مشاريع  في  الكوكسيديا 
من  ش��دي��دة  ح���االت  تظهر  أن��ه  غير 
في  الكوكسيديا  ب��م��رض  االص��اب��ة 
يعرف  مما  المشاريع  تلك  من  بعض 
ال��وق��اي��ة م��ن م��رض  ب��رن��ام��ج  بفشل 

الكوكسيديا.

السبب في  ه��ل  ه��ن��ا،  وال��س��ؤال 
المرض  الوقاية وظهور  برنامج  فشل 
علف  على  تتغذي  التي  الطيور  في 
مضادات  هو  كوكسيديا،  مضاد  به 
الكوكسيديا أم قد توجد عوامل أخرى 
قد تؤدي إلى فشل برنامج الوقاية من 

مرض الكوكسيديا.

العوامل  الحقيقة توجد عدد من 
استخدام مضاد  فشل  إلى  تؤدي  قد 

الكوكسيديا وتتمثل في اآلتي:

اس���ت���خ���دام م��ض��اد ك��وك��س��ي��دي��ا   .١
على  ي��ؤث��ر  )ال  الطيف  م��ح��دود 
الموجودة  االيمريا  أن��واع  جميع 

جدول رقم )٣(: تأثير مضادات الكوكسيديا وتطور مقاومة الطفيل ضدها
حدوث مقاومة

لمضاد 
الكوكسيديا

تأثير المضاد على 
نوع مضاد الكوكسيدياطفيل الكوكسيديا

قاتلموقف
BuquinolateQuinolones+سريعة

Decoquinolate+سريعة

Robenidine++متوسط

Halofuginone++سريعة

Clopidol+أقل سرعة

Sulphonamide+متوسطة

Nitrofuronsمتوسطة

Amprolium+بطيئة

Nicarbazine+بطيئة جداً

ُ MonensinIonophores++بطيئة جداً جدا

++Lasalocid

++Salinomycin

++Maduramicin

بالمشروع(.

يكون معدل االصابة بالكوكسيديا   .٢
عالي جداً في القطيع المصاب.

مضبوطة  غير  جرعة  استخدام   .٣
)أقل من الجرعة الموصى بها(.

ونسبة  ج��داً  سيئة  الطيور  بيئة   .٤
الرطوبة واالمونيا عالية والتهوية 

رديئة في الحظيرة.

الكوكسديا  م��ع  إص��اب��ة  وج����ود   .٥
بأمراض أخرى.

الكوكسيديا  من  مقاومة  ح��دوث   .٦
نتيجة  الكوكسيديا  مضاد  ضد 
استخدامه لفترة طويلة بالمشروع 
مضاد  م��ع  تبديل  أو  تغير  دون 

أخر.
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أصدرت  الموضع  هذا  وألهمية   
 IFC,( ال���دول���ي  ال��ب��ن��ك  م��ج��م��وع��ة 
2007(، دليل اإلرشادات العامة بشأن 
الخاصة  والسالمة  والصحة  البيئة 
لمشاريع  يمكن  وال��ت��ي  ب��ال��دواج��ن 
تحقيق  في  منه  االستفادة  الدواجن 
االش���ت���راط���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي يجب 
بها  التقيد  ال��دواج��ن  مشاريع  على 
المعنية  الجهات  قبل  من  والمطلوبة 

بكل دولة حفاظاً على صحة البيئة.

ال����ق����ض����اي����ا ال���ب���ي���ئ���ي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 
مبشاريع الدواجن

توجد العديد من المسائل البيئة 
الدواجن  إنتاج  بمشاريع  الصلة  ذات 

وي��م��ك��ن إدم��اج��ه��ا ف��ي ث���الث نقاط 
رئيسية على النحو التالي:

إدارة النفايات  .١
االنبعاثات الهوائية   .٢

المواد الخطرة واآلفات المسببة   .٣
لألمراض.

المقالة  هذه  في  نتناول  وس��وف 
أهم المعايير البيئية الخاصة بمشاريع 
النفايات  ب���إدارة  الخاصة  ال��دواج��ن 

الصلبة، واالنبعاثات الهوائية.
إدارة نفايات األعاف:

التي  الصلبة  النفايات  تتضمن   
ال��دواج��ن  إن��ت��اج  عمليات  ع��ن  تنشأ 

الفرشة  األع����الف،  وب��ق��اي��ا  ن��ف��اي��ات 
المصنوعة من التبن أو نشارة الخشب، 
وزرق )براز( الطيور، والطيور النافقة، 
والحمأة والرواسب الناتجة من مرافق 
داخ��ل  المستعملة  ال��م��ي��اه  معالجة 
تحتوي  أن  يمكن  وال��ت��ي  ال��م��ش��روع، 
مثل  األدوي��ة  من  متبقية  كميات  على 
محفزات النمو والمضادات الحيوية، 
تشمل  كما  أخ��رى،  كيمائية  م��واد  أو 
مختلف  األخ���رى  الصلبة  النفايات 
تعبئة  أكياس  مثل  التعبئة  مواد  أنواع 
وعبوات  التبريد،  ومرشحات  العلف، 
التنظيف  وم���واد  ال��ف��ارغ��ة،  األدوي����ة 

والتطهير المستخدمة.
بها  الموصى  التدابير  تتضمن   

الدواجن وصحة البيئة

مشاريع الدواجن الحديثة تعلب دوراً هاماً في تحقيق األمن الغذائي من خالل توفير بروتين حيواني ذو جودة عالية 
من حيث الكمية والنوعية، فهذه المشاريع توفر كميات هائلة من لحوم الدواجن حيث أن الفترة الزمنية لدورة اإلنتاج 
قصيرة وسريعة مقارنة بمصادر االنتاج الحيواني األخرى، باإلضافة إلى تفوقها من حيث الجودة من الناحية الصحية 

لجسم االنسان.
هذه  فإن  لإلنتاج  الفعلية  والطاقة  العدد  حيث  من  المشاريع  وتزايد  الدواجن  لحوم  على  الشديد  لإلقبال  ونظرا 
المشاريع يقع على عاتقها دور هام في مواكبة متطلبات العصر، فيما يخص المحافظة على البيئة وتوفير االشتراطات 
البيئية المطلوبة من الجهات المختصة حيث أصبحت صحة البيئة أولوية في كافة المجاالت كونها خط الدفاع األول 

عن صحة االنسان والحيوان والنبات.

