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الوكيل اإلعالني والتسويقي
مصر:	 

فاطمه انور أحمد محمد - جوال: 0235680540 - 
01013105731

 	Crystal labs supplies :االمارات العربيه املتحدة
جوال: 00٩71503614٩13

األردن: شركة بوابة جند الدولية للزراعة والتجارة	 
مهندس محمد الروسان - جوال: 00٩627٩5٩1٩٩8٩

السودان: د. وفاء موسى تنب	 
جوال: 0024٩٩26075271 - 0024٩128462353	 
جوال: 	   - زايــد  أوالد  فــوزي  اجلزائر:  ليبيا،  تونس، 

0021622738517
 	 - مصطفى  نصرالدين  عصام  د.  عــمــان:  سلطنة 

جوال: 00٩68٩٩345604
ــوال: 	  ــ ــ ج  - خـــلـــيـــل  ــي  ــقـ ــدحـ ــاجـ مـ د.  ــراق:  ــ ــ ــع ــ ــ ال

00٩647711444888
الكويت: عبداهلل خفاجي - جوال: 00٩652573207٩	 

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

إفتتاحية العدد
ــمــقــاومــة  أصــبــحــت ال
البكتيرية لألدوية المضادة 
ذات  قضية  للميكروبات 
ــمــام عــالــمــي مــتــزايــد  اهــت
ويرجع  الفترة،  هذه  خالل 
ــى القلق  ــك االهــتــمــام إل ذل
ــد لــلــمــنــظــمــات  ــزايـ ــتـ ــمـ الـ
بصحة  المهتمة  العالمية 

المضادة  األدويــة  استخدام  أن  من  والحيوان  االنسان 
يهدد  قد  والحيواني  البيطري  الطب  في  للميكروبات 
صحة اإلنسان إذا تسبب في نشأت البكتيريا المقاومة 
للمضادات الحيوية في الحيوانات وتم نقلها إلى البشر 

عن طريق سلسلة الغذاء أو البيئة. 

أن  العالمية  الصحة  منظمة  اعتبرت  وقــد  هــذا 
من  هي  الحيوية  المضادات  مقاومة  مشكلة  معالجة 
المسؤوليات األساسية التي تقع على عاتقها، وقد تم 
إقرار الخطة العالمية للقضاء على هذه الظاهرة من 
قبل المنظمة في مايو 2015م، والهدف من هذه الخطة 
للمضادات  البكتيريا  مقاومة  حدوث  من  الوقاية  هو 
واآلمــن  الفعال  العالج  استمرار  ضمان  مع  الحيوية 

لألمراض في الحيوان واالنسان على حد سواء.

ويشهد العالم حالياً تزايد كبير في إنتاج الدواجن 
بدون مضادات حيوية في كثير من دول العالم ، وخاصة 
األمريكية  المتحدة  والــواليــات  ــي  األورب االتحاد  دول 
من  تصدر  التي  الصحية  ــراءات  اإلجـ تشديد  نتيجة 

الجهات الرقابية في دول العالم بهذا الخصوص.

العديد من  يتم إضافة  أن  المتوقع  أنه من  وحيث 
فيما  الدواجن  لصناعة  المنظمة  العالمية  التشريعات 
والتي قد  الحيوية قريًبا،  المضادات  يخص استخدام 
تطال صناعة الدواجن في منطقتنا العربية، فإنه يجب 
على مشاريع الدواجن سواء التي تسوق انتاجها محلياً 
لألسواق  منتجاتها  تصدير  على  تعتمد  التي  تلك  أو 
صناعة  في  المستمر  التطور  تواكب   أن  الخارجية 
للتخلي  الدواجن من خالل إعداد سيناريوهات بدلية 
الدواجن  إنتاج  في  الحيوية  المضادات  استخدام  عن 
التنظيمية  الجهات  المتوقعة من  المعايير  مع  لتتوافق 
العالمية،  الحيوانية  الصحة  منظمة  مثل  العالمية 
وهيئة الغذاء والدواء األمريكية واألوربية، وغيرها من 

المنظمات ذات العالقة.  
رقم اإليداع: 1436/2٩12 ردمد: 1658-6٩80
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القدرة علي إختيار و إستخدام خامات 	 
هضمية  بقيمة  تتميز  التي  األعــالف 
وبيولوجية عالية والتي تناسب قدرات 
وتمثيل  هضم  علي  وأجهزتة  الطائر 

هذه الخامات بكفاءة عالية.

الخامات 	  بين  المفاضلة  علي  القدرة 
الغذائية  القيم  أســاس  علي  العلفية 
من  محتواها  حيث  من  لها  الحقيقية 
واألحــمــاض  للتمثيل  القابلة  الطاقة 
االتاحة  حيث  من  األساسية  األمينية 

البيولوجية لها.

العناصر 	  بين  اإلتزان  علي  المحافظة 
إختيار  عــنــد  العليقة  فــي  الــغــذائــيــة 
تعظيم  يمكن  حتي  وذلـــك  الــخــامــات 
ــادة مــن هـــذه الــعــنــاصــر دون  ــف اإلســت
تعارض بينها مما يسبب إهدار الكثير 

منها.

أساس 	  علي  األعــالف  خامات  إختيار 
مما  مواصفاتها  وثــبــات  صالحيتها 
ــر عــلــي معدل  ــ ــكــون لــه عــظــيــم األث ي
التحويل الغذائي وزيادة فاعلية الجهاز 

المناعي للطائر.

لنا 	  يتضح  السابق  التقديم  هذا  ومن 
ينطوي  اإلقتصادية  التغذية  مفهوم  ان 
ان  البد  التي  النقاط  من  العديد  علي 
تؤخذ في اإلعتبار عند تغذية قطعان 
الدواجن كل حسب مواصفاتة الوراثية 

وإنتاجيتة.

تغذية  في  المتخصصين  ان  نجد  لذا 
مجموعة  أعينهم  نصب  يضعون  الدواجن 
من النقاط الهامة عند تركيب العالئق منها:

المناسب . 1 بالقدر  اإلحتياجات  تغطية 
من العناصر الغذائية.

تقليل الفاقد.. 2

بين . 3 والتفاعل  بالتداخل  التام  اإللمام 
العناصر الغذائية.

ــة . 4 ودراســ علفية  ــل  ــدائ ب عــن  الــبــحــث 
من  اإلســتــفــادة  كــفــاءة  علي  تأثيرها 

الغذاء.

الــبــحــث عـــن بـــدائـــل مـــن اإلضـــافـــات . 5
ــادة  ــ ــة الــتــي تــعــمــل عــلــي زي ــي ــذائ ــغ ال

اإلستفادة من مكونات العالئق.

الجهاز . 6 فاعلية  ــادة  وزي تنشيط  كيفية 
المناعي للطائر.

وبناء علي ذلك سوف نطرح مجموعة 
من النقاط الهامة التي توضح وتظهر كيفية 
يخدم  بما  األعالف  خامات  بين  المفاضلة 
اإلنتاجية  العملية  في  اإلقتصادي  الجانب 
بالجهاز  الغذائية  العناصر  بعض  وعالقة 
مباشر  تأثير  من  له  لما  للطائر  المناعي 
بوضوح  ذلك  وإنعكاس  الطائر  حيوية  علي 

العديد  الي  يتشعب  المفهوم  هذا  ان  حيث  بمكان،  األهمية  من  للدواجن  اإلقتصادية  التغذية  مفهوم  يعتبر 
من النقاط الهامة التي يجب ان يضعها مربيي الدواجن في اإلعتبار، فمع التقدم الهائل في مجال الوراثة 
اإلنتاجية  حيث  من  المميزة  الكتاكيت  او  اللحم  او  البيض  إلنتاج  سواء  المتخصصة  السالالت  وإستنباط 

العالية، أصبح لمدلول التغذية اإلقتصادية معني أوسع وأشمل ليضم العديد من النقاط الهامة من حيث:
العمرية  المراحل  خالل  يحتاجها  التي  الغذائية  العناصر  كافة  من  للطائر  الغذائية  اإلحتياجات  تغطية 

واإلنتاجية المختلفة بأقل تكلفة ممكنة وبما يمكنة من إظهار صفاتة الوراثية علي الوجه األمثل.

المفهوم الحقيقي للتغذية 
اإلقتصادية للدواجن

إعداد: أ.د. سيـد مـحـمـد شـلـش
- جمهورية مصر  اإلنتاج احليواني  - معهد بحوث  الدواجن  تغذية  أستاذ 

العربية
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فيها  الخوض  سيتم  التي  النقاط  وهذه  اإلنتاج،  إقتصاديات  علي 
بشئ من التفصيل هي علي سبيل المثال ال الحصر:

Oils and Fats :أوال: الزيوت والدهون
الزيوت النباتية والدهون الحيوانية من أغني مصادر الطاقة التي 
تستخدم في أعالف الدواجن مقارنة بالمواد الكربوهيدراتية، 

وتضاف ألعالف الدواجن:

لتغطية المتطلبات العالية من الطاقة الممثلة لبعض أنماط اإلنتاج.

لتوفير إحتياجات الطائر من األحماض الدهنية األساسية.

إلعطاء العلف الشكل الجيد وتقليل الفاقد.

إلنتاج ذبيحة ذات شكل مميز.

لمساعدة الطائر في الحصول علي الطاقة الالزمة له بصورة سهلة 
ال تجهده )مقارنة بالكربوهيدرات( أثناء الجو الحار.

وهناك مواصفات للزيوت او الدهون التي تضاف ألعالف الدواجن 
الزيوت  لهذه  الممثلة  الطاقة  من  الطائر  إستفادة  من  لتعظم 

والدهون منها:

الدهنية  األحــمــاض  الــي  املشبعة  غير  الدهنية  األحــمــاض  نسبة 
املشبعة 3: ١.

ال تزيد نسبة األحماض الدهنية الحرة عن %15.
ال يقل الحمض الدهني األساسي )اللينوليك( عن %30.

ال يزيد حمض االستيارك )حمض دهني مشبع( عن %5.
ال يزيد حمض البالمتيك )حمض دهني مشبع( عن %15.

وعند إضافة الزيوت الي أعالف دجاج الالحم من المفضل ان 
يتم التحكم في نسبة األحماض الدهنية غير المشبعة الي األحماض 

الدهنية المشبعة خالل المرحلة العمرية للطائر كما يلي:

نوع 
عمر الطائرالعلف

أحماض دهنية
مشبعةغير مشبعة

-100%1-15 يومبادي
30%70%16-30 يومنامي

50%50%31-45 يومناهي 1
60%40%أكثر من 45 يومناهي 2

 Oily الذبيحة  تشحم  منع  علي  يساعد  التدرج  وهــذا 
Carcass بما تحتوية من دهن غير متماسك يسبب مشكلة 

كبيرة داخل مجازر الدواجن في التعامل مع هذه الذبائح.

وفيما يلي جــدول يوضح الــعــوامــل املــؤثــرة يف اإلســتــفــادة من 

طاقة الزيوت:

FACTORS AFFECTING FAT ME VALUES

Relative fat ME 

100%
95%
88%

 28 day +
7 - 28 day
1 - 7 day

1- Bird age 

100%
96%
92%

10 - 20%
20 - 30%

30% 

2- Free fatty 
acid 

100%
98%
96%
94%

1 -2%
3%
4%
5% 

3- Inclusion 
level 

100%
96%

>1%
< 1%

4- Calcium 
level 

واجلدول التالي يوضح نسب إمتصاص االحماض 
الدهنية املشبعة و غير املشبعة يف الدواجن وعمر 

الطائر:

Absorbability values of various fatty acids

Absorption , Per centFatty acids

Chicks
Over 8 wks

Chicks
4 - 3 wks

2925Myristic 14:0

122Palmitic 16:0

40Stearic 18:0

9488Oleic 18:1

9591Linoleic 18:2
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تركيب بعض الزيوت والدهون من األحماض الدهنية والطاقة املمثلة لها:

 Fatty acids composition & ME of some fats & oils

ME
Kcal / kg

Palmitic
16:0

Palmitolic
16:1

Stearic
18:0

Oleic
18:1

Linoleic
18:1

Linolenic
18:3

964012.20.50.724.760.51.4 Corn oil ,
refined

870025.80.42.219.847.13.0Cottonseed oil

837011.30.14.928.250.25.6 Soybean oil ,
crude

837511.60.03.919.857.96.8 Soybean oil ,
refined

580040.70.35.241.611.40.0 Palm oil ,
refined

96606.70.14.327.457.13.7 Sunflower oil ,
refined

92104.90.41.961.018.87.7Canola oil

808021.64.87.242.323.30.0Poultry fat

668026.15.125.237.41.90.0Beef tallow

84006.00.34.021.515.651.0Flaxseed oil

تأثير إستخدام بعض الزيوت مقارنة بالـ Dry fat علي وزن اجلسم ومعدل التحويل الغذائي لدجاج الاحم:

Effect of dietary oil / fat sources on performance of Broiler chicks

F. CBody weight
At 7 wks of age (g) 

Body weight
At 4 wks of age (g)

Source of Oil / fat

2.120991031Control (No:oil/fat)

2.0621961076Soy oil

2.0921291067Poultry fat

2.1920901009Palm oil

2.341772836Dry fat

ثانيا: املصادر البروتينية:
مراعاة للعامل اإلقتصادي عند المفاضلة بين المصادر البروتينية 
)سواء نباتية او حيوانية( كخامات لألعالف يجب أخذ العديد 

من النقاط في اإلعتبار:

1 .Protein digestibility .القيمة الهضمية للبروتين
2 .Amino acid profile .مستوي األحماض األمينية األساسية
3 .Amino acid availability .المتاح من هذه األحماض األمينية
4 .Anti nutritional factors .المواد المضادة للتغذية
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للدواجن 	  جــدا  الهامة  الغذائية  العناصر  من  الفيتامينات 
وللمحافظة  لألنسجة  الطبيعي  والتطور  للنمو  وضــروريــة 
علي الصحة العامة لما لها من وظائف حيوية متعددة إلتمام 
عمليت التمثيل الغذائي داخل الجسم، والدواجن حساسة جدا 

ألي نقص في الفيتامينات وذلك لألسباب اآلتية:
اإلستفادة القليلة للدواجن من الفيتامينات التي تقوم الكائنات 	 

الحية الدقيقة بالقناة الهضمية بتخليقها حيث ان معظم هذه 
الفيتامينات تستهلك بواسطة هذه الكائنات الدقيقة نفسها، 
في  الطائر  تنافس  الدقيقة  الكائنات  هــذه  ان  علي  عــالوة 

الفيتامينات الموجودة بالعلف.
حيث 	  عالية  الفيتامينات  من  للدواجن  الغذائية  اإلحتياجات 

انها تعتبر الشرارة لبدء التفاعالت داخل جسم الطائر.

واجلدول التالي يوضح القيمة الهضمية لبروتني بعض خامات األعاف:
PROTEIN DIGESTIBILTY OF SOME RAW MATERIALS

INGREDIENT CRUDE PROTEIN% DIGESTIBLE PROTEIN% DIGESTIBILITY% 

Yellow Corn
Barley
Wheat Bran
Soybean meal 44%
Soybean meal 48%
Full- fat soybean
Corn Gluten meal
Corn Gluten feed
Sunflower meal
Meat meal
Fish meal
Poultry by products meal
Blood meal 

8.6
11.5
15.8
44
48

37.5
60
22

46.8
50
60
60
 80

7.8
9.3
11.7
38.5
44

33.4
54.4
14.3
35.6
45

55.4
52.5
 71.2

90.7
80.9
74.1
87.5
91.7
89.3
90.7
65

76.1
90

92.3
87.5
 89.0

واجلدول التالي يوضح القيمة الهضمية لألحماض األمينية لبعض اخلامات:
Amino acid digestibility for:

- Soybean meal 48% SBM - Sunflower meal 34% SFM
- Meat & bone meal 50% M&BM - Poultry by-product 58% P.M

P.M %M&BM %SFM %SPM %Amino acid %
58.5
75
55
65
70
75
*
84
80
81
79 

50.63
85
58
74
81
79
78
84
84
85
83 

34.2
88
70
80
87
76
-

93
92
91
86 

47.7
92
83
87
90
89
86
92
92
92
90 

Crude protein
Methionine
Cystine
Meth. + Cys.
Lyisine
Threonine
Tryptophan
Arginine
Isoleucine
Leucine
valine  

Vitamins :ثالثا: الفيتامينات
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نظرا 	  مطلوبة  الفيتامينات  من  العالية  الغذائية  اإلحتياجات 

الطائر  تضع  والتي  حاليا  الطيور  فيها  تربي  التي  للظروف 

الظروف   - العالية  العددية  )الكثافة  مستمر  إجهاد  تحت 

المناخية »حرارة عالية أو برودة شديدة، رطوبة عالية«...(

لذلك البد من أخذ النقاط الهامة التالية يف اإلعتبار:

Vitamin stability:
• Vitamin E: is quite unstable, in the presence of fat 

and trace minerals.
• Pro-vitamin A compound in yellow corn are easily 

destroyed during storage.
• Thiamin, Folic acid, Pyridoxine and vitamin K3 

unstable in the presence of trace minerals.
• Effect of steam polluting on loss of vitamins.

 Effect of steam polluting, extrusion and expansion on
loss of vitamin potency

Vitamin
Percentage loss of vitamin potency

Pelleting
(82 C°, 30 sec)

Expander
(117 C°, 20 sec) 

Extrusion
(120 C°, 60 sec) 

Vitamin A (bead let) 7 4 12

Vitamin D (bead let) 5 2 8

Vitamin E 5 3 9

MSBC 18 30 50

Thiamine 11 9 21

Folic acid 7 6 14

Vitamin C 45 40 63

Colane chloride 2 1 3

Adapted from Coehlo, (1994)

Relative biological effectiveness of some vitamins:
Vit. D3:

Relative Biological effectiveness of cholecalciferol 25-Hydroxycholecalcifelor and 
1∞,25-Dihydroxycholecalciferol in the chick

Activity relative to v.t.D3 *Biological response
1∞,25 (OH)2 D325-OH-D3
1300 - 1500200Intestinal Ca2t absorption

500 - 600150Bone Ca2t Mobilization

200160Bone Ash%

300100Body weight gain

* Cholecalciferol (vit D3) assigned arbitrary activity of 100 .
Vit. E:
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Relative Biological activities of various 
forms Of vitamin E

Relative 
biopotency

Compound

100d - ∞ - tocopherol

30 - 35ß - tocopherol

1 - 10θ - tocopherol 

0∞ - tocopheroxide 

5di - ∞ - tocopherone 

Vit. K3:

Relative Biological activity of the vitamin K 
By chick Bioassay

Relative activity * Form of vitamin K

40 - 150Menadione (vit K3)

50 - 150Menadione sodium 
bisulfite (in a complex)

100 - 160Menadione 
dimethylpyrimidinol 
bisulfite

* Activity presented relative to that of pure 
phylloquinone 

Vitamins transfer efficiency from diet to egg:

Classification of vitamins transfer efficiency 
from diet to egg

vitamin Transfer efficiency 

Vitamin A Very High (60 to 80%) 

Riboflavin
Pantothenic acid
Biotin
Vitamin B12 

High (40 to 50%) 

Vitamin D3
Vitamin E 

Medium (15 to 25%) 

Vitamin K3
Thiamin
Folacin 

Low (5 to 10%) 

Adapted from Naber (1993) 

جدول تأثير تركيز فيتامني A يف العلف علي تركيزة يف البيض:

 Effect of Dietary Vitamin A on the Vitamin A
Content of egg yolk

Vit. A in yolk
IU / gm

Dietary Vit. A level
IU / Kg

0.91760

3.72640

4.23520

6.34400

12.711000

16.322000
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:)Effect of vitamins deficient on Hatchability( جدول تأثير نقص الفيتامينات علي الفقس

 TABLE 5.42 Hatchability of eggs produced by caged breeders fed corn-soybean diets devoid of
supplemental vitamins (% fertile eggs)

Vitamin omitted from control diet

Ribo-
 Flavin

Panto-
 theanate

 Niacin Folacin E B12 BiotinNone
 (control)

 Week on
diet

 95 94 96 97 97 97 86 95 1

 55 81 87 89 84 95 83 97 3

 19 74 61 30 67 84 63 98 5

 1 26 69 19 62 91 54 92 7

 0 54 50 38 95 27 52 88 13

 0 56 38 70 75 21 96 90 15

 57 40 61 85 58 50 90 95 17

 96 97 98 99 92 99 99 97 19

Minerals :رابعا: العناصر املعدنية
Effect of electrolyte imbalance on:

Tibial dyschondroplasia (TD).
Protein and amino acid metabolism.
Egg shell synthesis.
Broiler chicken performance.
Tibial dyschondroplasia (TD):

تحدث نتيجة عدم اإلتزان بين العناصر المعدنية وتتوقف شدة 
الحالة علي مدي التباين بين هذه العناصر المعدنية. حيث يتأثر 
 active growth( معدل نمو الجزء النشط من رأس عظمة التيبيا

plate( والذي يكون أساسا الجزء الغضروفي.