د. علي بن حسني اجلاسم
ماجيستير أمراض الدواجن
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للحد من فاقد ونفايات العلف ما يلي: 
وكذلك  ومكوناته  العلف  حماية   .١
مستودعات األعالف من التعرض 
النقل،  أث��ن��اء  وال��ري��اح  لألمطار 

والتجهيز، والتخزين.
وسيور  وم��ع��دات  أنظمة  صيانة   .٢

نقل وتخزين العلف.
االحتفاظ بسجالت بمستودعات   .٣

التخزين أعالف الطيور.
المواد  مع  العلف  متبقيات  خلط   .٤
التدوير  إلع��ادة  القابلة  األخ��رى 

بغرض استخدامها كأسمدة.
من  للتخلص  بديلة  ط��رق  تأمين   .٥
نفايات العلف التي تشكل مخاطر 
كأن  الحيوي  األمن  على  محتملة 
ت��ك��ون م��ص��در ألم���راض خطيرة 
 ،)H5N1( الطيور  أنفلونزا  مثل 
بالتشاور والتنسيق مع السلطات 
ال��م��ح��ل��ي��ة ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ال��ش��ؤون 

الصحية
إدارة نفايات الطيور

تربية الدواجن ينتج عنها كميات 
ه��ائ��ل��ة م��ن ن��ف��اي��ات ال��ط��ي��ور، ليس 
ف��ق��ط ال��ب��راز )ال��س��ب��ل��ة(ال��ذي يأتي 
أخرى  م��واد  أيضاً  بل  مقدمتها،  في 
نفايات  إدارة  وتتوقف  الفرشة،  مثل 
طبيعية  على  أساسي  بشكل  الطيور 
تكون  أن  يمكن  التي  الطيور  تربية 
الفرشة  على  تربية  أو  أق��ف��اص  ف��ي 

األرضية.
الطيور  نفايات  إدارة  وتتضمن 
جمع تلك النفايات، ونقلها، وتخزينها، 
والتخلص  واستخدامها  ومعالجتها، 
كمر  يتم  األح��ي��ان  بعض  ففي  منها، 
ويمكن  الفرشة،  مع  )السبلة(  البراز 
أن يخزن في صوامع كبيرة، أو داخل 

أم  للتخزين سواء كان مغطياً  مناطق 
من  تخزينه  يمكن  كما  مغطى،  غير 
حين آلخر داخل برك إلى أن يصبح 
التخلص  م��وق��ع  إل��ى  للنقل  ج��اه��زاً 
على  استخدامه  منطقة  إلى  أو  منه 
بشكل  الزرق  يستخدم  األرض، حيث 

عام كسماد في األراضي الزراعية.
إدارة االنبعاثات 

حيث أن زرق الطيور يحتوي على 
مفرزة  وم��واد  وفوسفور،  نيتروجين، 
أخ���رى م��ث��ل ال��م��ض��ادات ال��ح��ي��وي��ة، 
والمعادن الثقيلة، فإنه ينتج عن هذه 
وال��غ��ازات  األمونيا  انبعاثات  ال��م��واد 
الذي  األم��ر  الهواء وهو  األخ��رى في 
يمكن أن يشكل خطراً محتماًل فيما 
يتعلق بتلوث مصادر المياه السطحية 

أو المياه الجوفية. 
ك��م��ا ق��د ي��ح��ت��وي ب���راز )ال����زرق(
بكتيريا ومسببات  على  أيضاً  الطيور 
لألمراض التي تؤثر أيضاً على التربة، 
والمياه، ومصادر الغذاء، وخاصة إذا 
لم تتم إدارته بالشكل الصحيح خالل 

استخدامه كسماد زراعي.
بها  الموصى  التدابير  تتضمن 
ل��خ��ف��ض االن���ب���ع���اث���ات م���ن ح��ظ��ائ��ر 

الدواجن:
)ال���زرق( ال��ب��راز  كميات  خفض 

مخلفات  ت���داول  وتسهيل  ال��م��ف��رزة، 
الطيور، وخفض انتقال الملوثات إلى 
الجوفية،  والمياه  السطحية،  المياه 

والهواء بما يلي: 
إلدارة  ش��ام��ل��ة  خ��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ   .١
ال��ع��الف��ات، بما ف��ي ذل��ك ت��وازن 
إج��م��ال��ي ال��ع��الف��ات ل��ل��م��زرع��ة 

بالكامل.
م���ط���اب���ق���ة م���ح���ت���وى ال���ع���الئ���ق   .٢

النوعية  ال��ت��غ��ذوي��ة  للمتطلبات 
 / إنتاجها  م��راح��ل  ف��ي  للطيور 

نموها المختلفة.
منخفض  يومي  غ��ذاء  استخدام   .٣
فوسفات  على  يحتوي  الفوسفور 
غير عضوي من ذلك النوع الذي 
ي��ت��س��م ب��ال��س��ه��ول��ة ال��ك��ب��ي��رة في 

الهضم.
اس���ت���خ���دام م�����واد ل��ل��ع��ل��ف من   .٤
معروف  ملوثة  غير  جيدة  نوعية 
اآلف��ات،  مبيدات  من  تركيزاتها 
تتجاوز  أال  على  والديوكسينات، 
المقبولة  المستويات  مستوياتها 
زائ��دة من  وال تحتوي على نسب 
واإلض��اف��ات  وال��زن��ك،  النحاس، 
ه��و ض��روري  مما  أكثر  األخ���رى 

الحتياجات الطيور.
إن���ش���اء م���واق���ع ت��خ��زي��ن ال��ب��راز   .٥
دون  ي���ح���ول  )ال��س��ب��ل��ة(ب��ش��ك��ل 
والمياه  السطحية  للمياه  تلويث 
المثال،  سبيل  )ع��ل��ى  الجوفية 
اس��ت��خ��دام أس��ط��ح خ��رس��ان��ي��ة، 
لألسطح  م���زاري���ب  واس��ت��خ��دام 
النظيفة  األم��ط��ار  م��ي��اه  لجمع 
وتحويلها، وتغطية مناطق تخزين 
األلواح  من  ثابتة  بأسقف  الروث 

البالستيكية.
النفايات  جفاف  على  المحافظة   .٦
بكشطها  وذل���ك  اإلم��ك��ان  ب��ق��در 
إلزالتها،  بالمياه  من غسلها  بدالً 
وخفض كمية المياه المستخدمة 
باستخدام  وذلك  التنظيف  أثناء 
وذات  الضغط  عالية  خراطيم 

فوهة ضيقة.
استخدام مياه ساخنة أو بخار في   .٧
الماء  من  بدالً  التنظيف  أنشطة 
البارد، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى 



55
العدد السادس عرش

المستخدمة  المياه  كمية  خفض 
بمعدل ٥٠ في المائة.

الرطوبة  محتوى  خفض  زي���ادة   .٨
للدواجن  الجافة  اإلف���رازات  في 
تهوية  أو  جاف  لهواء  بتعريضها 

آبار الروث.
السطحية  المساحة  من  اإلقالل   .٩

المستخدمة لتخزين الروث.
١٠. اختيار المواقع الخاصة بتكديس 
المسطحات  ع��ن  بعيداً  ال���روث 
ال���م���ائ���ي���ة، وم����ج����اري ال��م��ي��اه، 
البيئات  أو  وحقول رؤوس اآلبار، 

الحساسة األخرى؛
تسربات  وجود  عدم  من  ١١. التحقق 
ع��ل��ى ن��ح��و م��ن��ت��ظ��م م���ن خ��الل 
للتحقق  الصهاريج  على  التفتيش 
من عدم وجود تآكل في اللحامات، 
من  القريبة  اللحامات  وخاصة 
وتفريغ  األرض،  سطح  مستوى 
الصهاريج والتفتيش عليها سنوياً 

أو حسبما هو ضروري.
١٢. استخدام صمامات مزدوجة على 
مخارج صهاريج السوائل لخفض 
احتمالية التسريب غير المقصود 
الفرشة  أو  الجاف  ال��روث  وضع 
في منطقة مغطاة أو ذات سقف.
ال��روث  تخزين  مرافق  ١٣. استيعاب 
روث  م��ن  ي��ت��ول��د  أن  يمكن  ل��م��ا 
خالل فترة تتراوح بين ٩ إلى ١٢ 
شهراً حتى يمكن استخدامه على 
األوق��ات  في  الزراعية  األراض��ي 

المالئمة.
ت��ص��م��ي��م، وإن����ش����اء، وت��ش��غ��ي��ل،   .١٤
النفايات  إدارة  مرافق  وصيانة 
إمكانية  يتيح  بمستوى  وتخزينها 
اح��ت��واء ك��ل ال����روث، وال��ف��رش��ة، 

عن  الناتجة  المستعملة  والمياه 
العمليات.

١٥. إزالة السوائل والحمأة من البرك 
تقتضي  حسبما  االص��ط��ن��اع��ي��ة 

الضرورة لمنع الطفح.
١٦. نقل النفايات السائلة في عربات 

مزودة بصهاريج مغلقة. 
الطيور النافقة

ينبغي أن يتم التعامل مع الدواجن 
لما  وسريع  سليم  نحو  على  النافقة 
ل��ألم��راض  كبير  م��ص��در  م��ن  تشكله 
للحشرات  واس��ت��ق��ط��اب  وال���روائ���ح 

الناقلة لألمراض.
بها  الموصى  التدابير  تتضمن 
للتعامل مع الدواجن النافقة والتخلص 

منها ما يلي:
توفير  الوفيات من خالل  خفض   .١
ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ح��ة ال��ج��ي��دة 

للطيور ووقايتها من األمراض.
بصفة  النافقة  ال��دواج��ن  جمع   .٢
روائ��ح  وانبعاث  تعفنها  منتظمة 

منها.
كمر الدواجن النافقة الخالية من   .٣
عملية  إدارة  وضمان  األم���راض 
الكمر بمستوى يحول دون حدوث 

انبعاث للروائح.
ينبغي أن تتم عملية الحرق فقط   .٤
تعمل  لها  مرخص  مرافق  داخ��ل 

وفق المعايير البيئية.
الطيور  لدفن  موقع  إعداد  يمكن   .٥
تعليمات  وف���ق  وذل����ك  ال��ن��اف��ق��ة 
السلطات المختصة، سواء داخل 

الموقع أم خارجه.
الدفن  منطقة  تتسم  أن  ينبغي   .٦
أع��م��ال  آل��ي��ات  وص���ول  بسهولة 

يكون  وأن  إليها  وال���ردم  الحفر 
بمستوى  وتصميمها  م��وق��ع��ه��ا 
يحول دون حدوث تلوث أو انبعاث 

أبخرة منها.
املياه املستعملة 

عن  الناتجة  المستعملة  المياه 
مشاريع  ف��ي  اإلن��ت��اج��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
الدواجن تأتي من مصادر عدة منها 
الدواجن،  من حظائر  اآلتي  التسرب 
وعمليتا العلف والسقاية؛ ومن مرافق 