Metabolic acidosis والذي يحدث نتيجة إضافة NH4Cl للعلف 
أو   Ammonium sulfate إضافة  ولكن   TD حدوث  من  يزيد 

Ammonium acetate يقلل من حدوثها.

من  تقلل   acetate والخالت   Sulfate السلفات  أيونات  أن  وذلــك 
خطورة الـ acidosis ألنها تنشط عملية إفراز أيونات الهيدروجين 
 +Hوكلما زاد مستوي البيكربونات bicarbonate في البالزما كلما 
زادت حاالت معدل النمو المثالي والتحويل الغذائي الجيد يحدث 
عندما يكون االتزان اإللكتروني حوالي 250 ملليمكافي/كيلوجرام.

 TD (HCO3<26mEq/L.).

عدم اإلتزان بين الكلوريد والصوديوم + البوتاسيوم يؤدي الي ظهور 
TD خاصة عند زيادة نسبة الكلوريد في العالئق.

واجلدول التالي يوضح ذلك...
Protein and amino acid metabolism:

Effect of diet electrolytes (mEq/100g) on 
incidence of TD in Broiler

Diet Cl 10 25 40
Diet Na+K 20 35 50 20 35 50 20 35 50
TD (%) 0 2 0 17 8 22 22 18 17

عندما  يحدث  الجيد  الغذائي  والتحويل  المثالي  النمو  معدل 
يكون االتزان اإللكتروني حوالي 250 ملليمكافي/كيلوجرام.

إتزان العناصر المعدنية يؤثر علي تمثيل عدد من األحماض 
األمينية األساسية خاصة الليسين واألرجينين.

انسجة  في  األساسية  األمينية  األحماض  و  الليسين  تراكم 
الحيوانات التي تتغذي علي عالئق ناقصة في البوتاسيوم متوقف 
الحمض  هو  الليسين  ويعتبر  البوتاسيوم،  في  النقص  درجة  علي 
شديدا  تأثيرا  يتأثر  فإنه  لــذا  العضالت  في  الرئيسي  األميني 

بالنقص الشديد في البوتاسيوم.
متعلق  باألنسجة  الليسين  في  النقص  فإن  الحظ  سوء  ومن 
في األنسجة مما يكون له إنعكاس  في البوتاسيوم  تماما بالنقص 

كبير علي تأخر النمو.
في 	  واألرجينين  الليسين  بين  تعارض  هناك  ان  المعروف  من 
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الدواجن حيث ان الزيادة في الليسين يمكن ان تؤدي الي نقص 
في تمثيل األرجينين والذي يتم نتيجة إفراز انزيم األرجينيز 

من الكلية.
إتزان 	  عن  النظر  )وبغض  الكلورايد  من  العالية  المستويات 

األحماض األمينية( له تأثيرا ضار علي النمو.
والجدول التالي يوضح تأثير كلوريد العليقة علي نمو الكتاكيت 	 

األحماض  بعض  مــن  مختلفة  مستويات  علي  تتغذي  التي 
األمينية األساسية:

dietary chloride on growth response of chicks 
fed Various levels of basic amino acids

Treatm
ent

%
Lysine

%
A

rginine

Weight gain (g/d)

0.5%CI 1.0%CI 1.5%CI

Egg shell synthesis:
Respiratory alkalosis

في حالة الظروف الجوية الحارة فإن الطائر يزيد من معدل 
وخــروج  البخر  طريق  عن  التبريد  من  يزيد  لكي  وذلــك  التنفس 
زيادة  الي  يؤدي  وهذا  بالبخار  المحمل  الزفير  هواء  مع  الحرارة 
فقد ثاني أكسيد الكربون CO2 وبذلك تتغير درجة قلوية الدم، كما 
يحدث تغير في االتزان األيوني يؤثر علي معدل النمو )وهذا واضح 
بالنسبة لقطعان إنتاج اللحم( - ويظهر ذلك أيضا بوضوح في سوء 

صفات قشرة البيضة خاصة في مرحلة قمة إنتاج البيض.
Panting first started at 35 °C (no increase in body 
temperature)
Mild alkalosis (pH 7.55) developed
At 38 °C moderate alkalosis
At 41 °C severe condition , blood pH 7.65

التنفس  عملية  عن  الناتج  ــدم  ال كربون  اكسيد  ثاني  يعتبر 
علي  القشرة  لترسيب  الالزم  الكربونات  أليون  الرئيسي  المصدر 
تأثير  تحت  الماء  مع   CO2 يتحد  حيث  كالسيوم،  كربونات  هيئة 
انزيم كربونيك انهيدريز مكونا كيتون البيكربونات HCO3- وانفراد 

. +H ايون الهيدروجين
-H+ + HCO3 كربونيك انهيدريز H2O + CO2

بعد ذلك ينتقل أيون H+ الي الدم ثم الي الكلية ليخرج مع البول 
فتنخفض درجة pH لكل من البول والدم.

وحيث ان األمونيا هي الحاملة أليون الهيدروجين فإن معدل 
خروجها من البول يزداد ايضا كما ان معدل استنزاف ثاني اكسيد 
الكربون من الدم يؤدي الي إنخفاض أيون البيكربونات في كل من 

الدم والبول.
يتم تحويل ايونات البيكربونات في سوائل الرحم الي كربونات 

تحت تأثير انزيم الكربونيك انهيدريز.

.HCO3 H+ + CO3-

وتتحد الكربونات مع الكالسيوم دون الحاجة الي اي انزيم
.Ca++ + CO-- CaCO3

وتوجد عوامل كثيرة تؤثر علي سمك القشرة:
سلبيا  يؤثر  بالطائر  المحيط  الجو  في  الحرارة  درجة  إرتفاع   -1

علي سمك القشرة لألسباب اآلتية:
الطائر 	  يتناولة  ما  فيقل  العلف  إستهالك  معدل  إنخفاض 

من العناصر الهامة لتكوين القشرة )الكالسيوم - الفوسفور 
- فيتامين د .............(.

فقد ثاني 	  من  الحار يزيد  الجو  التنفس أثناء  معدل  زيادة 
أكسيد الكربون المطلوب لتكوين حامض الكربونيك فيما 

بين أنسجة الرحم والالزم لتكوين شق البيكربونات.
يعيق 	  الــذي  الكورتيكوستيرون  هــورمــون  مستوي  إرتــفــاع 

عمليات النسخ والترجمة للمادة الوراثية DNA في الخلية 
فيقلل إنتاج المادة العضوية الالزمة إللتحام وتوجية بلورات 

كربونات الكالسيوم في قشرة البيضة.
سمك  في  إنخقاض  حدوث  الي  تؤدي  الفطرية:  السموم   -٢
وإمتصاص  والكلية  الكبد  علي  تأثيرها  خــالل  من  القشرة 

العناصر الغذائية.
وجود أماح كلوريد الصوديوم وأماح احلديد يف ماء   -3

الشرب يؤدي الي إنخفاض سمك القشرة وزيادة المسامية.
قلتها  او  الغذائية  العناصر  لبعض  العليقة  إفتقاد   -4
مثل الكالسيوم والفوسفور وفيتامين د3 يؤدي إلنخفاض سمك 
القشرة، وقد يؤدي الي نفوق الدجاج ويحدث هذا النفوق ليال 
)بيضة ذو قشرة رقيقة محتجزة في الرحم(. ويرجع ذلك الي 
اإلنخفاض الحاد في مستوي الكالسيوم مما يؤدي الي الموت 
الفوسفور  إنخفاض  ان  كما   - القلب  عضلة  لتوقف  المفاجئ 
الذي يدخل في تركيب ATP الالزم للعمليات الحيوية بالجسم 
يوقف عملية النقل النشط للكالسيوم من األمعاء وفي الرحم، 
أما فيتامين د3 فإنه يلعب دور هام في إمتصاص الكالسيوم من 

األمعاء الدقيقة.
تكوين  علي  مباشرة  غير  بطريقة  يؤثر  الماغنيسيوم  نقص   
النزيم   Co-Factor مساعد  كعامل  دوره  خالل  من  القشرة 

ATP-ase الالزم لنقل الكالسيوم في الرحم.
 ،AE األمـــــــراض: حــيــث يــؤثــر كــل مــن اإلرتـــعـــاش الــوبــائــي  -٥
النيوكاسل، الميكوبالزما،IB ، MG، واألخير يؤدي الي إنتاج 
البيومين مائي موفرا بذلك قالب ضعيف لتكوين القشرة فضال 
معرجة،  قشرة  تكوين  الي  يؤدي  مما  المبيض  قناة  ضيق  عن 
باإلضافة الي ان كل من النيوكاسل و IB والطفيليات الداخلية 

يفقدان الطائر قدرته علي تكوين صبغات تلوين القشرة.
عوامل أخري: كثير من المركبات الكيميائية والتي تستخدم   -6
 Methyl mercury كمضادات للفطريات مثل مادة ميثيل الزئبق

تؤثر علي تكوين الطبقة الحلمية فتقلل من سمك القشرة.
إمتصاص  علي  تؤثر  فإنها  الفطرية  السموم  مضادات  أمــا   

الفيتامينات والعناصر المعدنية الالزمة لتكوين القشرة.
فتسبب  الكالسيوم  إمتصاصا  من  تقلل  االوكسيتتراسيكلين   
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ترسيب  دون  تحول  النيكربازين  مركبات  القشرة،  هشاشة 
الصبغات علي القشرة فتبدو البيضة باهتة اللون.

الحار 	  الجو  ظروف   :Broiler chicken performanceتحت 
من  للتخلص  التنفس  معدل  من  تزيد  الالحم  كتاكيت  فــإن 
بخار الماء الذي يحمل جزء من حرارة الجسم لمجابهة البيئة 
الحارة التي يعيش فيها الطائر، ونتيجة لزيادة معدل التنفس 
الكربون  اكسيد  ثاني  من  كبيرة  كمية  الطائر  يفقد  والنهجان 
وتتغير قلوية الدم، وتحت ظروف اإلجهاد الحراري الحاد فإن 

كل الطيور تعاني من قلوية الدم.
إضافة NaHCO3 %0.5 في العالئق يحسن من وزن الجسم 	 

ويحسن من pH الدم.
إضافة NH4Cl يقل درجة pH الدم ويحسن من وزن الجسم.	 
تأثير 	  له  يكون   NH4Cl مع   NaHCO3 من  كل  إضافة  ولكن 

.Alkalosis بسيط علي التقليل من خطر القلوية
NaHCO3 يزيد من إستهالك مياة الشرب	 

NH4Cl ليس له تأثير علي إستهالك مياة الشرب	 

KCl ينبة الستهالك المياة	 

K2CO3 يقلل من إستهالك المياة	 

 :)Nutrition and immune function( التغذية والوظائف املناعية
التغذية والعناصر الغذائية هي العوامل األولية المسئولة عن 
تنظيم اإلستجابة المناعية للطيور، حيث تؤثر هذه العناصر سواء 
الجهاز  وظائف  علي  الغذاء  مصدرها  التي  الصغري  او  الكبري 
المناعي من خالل التفاعالت التي تتم علي مراحل متعددة داخل 
المناعية  والخاليا  والطحال  الثيمسية  والغدة  الهضمية  القناة 

والجهاز الدوري.
الجهاز  علي  الغذائية  العناصر  بعض  تأثير  نتناول  وســوف 

المناعي علي سبيل المثال وليس الحصر:
The basic of immunity Trachea
(produce T-cells) Thymus Bird bursa (produce B cells)
Feather cecal tonsils
Skin intestinal microflora
Bone marrow spleen
The Bird’s defense system (outer physical barrier)

 	Amino acids and immune function:.
االحماض االمينية الكبريتية )الميثيونين والسيستين( وتمثيلها 	 

الغذائي مرتبط ببعضها حيث ينتج عن التمثيل الغذائي لها:
 	Glutathione الجلوتاثيون 
 	Taurine التاورين 
 	Proteins البروتينات 

وهذه المنتجات الثالثة لها وظائف مناعية هامة.
والحمض األميني المثيونين أساسي في بناء األمينات العديدة 
في  تتركز  هذه  العديدة  واألمينات   )Spermidine , spermine(

الخاليا سريعة اإلنقسام مثل الخاليا النشطة للجهاز المناعي.
بناء  عند  الميثيل  لمجاميع  كمصدر  المثيونين  يعمل  كما 
خالل  الخاليا  لطاقة  كمصدر  أساسي  يعتبر  والــذي  الكرياتين، 

عملية الفسفرة والتحول الي كرياتين فوسفات.
المواد  الــي  فوسفات  من  به  ما  ينقل  فوسفات  والكرياتين 
بالخاليا  الموجود   ATP لتخزين  وذلــك   ADP للطاقة  الحاملة 

إلستخدامة في فترات النشاط التمثيلي العالي.
هذا باإلضافة الي إشتراكة في تكوين البروتينات وتحولة الي 
سيستين الذي يشارك في تكوين الجلوتاثيون والذي يعتبر مفتاح 
مضادات األكسدة )GSH( او يتحول الي تاورين او الي سلفات غير 

عضوية.
والتاورين يدخل في تركيب أمالح المرارة.

Sulphur amino acid (Methionine and Cystine)
Metabolism
Is incorporated into a number of end products

لذلك فإنه ليس من المستغرب ان األحماض األمينية الكبريتية 
المتاحة لها الفعل الواضح علي الوظائف المناعية.

Glutathione
Amino acid
Cysteinyl glycine Glycine
θ - glutamyl amino acid θ - glutamyl cysteine
 Amino acid Glutamate
5 - oxoproline

 	:Zinc and immune function

يلعب الزنك دورا هاما في منظومة الدفاع لمضادات األكسدة 	 
حيث يحمي الخاليا من التدمير بفعل تأثير شوارد األكسجين 
إستنفار  حالة  في  الخاليا  تكون  عندما  الــحــرة(  )الــشــوارد 

ونشاط عند ذروة التنشيط المناعي.
 	NK cell نقص الزنك يقلل من نشاط خاليا
 	T-Cell نقص الزنك يقلل من إستجابة الخاليا المناعية
بين 	  الوظائف  في  إتــــزان  عدم  حالة  الي  يؤدي  الزنك  نقص 

T-helper 1 , T-helper 2 خاليا
 	:Iron and immune function

عنصر الحديد مطلوب وجوهري لجميع الخاليا الحية للعديد 	 
من التفاعالت الحيوية خاصة عملية تمثيل الطاقة

 	Cell - mediated نقص الحديد يقلل من المناعة الخلوية
 	Protein kinase C نقص الحديد يقلل من نشاط
 	Protein kinase C لـ mRNA نقص الحديد يقلل من إنتاج
 	 Protein kinase C نقص الحديد يؤدي الي تغير في نشاط

وكذلك تحلل للفوسفوليبيدات بجدر الخاليا وهذا قد يؤدي 
الي نقص في اإلستجابة المناعية.

 	:Selenium and immune system
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للسرطانات 	  ومــضــادات  للنمو  كمنشط  السيلينيوم  يعمل 
وللوظائف  للخصوبة  وهــام  الدرقية  لهورمونات  وضـــروري 

المناعية. وتأثير السيلينيوم علي المناعة يكون من خالل:
 	 Selenocompounds , خـــالل  مـــن  الــســيــلــيــنــيــوم  عــمــل 

selenoproteins كمضاد لإللتهابات.

كمضادات 	   Selenocompounds , Selenoenzymes تعمل 
أكسدة.

خالل عمليات تمثيل السيلينيوم تنتج مركبات	 
 	.Cytostatic and anticancer compounds

نقص السيلينيوم يقلل من القدرة علي منع التأثير السام 	 
من  والناتجة  العضوية  وغير  العضوية  للبيروكسيدات 
عمليات  عن  او  األكسدة(  عمليات  عن  )الناتج  االجهاد 

التمثيل الغذائي.
إضافة السيلينيوم ينبة وينشط كل من:	 
 	 Natural killer cells , lymphocytes , lymphokine

.activated killer calls

السيلينيوم 	  ان  أكــدت  مختلفة  حيوانات  علي  عديدة  أبحاث 
من  ويزيد   B-cell عدد  من  يزيد   E فيتامين  مع  او  بمفردة 

إنتاج األجسام المناعية كإستجابة لعمليات التحصين.
 	Antioxidant vitamins and immune function

	 :Vitamin C  -١
منه 	  ويستفاد  البيضاء  الــدم  كــرات  في  عالي  بتركيز  ويوجد 

سريعا اثناء فترات العدوي واإلصابة.
تركيز 	  بإنخفاض  مرتبط  يكون  المناعية  الوظائف  تثبيط 

فيتامين C في بالزما الدم.
وجود فيتامين C يقلل ويبطئ من تطور األورام السرطانية في 	 

بعض الحيوانات.
االيمونوجلوبيولين 	  مستوي  مــن  يــزيــد   C فيتامين  وجـــود 

. immunoglobulin

فيتامين C يعمل كمضاد لالكسدة كما يمكن له ان يعادل تأثير 	 
األكسدة  علي  وقدرتها   )phagocytederived( الفاجوسيت 

خارج الخاليا
وبذلك يمنع تليف األنسجة بفعل األكسدة.	 
تعديل في بناء البروستاجالترين.	 
 	.)Cytokine( يشجع علي إنتاج السيتوكين
الهسيتامين 	  بين  للتفاعل  نتيجة  المناعي  التثبيط  مقاومة 

. 5-lipoxygenase وكرات الدم البيضاء وحماية انـــزيم
:Vitamin E -٢

تقوم  التي  الدهون  في  الذائبة  االكسدة  مضادات  أهم  يعتبر 
بحماية جدر الخاليا بين التدمير بواسطة المواد الؤكسدة.