تخزين النفايات وإدارتها. 
السائلة  النفايات  تتسبب  وق��د 
والمياه  السطحية  المياه  تلويث  في 
ال��ج��وف��ي��ة ب��األم��ون��ي��ا وال����رواس����ب، 
وم���ب���ي���دات اآلف��������ات، وم��س��ب��ب��ات 
إلى  المضافة  وال��م��واد  األم����راض، 
الثقيلة،  ال��م��ع��ادن  م��ث��ل  ال��ع��الئ��ق، 
ما  وع��ادة  والمضادات  والهرمونات، 
تحتوي النفايات السائلة على كميات 
كبيرة من المواد العضوية، فضاًل عن 

المغذيات والمواد الصلبة العالقة.
التالية  اإلدارة  بأساليب  يوصى   
لزيادة خفض آثار االنسياالت المائية 

الناتجة عن عمليات إنتاج الدواجن:
خ���ف���ض اس����ت����خ����دام ال���م���ي���اه   .١
سقاية  عن  الناتجة  واالنسكابات 
فيضان  منع  طريق  عن  الطيور 
أجهزة السقاية واستخدام أجهزة 
ومصانة  ومعايرة  ذات��ي��ة  سقاية 

صيانة جيدة.
توجيه االنسياالت النظيفة بعيداً   .٢
على  تحتوي  التي  المناطق  عن 

نفايات. 
المياه  لكتل  عازلة  مناطق  إقامة   .٣
ال��روث  نثر  وتجنب  السطحية،، 

على أراضي هذه المناطق.
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معاجلة املياه املستعملة
المياه  معالجة  أساليب  تشمل 
العمليات  ع��ن  الناتجة  المستعملة 

اإلنتاجية في هذا قطاع الدواجن:
الصلبة  المواد  لخفض  الترسيب   .١
أو  مصفيات  باستخدام  العالقة 

برك ترسيبية.
لخفض  البيولوجية  المعالجة   .٢

المواد العضوية القابلة للذوبان.
للمغذيات  البيولوجية  اإلزال����ة   .٣
ل��خ��ف��ض ن��س��ب��ة ال��ن��ي��ت��روج��ي��ن 

والفوسفور.
النفايات  ف��ي  ال��ك��ل��ور  استعمال   .٤
الحاجة  تقتضي  عندما  السائلة 

إلى إجراء عملية تطهير.
إزالة الماء من البقايا وكمر بقايا   .٥
عمليات معالجة المياه المستعملة 
أو استخدامها في األراضي، هذا 
إذا كانت هذه البقايا ذات نوعية 

مقبولة. 
ق���د ي��ت��ط��ل��ب األم�����ر اس��ت��خ��دام   .٦
إذا  إض��اف��ي��ة  هندسية  ض��واب��ط 
المستعملة  ال��م��ي��اه  ف��ي  ظ��ه��رت 
المتبقية  )الكميات  فعالة  م��واد 
والمضادات  النمو  م��ع��ززات  من 
الخطرة  وال��م��ك��ون��ات  ال��ح��ي��وي��ة، 
الروائح  الحتواء  وذلك  األخرى(، 

الكريهة ومعادلتها.
االنبعاثات الهوائية

التي  الهوائية  االنبعاثات  تتضمن 
ال��دواج��ن  إن��ت��اج  عمليات  ع��ن  تنشأ 

األمونيا، والروائح، والغبار. 
والمصادر  األم��ون��ي��ا  غ��از  يتولد 
األخرى للروائح من مشاريع الدواجن 
أثناء مراحل اإلنتاج، ويمكن أن ينطلق 

مباشرة  الروائح  وه��ذه  األمونيا  غاز 
إلى الجو خالل أية مرحلة من مراحل 
وم���ن خ��الل  ال����روث،  ت����داول  عملية 
داخ��ل  المستخدمة  التهوية  أنظمة 

المباني ومناطق تخزين الروث. 
وقد تتأثر مستويات غاز األمونيا 
المحيطة،  ال��ح��رارة  ب��درج��ة  أي��ض��اً 
ومعدل  والرطوبة،  التهوية،  ومعدل 
الحيوانات،  فراش  ونوعية  التخزين، 
الخام(،  )البروتين  العالئق  وتراكيب 
ح��ادة  برائحة  األمونيا  غ��از  ويتميز 
إل��ى اإلصابة  ت��ؤدي  أن  يمكن  الذع��ة 
بتهيج إذا وجدت بترآكزات عالية، وقد 
يسهم ترسب غاز األمونيا في المياه 
بالمغذيات  اغتنائها  إل��ى  السطحية 
ويؤدي انبعاث غاز األمونيا أيضاً إلى 
انخفاض محتوى النيتروجين، ويترتب 
على ذلك انخفاض القيمة السمادية 

للروث
التدابير الموصى بها لخفض آثار 

األمونيا والروائح ما يلي:
الدواجن  مشاريع  مواقع  دراس��ة   .١
الجديدة، ومراعاة أن تكون بعيدة 
ب��ص��ورة  السكنية  األح���ي���اء  ع��ن 

مالئمة.
ض��ب��ط درج�����ة ح�����رارة ت��خ��زي��ن   .٢
ال������روث، وم��س��ت��وى ال��رط��وب��ة، 
والعوامل البيئية األخرى لخفض 
الروث  كمر  مراعاة  االنبعاثات؛ 

لخفض انبعاثات الروائح. 
أثناء  والروائح  االنبعاثات  خفض   .٣
األراض��ي  تسميد  أنشطة  إج��راء 
بالروث وذلك بوضع طبقة سمكها 
سطح  تحت  سنتيمترات  بضعة 
الجوية  الظروف  واختيار  التربة 
المثال،  سبيل  )ع��ل��ى  المالئمة 
عن  بعيداً  الرياح  اتجاه  يكون  أن 

المناطق المأهولة بالسكان.

استخدام مواد كيميائية أسبوعياً   .٤
إلى  النيتروجين  تحول  لخفض 

أمونيا، 
الغبار 

انخفاض  إل��ى  الغبار  ي��ؤدي  ق��د 
تنفسية،  مشاكل  وح���دوث  ال��رؤي��ة، 
ال��روائ��ح  انتقال  عملية  م��ن  ويسهل 
واألم��������راض. وت��ت��ض��م��ن ال��ت��داب��ي��ر 
ما  الغبار  تولد  لخفض  بها  الُموصى 

يلي:
تركيب أنظمة لتجميع الغبار )بما   .١
الرشاشات(  استخدام  ذلك  في 
الباعثة  العمليات  م��ن��اط��ق  ف��ي 
ل��ل��غ��ب��ار )ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال��م��ث��ال، 

مطاحن العالئق(. 
تنفيذ التدابير الخاصة بالسيطرة   .٢
سبيل  )على  الهارب  الغبار  على 
المثال، ترطيب مواقف المركبات 
تستخدم  التي  المتسخة  والطرق 

كثيراً للسير عليها.
ض��م��ان م��ن��ع ان��ب��ع��اث��ات ال����رذاذ   .٣
يحتوي  أن  يمكن  ال��ذي  الحيوي 
ل��ألم��راض  مسببة  ع��وام��ل  على 
المشار  التدابير  بتطبيق  وذل��ك 
إليها أعاله للسيطرة على الغبار 
إنتاج  مرافق  داخ��ل  واالنبعاثات 

وتخزين الروث.
املراجع:

إرش�����ادات ب��ش��أن ال��ب��ي��ئ��ة وال��ص��ح��ة 
الدواجن،  بإنتاج  الخاصة  والسالمة 

مجموعة البنك الدولي/ ٢٠٠٧م
http://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/a3b6748048855d848f3c
df6a6515bb18/0000199659ARar
054%2BPoultry%2BProduction.
pdf?MOD=AJPERES
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البحث األول
والرفاهية  السلوك  من  كل  على  لوكس   ٢٠ أو   ٥ اإلض��اءة  ش��دة  تأثير 

واإلنتاجية في دجاج التسمين

املصدر
Rault, J.,K. Clark , P. J. Groves, G. M. Cronin (2017). 

Light intensity of 5 or 20 lux on broiler behavior, welfare 
and productivity. Poultry Science 96: 779-787.

في  وخاصة  الدواجن  إنتاج  في  هاماً  دوراً  اإلضاءة  برامج  تلعب 
تستخدم  ما  غالباً  التسمين  دجاج  قطعان  في  التسمين،  دجاج  قطعان 
فترات إضاءة طويلة مع شدة إضاءة أقل من ١٠ لوكس حتى تخفض من 
تكاليف الكهرباء إال أن الدواجن تمتلك أعيناً واسعة وذات حساسية عالية 
المنخفضة،  اإلضاءة  وشدة  المختلفة  اإلضاءة  ألوان  تمييز  من  تمكنها 
تؤثر شدة اإلضاءة في سلوك دجاج التسمين إال أن هناك جدال واسع 
بين العلماء لم يُحسم بعد ويحتاج إلي المزيد من الدراسات، باإلضافة 
لذلك  قليلة؛  تعتبر  بتأثير شدة اإلضاءة  اهتمت  التي  الدراسات  أن  إلى 
تهدف الدراسة التي بين أيدينا األن إلي دراسة تأثير شدة اإلضاءة ٥ أو 
٢٠ لوكس على كل من السلوك والرفاهية واإلنتاجية في دجاج التسمين، 
)Ross 308 في هذه الدراسة تم استخدام ١,٨٧٢ كتكوت تسمين )روس

عمر يوم تم تقسيمها إلي مجموعتين حسب شدة اإلضاءة ٥ أو ٢٠ لوكس 
 ١٦ على  اشتمل  إضاءة  برنامج  في  وذلك   LED ليد  لمبات  باستخدام 
ساعة إضاءة: ٨ ساعات إظالم الذي استمر من عمر ٨ حتى ٤٦ يوم، تم 
قياس وزن العين وقوة األرجل وحالة األقدام )التهاب باطن القدم، حروق 
العرقوب، استقامة األرجل(، أظهرت النتائج أن شدة اإلضاءة قد أثرت 
على أوزان الجسم عند عمر ٤٦ يوم حيث كانت الطيور المرباة على شدة 
إضاءة ٢٠ لوكس أخف وزناً من تلك المرباة على شدة إضاءة ٥ لوكس 
بمعدل  وزنها  انخفض  واإلناث   %٥.١  – بمعدل  وزنها  انخفض  )الذكور 
االستهالك  في  معنوية  اختالفات  وجود  عدم  من  الرغم  ٢.٨%(على   –

أكثر نشاطاً  المرباة على شدة إضاءة ٢٠ لوكس كانت  الطيور  الغذائي، 
خالل فترة اإلضاءة من تلك المرباة على شدة إضاءة ٥ لوكس، وزن العين 
في الطيور المرباة على شدة إضاءة ٢٠ لوكس كانت أخف وزناً بمقدار ٥% 
من تلك المرباة على شدة إضاءة ٥ لوكس، إال أن شدة اإلضاءة لم تؤثر 
االستبعاد  ومعدالت  النفوق  معدالت  مثل  الطيور  رفاهية  مقاييس  على 
)اإلعدام(وتركيز هرمون الكورتيكوستيرون في الدم ونسبة تقوس األرجل، 
ولهذا يمكن القول بأن تربية دجاج التسمين باستخدام شدة إضاءة ٢٠ 
لوكس يزيد من نشاط الطيور إال أنه يقلل معدالت النمو ويقلل من وزن 
العين وال يؤثر سلباً على قياسات رفاهية الطيور وسالمة أرجلها بما ال 

ينعكس سلباً على الوظائف الحيوية للطيور.