نقص فيتامين E يقلل من الليمفوسيت في الطحال.	 

 	.NK يقلل من نشاط خاليا E نقص فيتامين

نقص فيتامين E يقلل من إنتاج األجسام المناعية بعد إجراء 	 
لالصابة  الحيوان  قابلية  مــن  بالتالي  ويــزيــد  التحصينات 

المرضية.

من حيث دور فيتامين E في الحماية كمضاد لالكسدة وتنشط 	 
يقلل  منه  العالية  المستويات  فإن  الوقت،  نفس  في  للمناعة 
من إنتاج البروستاجالندين prostaglandine )الذي يثبط من 

.)Lymphocite الليمفوسيت ، NKcell نشاط

فيتامين E و مضادات االكسدة االخري يؤثر علي حدوث االلتهابات 	 
 transcription( النسخ  عوامل  نشاط  تثبيط  طريق  عن  العديدة 

nuclear factor kappa B والتي تسمي )factor

الخلية 	  داخل  الموجودة  المنظمات  هي  هذه  النسخ  وعوامل 
للتعبير الجيني.

النشاط 	  بمنطقة  النسخ  عوامل  ربط  من  ينشط   E وفيتامين 
ويظهر  النواة،  في   DNA النووي  الحمض  خالل  معين  لجين 
ذلك في حدوث تحول للـ nuclear factor kappa B )والذي هو 
مطلوب لنسخ العديد من البروتينات التي تشترك في إحداث 

االلتهابات( ويقل تأثيرة.
:Vitamin A  -3

نقص فيتامين A يؤدي الي:
ضعف في وظائف األغشية المخاطية نتيجة:  -1

.)Cilia( فقد األهداب بالجهاز التنفسي

.)microvilli( ضمور في الخمالت بالجهاز الهضمي

والهضمية  التنفسية  القنوات  في  الميوسين  طبقة  في  فقد 
والمجاري البولية والتناسلية.

.IgA( immuno globulin A( حدوث تغير في تركيز  -2
يقلل من درجة إستقامة القناه الهضمية.  -3

يقلل من نشاط nuclear killer cell )NK( ويقلل من عددها،   -4
وهذه  ــالورام،  ل ومضادات  للفيروس  كمضادات  تعمل  والتي 

رئيسية لالستجابة المناعية.
في  رئيسي  دور  تلعب  والــتــي   neutrophils بوظائف  تغير   -5
الوظائف المناعية ، حيث أنها phagocylose وقاتلة للبكتريا 

والطفيليات والفيروس واألورام.
.B-lymphocytes يقلل من نشاط ومعدل نمو  -6

 T-helper type 2 , بين  ــتــوازن  ال علي  يحافظ   Aفيتامين
T-helper type 1 .
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امللوثات امليكروبية يف الدواجن
أو  الممرضة  الميكروبات  أوالً: 
بالصحة  الــصــلــة  ذات  الــمــيــكــروبــات 

العامة:
من  العديد  الدواجن  لحوم  تسبب 
الكثير  فــي  الــغــذائــي  التسمم  حـــاالت 
الميكروبات  وأكــثــر  الــعــالــم،  دول  مــن 
الغذائي  التسمم  حـــاالت  فــي  شيوعا 
السالمونيال  مثل:  السالمونيال،  هــي 
تيفيميوريم،  السالمونيال  انتيرتيرس، 
الكامبيلوباكتر  فيرشو،  السالمونيال 

وتعد  يشياكوالي.  وااليشر  جيجيناي، 
الكامبيلوباكتر  السالمونيال  ميكروبات 
وجوداً  الممرضة  الميكروبات  أكثر  من 
الــدول  معظم  في  الــدواجــن  لحوم  في 
ميكروبات  أيــضــاً  وتــوجــد  المتقدمة. 
الــتــســمــم الـــغـــذائـــي األخــــــرى، مــثــل: 
والمكور  بيرفرنجيتر،  الكوليسترديم 
في  توجد  ولكنها  الذهبي؛  العنقودي 
المفرزة  العترات  وتصبح  قليلة،  أعداد 
لحوم  حفظ  عند  خطيرة  كسين  للتو 
بالنمو  تسمح  ظــروف  تحت  الــدواجــن 

السريع للميكروبات. 

º ظهر  األخــيــرة،  السنوات  وفــي 
الممرضة  بالميكروبات  االهــتــمــام 
الـــتـــي تــنــتــقــل عـــن طـــريـــق الـــغـــذاء 
عند  وتــتــكــاثــر  تــنــمــو  أن  وتستطيع 
ومن  المنخفضة؛  الــحــرارة  درجـــات 
الدواجن  في  الميكروبات  هذه  أمثلة 
االيــرومــونــاس،  ميكروبات  المبردة: 
اليارسينيا  مونوسيتوجيتر،  الليستريا 

انيروكوليتكا.
١- ميكروبات الساملونيا:

ــرة  ــي ــصــغ ــور ال ــيـ ــطـ تـــتـــعـــرض الـ

التحّكم في المخاطر الميكروبية 
أثناء تجهيز وتصنيع الدواجن

أ. د. على أحمد على بحوت

تعد الدواجن مستودعا مهما للميكروبات الممرضة، التي تنتقل عن طريق الغذاء، مثل: 
ميكروبات السالمونيال، والكامبيلوباكتر، والتي غالبا ما تسبب حاالت التسمم الغذائي في 
اإلنسان، إضافة إلى تعرض لحم الدواجن إلى الفساد الميكروبي عند حفظة في صورة 

غير مجمدة، وبالتالي ترتبط فترة صالحيته بمدى تلوثه بميكروبات الفساد.
ويتعرض لحم الدواجن للتلوث الميكروبي بسبب نوع لحم الدواجن والطريقة التي ينتج بها، 
ويمكن الحد من هذا التلوث باتباع الطرق الصحية المناسبة، منذ وصول الطيور إلى عنابر 
الريش  وحول  أمعائها  تجويف  في  المختلفة  الميكروبات  من  العديد  تحمل  والتي  الذبح، 

وعلى الجلد وأثناء مراحل التجهيز والتصنيع المختلفة، والتي ينتج عنها التخلص من العديد من هذه الميكروبات، 
الزاحفة  والعاملين، والحشرات  التجهيز،  التالمس، ومياه  التلوث مثل: أسطح  التحكم في مصادر  وأيضا عن طريق 
والطائرة. وفي المجازر الكبيرة يتم تجهيز الدواجن بمعدل إنتاج 6000 ذبيحة/ساعة أو أكثر على الخط الواحد، ويؤدي 
هذا الوضع إلى تالمس الطيور مع بعضها بعضاً على خط التجهيز ومن ثَمَّ انتقال التلوث المكروبي، كما يحتفظ الجسم 

المتماسك والسليم بالعديد من الميكروبات الموجودة على أجسام الطيور.
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وتنتشر  بــالــســالــمــونــيــال،  لــإلصــابــة 
في  الطيور  بين  بسهولة  الميكروبات 
من  العادية  الظروف  تحت  المزرعة 
ميكروبات  وتنتقل  المكثفة.  التربية 
االنتقال من  السالمونيال عن طريق: 
الملوث  العلف   - الفقس  عبر  اآلبــاء 
مثل:  المختلفة،  البيئية  المصادر   -
الـــقـــوارض، والــطــيــور، والــحــيــوانــات 
 - التربية  وأماكن  والزائرين،  البرية، 
أثناء عمليات التسميط ونزع الريش. 
وتظل العدوى في الدواجن الحّية 
لفترة طويلة، وعادة من دون أعراض 
إذ  المجمع،  فــي  المكروب  ويستقر 
السالمونيال  ميكروبات  عــدد  يصل 
من  مــيــكــروب/جــرام   ٩10-810 نحو 
إلى  هذا  ويــؤدي  المجمع،  محتويات 
السالمونيال بصورة  إفراز ميكروبات 
الطيور.  بيئة  تلوث  وبالتالي،  كبيرة؛ 
نسبة  تختلف  التجهيز،  مصانع  وفي 
من  بالسالمونيال  المصابة  القطعان 
معدل  ينخفض  كما  آخـــر،  ــى  إل ــوم  ي
نمو الميكروبات وتكاثرها عند درجة 
يجب  ــذلــك  ول 57م؛  ــي  حــوال ــرارة  حــ
خفض درجة حرارة الذبائح وتبريدها 
بسرعة في جو أو ماء بارد إلى هذه 

الدرجة.
من  السالمونيال  ميكربات  وتعد 
بصناعة  ارتباطا  الميكروبات  أكثر 
الميكروبات  ضمن  وهــي  الــدواجــن، 
كما  الجرام  لصبغة  السالبة  المعوية 
أنها تستطيع النمو عند درجة حرارة 
ــواع  أن وعــلــى  545م   -  7 بين  ــراوح  تـ
عديدة من المستنبتات ولهذا تستطيع 
ميكروبات السالمونيال النمو والتكاثر 
على العديد من األغذية، على الرغم 
من القضاء عليها بالطهي والبسترة. 

ويوجد أكثر من 2200 عترة مختلفة 
من ميكروبات السالمونيال، كما يوجد 
مثل:  بالنوع،  الخاصة  العترات  بعض 
اإلنــســان،  فــي  تيفاى  السالممونيال 

والسالمونيال بللورم في الدواجن.
ــد من  ــدي ــع ــن ال ــدواجــ ــ تــحــمــل ال
الـــعـــتـــرات الــمــخــتــلــفــة لــمــيــكــروبــات 
يسبب  ومــعــظــمــهــا  ــيــال،  ــمــون ــســال ال
أعراض إكلينيكية طفيفة في الطيور، 
مثل:  اإلنسان،  في  مرضية  وحــاالت 
السالمونيال انتيرتيدس، والسالمونيال 
وتمثل  فيرشو؛  والسالمونيال  هــادر، 
في  انتيرتيدس  السالموينال  عترة 
في  كبيرة  مشكلة  األخيرة  السنوات 
يتناول  أن  ويجب  الــدواجــن.  صناعة 
من  عــدد  على  يحتوي  غـــذاًء  الــفــرد 
الميكروبات الالزمة إلحداث العدوى 
)الجرعة المعدية( تصل إلى: 610 - 
٩10 ميكروب؛ وقد تم تسجيل حاالت 
مرضية بأعداد أقل وصلت إلى أقل 
على  يعتمد  وهذا  ميكروب،   310 من 
نوع الغذاء؛ إذ تحمل األغذية الدهنية 
عصارة  من  السالمونيال  ميكروبات 
المعدة الحامضة، كما تسمح السوائل 
بالمرور السريع من المعدة، واستعداد 
وقابلية المستهلك لإلصابة - خاصة 
بعد عمليات جراحة األمعاء أو تناول 
تثبط  ــي  ــت ال الــحــمــوضــة  ــادات  مـــضـ
وبالتالي   - المعدة  حامض  مفعول 

تكون اإلصابة أكثر سهولة.
بالسالمونيال:  اإلصابة  أعــراض 
قيء  البطن،  في  ألم  إسهال، صداع، 
ــدة  ــادة وشــدي وتـــكـــون األعـــــراض حــ

الشفاء خالل سبعة أيام.
الميكروب  المصابون  وقد يحمل 

ويــخــرجــونــه لــفــتــرات طــويــلــة؛ لذلك 
من  مصاب  عامل  أي  استبعاد  يجب 
بعد  العمل في مصانع األغذية حتى 

اختفاء األعراض بنحو  48 ساعة.
اإلصابة 

السالمونيال  بميكروب  اإلصابة 
)فيما عدا التيفود والباراتيفود(

الرجوع إلى العمل
الرجوع إلى العمل بعد 48 ساعة 

من أول براز طبيعي
السالمونيال  بميكروب  اإلصابة 

تيفاي والباراتيفاي
الرجوع بعد 6 عينات براز متتالية 
سالبة تؤخذ كل أسبوعين بعد انتهاء 

العالج بالمضادات الحيوية.
ــدوى: تــعــد لحوم  ــعــ ــادر الــ مـــصـ
ــمــصــدر الــرئــيــس  الـــدواجـــن هـــي ال
فقد  بالسالمونيال،  اإلنسان  إلصابة 
وجد 25٪ من القطعان مصابة ونحو 
الميكروب في  الطيور تحمل  4٪ من 

أمعائها أو على الريش واألرجل.
الكامبيلوباكتر  ومــيــكــروبــات   -٢

حتتاج إلى:
الكامبيلوباكتر  مــيــكــروب  يــعــد 
جــيــجــنــاي مـــن أكــثــر الــمــيــكــروبــات 
يصيب  كما  الـــدواجـــن،  فــي  شيوعا 
اإلنسان بعدوى الكامبيلوباكتر ويوجد 
الميكروب في تجويف أمعاء الدجاج 
ــم إخــراجــه  ــت ــط، وي ــبـ والـــرومـــي والـ
ــأعــداد كــبــيــرة. وقــطــعــان الــدواجــن  ب
مقارنة  الكامبيلوباكتر  إصابة  أكثر 
بــاإلصــابــة بــالــســالــمــونــيــال، وتــصــل 
أكثر  الــمــلــوث  الجلد  على  ــداد  األعــ
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الكامبيلوباكتر  ميكروبات   510 من 
في  األكسجين  من  نسبة ضئيلة  إلى 
أن  يمكنها  العادة ال  النمو، وفي  بيئة 
من  أقــل  ــرارة  حـ درجـــة  عند  تتكاثر 
في  الميكروب  ينمو  ال  ولهذا  م؛   30
المعدية  والجرعة  التجهيز.  مصانع 
لــإلنــســان أقـــل مــن 500 مــيــكــروب؛ 
إعــداد كبيرة من  ولــذا يشكل وجــود 
الميكروب على الجلد خطورة صحية، 
إضافة إلى سهولة انتقال الميكروبات 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أثناء 
المذبوحة. ويتضاءل  الدواجن  تداول 
مــعــدل الــتــلــوث بــالــكــامــبــيــلــوبــاكــتــر 
التجهيز،  عملية  أثــنــاء  الجلد  على 
ويــتــوازى هــذا الــتــضــاؤل مــع العدد 
حساسية  بسبب  للميكروبات،  الكلي 
للظروف  الكامبيلوباكتر  مــيــكــروب 
التجفيف  وخــاصــة  المناسبة،  غير 
وكذلك  البارد،  والتخزين  والتجميد 
للمطهرات،  الكامبيلوباكتر  حساسية 
مثل الكلورين، وال يقضي تبريد ذبائح 
المحتوية  المياه  بواسطة  الــدواجــن 
على الكلورين على الميكروب، وذلك 
بالجلد  الميكروب  التصاق  بسبب 
الذي ربما يحميه من الكلورين؛ ويعد 
العديد  في  الكامبيلوباكتر  ميكروب 
من الدول من أكثر المسببات شيوعا 
لعدوى النزالت المعوية البكتيرية في 
الكامبيلوباكتر  وميكروب  اإلنــســان. 
متحرك  الشكل،  وعــصــوي  حلزوني 
سالب لصبغة الجرام، ويحتاج لكمية 
ضئيلة من األوكسجين )5٪؛ ما يفسر 
عند  وينمو  ــه؛  وعــزل ــه  زرعـ صعوبة 
درجة حرارة ما بين O43- O42 م، وال 
ينمو عند درجة حرارة أقل من O30م، 
عند  المحفوظ  الغذاء  على  ينمو  وال 

درجة حرارة الغرفة. ويتأثر بالحرارة 
ــقــضــاء عــلــيــه بــالــطــهــي.  ويــســهــل ال
ــن وجـــود 13 نــوعــا من  ــرغــم م ــال وب
الكامبيلوباكتر  أن  إال  الكامبيلوباكتر 
الكامبيلوباكتر كوالي هما  جيجيناي، 
ممرضة  كميكروبات  أهمية  األكــثــر 

لإلنسان.
فترة الحضانة تراوح من 3 - 5 

أيام وربما تمتد إلى 10 أيام.
البطن،إسهال  ألم في  األعراض: 
مـــدٍم، ويــتــم الــشــفــاء خــالل أســبــوع، 
لعدة  الميكروب  إخراج  يستمر  بينما 
تداول  في  للعاملين  ويسمح  أسابيع، 
 48 بعد  العمل  إلى  بالعودة  األغذية 

ساعة من أول عّينة براز طبيعية. 
مصادر العدوى: توجد ميكروبات 
الحيوانات  أمعاء  في  الكامبيلوباكتر 
والطيور، ويعد أي غذاء ملوث بالبراز 
مصدراً لعدوى اإلنسان، وتظهر معظم 
إصــابــات اإلنــســان بــصــورة فــرديــة، 
الرئيس  المستودع  الــدواجــن  وتعد 
ونحو  الكامبيلوباكتر؛  لميكروبات 
الــدواجــن  تسمين  قطعان  مــن   ٪50
نسبة  ــراوح  وت بالميكروبات،  مصابة 
بين  ما  التسمين  دجــاج  في  اإلصابة 
30- 100٪، وأيضاً تعد مياه الشرب 
مصدراً مهماً لعدوى الدجاج، وتنتشر 
ــعـــدوى بــســرعــة فـــي الــقــطــيــع مع  الـ
في  بسيطة  إكلينيكية  أعراض  ظهور 
القطعان المصابة، وينتشر الميكروب 
أثناء تجهيز الدواجن على الجلد وفي 
الميكروبات  وتوجد  البطن،  تجويف 
ــذلـــك، من  ــريـــش؛ ولـ فـــي مــنــابــت الـ
بالغسيل  مــنــهــا  الــتــخــلــص  الــصــعــب 
باللحم  التلوث  ويــحــدث  والتطهير، 

المجمد،  اللحم  مــن  أكــثــر  ــطــازج  ال
حيث يقلل التجميد عدد الميكروبات 
حياً  الميكروب  بقاء  من  الرغم  على 
لعدة شهور، وهذا يفسر زيادة عدوى 
الكامبيلوباكتر بمجرد تحّول الدواجن 
الحالة  إلـــى  الــمــجــمــدة  الــحــالــة  مــن 

الطازجة. 
الــــلــــيــــســــتــــريــــا  مـــــــيـــــــكـــــــروب   -3

مونوسيتوجينز: 
الدواجن  تلوث  الدراسات  أثبتت 
مونوسيتوجينز  الليستريا  بميكروبات 
في   ٪66  -15 بين  ما  ــراوح  ت بنسبة 
ــن الـــطـــازجـــة والــمــجــمــدة.  ــــدواجــ ال
بمرض  اإلنسان  تصيب  التي  والعترة 
الــلــيــســتــريــوزس غــيــر مــنــتــشــرة في 

الدواجن.
ميكروب  الحية  الدواجن  وتحمل 
الليستريا مونوسيتوجينز في أمعائها، 
فــي مصانع  الــذبــائــح  تلوث  ويــحــدث 
األسطح  مع  التالمس  أثناء  التجهيز 
الليستريا  وتنمو  الملوثة،  واألدوات 
التكاثر  على  جيداً  مونوسيتوجينز 
عند درجة حرارة التبريد، فإنه يظل 
على معدل منخفض بالتبريد الكافي.
الليستريا  مــيــكــروبــات  تنتشر 
من  طويلة  لفترات  وتظل  البيئة،  في 
أنواع  وجود  من  الرغم  وعلى  الزمن، 
إال  الليستريا،  ميكروب  من  عديدة 
هي  مونوسيتوجينز  الليستريا  أن 
أنه  كما  اإلنــســان،  لــعــدوى  المسبب 
والــعــدوى  ــغــذاء  ال ينتقل عــن طــريــق 
شيوعاً  أقـــل  الليستريا  بــمــيــكــروب 
مـــن عــــدوى الـــغـــذاء األخـــــرى مثل 
ولكنها  بكتر،  والكامبيلو  السالمونيال 
الليستريا  وميكروب  حــادة  إكلينيكيا 
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موجب  قصير،  عصوي  موسيتوجينز 
لصبغة الجرام، ينمو على العديد من 
درجة  عند  األغذية(  )تشمل  البيئات 
درجة   ،O42-من صفر تــراوح  حــرارة 
مــئــويــة، ويــتــكــاثــر بــبــطء عــنــد درجــة 
تثبت ميكروبات  التي  الثالجة  حرارة 

الغذاء األخرى. 
في  المحفوظة  ــة  األغــذي تمثل 
الصحة  عــلــى  خـــطـــورة  الــثــالجــات 
الميكروب  هذا  قدرة  بسبب  العامة؛ 
ــات  عــلــى الــبــقــاء والــنــمــو عــنــد درجـ
الحرارة المنخفضة، وعلى الرغم من 
قدرة ميكروبات الليستريا على تحّمل 
درجة الحرارة إال أنها تموت بالطهي 
والــبــســتــرة؛ ويــحــمــل بــعــض األفـــراد 
مونوسيتوجينز  الليستريا  ميكروب 
في تجويف األمعاء من دون أعراض، 
ــاالت الــمــرضــيــة على  ــحـ وتــظــهــر الـ
الذين تنخفض مناعتهم مثل  األفراد 
النساء الحوامل واألجّنة وكبار السن.

الــجــرعــة الــمــعــديــة: يــصــل عــدد 
الميكروبات الالزمة إلحداث العدوى 

في اإلنسان نحو 100 ميكروب.
أيام  من  ــراوح  ت الحضانة:  فترة 

قليلة إلى عدة أسابيع.
دموي،  تسمم  حمى،  األعــراض: 

التهاب النخاع الشوكي، اإلجهاض.
ــادر الــــــعــــــدوى: تــــــراوح  ــ ــصـ ــ مـ
الميكروبات في البيئة وعلى األغذية، 
ميكروبات  وجــود  الدراسات  وأثبتت 
قطعان  مـــن   ٪24 فـــي  الــلــيــســتــريــا 
الدجاج،  عينات  من   ٪60 التسمين، 
ويحتوي الغذاء على نسبة ضئيلة جداً 
مونوسيتوجينز  الليستريا  عترة  من 

الموجودة لدى المرضى.

الـــــكـــــلـــــوســـــتـــــردمي  مـــــــيـــــــكـــــــروب   -4
بيرفيرجنينز:

الكلوسترديم  مــيــكــروب  يــوجــد 
أمعاء  وتجويف  والتراب  التربة  في 
معدل  ويصل  والدواجن؛  الحيوانات 
وجود الميكروب في أمعاء الدواجن 
محتويات  مــن  105/جــــــرام  نــحــو  
الغذائي  التسمم  ويرتبط  األمــعــاء. 
بيرفرنجينز  الكلوسترديم  بميكروب 
في اإلنسان بالعترة , التي لها تأثير 
مسيل للدم على أجار الدم. وتوجد 
جراثيم الميكروب في الطيور الحية، 
القدرة على  ولها  اللحوم،  تلوث  كما 
لحوم  حفظ  وعند  الطهي،  تحمل 
ــة بــمــيــكــروبــات  ــوث ــمــل ــن ال ــدواجــ ــ ال
مناسبة  ظروف  تحت  الكلوسترديم 
يتكاثر خالل 10-12 دقيقة، ويصل 
سريعا إلى المعدل الخطر. ويتضاءل 
عدد الميكروب خالل عملية التجهيز 
ويعد  كجراثيم.  النهاية  في  ويوجد 
بيرفرنجينز  الكلوسترديم  ميكروب 
ــغــذائــي  ــبـــاب الــتــســمــم ال ــد أسـ أحــ
لإلنسان  ممرض  أنه  كما  الشائعة، 

ويسبب الغرغرينا.
عصوي،  الكلوسترديم  وميكروب 
لصبغة  ــب  ســال لــلــجــراثــيــم،  مــكــون 
درجة  عند  ينمو  هوائي،  ال  الجرام، 
والدرجة  505م   -15 بين  ما  حــرارة 
المثلى ما بين 43- 475م، والجراثيم 
الطهي،  وتتحمل  لــلــحــرارة  مقاومة 
هي  الميكروب  من  ــواع  أن  5 ويوجد 
التوكسين  على  ويعتمد   ،ABCDE

التسمم  في  وأخطرهم  تفرزه  الــذي 
ــوع ,. عــنــد طهي  ــن الــغــذائــي هــو ال
بالميكروب،  الملوثة  الدواجن  لحوم 
تتكون الجراثيم، وأثناء التبريد تنبت 
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بسرعة  الميكروب  ويتكاثر  الجراثيم 
)خالل 12 دقيقة(، وعند تناول هذه 
اللحوم التي تحتوي على أعداد كبيرة 
حيث  األمعاء  تصل  الميكروب،  من 
تتجرثم وتفرز التوكسين الذي يحطم 

جدار األمعاء ويضعف االمتصاص.
- فترة الحضانة: 10- 12 ساعة
البطن-  فــي  آالم  األعـــراض:   -
ويتم  قيء،  يحدث  ما  نــادراً  إسهال- 
الشفاء منه خالل 24 إلى 48 ساعة.

- مصادر العدوى: تعد ميكروبات 
فلورا  مكونات  إحــدى  الكلوستريديا 
الحيوانات  فــي  الطبيعية  ــاء  األمــع
والطيور، تلوث ذبائح الدواجن بالزرق 
للعاملين  ويسمح  الذبح،  عملية  أثناء 
في مجال تداول األغذية بالعودة إلى 
عّينة  أول  من  ساعة   48 بعد  العمل 

براز طبيعية. 
٥ - امليكروب العنقودي الذهبي

ــكــروب الــعــنــقــودي  ــمــي يــوجــد ال
تجويف  وفــي  الجلد،  على  الذهبي 
الفم واألنف، في الدواجن. وتختلف 
التي  المجهزة  الدواجن  ذبائح  نسبة 
الذهبي  العنقودي  الميكروب  تحمل 
اختالفا كبيرا، وأحيانا يتعدى معدل 
التلوث 310/سم3 من الجلد، ويدخل 
إلى  العنقودية  الــمــكــورات  مــن  جــزء 
قد  ما  بالميكروب،  التجهيز  مصانع 

تصبح مصدرا لتلوث الذبائح.
ــقــودي الــذهــبــي  ــن ــع والــمــكــور ال
اختياري،  الهوائي  كــروي،  ميكروب 
عند  وينمو  الــجــرام،  لصبغة  موجب 
درجة حرارة تراوح من 10 إلى 45م، 
والدرجة المثلى من 35 - 40م، وينتج 

 A, B, C1, التوكسين   من  ــواع  أن  8
 A وتوكسين  ؛   C2, C3, D, E, F
هو األكثر شيوعا في الغذاء ومقاوم 
لدرجة الحرارة ويتحمل الغليان لمدة 

30 دقيقة.
- فترة الحضانة تراوح من 1 - 6 

ساعات.
في  آالم  قــــيء،  األعــــــراض:   -
البطن، ويتم الشفاء خالل 24 ساعة.
يــوجــد  ــدوى:  ــ ــعـ ــ الـ ــادر  ــصــ مــ  -
الــمــيــكــروب فــي إصـــابـــات الــجــلــد. 
ــة أهم  الــعــامــلــون فــي مــجــال األغــذي
عزل  أمــكــن  ولــقــد  للتلوث:  مــصــدر 
الميكروب من نحو 40٪ من األفراد 
السيء  الــتــداول  أن  كما  األصــحــاء؛ 
التلوث،  في  جدا  مهم  عامل  للغذاء 
حرارة  درجة  في  الجيد  التحكم  أما 
التخزين )على سبيل المثال: الحفظ 
فــي الــثــالجــة( عــامــل مهم جــدا في 
الحدِّ من خطورة الميكروب العنقودي 

الذهبي. 
6- ميكروب االيشريشيا كوالي

ــن عـــتـــرات  ــ ــد م ــديـ ــعـ ــد الـ ــوجـ يـ
القدرة  لها  التي  كــوالي  االيشريشيا 
عترة  ولــكــن  التوكسين  إنــتــاج  على 
O157: H7 هي األخطر في إصابات 
اإلنسان، وتسّبب االلتهابات المعوية؛ 
ويمكن التحكم في التلوث بيكروبات 
االيشريشياكوالي في مصانع التجهيز 

بالتحكم في منع التلوث البرازي.
ثانيًا: ميكروبات الفساد

ــدواجــن  يــحــدث فــســاد لــحــوم ال
تحت ظروف التخزين الهوائي بسبب 
الميكروبات  مــن  معينة  ــواع  أنـ نمو 
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المحبة  )الــمــيــكــروبــات  وتــكــاثــرهــا 
على  قدرتها  بسبب  وذلك  للبرودة(؛ 

النمو تحت ظروف التبريد.
في  الرئيسة  الفساد  وبكتيريا 
هي  هوائياً  المخّزنة  الدواجن  لحوم 
المنتجة  السيدوموناس  ميكروبات 
للصبغات  المنتجة  وغير  للصبغات 

واالسينيوباكتر والسيتروباكتر.
ويحدث فساد اللحوم عندما يصل 
نحو  السيدوموناس  ميكروبات  عدد 
810/سم2، ومن أهم أنواع ميكروبات 
ــاس: الــســيــدومــونــاس  ــون ــدوم ــســي ال
فرجاي،  السيدوموناس  فلوروسنس، 

السيدوموناس بيوتيدا. 
تــوجــد مــيــكــروبــات الــفــســاد في 
أحيانا  وتوجد  الطيور،  تربية  بيئة 
ويمكن  المياه،  إمــدادات مصادر  في 
إلى  الكلور  بإضافة  منها  التخلص 
ميكروبات  ــأتــي  وت التجهيز.  مــيــاه 
على  المصنع  ــى  إل الــســيــدومــونــاس 
مــيــكــروبــات حساسة  الــطــيــور وهــي 
أثناء  منها  التخلص  ويتم  للحرارة، 
ميكروبات  وتــســتــخــدم  التمسيط. 
كاشفة  كميكروبات  السيدوموناس 
لتوضيح مستوى النظافة واإلجراءات 

الصحية في مصانع التجهيز. 
ــراءات  ــدول)2( يــوضــح تــأثــيــر إجــ ــجـ الـ
التجهيز على معدل تلوث ذبائح الدواجن 

بميكروبات السيدوموناس.

 10 لــوج  الميكروب  عــدد  المرحلة 
جلد  من  جرام  ميكروب/ 

الرقبة 
أقل من 2  النزيف 

التسميط  من 2

نزع الريش أقل من 2،1ا
أقل من 2،1 لتجويف 
أقل من 2،1 الغسيل 

3،2 التبريد 
3،5 التعبئة 

ميكروبات  أعــداد  تزايد  ويتضح 
مراحل  مع  تدريجياً  السيدوموناس 

تجهيز الدواجن. 
امليكروبية  املخاطر  يف  التحكم 
أثناء إجراءات جتهيز الدواجن: 
الميكروبية  المخاطر  تنشأ   -
التعامل  من  الــدواجــن  تجهيز  أثناء 
السيء مع الذبائح، وعدم التحكم في 
من  التلوث  انتقال  أو  الحرارة  درجة 

طائر إلى آخر على سبيل المثال:
السالمونيال،  ميكروب  انتقال 
الــعــكــس فــي حــالــة ميكروب  وعــلــى 
بأعداد  يوجد  الــذي  الكامبيلوباكتر 
الطيور، فال يحدث  أمعاء  كبيرة في 
ويتم  التجهيز.  أثناء  التلوث  انتقال 
التحكم في المخاطر الميكروبية عن 

طريق:
١-تطبيق االجراءات الصحية 

هو العامل الرئيسي في الحدِّ من 
التلوث في مصانع تجهيز الدواجن.

ــبــــيــــق اإلجـــــــــــــــراءات  ــر تــــطــ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ
التجهيز  عملية  أثناء  الصحية 

على معدل تلوث الذبائح:
- التعامل مع الطيور قبل الذبح 

وأثناء النقل إلى مصنع التجهيز:
ساعات  لعدة  العلف  سحب  يتم 
امــتــالء  لتقليل  ــك  وذلـ ــح،  ــذب ال قــبــل 
أو  قطعها  عــدم  وبالتالي  ــاء،  ــع األم

تمزقها أثناء التجهيز، إذ يؤدي انتشار 
زرق الطيور أثناء النقل من المزرعة 
إلى مصنع التجهيز، إلى زيادة التلوث 
الميكروبي للجلد والريش، كما يؤدي 
اإلجهاد إلى زيادة عدد الطيور التي 
وسيلة  وتــعــد  السالمونيال.  تــخــرج 
انتقال  مــصــادر  مــن  مــصــدرا  النقل 
إلى  قطيع  من  المعوية  الميكروبات 
ــك تــحــتــاج إلـــى تنظيف  ــذل آخـــر؛ ول
الطيور  ــؤدي  ت كما  جيدين،  وتعقيم 
المعلقة على خط التجهيز إلى انتشار 
يجب  ولذلك  والميكروبات؛  األتربة 
أجزاء  بقية  عن  المنطقة  هذه  عزل 

مصنع التجهيز ألنها أكثر تلوثا.
٢- الذبح والتمسيط

قد تنقل سكينة الذبح الميكروبات 
كل  ويدخل  ــدم،  ال خــالل سريان  من 
إلى  البكتيريا  طائر عدة ماليين من 
المياه  مياه التسميط، وبذلك تصبح 
ترك  يجب  ولذلك  التلوث.  شديدة 
النزف  يتم  حتى  كافية  فترة  الطائر 
وتختلف  التسميط.  في  وضعه  قبل 
بين  ما  التسميط  مياه  حــرارة  درجة 
50 درجة إلى 63م تبعا لنوع الطائر 
أعلى  حــرارة  درجــة  يحتاج  )الرومي 
النهائي  المنتج  وطبيعة  الدجاج(  من 
بكتيربا  تــمــوت  مجمد(  أو  )طـــازج 
الفساد في مياه التسميط عند درجة 
الميكروبات  تظل  بينما  50م  حــرارة 
المعوية )مثل السالمونيال( حية عند 
عليها  القضاء  ويتم  الــدرجــة،  هــذه 
جراثيم  تبقى  كما  60م  درجــة  عند 
حــرارة  ــات  درجـ كــل  عند  البكتيريا 

التسميط عادية.
ــحــكــم في  ــت ــدول3(: يـــوضـــح ال ــ ــجــ ــ ــ )ال
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الميكروبات المعوية عند درجات حرارة 
مياه التسميط:

درجة حرارة 
مياه التسميط 

)بالدرجة 
المئوية(

عددالبكتيريا 
لوج 10 

ميكروب /ملي

503.8
522.8
532.4
5٩.8
62.5
صفر63

ونالحظ من الجدول تأثير درجة 
تلوث  تقليل  على  التسميط  حـــرارة 
يجب  ولذلك  بالميكروبات،  الذبائح 
التجهيز  أثناء  التسميط  مياه  تغيير 
بصفة مستمرة كلما احتجنا إلى ذلك، 
في  الــطــيــور  غمر  تجنب  يجب  كما 
لتقليل  وذلك  التلوث؛  شديدة  المياه 
يمكن  كما  الــداخــلــي؛  التلوث  معدل 
إضافة أحماض عضوية، مثل: حمض 
ضبط  أو  البروبيونك،  أو  الخليك، 
بإضافة   ٩،5 عند  الحموضة  درجــة 
كربونات  أو  الصوديوم،  هيدروكسيد 
اإلضافات  هذه  وعموما  الصوديوم. 
الـــمـــعـــدالت  ــن  ــ م ــل  ــل ــق ت أن  ــمــكــن  ي
الميكروبية في مياه التسميط، ولكن 
الذبائح؛  تلوث  على  ضعيف  تأثيرها 
ولهذا لم يسمح باستخدامها في دول 

االتحاد األوربي.
3- نزع الريش ميكانيكيا 

أصابع  بواسطة  الريش  نزع  يتم 
انتشار  إلى  يؤدي  ما  مرنة؛  مطاطية 

الميكروبات، ولذلك يجب التأكد من 
التسميط،  لمنطقة  الكامل  المفصل 
ونزع الريش عن بقية أجزاء المصنع. 
الحرارة  ودرج  الرطوبة  نسبة  تسمح 
الميكروبات،  بنمو  النزع  آلــة  داخــل 
وخاصة الميكروب العنقودي الذهبي، 
معدالت  مــن  الــريــش  نــزع  يزيد  كما 

تلوث الجلد بهذه الميكروبات. 
4- التجويف )إزالة األحشاء(: 

مصانع  في  يدويا  التجويف  يتم 
في  واتوماتيكيا  الصغيرة،  التجهيز 
قطع  يحدث  وقد  الكبيرة،  المصانع 
إلى  يــؤدي  ما  األمــعــاء؛  تمزق في  أو 
)محتويات  البرازية  الــمــواد  انتشار 
األحشاء  إزالــة  يجب  لذلك  األمعاء( 
ــة، وتــنــقــل إلـــى خط  ــاي بــحــرص وعــن
تجهيز منفصل وبمجرد إزالة األحشاء 
من الذبائح تغسل وتبرد مباشرة لمنع 

نمو الميكروبات. 
٥- غسل الذبائح 

بالماء،  برشها  الــذبــائــح  تغسل 
من  أعــداداً  بالرش  الغسيل  يزيل  إذ 
الداخلي  السطحين  من  الميكروبات 
ــخــارجــي لــلــذبــائــح، يــضــاف إلــى  وال
بمعدل  الكلورين  المستخدمة  المياه 
50 مليجرام/لتر ماء وتأثير الكلورين 
الــذبــائــح،  تــلــوث  تقليل  فــي  ضعيف 
الميكروبات  تقليل  في  يساعد  ولكنه 
واألســطــح  واألجــهــزة  األدوات  على 
في  الفساد  بكتيريا  مــن  والتخلص 

المياه.
يزيل غسل الذبائح أثناء التجهيز 
ــمــيــكــروبــات  ــن ال ــرة مـ ــي نــســبــة صــغ
بينما  الذبائح،  سطح  على  الموجودة 
عملية  الملتصقة  الميكروبات  تقاوم 

الغسيل، كما يحمي التصاق البكتيريا 
تأثير  من  البكتيريا  الذبائح  بسطح 
التسميط والمياه المعاملة بالكلورين، 
البكتيري  االلتصاق  معدل  ويرتبط 
ومدة  البكتيريا،  بنوع  الدواجن  لجلد 
ودرجة  البكتيريا،  وأعــداد  التالمس، 
الهيدروجين.  ايون  وتركيز  الحرارة، 
الذبائح  غسل  تكرار  يجب  ولــذلــك، 
إلى  إضافة  التجويف،  عملية  أثناء 