البحث الثاني
على  التسمين  دجاج  لعالئق  الثانوية  الرمان  تصنيع  نواتج  إضافة  تأثير 
معدالت اآلداء والمناعة النشاط البكتيري والغازات المنبعثة من الفرشة

املصدر
Ahmed Sonia T. and Chul-Ju Yang (2017). Effects of 

dietary punicagranatum l. by-products on performance, 
immunity, intestinal and fecal microbiology, and odorous 
gas emissions from excreta in broilers. Journal of Poultry 
Science 54: 157-166. 

بعد منع استخدام المضادات الحيوية كمنشطات للنمو صار هناك 
توجه كبير نحو استخدام النباتات الطبية والتي تحتوي على العديد من 
والتانينات  واأللكالويدات  الفالفونات  مثل  النافعة  الحيوية  المركبات 
واالستيرويدات وغيرها والتي تمنحها عدة خصائص نافعة مثل مقاومة 
الميكروبات وتنشيط المناعة وتحسين الحالة المضادة لألكسدة، يستخدم 
الرمان منذ زمن بعيد في مقاومة العديد من األمراض لكونه فاكهة لذيذة 
المذاق واحتواءه على العديد من الفايتوبيوتيك )منشطات النمو النباتية(
كميات  الرمان  على  القائمة  الصناعات  عن  يتخلف  المناعة،  ومنشطات 
مثل  النافعة  المركبات  من  العديد  بها  والتي  والبذور  القشور  من  هائلة 
األلكالويدات والفالفونات والتانينات واالستيرويدات والمركبات الفينولية 
لتغذية قطعان اإلنتاج الحيواني والدواجن،  مما يجعلها مادة مفيدة جداً 
مخلفات  إضافة  تأثير  دراسة  إلي  اآلن  أيدينا  بين  التي  الدراسة  تهدف 
والمناعة  األداء  معدالت  على  التسمين  دجاج  لعالئق  الرمان  تصنيع 
هذه  في  الفرشة،  من  المنبعثة  والغازات  باألمعاء  البكتيري  والنشاط 
إلي ٣  تقسيمها  تم  يوم  كتكوت تسمين عمر  تم استخدام ٢٤٠  الدراسة 
مجموعات وتم تغذية كل مجموعة على واحدة من العالئق التالية ٠، ٠.٥، 
يوم،   ٣٥ عمر  حتى  التجربة  واستمرت  الرمان  تصنيع  مخلفات  من   %١
الرمان  التسمين على مخلفات تصنيع  كتاكيت  تغذية  أن  النتائج  أظهرت 
قد خفض من معدالت االستهالك الغذائي ومن الكفاءة التحويلية للطيور، 
الوزن  زيادة  إلي   %١ بتركيز  الرمان  تصنيع  مخلفات  على  التغذية  أدت 
النسبي لألعضاء الليمفاوية )الطحال وغدة فابريشيوس(، كما أن التغذية 
على مخلفات تصنيع الرمان قد حسن من األجسام المضادة السابحة في 
مخلفات  على  التغذية  أدت   ،)IgA & IgG المناعية  )الجلوبيولينات  الدم 
 Saccharomyces( تصنيع الرمان إلى زيادة أعداد خميرة السكارامايسس
أن  كما  باألمعاء،  النافعة  الميكروبات  من  وهي  اللفائفي  cerevisiae(في 
التغذية على مخلفات تصنيع الرمان قد أدت إلى انخفاض أعداد البكتيريا 
 Escherichia( الضارة والممرضة والتي تتمثل في كل من بكتيريا القولون
)pH( باإلضافة إلي خفض رقم حموضة)Salmonella( والسالمونيال)coli
اللفائفي، وفي المقابل أدت التغذية على ١% من مخلفات تصنيع الرمان 
وانخفضت  )Bacillus(النافعة  الباسيللس  بكتيريا  أعداد  زيادة  إلى 
والسالمونيال   Escherichia coli القولون  )بكتيريا  الضارة  البكتيريا  أعداد 
Salmonella(، أثبتت الدراسة أن زيادة تركيز مخلفات تصنيع الرمان قد 
البكتيريا  أعداد  وانخفاض  النافعة  الميكروبات  أعداد  زيادة  على  عمل 
الضارة في كل من األمعاء الدقيقة والغليظة لطيور التسمين، ولقد أدت 
األمونيا  غازات  انبعاث  تقليل  إلى  الرمان  تصنيع  مخلفات  على  التغذية 
والميثان، نخلص من هذه الدراسة إلي أن التغذية على مخلفات تصنيع 
الرمان تحسن من مناعة الطيور ومن النظام الميكروبي في كل من األمعاء 

الدقيقة والغليظة ويقلل من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة. 

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

القارئ العربي بما يدور في أذهان العلماء والرواد ويشغل بالهم.

من ثمرات البحث العلمي.. إعداد: أ. د. طارق أمن عبيد
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Light intensity of 5 or 20 lux on broiler behavior, welfare 

and productivity 

Rault, J., K. Clark , P. J. Groves, G. M. Cronin

Poultry Science (2017)96: 779-787.

Light intensity can influence broiler behavior, but discrepancies 

in the scientific literature remain. Furthermore, few studies have 

investigated the welfare implications induced by varying light 

intensity. We investigated the effects of providing 5 or 20 lux 

light intensity on broiler behavior, welfare and productivity. 

A total of 1,872 Ross 308 broilers of mixed sex were studied 

across 2 replicates. Treatments began on d 8 with one of 2 

light intensity levels: 5 lux or 20 lux, using LED lights on a 

16L:8D photoperiod with 30 min sunrise and sunset periods. 