التبريد بالغمر في الماء البارد.
6- تبريد البائح 

إلى مرحلة  الذبائح  عندما تصل 
30م،  حرارتها  درجــة  تكون  التبريد 
على األقل؛ ولذلك تحتاج إلى التبريد 
مباشرة، لمنع نمو أي من الميكروبات 
طريق  عــن  تنتقل  الــتــي  الــمــمــرضــة 
البكتيريا  تثبيط  وكــذلــك  الـــغـــذاء، 
وجود  عــدم  ويجب  للبرودة؛  المحبة 
مرحلة  في  الذبائح  من  كبيرة  أعداد 
التلوث،  انتقال  لمنع  وذلــك  التبريد، 
في  الميكروبات  تراكم  منع  وكذلك 

ماء التبريد. 
هما  للتبريد  طريقتان  وهــنــاك 

التبريد بالماء والتبريد بالهواء.
١- نظام التبريد بالغمر يف املاء 

البارد:
ــظــام الــتــبــريــد بــالــمــاء  يــعــتــمــد ن
ــة حــــرارة وكــمــيــة الــمــيــاه  عــلــى درجــ
المستخدمة؛ ولذلك يجب ضخ كمية 
كافية من المياه الجديدة، وكذلك منع 
نمو  نقطة  إلى  الحرار  درجة  وصول 
الميكروبات، ونحتاج كمية من المياه 
من  ذبيحة  لكل  لتر   2،5 إلــى  تصل 
الحرارة  ودرجــة  المتوسط،  الحجم 
و4م  الذبائح،  دخول  عند  16م  تكون 
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عند خروجها، والفترة نحو 30 دقيقة، 
مليجرام   50-45 نحو  يضاف  كما 

كلورين/ لتر من الماء.
٢- التبريد بالهواء: 

عملية  بــالــهــواء  الــتــبــريــد  يــعــد 
التنظيف أو إزالة الميكروبات، بينما 
نمو  وقــف  إلــى  الذبائح  تبريد  يــؤدي 
فإن  السالمونيال؛  وخاصة  البكتيريا، 
االنتقال  أو  التجميد  في  تأخير  أي 
قد  التبريد  من  الثانية  المرحلة  إلى 

يؤدي إلى تكاثر ميكروبات الفساد. 
7-  التصنيف والتعبئة:

المنتجات  لتلوث  احتمال  هناك 
أثناء التصنيف والتعبئة، إذ يزداد تلوث 
السيوموناس  بميكروبات  المنتجات 

عند مرحلة التعبئة.
8- التجميد:

-18م  عند  الذبائح  تجميد  عند 
تتحمل  بينما  البكتيريا  عــدد  يقل 
الجرام  بصبغة  الموجبة  الميكروبات 
والجراثيم البكتيرية التجميد، إضافة 
الميكروبات  من  التخلص  عــدم  إلــى 
السالمونيال  وخــاصــة  الــمــمــرضــة، 

والكامبيلوباكنز التي يقل عددها.
2- المحافظة على صحة ونظافة 
منتجات  تــــداول  ــؤدي  ــ ي الــعــامــلــيــن: 
إلى  التعبئة  مرحلة  أثــنــاء  الــدواجــن 

ــادة مــعــدل الــتــلــوث، ولــهــذا، يجب  زيـ
المحافظة على نظافة العاملين، وذلك 
بتوفير أحواض للغسيل، ويجب غسيل 
اليدين بصفة منتظمة وتجفيفها في 
فقط،  واحــدة  مرة  تستخدم  مناشف 
ونظيفة  مميزة  أفــرهــوالت  وارتـــداء 
وأغطيه  الــعــاديــة،  الــمــالبــس  تغطي 
ومنع  أحذيه خاصة،  وارتداء  الشعر، 
خاتم  عــدا  فيما  المجوهرات  ليس 
وكذلك يجب  األذن،  وأقراط  الزواج، 
على  والمحافظة  األظــافــر،  تقصير 
يجب  كما  طالئها  ــدم  وعـ نظافتها 
ارتـــــداء قـــفـــازات نــظــيــفــة، عــلــى أن 
تمزق،  أي  فيها  حــدث  إذا  تستبدل 
ــداء  ارتـ يــعــد  المتخصصين  وبــعــض 
القفازات أكثر خطورة من المحافظة 
كما  المتكرر.  بالغسيل  األيــدي  على 
يجب إعداد برامج التدريب للعاملين 
الغيذائي  التسمم  مــيــكــروبــات  عــن 

وانتشارها في مصانع األغذية.
3-مصادر املياه:

تجهيز  ــع  مــصــان ــزويـــد  تـ يــجــب 
من  كافية  بكميات  الــدواجــن  لحوم 
والمطابقة  للشرب،  الصالحة  المياه 
الطبيعية  الــقــيــاســيــة  لــلــمــواصــفــات 
والميكروبيولوجية،  والكيميائية 
من  خالية  المياه  تكون  أن  يجب  كما 
وكذلك  الغذائي  التسمم  ميكروبات 

ميكروبات الفساد.

4- احلشرات الزاحفة والطائرة والقوارض:
تــنــقــل الـــحـــشـــرات والـــقـــوارض 
البكتيريا، وتسبب األمراض البكتيرية، 
للمستهلكين؛  األمـــراض  تسبب  كما 
ــن تصميم  الــتــأكــد م ــك يــجــب  ــذل ول
األبواب  تغلق  بحيث  التجهيز  مصنع 
القوارض  بدخول  يسمح  وال  ذاتــيــاً، 
ــجـــب اســتــخــدام  ــرات، ويـ ــشــ ــحــ ــ وال
الكهربائية،  الصواعق  أو  المصائد 
بعناية  الحشرية  المبيدات  وكذلك 

شديدة.
٥- كفاءة إجراءات الغسيل والتعقيم:
فــي نــهــايــة الــعــمــل، يــجــب إزالـــة 
والغسيل  والــمــخــلــفــات،  الـــقـــاذورات 
بماء  الغسيل  ثــم  الـــدافـــىء،  بــالــمــاء 
ساخن يحتوي على منظفات صناعية 
بماء  الشطف  ثم  وقلوية،  حامضية 
مطهر  محلول  استخدام  ثم  ساخن، 
األمونيوم  مركبات  أو  الكلورين  مثل 
بمياه  الشطف  ــرا  وأخــي الــربــاعــيــة، 

نظيفة. 
مــن  الــــصــــحــــي  الــــتــــخــــّلــــص   -6

املخلفات:
الناتجة  المخلفات  إزالـــة  يجب 
الريش،  مثل:  التجهيز،  عملية  مــن 
غير  والذبائح  التجويف،  ومخلفات 
وعــدم  مستمرة،  بصفة  المناسبة، 
تراكمها. ويتم تجميع هذه المخلفات 
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إنتاج  أجــل  مــن  بــالــحــرارة  وتعقيمها 
التي  والــدم  واللحم  العظم  مساحيق 
ومخصبات  للحيوان  كعلف  تستخدم 

للتربة.

الصحية  ــراءات  اإلجــ تطبيق   -7
التي تعتمد على نظام احلاسب:

نظام الحاسب، أو تحديد مصادر 
الحرجة  التحكم  نقاط  عند  الخطر 
نظام  هــو  ــغــذاء(  ال )بــرنــامــج سالمة 
المخاطر  وتقييم  للتعرف  وضعه  تم 
والطبيعية  والكيميائية  المكيروبية 
وتــداولــه  ــذاء  ــغ ال بــإنــتــاج  المرتبطة 
فيها.  للتحكم  الــالزمــة  ــراءات  واإلجــ
سبع  الــنــظــام  هــذا  تطبيق  ويتطلب 
خطوات، ويقوم بهذا العمل نخبة من 
الهندسة  في  والفنيين  المتخصصين 
وميكروبيولوچيا  وصــحــة  واإلنــتــاج 

األغذية وجودة اإلنتاج.

نظام  فــي  االســاســيــة  ــمــبــادئ  ال
الحاسب:

يتكون نظام الحاسب من 7 مبادئ 
أساسية هي:

١- حتليل املخاطر:

التعرف على المخاطر الميكروبية 
مدى  وتقييم  والطبيعية  والكيميائية 
حــدتــهــا وخــطــورة وجــودهــا فــي أي 
من  مرحلة  كــل  عند  خــاص،  موضع 
مراحل إنتاج الغذاء حتى وصوله إلى 

المستهلك.

الــمــخــاطــر  ــوع  ــ ن يـــوضـــح   )4( ــدول  ــ جـ
الموجودة في لحوم الدواجن: 

األمثلةالمخاطر
الميكروبات الممرضة، البايولوجية

الـــــــفـــــــيـــــــروســـــــات، 
الطفيليات والبرتوزوا

الحشرية، الكيميائية المبيدات 
ــل  ــســي ــغ ــيـــل ال ــالـ مـــحـ
المعادن  والمطهرات، 
األدوية  بقايا  الثقيلة، 
اإلضافات  البيطرية، 
النيترات  الكيميائية، 
السموم  والــنــيــتــريــت، 

الفطرية.
الــــزجــــاج، الــمــعــدن، الطبيعية

األحـــجـــار، الــخــشــب، 
البالستيك، أجزاء من 

الحشرات.

الـــتـــحـــكـــم  نـــــقـــــاط  حتـــــديـــــد   -٢
احلرجة:

التي  الخطوات  أو  النقاط  هــي 
المخاطر  في  التحكم  عندها  يمكن 
تقليلها  أو  منعها  أو  منها  بالتخلص 

خالل مراحل اإلنتاج وتقسم الى:
 :)ccp1(  1 حــرجــة  الــتــحــكــم  نقطه 
عندها  يجب  التي  المرحلة  هي 
ــمــخــاطــر مثل  الــتــخــلــص مـــن ال

مرحلة تبريد الذبائح.
هي   :)ccp2(  2 حرجة  تحكم  نقطة 
المرحلة التي يجب عندها تقليل 
بالمعدل  أو الحد منها  المخاطر 
المسموح به، ولكن ال يتم التخلص 
الذبائح  غسل  مرحلة  مثل  منها 

ومرحلة التجويف.

3- وضع املعايير احلرجة:
والصغرى  القصوى  القيم  هــي 
والكيميائية  البايولوجية  للعوامل 
عند  مراقبتها  يجب  التي  والطبيعية 

نقطه التحكم الحرجة.
4-  اجراءات القياس واملراقبة:

عن  المراقبة  ــراءات  إجــ تطبيق 
ــفــحــوص  طـــريـــق الـــمـــشـــاهـــدات وال
من  التأكد  أجــل  مــن  ــارات،  ــب واالخــت
التحكم  تم  قد  حرجة  نقطة  كل  أن 
حــرارة  درجــة  قياس  وتشمل:  فيها، 
معدل  ــبــريــد،  ــت وال التسميط  ــاه  مــي
الكلورين،  تركيز  معدل  المياه،  تدفق 

الفحص الجيد لعملية التجويف.
5- اإلجراءات التصحيحية:

التصحيحية  لــإلجــراءات  نحتاج 
على  المراقبة  إجــراءات  تدل  حينما 
أثناء  معين  انــحــراف  أو  خلل  وجــود 

مراحل اإلنتاج.
6-إجراءات التحقق:

الــتــأكــد مــن أن نظام  مــن أجـــل 
يتم  بكفاءة،  يعمل  المتبع  الحاسب 
مقارنة المعلومات التي تم جمعها مع 
المعايير الحرجة التي تم وضعها عن 

طريق نظام الحاسب.
7- التوثيق:

وتشتمل سجالت الحفظ على أي 
إجراءات تصحيحية.
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ويفترض بنا أن نتذكر ما يأتي: 
حديثة  البيضة  فــي  الجنين  أن   -1
الدم  الكائنات ذات  الوضع يشبه 
بمعنى  مثاًل(؛  )الزواحف  البارد 
تغيير  يتم  أن  الممكن  مــن  أنــه 
المحيطة  الظروف  حرارة  درجة 
حد  عن  أقل  أو  أعلى  بمعدل  به 
يموت  أن  قبل  مــرات  لعدة  النمو 
الجنينن تماماً، إال إنه في كل مرة 
عن  تنخفض  أو  الــحــرارة  ترتفع 
ببطء،  الجنين  ينمو  النمو،  حد 

وتقل فرصته في الفقس. بمعنى 
آخر، إن عمليات التمثيل الغذائي 
درجــة  ــفــاع  ــارت ب تــزيــد  بالجنين 
وتنخفض  به،  المحيطة  الحرارة 
فإننا  عليه،  وبــنــاًء  بانخفاضها. 
عمليات  نــبــطــىء  أن  نستطيع 
حفظ  ــاء  ــن أث ــغــذائــي  ال التمثيل 
أدنى حد، مع  إلى  التفريخ  بيض 
إلى  الجنين  الحفاظ على حيوية 
هذا  التفريخ  بيض  وضع  يتم  أن 

في ماكينات التفريخ.

لدرجة  بالنسبة  فهم  سوء  يوجد   -2
يــتــوقــف عندها  الــتــي  الـــحـــرارة 
المعروف،  فمن  الجنيني؛  النمو 
أن أي كائن ال ينمو أو ال يحدث 
به عمليات التمثيل الغذائي، يعد 
بالفعل ميتاً؛ بمعنى أنه ال يحدث 
توقف للنمو الجنيني، إال إذا كان 
ميتاً بالفعل. ولكن، عند انخفاض 
العمليات  تبطئ  الــحــرارة  درجــة 
التمثيل  عمليات  وتقل  الحيوية 
ولكن  النمو،  يبطأ  كما  الغذائي، 

تحسين رعاية النمو الجنيني
في بيض التفريخ

تحتاج أساليب المراقبة واإلشراف والسيطرة على تطور نمو األجّنة في بيض التفريخ إلى خبرة علمية وعملية كبيرة، 
تتأتى من الدراسة والممارسة واإللمام بجوانب عديدة في كل من مزرعة األمهات ومعمل التفريخ اللذين يشكالن 

حلقتين رئيسيتن مرتبطتين ببعضهما بعضاً، ارتباطا جوهريا.
لذا، فإنه من المهم توفير الظروف المالئمة لنمو األجّنة وتطورها، من وقت إيداع البيضة، مرورا بمعاملتها وتداولها 

ونقلها إلى معمل التفريخ، إلى أن تغادره إلى مزارع التربية.
خالل هذه العمليات، يمكن القيام بأمور عديدة نستطيع من خاللها تحسين نسبة الفقس وجودة الكتاكيت، وبالتالي 

رفع مقدار الربح.

د. محمود عبدالعظيم ديب
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ال يتوقف. 
ــى ذلــــك، فــإنــه خــالل  ــاًء عــل ــنـ بـ  
عمليات جمع البيض، وصوال إلى 
حالة  في  الجنين  يظل  تفريخه، 
النمو بطيئاً  نمو، وإن كان معدل 
حسب الظروف المحيطة به في 
يتم  أن  إلى  ونقله،  مراحل جمعه 

وضعه في ماكينات التفريخ.
بيض  )أو  الجنين  تــعــّرض  يؤثر   -3
لظروف  أو  إجهاد  ألي  التفريخ( 
الفقس  نسبة  على  مالئمة  غير 
)الصيصان(  الكتاكيت  ــودة  وجـ

وأدائها بعد الفقس.
على  نحصل  أن  نستطيع  أخيراً،   -4
الجودة  ذات  السليمة  الكتاكيت 
العالية، عندما يكون كل شيٍء في 
التفريخ  ومعمل  األمهات  مزرعة 

قد تم طبقاً للقواعد السليمة.
جمع البيض وتداوله وحفظه

فــرشــة  تــتــمــتــع  أن  يــجــب  أوالً: 
البياضة بمواصفات جيدة، وأن تكون 
أن  وينبغي  كافية،  وبــدرجــة  نظيفة 
وضعه.  عقب  بسرعة  البيض  يجمع 
ويؤدي وجود رطوبة أكثر على قشرة 
أكثر  ميكروبات  نــفــاذ  ــى  إل البيضة 
بفرشة  االحــتــفــاظ  يجب  لـــذا،  لــهــا؛ 
الفرشة  نوع  أن  كما  جافة.  البياضة 
المستعملة له تأثير واضح على النمو 
للبيض  الفقس  نسبة  وعلى  الجنيني 
المبكر  الــنــفــوق  ونسبة  المخصب، 
البيض  ونسبة  الــمــتــأخــر،  والــنــفــوق 
الناقر والبيض الملوث. وعليه، يجب 
البيض،  جمع  في  والدقة  االحتياط 
بالتناوب  مكانه  من  يؤخذ  أن  فيجب 
التلوث  لمنع  وكذلك  الكسر،  لتفادي 
من بيضة ألخرى، ولمنع تهيئة ظروف 

مــنــاســبــة لــلــحــضــانــة الــمــســبــقــة في 
جمع  عملية  تتم  أن  يجب  البياضة. 
كل  متكرر،  وبشكل  بــهــدوء،  البيض 
تعرضه  لتقليل  أمكن،  إذا  ساعتين، 
لظروف بيئة عنبر الدجاج ألقل فترة 
من الوقت. فنجد في أوقات الطقس 
ــروف الــتــفــريــخ داخــل  ــحــار أن ظــ ال
درجــة  ظـــروف  مــن  قريبة  البياضة 
في  كبير  تباين  مع  بالمفرخ  الحرارة 
درجة الرطوبة داخل البياضة أيضاً؛ 
ما يؤدي إلى حدوث انقسامات عديدة 
البيض المخصب، وينمو الجنين  في 
في ظروف أدنى من الظروف المثالية 

إذا ترك فترة أطول في البياضة. 
يجب الفصل بين البيض النظيف 
والبيض األرضي والبيض المتسخ مع 
وضــع كــل صنف على حــدة، وســوف 
يكون  فلكي  تطهيره.  كيقية  نوضح 
يجب أن  تأثيراً  وأشد  التطهير فعاالً 
يتم تطهير البيض في المزرعة وفي 
الوضع  بعد  أو ساعتين  خالل ساعة 
إختراق  من  البكتيريا  تتمكن  أن  قبل 
في  ألنه  داخلها  إلى  والنفاذ  القشرة 
حالة اختراق البكتيريا لقشرة البيضة 
فإنها تكون خارج نطاق التأثير، وسوف 
المثالية  الحرارة  درجة  تحت  تتكاثر 
للبيض. وقد تقتل الجنين النامي، مع 
التطهير  عمليات  جميع  أن  مالحظة 
للبيض التي تجري عليه بعد أن يبرد 
البكتيريا  عــدد  تقليل  فقط  يمكنها 

على القشرة الخارجية.
تطهير البيض

إن تطهير البيض يعد واجباً في 
ثالث حاالت، هي:

1- في المزرعة، على أن يجرى 

وضع  مــن  ساعتين  أو  ساعة  خــالل 
البيض.

معمل  إلــى  البيض  نقل  بعد   -2
التفريخ، وقبل وضعه في صالة حفظ 

البيض.
ــود مــشــاكــل  ــ 3- فـــي حـــالـــة وجـ

مرضية في معمل التفريخ. 
من الضروري اتباع برنامج غسيل 
وتطهير متكامل في المعمل، على أن 
يتم اختباره وتنفيذه بكل دقة، سواء على 
المعمل  أنحاء  أو في جميع  العاملين 
وحوله. وتوجد أبحاث كثيرة في هذا 
بكل  المعمل  أن تطهير  تفيد  المجال 
أجزائه على مراحل منتظمة ومتقاربة 
نسبة  على  ومحّسن  هائل  تأثير  له 
وتوجد  الكتاكيت.  وجـــودة  الفقس 
لتقليل  حالياً  تستخدم  أجهزة حديثة 
الماكينات  داخــل  الميكروبي  الحمل 
وخارجها، بل وفي كل أنحاء المعمل. 
عالية  بكفاءة  األجــهــزة  هــذه  وتعمل 
مراحل  على  أوتوماتيكية  وبطريقة 
منتظمة ويتم ضبطها على حسب كل 

مكان بالمعمل.
إنتاج  على  التركيز  األفضل  من 
إخــصــاب  نسبة  ذات  نظيف  بــيــض 
وسليمة  قوية  كتاكيت  إلنتاج  عالية 
وبــاســتــخــدام  مــمــكــنــة،  تكلفة  بــأقــل 
متكامل  وتــطــهــيــر  غــســيــل  ــامــج  ــرن ب
ليحقق  عــلــمــي،  بــشــكــل  مــــــدروس 
بدالً  المطلوبة،  الصحية  اإلجــراءات 
ومطهرات  كيماويات  استخدام  من 
بسهولة  تضر  قد  عشوائية،  بطريقة 

بالجنين النامي.
أن  يجب  البيض  تطهير  بمجرد 
يتم تبريده تدريجياً إلى درجة حرارة 
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يتم  التي  الفترة  أقل حسب  أو  517م 
وقــت  يحين  أن  إلـــى  فــيــهــا،  حفظه 

إيداعه في الحضانات.
عميق  تأثير  البياضة  ولفرشة 
إن  إذ  للبيض،  التبريد  معدل  على 
بعض أنواع الفرشات تكون أفضل في 
العزل من أنواع أخرى، وأنواع أخرى 
الفقس  تحسين  فــي  دور  لها  يــكــون 
والفرشة  غيرها.  من  أفضل  بدرجة 
من  تقلل  أن  يمكنها  أيــضــاً  الجيدة 
أن  إلى  ونشير  البيض،  تلّوث  عملية 
كثيراً من التحسينات في نسب الفقس 
كانت نتيجة النخفاض النفوق المبكر 
للتبريد في  البيض  بإيداع  والمرتبط 

المعدل األمثل.
التبريد  مــعــدل  أّن  إلــى  ونشير 
معروفاً  ليس  التفريخ  لبيض  األمثل 
بدقة؛ ومع ذلك، فإن البيضة تحتوي 
على كتلة كافية فإذا تعّرضت لدرجة 
فسوف  حفظها  أثــنــاء  مثلى  ــرارة  حـ
درجة  أما  مناسب.  معدل  على  تبرد 
حفظ  فــتــرة  أثــنــاء  المثلى  الــحــرارة 
البيض، فتمثل نقطة مثيرة للجدل؛ إذ 
بموضوع  المعنية  الشركات  بعض  إن 
في  بوضعه  تــوصــي  البيض  تعريق 
درجات حرارة أعلى، على أن هذا قد 
يكون صحيحاً إذا ُحفظ البيض لفترة 
المفرخات.  في  إيداعه  قبل  قصيرة 
إما إذا حفظ البيض لفترات طويلة، 
فإن درجة الحرارة التي يحفظ عندها 
على  وكبير  واضــح  تأثير  لها  البيض 
نسبة الفقس وجودة الكتاكيت؛ فمثال، 
لحفظ البيض لمدة أسبوعين، يفضل 
أن درجة حرارة الحفظ المثلى 513م، 
التمثيل  معدل  تجعل  الظروف  وهذه 
مستوياته،  أدنى  في  للجنين  الغذائي 

للجنين  تسمح  نفسه  الــوقــت  وفـــي 
فترة  طوال  الحياة  قيد  على  بالبقاء 
لها.  يتعرض  التي  الطويلة  الحفظ 
من ذلك، نستطيع أن نقول إن معمل 
نتائج جيدة  يعطي  أن  يمكن  التفريخ 
حرارة  درجــة  على  البيض  حفظ  إذا 
518م. وفي حال حفظ البيض لفترات 
أطول، أي أكثر من خمسة أيام فيجب 
الحفظ  حرارة صالة  درجة  تخفيض 

أكثر من ذلك.
الــبــيــض  حـــفـــظ  أن  ــظ  ــالحــ ــ وي
لفترات أطول من خمسة أيام مرتبط 
سبق  كما  الفقس،  نسبة  بانخفاض 
االختالفات  بعض  وتوجد  ذكرنا،  أن 
نوع ساللة  ناتج عن  وهذا  ذلك،  في 
االختالف  السبب  يكون  إذ  الطائر، 

في تركيب قشرة البيضة.
عملية حفظ البيض

البيض  جــمــع  يــتــم  أن  بــمــجــرد 
ــــى صــالــة  ــتــم دفــعــه إل ــره، ي ــي ــطــه وت
أن  معلوماً  يكون  أن  ويجب  التبريد. 
وضع البيض في صناديق كرتونية قبل 
األجّنة  نفوق  زيادة  إلى  يؤدي  تبريده 
المشكلة  هـــذه  لــمــواجــهــة  الــمــبــكــر. 
من  كحل  المزرعة،  عربات  تستخدم 
الحلول، لتجنب ذلك التبريد البطيء، 
ــعــربــة الــمــمــلــوءة  ــوضــع ال عــلــى أن ت
بحركة  يسمح  مــكــان  فــي  بالبيض 
ملتصقا  يوضع  ال  أي  حوله؛  الهواء 
على  ويستعان  مثاًل،  الجوانب  بأحد 
للحائط  موازية  مصدات  بعمل  ذلك 
تمنع العربات من تخطيه أو اإللتصاق 
العربة  بين  المسافة  به، بحيث تكون 
وحركة  سم.   10-15 نحو  والحائط 
من  الوضع  بهذا  العربة  حول  الهواء 

في  تجانساً  تحدث  الجهات  جميع 
تبريد البيض. بكلمات أخرى، يتسبب 
أنحاء  كــل  فــي  ــهــواء  ال نقص حــركــة 
العربة وحولها في حدوث ضرر بالغ 
صورة  في  تظهر  وخيمة،  عواقب  له 
نسبة  في  وانخفاض  متفاوت،  فقس 
الجنيني  الــنــفــوق  وزيــــادة  الــفــقــس، 
لوجود  كبيرة  أهمية  توجد  المبكر. 
للحفاظ  رطوبة  وجهاز  تبريد  جهاز 
على درجة الحرارة والرطوبة المثلى. 
فترة  تــكــون  أن  يجب  وعــمــومــا، 
تــخــزيــن الــبــيــض فــي الــمــزرعــة أقــل 
على  الــســيــطــرة  لصعوبة  يمكن  مــا 
المهم  من  وعليه،  الصحية،  النواحي 
لنقل  والتجهيزات  بالترتيبات  القيام 
البيض من المزرعة إلى المعمل على 
أثبتت  وقد  ومتكررة.  مراحل قصيرة 
الدراسات الحقلية حدوث تذبب في 
في  البيض  وضع  عند  الفقس  نسبة 
المزرعة  فــي  البيض  حفظ  صــالــة 
في ظــروف حــرارة ورطــوبــة أقــل من 
المثالية، والتي غالباً ما نراها وبصفة 
أما  القطعان األكبر سناً،  خاصة في 
في القطعان األصغر سناً، فإن نسبة 
في  عنها  تذبذباً  أقــل  تكون  الفقس 

القطعان الكبيرة. 
نقل بيض التفريخ إلى املعمل

من  البيض  نقل  يكون  ما  غالباً 
إلى  بالمزرعة  البيض  حفظ  صالة 
بظاهرة  مصحوباً  التفريخ  معمل 
تــعــريــق الــبــيــض، وهـــي ظــاهــرة غير 
بقدر  تجّنبها  ويُفّضل  فيها  مرغوب 
اإلمكان إذ قد تُحدث كسوراً وشروخاً 
أثناء النقل. وال توجد معلومات أكيدة 
على  البيض  نقل  تأثير  ــى  إل تشير 
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توفر  أن  يجب  ولــكــن  فقسه،  نسبة 
اإلدارة سيارات مجهزة تستطيع نقل 
البيض بهدوء ويسر؛ وهذا يتطلب أن 
يقلل  بنظام  مجهزة  السيارات  تكون 
ما أمكن من اهتزاز البيض أو إلحاق 
ضرر به. ويكون هذا النظام مجموعة 
من النوابض تقوم بعزل هيكل السيارة 
بسبب  تحدث  التي  الــصــدمــات  عــن 
عجالتها، مع وجود طرق توصيل من 
على  التفريخ،  ومعمل  المزرعة  وإلى 
الطرق وصيانتها  تمهيد هذه  يتم  أن 

بشكل دائم. 
الــتــبــريــد  ــم  ــت ي ــمــهــم أن  ال ــن  ــ وم
أن  ويجب  البيض  بسيارة  المناسب 
سبق  التي  بمواعيده  السائق  يلتزم 
تحديدها له من قبل اإلدارة، إلى حد 
في  وهــو  بالتوقف  لــه  السماح  عــدم 
طريقه، إذ إنه من الممكن أن تتعرض 
السيارة ألشعة الشمس المباشرة مع 
عدم االستفادة من حركة الهواء على 

سطحها.
لفترات  ولــو  السيارة  وقــوف  إن 
قصيرة قد يرفع درجة حرارة البيض 
النمو  بـــدء  خــاللــه  يمكن  ــدٍّ  حـ إلـــى 
هذا  فإن  ذكره،  سبق  وكما  الجنيني. 

إن  يجب  إذ  بــه،  مرغرب  غير  النمو 
يكون النمو الجنيني في أدنى درجاته 
ويتم  التفريخ،  معمل  إلى  يصل  حتى 
كما  البيض.  في غرفة حفظ  وضعه 
أو  البيض ألشعة الشمس  أن تعرض 
من  قصيرة  لفترات  السيارة  وقــوف 
األجّنة  بقاء  فرص  يقلل  أن  الممكن 

على قيد الحياة.
بعد تسليم البيض لمعمل التفريخ 
البيض  حفظ  غرفة  في  وضعه  يتم 
على درجتي حرارة ورطوبة مالئمتين 
تتعدى خمسة  الوقت، لمدة ال  طوال 
ــت الـــوضـــع في  ــ أيــــام مــتــضــمــنــة وق
الرطوبة في  أجهزة  وتلعب  المزرعة. 
صاالت حفظ البيض وتبريده بمعمل 
التفريخ دوراً بالغ األهمية، ولها تأثير 
الفقس  نسبة  مــن  كــل  عــلــى  ــح  واضـ

وجودة الكتكوت.
ومن المهم أن يكون سقف صالة 
كــاٍف  بشكل  مرتفعاً  البيض  حفظ 
وذلك لتوفير حركة جيدة للهواء، مع 
العلم أن وضع البيض قريباً جداً من 
مواضع  ظهور  إلــى  يــؤدي  ــجــدران  ال
البيض  دافئة سواء كان في صناديق 
التي  المزارع  في  البيض  عربات  أو 

لذا،  الفقس؛  على  سلبي  تأثير  لها 
يجب إبعاد البيض عن تلك األماكن. 

ــارة إلـــى أن  ــ ــجــدر اإلشــ ــا ت ــن وه
البيض الكبير يحتاج إلى عناية أكبر 
لتقليل  ومعاملته،  وتداوله  نقله  أثناء 
وغير  المنظورة  ــشــروخ  وال الكسور 

المنظورة إلى أدنى حد.
تخزين  غــرفــة  تــكــون  أن  ويــجــب 
كافية،  سعة  ذات  وحفظه  البيض 
تتسع  أن  األقــل  على  يمكنها  بحيث 
طاقة  تــكــفــي  ــي  ــت ال الــبــيــض  لكمية 
على  أسبوع  لمدة  التفريخ  ماكينات 
الحرارة  درجــة  وتعتمد  تقدير.  أقــل 
بصالة تبريد البيض على الوقت الذي 
إيداعه،  يتم  حتى  البيض  فيه  يمكث 

وذلك كما يأتي:
تثبت  أيام تخزين،  أ- في حالة 6-4 

درجة الحرارة على 18-1٩م.
ب- في حالة 7-10 أيام تخزين، تثبت 

درجة الحرارة على 16-17م.
ج-في حالة 11-14 يوم تخزين، تثبت 

درجة الحرارة على 14-25م.
ومـــن الـــضـــروري تــوفــيــر رطــوبــة 
نسبية في حدود 80-85٪. ويالحظ 
أن نسبة الفقس سوف تنخفض بعد 
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فترة حفظ 6-4 أيام بمقدار ٪2-1، 
بعد ذلك تنخفض بنسبة 1-2٪ لكل 
يوم زيادة عن ذلك، وهذا يعتمد على 
الساللة،  نــوع  منها  عــديــدة،  عوامل 
وعمر القطيع، وظروف غرفة تبريد 

البيض، وعوامل أخرى كثيرة.
ــطــرق  ويـــوجـــد الـــعـــديـــد مـــن ال
الــســيء  ــر  ــ األث لتقليل  واألســالــيــب 
لفترات طويلة، منها  البيض  لتخزين 

ما يلي:
1- ترك البيض في صناديق مغلقة.

القمة  وضــع  مع  البيض  تخزين   -2
الصغيرة إلى األعلى.

3- تعبئة البيض في أكياس بالستيك 
مناسبة داخل صناديق كرتون.

رشها بغاز النيتروجين.  -4
ولكن هذه الطرق األربعة ال قيمة 
ذات  التفريخ  معامل  في  لها  عملية 
معامل  في  الكبير، خصوصاً  اإلنتاج 
ذكره،  سبق  وكما  الكبرى.  التسمين 
تأثير  له  التفريخ  بيض  تخزين  فإن 
ونسبة  الكتاكيت  نوعية  على  سلبي 

الفقس.
كما ذكرنا من قبل، يجب أن تكون 
تبريد  غرفة  في  النسبية  الرطوبة 
البيض بحدود 80-85٪؛ فأي رطوبة 
نسبية أقل من ذلك سوف تؤثر سلباً 
على جودة البيض؛ ألن البيض سوف 
عبر  ــه  وزن مــن  ويفقد  كثيراً،  يجف 
تبخر الرطوبة بنحو 0.6جم خالل 7 
يوماً،   14 ونحو 0.8جم خالل  أيام، 

ونحو 1.5جم خالل 21 يوماً. 
مقدار  على  القطيع  عمر  ويؤثر 
المحتمل  ومــن  المفقودة،  الرطوبة 
االنخفاض  عن  ناتجاً  ذلك  يكون  أن 

لذلك،  البيضة. وتبعاً  في نوع قشرة 
تــســجــل نــســبــة أعــلــى مـــن الــنــفــوق 
القشرة  ذات  البيض  فــي  الجنيني 
في  الزائد  الفقدان  ويــؤدي  الرديئة. 
الرطوبة إلى خفض نسبة الفقس إذ 
إلجهاد  تعرض  قد  يكون  الجنين  إن 

الجفاف الجزئي قبل التحضين.
غرفة  في  الهواء  يــدور  أن  يجب 
ــواســطــة مــــراوح،  ــيــض ب ــب حــفــظ ال
يوضع  أو  يحفظ  أال  يجب  فالبيض 
وقد  التدفق.  طلق  هــواء  مجال  في 
أظهر بحث أن تغطية عربات البيض 
وزن  يحسن  متدٍل  بالستيكي  بغطاء 
الــكــتــكــوت ونــســبــة الــفــقــس. ويــوجــد 
برهان قاطع على تأثير فترة تخزين 
)درجــة  التخزين  وظـــروف  البيض 
الهواء(  وحركة  والرطوبة،  الحرارة، 
على الزيادة في وزن بداري التسمين.

يكون  حينما  مشكلة  تظهر  وقد 
سقف صالة حفظ البيض منخفضاً؛ 
هواء  توفر حركة  عدم  إلى  يؤدي  إذ 
مالئمة. نذكر أيضاً بأنه يجب تفادي 
وضع البيض قريباً جداً من الجدار؛ 
لما لذلك من عواقب سيئة« إذ يؤدي 
ذلك إلى ظهور مواضع ساخنة، سواء 
ويكون  الــعــربــات،  أو  الصناديق  فــي 
لذلك تأثير على نسبة الفقس وجودة 
الكتاكيت وقد يقلل من فرص الحياة 

لبعض األجّنة. 
التفريخ

توجد مدرستان تختلفان بدرجة 
كبيرة حول ما يجب عمله قبل إيداع 
يجب  هــل  الــمــفــّرخــات.  فــي  البيض 
بالتدفئة  التفريخ  لبيض  الــســمــاح 
تدريجياً بعد خروجه من صالة تبريد 

البيض وقبل إيداعه في المفّرخات؟ 
من  مباشرة  دفعه  يتم  أن  يجب  أو 
إلى  وتــبــريــده  البيض  حفظ  صــالــة 
إجراء  دون  من  مباشرة،  المفرخات 
وقبل  لــه  المسبقة  التدفئة  عملية 
وضعه بالمفّرخات؟ وال يوجد جواب 
دقيق لهذا التساؤل؛ فكل فريق يعمل 
واألسلوبان  وقناعته،  رؤيته  حسب 

متبعان.
فإن  العملية،  النظر  جهة  ومــن 
على  بالكامل  يعتمد  اإلجـــراء  هــذا 
الــتــفــريــخ  ــان فـــي مــعــمــل  ــ ك ــا إذا  مـ
البيض  بتدفئة  تسمح  كافية  مساحة 
ما  إلــى  إضــافــة  أوال،  ــداعــه  إي قبل 
على  التفريخ  ماكينة  بمقدرة  يتعلق 
الوصول إلى درجة الحرارة المالئمة 
إلى  ساعة  )من  قصيرة  فترة  خالل 
المقدرة في  وهذه  تقريباً(.  ساعتين 
الوصول لى درجة الحرارة المالئمة 
تختلف من شركة مصّنعة إلى أخرى. 
ماكينات  مــن  كــثــيــراً  أن  ويــالحــظ 
التفريخ الحديثة غير مصممة لتوفير 
طاقة تسخين كافية، بحيث تستطيع 
رفع درجة حرارة البيض بشكل مرٍض 

وفي وقت مالئم.
الــبــيــض  إيــــــداع  يــتــم  أن  بــعــد 
التفريخ  عمليات  تبدأ  بالمفرخات، 
بدقة  نبحث  أن  ونحتاج  األساسية. 
لعمليات  المحركة  القوى  عن  أكثر 
النامي  فالجنين  الجنيني،  التطور 
التي  البيضة  بقشرة  محاطاً  يكون 
خاللها  من  وتتم  الحماية،  له  توفر 
لألكسجين  الغازي  التبادل  عمليات 
ومجّهزة  الــكــربــون،  أوكسيد  وثــانــي 
لفقد الماء من البيض كما أن القشرة 
للكالسيوم  الــرئــيــس  الــمــصــدر  هــي 
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الفهم  هــذا  الجنيني.  للنمو  الـــالزم 
يجب  األهمية  بالغ  القشرة  لوظائف 
أن يكون دافعاً أكثر لبذل مجهود أكبر 
لتجنب حدوث شروخ بها ومحاوالت 

تحسين جودتها.
توضح البيانات حول نفوق األجّنة 
المبكر ونفوق األجّنة المتأخر والبيض 
الناقر مقارنة بقشر البيض الفاقس، 
وجود تناقص في درجة المسامية في 
قشر البيض الذي حدث فيه النفوق 
الناقر؛  والبيض  والمتأخر  المبكر 
نفقت  ــة  األجــّن هــذه  أن  يعني  وهـــذا 
داخل قشرة البيضة بسبب قلة عدد 
المساّم الموجودة على قشرة البيضة 
والالزمة للتنفس الطبيعي، بمعنى أن 
نقص المسام على قشرة البيضة قد 
األجّنة.  هذه  نفوق  في  السبب  يكون 
كما وجد أن عدد هذه الثغور بقشرة 
نفوق  في  السبب  يكون  قد  البيضة 
أن عدد هذه  كما وجد  األجّنة.  هذه 
للسالالت  البيض  قشرة  في  الثغور 
للسالالت  نفسه  العدد  هو  الحديثة 
فــي حجم  الـــزيـــادة  أن  أي  ــبــريــة،  ال
حجم  فــي  ــادة  زيـ تقابله  لــم  البيضه 
المسام، وكأن من المفترض أن يزيد 
حجم المسام بمقدار 27٪ من حجمه 
األصلي لكي يقابل الزيادة في حجم 
األجّنة في السالالت الحديثه، ولكي 
الطبيعيه0  التنفسيه  بوظائفه  يقوم 
وبسبب عدم حدوث ذلك، فإن فرص 
يتنفس  النجاح لجنين ال يستطيع أن 
ينصح  وال  قليلة.  ستكون  بسهولة 
العلف  تركيب  في  التدخل  بمحاولة 
للحصول على قشرة بيض أكثر قوة، 
نمو  أو  الجنيني  التنفس  ناحيه  من 

الجنين نفسه.