Production data, behavioral activity, and plasma samples for 

corticosterone concentration analysis were collected weekly 

from 8 to 46 d of age. Eye weight was collected at 42 d of 

age. Leg strength was assessed at 35, 42 and 45 d of age using 

the latency to lie test and leg and foot conditions (foot pad 

dermatitis, hock burn, leg straightness)were assessed at 46 d. 

Live weight differed between light treatments, with broilers 

kept at 20 lux being lighter than broilers kept at 5 lux at 46 d 

of age (males: –5.1%, females: –2.8%, P < 0.0001), despite no 

significant differences in feed intake. However, broilers kept 

at 20 lux were more active during the photophase than broilers 

kept at 5 lux throughout the rearing period (P < 0.0001). 

Eye weight was also on average 5% lighter for broilers kept 

at 20 lux compared to 5 lux (P = 0.001). Nonetheless, there 

was no significant effect of light intensity on other measures 

of broiler welfare: mortality and culls, plasma corticosterone 

concentrations, or latency to lie reflective of leg strength. 

Hence, broilers kept at 20 lux compared to 5 lux were found to 

be more active, had slower growth, and had lighter eye weight, 

but other welfare measures reflective of biological functioning 

or leg health did not show significant changes.

Effects of dietary punicagranatum l. by-products on 
performance, immunity, intestinal and fecal microbiology, 
and odorous gas emissions from excreta in broilers.
Sonia T. Ahmed and Chul-Ju Yang

Journal of Poultry Science (2017)54: 157-166. 
The fruit Punica granatum L. has been used for years 
in traditional medicine owing to the presence of several 
phytobiotics with antimicrobial and immunomodulatory 
properties. This study investigated the effects of dietary 
supplementation with Punica granatum L. by-products (PGB)
on performance, immunity, intestinal and excreta microflora, 
and odorous gas emissions from excreta of broiler chickens. 
Three experimental diets containing 0, 0.5 and 1.0% PGB 
were fed to 240 one-day-old broiler chicks until 35 days. 
Dietary PGB linearly reduced the average daily feed intake 
and feed conversion ratio of broilers. Supplementation with 
1% PGB led to a linear increase in the relative weight of the 
spleen and bursa of Fabricius. The concentration of serum IgA 
and IgG increased linearly in response to dietary PGB. In the 
ileal digesta, the concentration of Saccharomyces cerevisiae 
increased linearly and quadratically in response to dietary 
PGB. Moreover, dietary PGB led to a linear decrease in 
Escherichia coli And Salmonella spp. Along side reducing the 
pH of the ileal digesta. In the cecal digesta, the concentration 
of Bacillus bacteria increased linearly in response to both 
levels of dietary PGB, while the concentrations of E.coli and 
Salmonella decreased when the diet was supplemented with 
1% PGB, as did cecal pH. At 35 day, both levels of PGB 
increased the concentration of fecal Bacillus, where as only 
1% PGB increased the concentration of S. cerevisiae at 21 day. 
Increasing levels of PGB induce a linear reduction in fecal 
E. coli at 21 and 35 day, whereas Salmonella only at 21 day. 
Regarding the average of 48h, dietary PGB effectively reduced 
the emissions of ammonia and methanethiol from broiler 
excreta. In conclusion, the results suggest that, dietary PGB 
improved immunity and the intestinal microbial ecosystem 
of broilers along with reduced odorous gas emissions from 
excreta. 

Main topics - Scientific research
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·	 Hazard management. It should but in mind economical, 
technical and social effect of the hazard.

·	 Information exchange about the hazard with the 
concerning bodies.

5. Success and failure in feed mill management

Eng. Ashraf A. Khalil

In this valuable article the author described in detail many 
factors associated with success in feed mill management. 
Among many advices outlined in this article, the manger 
should keep in his mind the following:

·	 You should be in the site of work among workers.

·	 Make more attention to bio-security in feed mill 
factory as well as feed store as it will affect the poultry 
in their farms.

·	 Take care about feed ingredients weight by shaking up 
the balance frequently.

·	 Physical and laboratory examination of different 
feed stuff should be done in routine basis to exclude 
underestimated feed stuff.

·	 Take care about maintenance of equipment in routine 
basis.

As well as many other advices mentioned in detail in 
this article

6. Egg cholesterol and human health

Prof. Dr. Tarek A. Obied

Although egg is considered one of the most important 
animal protein sources used for human consumption, there 
is a debate about its nutritional value and its relatedness to 
human health.

In this article the author discuss critical point of the 
nutritional value of egg, concerning the egg cholesterol 
and its relation to human health. The author reviewed some 
recent scientific paper which reviled that chicken eggs are 
free from association with heart diseases, as these studies 
are conducted on thousands of normal individuals for about 
one year, and revealed that eating egg once daily not affect 
human health and not associated with arteriosclerosis and 
heart disease in human.

7. Rooster caring and maximizing testicles role.

Eng. Ahmed A. El-Skout

In this practical article, the author mentioned the practical 
aspect to take care of male chicken (cock) to achieve 

maximum performance through monitoring testicle health 
of chick during his life in rearing and production facilities.

Monitoring pass through three stages which includes the 
followings:

·	 One day old – 2 weeks post hatch, testicle development 
is beginning.

·	 2-12 week old, increase in sertoli cells and seminal 
vesicles.

·	 13 -20 weeks old, testicles weight ranged from (0.5 -2) 
gm. and Starting of sperms production.

·	 20 -24 weeks old, testicles weight ranged from (25 -30) 
gm. and reach 70% of its weight maximum weight.

·	 25- 30 weeks old, testicles weight ranged from (35 
-45) gm. and maximum sperm production is achieved.