قشره البيضه
بما أننا نعد قشرة البيضه بمثابة 
الرئه المطلوبه لتنفس الجنين ونموه، 
نفحص  أن  ــى  إلـ حــاجــه  فــي  فــإنــنــا 
بعناية مكّونات الجهاز التنفسي لتلك 
الرئة0 بالنسبة. لقشرة البيضة فإنها 
تحتوي على طبقه متصلبة )كيوتكل( 
السطح  على  الــواقــي  البروتين  مــن 
البيضة  وقشرة  للبيضة،  الخارجى 
مالئمة تماما لوظيفتها وتحتوي على 
البيضة.  قشره  تجتاز  التي  الثغور 
غشاءان:  البيضة  قشرة  على  ويوجد 
الكوريو-  غــشــاء  ثــم  القشرة  غــشــاء 
يتدفق  طريقه  عــن  الـــذي  ألنتويس 
نمو  ويكتمل  وإليه،  الجنين  من  الدم 
أيام من  الغشاء في نحو عشرة  هذا 

التفريخ )التحضين(0 
وقبل اكتمال نمو غشاء الكوريو- 
النتويس، يظل الجنين يتنفس بواسطة 
التلقائي( من خالل  )المزج  النافذية 
إلى  ومنها  األلبومين  ــى  إل الــمــســاّم 
يقبع  حيث  وتوجد  الهوائية.  الغرفة 
الجنين الصغير جداً أسفلها مباشرة 
ضرورة ملحة لحدوث التبادل الغازي 
لمراحل النمو الجنيني المبكرة جداً. 
وقد ال يكون التبادل الغازي متناسباً 
بسبب  المطلوبة  االحــتــيــاجــات  مــع 
وبالتالي  الكبير،  الــوراثــي  التحّسن 
كبر حجم الجنين وبقاء حجم الثغور 
وعددها ثابت لم يطرأ عليه أي تغيير. 
ومن المحتمل أن يكون هذا هو السبب 
في زيادة النفوق الجنيني المبكر في 
من  عديد  وفي  الحديثة.  السالالت 
الحاالت، تكون قشرة البيضة سميكة 
أكثر من المطلوب، وهذا يعيق عملية 
التبادل الغازي. ولسمك القشرة داللة 

مراحلها  في  األجّنة  نفوق  على  أكبر 
في  األجّنة  نمو  مع  بالمقارنة  األولى 
زيادة  من  بعض  المتأخرة،  المراحل 
مقدرة  بسبب  البيضة  قشرة  سماكة 
األجّنة األكبر على نزع الكالسيوم من 
قشرة البيضة والبعض اآلخر من تلك 
السماكة الزائدة بسبب تكليس مفرط 

لقشرة البيضة.
اجلنني النامي

يـــســـتـــخـــدم الـــجـــنـــيـــن الـــنـــامـــي 
األكــســجــيــن فــي نــمــوه ويــخــرج ثاني 
كفضالت  والــمــاء  الكربون  أوكسيد 
ناتجة. وهذا الماء يجب أن يفقد من 
متاحة  المساحة  كانت  إذا  البيضة 
عملية  لحدوث  الهوائية  الغرفة  في 
مساحة  توفر  وهذه  الغازي.  التبادل 
ويبدأ  داخلياً  البيضة  لينقر  للجنين 
خارجياً  ينقرها  أن  فبل  التنفس  في 

ويتم الفقس. 
يجب أن تفقد البيضة نحو 12-
بواسطة  االبــتــدائــي  وزنــهــا  مــن   ٪14
داخلياً،  البيضة  نقره  عبر  الجنين 
وهــــذا يــضــمــن الـــتـــوازن الــمــنــاســب 
ثاني  وإنتاج  األوكسجين  بامتصاص 
أوكسيد الكربون واالستفادة من كيس 
الماء  َفْقد  أن  الواضح  الصفار. ومن 
من البيضة يكون ضرورياً ليوفر مكاناً 
التجويف  حجم  )لزيادة  البيضة  في 

الهوائي( لدخول األكسجين.
الجنيني  الــنــمــو  مــرحــلــة  أثــنــاء 
المتأخرة  المراحل  وأثــنــاء  المبكرة 
الداخلي  بالنقر  الجنين  يقوم  عندما 
والتحول من التنفس الغشائي الكوريو 
التنفس الرئوي، يمّر  -ألنتويسي إلى 
التنفس خالل هاتين المرحلتين بوقت 
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حرج وترتفع نسبة النفوق الجنيني.
عــوامــل أخـــرى لــهــا تــأثــيــر عــلــى منو 

اجلنني
التي  العوامل  من  العديد  هناك 
والتنفس.  الجنيني  النمو  على  تؤثر 
أهمية  بالمفرخ  الــحــرارة  لمقاييس 
كبرى؛ إذ يجب أن تكون نظيفة ويتم 
وتكون  واآلخــر.  الحين  بين  معايرتها 
التفريخ  لعملية  المثلى  الــظــروف 
تؤدي  بصفة عامة حول 37.5م. قد 
درجات الحرارة األقل أو األعلى من 
هذه الدرجة إلى بطء أو سرعة النمو 

الجنيني وتدهور نسبة الفقس.
مثلى  حــرارة  درجــة  توجد  لهذا، 
حقيقة  تعني  والتي  التفريخ  لعملية 

وجود معدل أمثل للنمو الجنيني.
يجب ضبط درجة حرارة األجّنة 
ــل ألطــول  ــث ــذا الــمــعــدل األم عــنــد هـ
البيضة  وضع  وقت  من  ممكن،  وقت 
وحتى عملية الفقس، ويحدد مقياس 
الحرارة معدل عملية التمثيل الغذائي 
األوكسجين،  من  ومتطلباته  بالجنين 

ومعدل فقد الرطوبة من البيضة. 
يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى 
فقد رطوبة أكثر ويصحبها انخفاض 
ــخ. أمــا  ــفــري ــت فـــي درجــــة رطـــوبـــة ال
المعدل  الحرارة عن  درجة  انخفاض 
األمــثــل، فــيــؤدي إلــى تــدهــور ظــروف 
التمثيل  عملية  وتباطؤ  التحضين، 
التي  الــرطــوبــة  فقد  وقلة  الــغــذائــي، 
التحضين؛  رطوبة  ارتفاع  مع  تتزايد 
الرطوبة  معدل سحب  فإن  وبالتالي، 
سرعة  من  أقــل  سيكون  البيضة  من 

إنتاجها.

ــوازن  ــى وجـــود ت تــوجــد حــاجــة إل
الرطوبة  وسحب  الحرارة  درجة  بين 
البيضة  حــول  الــهــواء  في  الموجودة 
فإن  هذا،  حدث  فإذا  التفريخ.  أثناء 
ثاني  وفــقــد  األوكسجين  امتصاص 
الكربون سوف يظل متعادال  أوكسيد 
قشرة  عــبــر  الــحــركــة  عملية  أثــنــاء 
متزنة.  نسبية  معدالت  في  البيضة 
كما أن معدالت فقد الرطوبة ليست 
ثــابــتــة طـــوال عــمــر الــقــطــيــع، وفقد 
القطعان  فــي  البيض  مــن  الــرطــوبــة 
عنه في  نسبياً  بطيئاً  يكون  الصغيرة 
إلى  ذلــك  ويرجع  الكبيرة.  القطعان 
القطعان  في  البيضة  قشرة  سماكة 
مساحة  وكبر  والكيوتكل  الصغيرة 
السطح. لذلك، فإن السطح التنفسي 

أكبر إذا كان القطيع أكبر. 
أيضاً  ثابتاً  الماء  فقد  يكون  ال 
أن  يظهر  إذ  التحضين؛  أيــام  بمرور 
أثناء  جــداً  سريعا  يكون  الــمــاء  فقد 
التفريخ،  مــن  األولـــى  الثالثة  األيـــام 
وبعد ذلك يبدأ باالنخفاض، ثم يزيد 
بين 18-15  ما  ثانية  الماء مرة  فقد 

يوماً من التفريخ في الدجاج. 
يبين هذا أن سرعة فقد الرطوبة 
في األيام الستة األولى محّتمة؛ لعدم 
وجود الجهاز الدوري كلياً. ويجب أن 
يتم فقدان الرطوبة من البيضة لكي 
الهوائية  الغرفة  إلــى  الــهــواء  يدخل 
الجنين  ــزود  وي الهوائي(  )التجويف 

النامي باألكسجين الالزم لنموه.
تبطئ الرطوبة الزائدة أثناء هذه 
المرحلة من معدل َفْقد الماء، وبالتالي 

من معدل امتصاص األوكسجين. 
ــدوري  ــ ــجــهــاز ال بــمــجــرد نــمــو ال

كثيراً  الرطوبة  َفْقد  يقل  بالجنين، 
وبعد ذلك نرى زيادة َفْقد الماء أثناء 
تقّدم النمو الجنيني في اتجاه مرحلة 
النسبي لعملية التحضين،  االستقرار 
الجنين  فيه  يبدأ  الــذي  الوقت  عند 
بالنقر الداخلي للغرفة الهوائية ليبدأ 

التنفس من خالل رئتيه. 
لزيادة  حاجة  وجــود  يبين  وهــذا 
الجنين  قيام  عند  الماء  فقد  معدل 
ــي لـــداخـــل الــغــرفــة  ــداخــل بــالــنــقــر ال
الهوائية والذي يتزامن تماماً مع وقت 

النقل.
ضبط فقدان الرطوبة

يتم ضبط معدل فقدان الرطوبة 
بواسطة  والمفقسات  المفرخات  في 
المبتل،  والــمــيــزان  الــجــاف  الميزان 
ــمــفــرخ  بــوضــعــهــمــا فـــي كـــل مـــن ال
من  البيض  ينقل  وعندما  والمفقس. 
إلى  بالمفرخ  537.5م  حــرارة  درجــة 
حــرارة  درجــة  عند  بالمفقس  537م 
تزداد  سوف  نفسها,  المبتل  الميزان 
وقت  فــي  بالفعل  النسبية  الرطوبة 
بأنه  يخبرنا  وكأنه  الجنين  فيه  يبدو 
نسبية  رطوبة  إلى  األقل  على  يحتاج 

ثابتة إذا لم تكن أقل.
مثاًل  مبكراً,  البيض  نقل  تم  إذا 
وذلــك  التحضين  مــن  يــومــاً   17 بعمر 
االنتهاء  يتم  لكي  أو  للمفرخ,  للحاجة 
من  ذلــك  غير  أو  مــبــكــراً  العمل  مــن 
األسباب, نكون قد ارتكبنا خطأ كبيراً. 
فبعملنا هذا - النقل المبكر - نكون قد 
أثرنا على َفْقد الماء الضروري لعملية 
فقس الجنين في وقت حرج جداً. وقد 
أفضل  بشكل  يفقس  البيض  أن  نــرى 
في المفرخ، عنه في المفقس. بالتالي, 
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فــإنــنــا نــحــتــاج إلـــى تـــرك الــبــيــض في 
لنضمن  أطــول؛  لفترة  المفرخ  ظروف 

أفضل نسبة فقس وجودة كتاكيت.
يجب أن نذكر أن نقل البيض إلى 
وخيمة,  عواقب  له  مبتلة  مفقسات 
إذ يؤدي إلى رفع الرطوبة حول هذا 

البيض مع إحداث مشاكل أخرى.
درجات احلرارة

مقاييس  مــعــايــرة  تــتــم  أن  يــجــب 
وأخرى،  فترة  بين  والرطوبة  الحرارة 
لما لذلك من أهمية كبيرة. فإذا أهمل 
ــات الــحــرارة  ــك قــد ال تــكــون درجـ ذل
الفعلية للميزان الجاف والمبتل داخل 
درجــات  هــي  بــالــضــرورة  الماكينات 
المطلوبة  نفسها  والرطوبة  الحرارة 
المعايرة  عملية  وإهــمــال  بالمفرخ. 
إجــراء  وإهمال  اإلدارة  لسوء  نتيجة 
له  عــدة  حــاالت  في  الصيانة  عملية 
عواقب وخيمة؛ فكثير ما وجدنا في 
الماكينات أن شرائط الرطوية داخلها 
تكون  أو  أمالح  عليها  ومتراكم  جافة 
شريط  خــزان  يكون  أو  نظيفة,  غير 
الرطوبة جافاً وهذا ال يعطي القراءة 
وبالتالي,  الرطوبة,  عن  الصحيحة 
في  الفقدان  مقدار  تحديد  يمكن  ال 

الرطوبة من البيض.
قطعان  فــي  المبكر  الــنــفــوق  إن 
فقدان  أن  سببها  الصغيرة  الطيور 
الرطوبة غير مالئم، وناتج عن زيادة 
سمك قشرة البيض. والنفوق المبكر 
في القطيع األكبر سناً ناتج عن َفْقٍد 
البيضة  قشرة  كون  للماء،  جداً  كبير 
بيض  قشرة  مسطح  مع  جــداً  رقيقة 

أكبر. 
من الشائع جداً االعتقاد أن َفْقد 

النفوق  إلــى  يــؤدي  كبير  بشكل  الماء 
بالنسبة  فقط  صحيح  وهذا  المبكر, 
بيض  فإن  ولهذا,  الكبيرة.  للقطعان 
والـــذي  الصغيرة,  الــطــيــور  قــطــعــان 
درجة  ويتم ضبط  المفرخ  في  يوضع 
الرطوبة على 527.7م من الممكن أن 
ونحصل  وصحيح  مالئم  بشكل  ينمو 
أن  على نسبة فقس عالية؛ في حين 
والذي  الكبيرة  الطيور  قطعان  بيض 
يوضع في الماكينة نفسها يتأثر بشكل 
كبير. بالنسبة لنسبة الفقس والسمة 
المبكر  النفوق  زيــادة  فهي  السائدة 

لألجنة في مثل هذه الحالة.
وبالعكس, فإن وضع بيض قطيع 
الطيور صغيرة السن في مفرخ رطوبته 
عالية يؤدي إلى حدوث النفوق المبكر 
له  أن  حين  في  كبير,  بشكل  لألجنة 
تأثيراً ضئياًل على تفريخ بيض قطيع 

الطيور األكبر سناً.
أال  وجــوب  يفسر  سبب  يوجد  ال 
إلى  فقسة  مــن  الفقس  نسبة  تكون 
متشابهة  ــد  واحــ قــطــيــع  فــي  ــرى  أخــ
احتياجات  أن  نجد  هنا,  من  تماماً. 
البيض الصغير لرطوبة أقل, متشابهة 
في احتياجها. أما البيض الكبير من 
يحتاج  ذلــك  فعكس  الكبير  القطعان 

إلى رطوبة أعلى.
حساسية  ــر  أكــث الــجــنــيــن  ــكــون  ي
ــح مــؤشــراً عــن حــالــة وظــروف  وأوضـ
المفرخ من أي أدوات أخرى نستخدمها 
المعمل. فإذا وجد تذبذب واسع  في 
جداً في فقس القطيع الواحد من يوم 
إلى آخر, يجب أن يدرك مدير المعمل 
وبسرعة وجود تقلبات كثيرة وواسعة 
في ظروف المفرخ ويحاول أن يعرف 

السبب ويتداركه.
األدوات أو األجهزة املطلوبة

تعمل  الماكينات  أن  من  نتأكد  لكي 
معمل  كــل  عــلــى  ومالئم,  جــيــد  بشكل 
لقياس  جــهــاز  على  يحتوي  أن  تفريخ 
الرطوبة, وهذا الجهاز قادر على قياس 
الــجــاف ودرجــة  الميزان  درجــة حـــرارة 
نقطة  ويعطي  المبتل،  الميزان  حــرارة 
مــرجــعــيــة يــمــكــن عـــن طــريــقــهــا ضبط 
نظافة  المهم  ومن  الماكينات.  وفحص 
أجهزة القياس الحساسة. كما أن نظافة 
إذا  بخاصة  ضرورية,  الرطوبة  شرائط 

كانت هناك مشاكل في جودة الماء.
الرطوبة  شــرائــط  على  يتسرب 
أمالح تظهر بشكل قشور ملحية فإذا 
تعمل جيداً  أن  يمكن  تركت عليها ال 
وال  صحيحة،  ــراءة  قـ تعطي  أن  وال 
والتي  الرطوبة,  بوجود بشابير  يمكن 
أن  وتصدأ,  تتآكل  أو  فوهتها  تسد 
أن  يمكنها  وال  بطريقة مالئمة  تعمل 

توفر الرطوبة المالئمة.
نظام  تملك  ألنــك  إنــه  تعتبر  وال 
المالئم,  بالشكل  يعمل  فهو  ترطيب 
المفرخات  فقد وجدنا رطوبة صالة 
النسبية،  الــرطــوبــة  مــن  ـــ٪25  بـ ــل  أق
رغم وجود أربعة أجهزة رطوبة تعمل 

بصالة المفرخات.
التفريخ  معمل  يــكــون  أن  يجب 
لتوفير  مناسب،  بــارتــفــاع  الــتــجــاري 
الهواء، وتركيب  مساحة كافية لخلط 
مميز للهواء الذي يتم استخدامه في 
على  مبنياً  يكون  أن  على  الماكينة 

أسس علمية. 
التفريخ  معامل  نبني  ال  أننا  ومع 
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تهوية  وبـــظـــروف  كــافــيــة  بــمــســاحــة 
وضــبــط  إدارة  ــم  تـ إذا  مناسبة, 
مناسبة,  بطريقة  المتاحة  المساحة 
مشاكل  عن  أمــا  تكفي.  ســوف  فإنها 
والتوازن  الهوائية  والقنوات  المراوح 
الهوائي.. إلخ, فإنها سوف تؤدي إلى 
الفقس  نسبة  على  واضحة  تأثيرات 