·	 40 – 56 week old, Testicles weight ranged from (30 40) 
gm, and testicle weight start to decrease.

8. Natural growth promoters 

Eng. Gada Z.Eid

Growth promoters are used in poultry for many reasons 
such as enhance digestion of specific nutrient as fiber and 
compete pathogenic bacteria.

In the past antibiotic were used as growth promoters, but 
due to bacterial resistance their use become unacceptable 
and replaced by many other natural growth promoters 

·	 Probiotics: they are beneficial microorganisms 
added to feed to balance the microbial balance in 
gastrointestinal tract.

·	 Prebiotics: They are substances used to enhance 
the growth and maintains beneficial bacteria in 
gastrointestinal tract.

·	 Mannanoligosaccharides: they are substance contain 
many beneficial components such as protein, Glucans, 
Phospates which enhance growth of poultry.

·	 Symbiotics: It is a mixture of probiotics and probiotics.

·	 Fiber grading enzymes: enzymes help in digestion of 
fibers

·	 Phytobiotics: Herbal products has many beneficial 
properties such as antibiotics and antioxidants.

Main topics - Issue No. 16
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1. Advanced technologies to control poultry epidemics

Dr. Hany M. Sheta

In this article we have tried to discuss three modern methods 
for poultry epidemics control at three phases before, during 
and after the epidemic.

·	 An early warning system named Be Seen, Be Safe 
depending on cellular phones, tablets and GPS systems 
(devices) to make a Geo-fencing around poultry farms 
in order to trace all visitors of the farm achieving 
efficient traffic control in the case of an outbreak 
preventing transmission of the epidemic disease.

·	 Rapid mass killing of birds inside poultry farm i s 
urgent to provide efficient containment of the disease 
could be achieved using foam which provides fast, 
efficient and merciful way for mass disposal of birds in 
case of outbreak.

·	 Disinfection during and post outbreak using modern 
disinfectant based on Nanotechnology such as 
NANOSILVERAL, with its wide-spectrum well as its 
being environmentally friendly (i.e., no carcinogenic, 
teratogenic, or allergic), is considered as a highly 
effective disinfectant in the field.

2. Disease spread between poultry farms

Eng. Mostafa M. El Shamy

In this article, the author briefly highlighting the main 
causes of disease spread between poultry farms which 
includes:

·	 Hatcheries and Eggs: as source of many vertical 
transmitted disease as salmonella , E.coli and 
Mycoplasma as well as horizontal transmitted disease 
when the eggs are contaminated as in case of avian 
influenza,

·	 Air: poultry disease mainly transmitted for short 
distance so the minimum recommended distance 
between two poultry houses are 20 m.

·	 Contaminated houses and litters.

·	 Wild birds and workers are main source for disease 
spread internationally and locally at the farm levels.

3. Serological Tests Of Poultry Diseases 

Dr.Borhan Eldin

Serological tests are very important diagnostic tools for a 
number of avian

Pathogens. These tools gained their importance due to 
following reasons:

·	 Rapid results can be obtained.

·	 The tests can be done in simple laboratory preparation.

·	 Some serological tests can be run in both the field and 
lab.

Conception of serology: It is antigen- antibody reaction, 
the antigens may be for virus, bacterial and parasites when 
penetrate the body.

Antibodies can be acute or convalescent.

Serological tests are of 2 groups classical and novel.

The article covers the serological tests in details, their 
reading, results interpretation and the pitfalls that can be 
met in term of tests run, proper samples collection, samples 
size and sampling timing.

4. Risk assessment and analysis in poultry farms

Prof. Dr. Salah S. Abdel Rhman

In this article the author briefly mentioned the method 
used to identify and assessment risks may affect poultry 
operations, there are different categories of hazard affecting 
poultry which can be classified as microbial, chemical and 
environmental hazards.

The steps used to control of risk are listed as follows:

·	 Hazard identification: Determination, based on 
qualitative and quantitative evidence, of whether a 
particular agent (e.g., a chemical or microorganism) is 
or is not considered as hazard.

·	 Hazard assessment: 

§	 Dose-response assessment: Determination of the 
relationship between the magnitude of exposure 
and the probability that a given health effect will 
occur.

§	 Exposure assessment: Determination of the 
extent of exposure before or after application of 
regulatory controls.

§	 Risk characterization: Description of the nature 
and often the magnitude of risk.

Main topics - Issue No. 16



62
العدد السادس عرش

Ed
ito

ria
l

There are a varieties of marketing tools used by locally and 
internationally poultry companies to acquire high market share 
through maintaining their existing customers and attracting 
more new customers.

   One of the most important means of marketing that has 
become popular worldwide is Sponsorship. This method 
of marketing is the most successful and developed in all 
productive sectors and considered the most popular marketing 
activities accepted by the public because they marketed to the 
company's products implicitly.

Sponsorship is an indirect way of advertising that aims to link sponsor's name 
to a specific brand. 

  Sponsorship is a financial support provided by major companies to technical 
magazines and professional sites as well as activities that attract a large number 
of the public, where the sponsor places his distinctive logo in the magazine, 
website or in the place of activity.

Sponsorship has several benefits for the producing company, for example:

• Improve mental image of the company among consumers who view this 
company as strong and financially capable.

• Contributes to building a good reputation for the company by sponsoring 
social or charitable events for the poultry industry.

• Creating brand awareness for the producing company.

• Increased sales as a result of the improved image of the company and improve 
its reputation and awareness of its brand, which attract new consumers.

In this regard, poultry companies in the Arab world should pay greater attention 
to Sponsorship, especially to specialized technical magazines that promote 
the dissemination of awareness and the correct scientific information among 
professionals and workers in the poultry industry as well as consumers which 
will have a profound impact on the development of local poultry industry at all 
levels.

 By/ Ahmad   H.
Al-Bashairah