وجودة الكتاكيت.
إن حركة الهواء المناسبة ضرورية 
لنمو  الــكــافــي  األوكــســجــيــن  لتوفير 
الجنين وإلزالة ثاني أوكسيد الكربون 
لقد  الجنين.  من  الناتجة  والرطوبة 
أغفلنا رؤية هذه المتطلبات الحيوية 
تكلفة  تخفيض  على  ركــزنــا  عندما 
هذا  ويكون  التفريخ.  معمل  تشغيل 
األمر أكثر وضوحاً في فصل الشتاء، 
إذ تغلق جزئياً فتحات معمل التفريخ 
كطريقة لحفظ الحرارة بأقصى قدر 
ممكن. وقتئذ, غالباً ما نجد مستويات 
في  الكربون  أوكسيد  ثاني  من  عالية 
الوقت  هــذا  في  وتظهر  المفقسات 
بصورة  النتائج  وتــكــون  السنة,  مــن 
وأكثر  النائمة,  بالكتاكيت  يسمى  ما 

ارتفاعاً في مستوى نفوق الكتاكيت.
على مراقبة وضبط ثاني أكسيد 
الكربون في بيئة معمل التفريخ, مثل 
تغير تدفق الهواء في المعمل موسمياً, 
أن تكون طريقة مدروسة لتحديد آثار 
أن  ومعلوم  الجنين.  تنفس  على  ذلك 
الطريقة األكثر فعالية لخفض تكلفة 
نسبة  زيـــادة  ببساطة  هــي  الكتكوت 
التفريخ  معمل  مدير  وعلى  الفقس, 
أن تكون لديه البصيرة والدراية لمثل 

هذه األساسيات.
عمليات جتهيز الكتاكيت

بمجرد أن تفقس الكتاكيت، تبدأ 
باالعتماد  وفــرزهــا  سحبها  عمليات 
أن  وجد  وقد  حديثة.  معلومات  على 
بـ 24  أوال  الصغيره تفقس  الكتاكيت 
الكبيرة،  الكتاكيت  فقس  قابل  ساعة 
فعاًل؛  حقيقية  مشكلة  يخلق  ــك  وذل
مساحة سطح  الصغيره  للكتاكيت  إذ 
حجمها  مــع  تتناسب  ــداً  جـ صغيرة 

وتفقد سوائلها بصورة أكبر.
ومع ذلك، يظهر من خالل الخبرة 
الحقلية أنه لو تناسقت أوقات اإليداع 
ــات ســحــب الــكــتــاكــيــت، فــإن  ــ مــع أوق
تكون  ســوف  السوائل  َفْقد  تأثيرات 

أقل ما يمكن.
وقت  مــن  الــمــدة  تكون  أن  يجب 
ــت سحب  ــ ــى وق ــ ــيــض إل ــب ــداع ال ــ ــ إي
يوماً.   21 من  جــدا  قريبة  الكتاكيت 
والرطوبة  الــحــرارة  درجــات  وتعديل 
بإنجاز  يسمح  ســوف  قلياًل  للمفرخ 
الوقت الذي يريدة مدير  الفقس في 

المزرعة.
وبما أنه من األفضل منع الجفاف 

ــون بعض  ــك ــمــفــرط لــلــكــتــاتــيــت، ي ال
إلنجاز  ضــروريــا  للكتاكيت  الجفاف 

التصلب المناسب للكتكوت.
بــمــجــرد ســحــب الــكــتــاكــيــت من 
الفرز  عمليات  ــراء  وإجـ المفقسات 
والــتــحــصــيــن والــتــجــنــيــس وغــيــرهــا 
ــن الــعــمــلــيــات، يــجــب الــعــنــايــة بها  م
إليها  الهواء  تدّفق  على  والمحافظة 
التداول  مع  مريح  وضع  في  وجعلها 

الجيد لها.
أن يحدث ضرر  من السهل جداً 
اندفاعها  أثناء  الصغيره  للكتاكيت 
الفقس  صـــوانـــي  مـــن  طــيــرانــهــا  أو 
ألي ســبــب، خــصــوصــاً مــع األجــهــزة 

المساعدة اآللية.
المالئمة  النظافة  عمليات  تبدأ 
للسيور والصواني وصناديق الكتاكيت 
للمحافظة على أعلى جودة للكتاتيت 
ومع ذلك، فإن اإلفراط في استخدام 
معظم المطهرات يسبب أذى وضرراً 
عند  ــهــذا،  ل الــمــخــاطــيــة.  لألغشية 
بها  تــتــصــل  ــي  ــت ال األســطــح  تطهير 
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الكتاكيت، يجب الحذر والعناية بتلك 
وضع  قبل  جــافــة  وجعلها  األســطــح 

الكتاكيت عليها.
األخــرى  االستقبال  منطقة  تعد 
ــبــاه هي  ــت الــجــديــرة بــاإلهــتــمــام واإلن
التحصين  خالل  إما  الوقائي  العالج 
في معمل التفريخ أو في الماء عندما 
التربية.  بيوت  إلــى  الكتاكيت  تصل 
الحديثة  الطيور  لقطعان  يكون  قد 
النمو  الثقيلة في معدل  األوزان  ذات 
بعض الصعوبات في اإلصابة بعدوى 
هي  هذه  نواجه  أن  ويمكن  بكتيرية، 

المشاكل بالعالج الوقائي.
ومـــع ذلـــك، يــجــب أن نــحــدَّ من 
ــي الــذي  ــائ ــوق ــخــدام الــعــالج ال اســت
ففي  الكتكوت؛  إنتاج  تكلفة  من  يزيد 
هذا،  العالج  تستدعي  التي  الحاالت 

ينبغي إجراؤه.
الكتكوت  ــودة  جـ ضــمــان  عملية 
يمكن  وال  للغاية  معقدة  عملية  هي 
أن يحكم فيها على أساس  للشخص 

مظهر الكتكوت أو صحته.
وفي الواقع، ال يستطيع أي مدير 
معمل  فــي  كتاكيت  ينتقي  أن  معمل 
التفريخ ويقول هذا سيعيش وهذا ال. 
إنه حكم صعب، ويدل على أن مظهر 
يمكن  التفريخ  معمل  داخل  الكتاكيت 

أن تبين بقدر ضئيل حالته.
مصادر التلوث

بتلوث  الــتــلــوث  تــرتــبــط مــصــادر 
ابتداء  المراحل،  مختلف  في  البيض 
ــع الــبــيــض وحتى  ــن عــمــلــيــات وضـ م
يكون  الــتــلــوث  مــصــادر  أول  فقسه. 
مرور  فعند  الدجاجة.  مخرج  داخــل 

البيضة في المخرج، تتلوث البكتيريا 
التلوث  وهذا  األمعاء.  في  الموجودة 
قشرة  )وهــي  الكيوتكل  بينما  يظهر 
الــبــيــضــة( ال تـــزال رطــبــة بــوضــوح. 
البيضة  تغزو  أن  البكتيريا  وتستطيع 
ولكن  المساّم؛  طريق  عن  وتخترقها 
بمجرد أن يجف سطح قشرة البيضة، 
يكون نفاذ البكتيريا إلى داخل البيضة 

محدوداً وصعباً.
لهذا السبب، يجب أن يكون العش 
بمثل  اإلصابة  لتقليل  وجافاً  نظيفاً 

هذا التلوث إلى حٍد بعيد.
ــمــوضــوع على  ــكــون الــبــيــض ال ي
أكثر  األرجـــح  على  واأللـــواح  األرض 
أخــرى موضع  نقطة  وتــوجــد  تــلــوثــاً. 
في  المبتلة  األمـــاكـــن  هــي  اهــتــمــام 
العنبر، الناشئة عن أجهزة ترطيب أو 
موضوعة  تكون  والتي  مشارب  وجود 
أخــرى  مــصــادر  وأي  الــفــرشــة.  على 
ألقدام مبتلة يمكن أن تلعب دورا في 
أفضل  اكتمال  يمكن  ال  التلوث.  هذا 
مبتلة  مناطق  بوجود  للبياضة  تجهيز 

في عنابر التربية.
نظافة مبرد املزرعة

ــة إلــى  ــزرع ــم ــردات ال ــبـ تــحــتــاج مـ
ولكن، يجب  ودورياً.  بانتظام  التنظيف 
يكون  التي  األيــام  في  تنظيفها  يتم  أال 
عملية  تــتــم  ــوداً.  ــوجـ مـ الــبــيــض  فيها 
فإن  ولهذا،  الغبار،  بتحريك  النظافة 
قشرة  سطح  على  يحدث  قد  التلوث 
مع  البيض. ال يوجد هنا خطأ مطلقاً 
تنظيفه بطريقة  البيض، ولكن  تنظيف 
غير سليمة أسوأ بكثير من عدم غسله 
على اإلطالق. لن تفعل نظافة البيض 

التي  البكتيريا  لمنع  شيئاً  بالمزرعة 
من  البيضه  قــشــرة  بالفعل  اخــتــرقــت 
التسبب في تلفها. ولكن النظافة سوف 
الحالي  البكتيري  العدد  وتقلل  تنقص 
بسرعة  يتضاعف  الــذي  القشرة  على 

أثناء عمليات الفقس.
توجد منطقة أخرى موضع اهتمام 
في  الــزائــدة  المرتفعة  الرطوبة  وهــي 
حفظ  منطقة  أو  الــمــبــّردات  منطقة 
البيض سيصبح  البيض، في مثل هذا 
شائعاً  سبباً  البيض  بلل  ويعد  رطباً. 
اختالف  وهــنــاك  البكتيري.  للتلوث 
واضح بين الرطوبة المناسبة في الهواء 
وبلل سطح البيضة؛ ففي الحالة الثانية 
توجد كمية متاحة من الماء تسمح بنمو 
البكتيريا؛ أما في معمل التفريخ، فلدينا 
شيء مشابه في ما يتعلق بتعريق البيض 
وابتالله كما هو موجود بالمزرعة. إن 
الضبط والمراقبة الدائمة تمنع حدوث 
والحدر  الحيطة  اتخاذ  ويجب  ذلــك، 
واالنتباه بالنسبة لبشابير الرطوبة في 

نظم الترطيب.
ــة الــتــبــريــد  ــظــم ــط أن ــجــب ضــب ي
دوريــاً  التفريخ  معامل  فــي  بالتبخير 
وبانتظام، مع تطهير خزاناتها، على أن 
لمنع  بانتظام  بها  الفالتر  تنظيف  يتم 
جراثيم الفطريات. ويجب أن يبذل كل 

جهد مستطاع لمنع ابتالل البيض.
مــا نسمح  مــع ذلـــك، نحن غــالــبــاً 
ــدات معمل  ــع ــم ل ــبــيــض  ال بــمــالمــســة 
اعتقدنا  إذا  كبير  خطأ  وهو  التفريخ، 
نستخدم  أننا  بحجة  مقبول  ذلــك  أن 

المطهرات.
ونظرياً، يجب أال ترتفع الرطوبة 
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فعلياً أثناء التفريخ حتى تبدأ الكتاكيت 
الدجاجة  طريقة  فهذه  الفقس.  في 
ويتزايد  بيضها.  حضانة  فــي  األم 
بسبب  المفقس  في  البكتيري  النمو 
والتبكير  المتوفرة،  الرطوبة  كمية 
تكاثر  إلــى  يــؤدي  الرطوبة  ــادة  زي في 
أكثر للبكتيريا التي سوف تظهر أثناء 
األساسي  الــشــيء  الفقس؛  عمليات 
أمكن  ما  التقليل  ونحاول  نناور  أننا 
من تعّرض الكتاكيت الصغيرة للعدوى 

البكتيرية أو الفطرية.
حماية  بدرجة  الكتاكيت  تفقس 
جهازها  شاملة  محدودة،  ميكانيكية 
ذلك صحيحاً،  يكن  لم  إذا  المناعي. 
قيد  على  كتاكيت  لدينا  يبقى  فلن 
التلوث  درجــة  بسبب  مطلقاً  الحياة 
عمليات  وأثــنــاء  طبيعياً.  الــمــوجــودة 
التفريخ، يجب أن نتذكر أن البكتيريا 
من  إمــا  الطيور  تدخل  والفطريات 
الــرئــة  إلـــى  أو  ــســرة  ال فتحة  خـــالل 
عند  أو  التنفس  عمليات  خــالل  من 
الكتكوت  ويستطيع  الكتاكيت.  حقن 
تلك  مــن  الــعــديــد  مــن  نفسه  حماية 
الكائنات التي تهاجمه، ولكن الحماية 
يصمد  تجعله  فربما  محدودة،  تكون 

ويتحمل، لكن فترة قصيرة.
التنظيف والتطهير

ــر أهمية  ــث الــجــانــب اآلخـــر واألك
الجنيني  النمو  إدارة  تحسين  فــي 
المفرخات  المالئم في  التشغيل  بعد 
على  المحافظة  يكون  والمفقسات 
وتطهيرها  المحيطة  الظروف  نظافة 

تماماً.
المطهر األول في العالم لن يحتل 
للمعدات  الشاملة  النظافة  مــكــان 

والصاالت وجميع أجزاء المعمل.
أثر  التفريخ  معامل  من  ولكثير 
يعتمد  عتيق,  فــكــر  بمعنى  قديم, 
ــذي  ال الــفــورمــالــدهــيــد  مطهر  عــلــى 
يستطيع أن يقضي على كل الكائنات 
الــعــضــويــة الــدقــيــقــة أو الــكــثــيــر من 
النقص والقصور في برامج التنظيف 
الكثير  فيه  اعتقاد  وهــذا  والتطهير, 
الفورمالدهيد  فمطهر  المحاذير  من 
يصعب  صــارمــة  بتقييدات  مــحــاط 

العمل بها.
المعامل  بعض  ــإن  ف ذلك,  ومــع 
على  لها  قــدرة  ال  بالفعل  أنها  تجد 
من  الفورمالدهيد  ــة  إزالـ أو  تغيير 
ــى وجــود  ــك إلـ ــرجــع ذلـ نــظــامــهــا؛ وي
الكتاكيت.  جودة  في  خطيرة  مشاكل 
العديد من  ناحية أخرى, يوجد  ومن 
مــعــامــل الــتــفــريــخ فــي كــل مــكــان في 
العالم ال تستعمل الفورمالدهيد منذ 
ذات  كتاكيت  ولديها  عديدة  سنوات 

جودة عالية.
ــود أســبــاب  ــن الــمــحــتــمــل وجــ ومـ
)بين  الــتــعــارض  ذلــك  تمثل  عــديــدة 
وَمن  الفورمالدهيد  يستعملون  َمــن 
األسباب  هذه  وأول  يستعملونه(.  ال 
والتي  للبيض  نظيفة  معدات  وجــود 
المعامل.  بــعــض  فــي  عليها  يعتمد 
أن  هــو  فيه،  شــك  ال  والـــذي  الثاني، 
البعض اآلخر لديه وظيفة إدارة نمو 
أن  بمعنى  أفضل،  وجه  على  األجنة 
لتهيئة  والعملية  العلمية  اإلدارة  لديه 
كل الظروف وتوفير المناخ المناسب 

لنمو هذه األجنة.
وعلى الرغم من أن معظم البيض 
أو كله يحتوي سطح قشرته على بعض 

معمل  دخوله  عند  البكتيري  التلوث 
متفق  جــهــوداً  هــنــاك  ــإن  ف التفريخ؛ 
عليها ومنظمة للمحافظة على قشرة 
البيضة جافة لمنع هذه الملوثات من 
أن تصبح ضارة. فمن السهل الحفاظ 
على الحمل الميكروبي تحت المراقبة 
مع  بفاعلية  البكتيريا  تنمو  ال  حتى 
الحصول على نسبة الفقس المرتفعة 

والجودة العالية.
البرامج التبادلية للتطهير

ــنــصــح بــعــض الــمــتــخــصــصــيــن  ي
بمعامل التفريخ بالتطهير بالتبادل على 
الكائنات  لمنع  وذلك  روتيني  أساس 
العضوية الدقيقة من مقاومتها وعمل 
كان  إذا  بها  وينصح  ضدها.  مناعة 
برنامج النظافة والتطهير ال يقتل كل 

الكائنات العضوية الدقيقة.
لجميع  واضــحــاً،  يكون  أن  يجب 
ــجــال، إن  ــم الــعــامــلــيــن فـــي هـــذ ا ال
الكائنات العضوية الدقيقة إذا ماتت 
جديدة،  ساللة  إلى  تتحول  ال  فإنها 
أكثر  تصير  أو  طفرة  لها  يحدث  أو 

مقاومة أو يحدث لها أي تغيير.
إذا وجد أن معمل التفريخ بحاجة 
على  للمحافظة  بالتناوب  التطهير 
جودة برنامجه، فإنه من المحتمل جداً 
أن يكون البرنامج الفعلي المستخدم 
ال يقوم بإبادة وقتل الكائنات العضوية 
ــزروســات،  ــي الــدقــيــقــة )بــكــتــيــريــا، ف
من  المالئم،  بالشكل  إلخ(  فطريات، 
برنامج  لديك  يكون  أن  جــداً  المهم 
بدالً  وصحيح  كامل  وتطهير  تنظيف 

من أن يكون لديك مطهرات معينة.
يجب أن يعتمد اختبار المطهرات 
من  بــدالً  ككل،  البرنامج  تكلفة  على 
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البرنامج.  في  الفردية  الوحدة  تكلفة 
وتـــوافـــق الــمــطــهــرات وتــكــامــلــهــا مع 
بعضها بعضاً، ومع ممهدات التطهير 
المستخدمة له تأثير ودور حاسم في 

نجاح برنامج التنظيف والتطهير.
املطهر  تستخدم  الــتــي  األجــهــزة 

كضباب
ــن الـــشـــركـــات جــربــت  ــ ــر م ــي ــث ك
ضباب  بــصــورة  المطهر  اســتــخــدام 
الستبدال غاز الفورمالدهيد. وتوجد 
التفريخ  معامل  فــي  تستخدم  نظم 
أنحاء  جميع  لتطهير  بكفاءة  تعمل 
فتقوم  أوتــومــاتــيــكــي  بشكل  المبنى 
بتطهير ماكينات التفريخ والمفقسات 
بانتظام، وعلى مراحل متقاربة، وذلك 
المستمر  الميكروبي  النمو  بسبب 
الــفــقــس،  عملية  ــوال  طــ والــنــشــيــط 
والــمــطــلــوب إلـــى أدنـــى حــد ممكن، 
بشكل متكرر، وعلى مراحل متقارب؛ 
مستوى  أقل  على  عموماً  للمحافظة 

تتعرض له الكتاكيت.
لقد وجدنا أن استخدام المطهر 
مراحل  وعلى  دوريـــاً  ضباب  بشكل 
قصيرة، يعطي نتائج رائعة في التقليل 
عموماً من مستوى التعرض للبكتيريا.
والحذر في  الحيطة  أخذ  ويجب 
ضباب،  بشكل  المطهر  اســتــخــدام 
عملية  اكتمال  قبل  تشغيله  وإيقاف 
الفقس لمنع حدوث أي ضرر أو تلف 

للجهاز التنفسي.
ــق بــاســتــخــدام  ــل ــع ــت ــا ي ــ ــي م ــ وفـ
المطهرات في نظم أجهزة الضباب، 

فإنها ذات تأثير مثالي على الجنين.
من  الـــعـــديـــد  أن  ــا  ــدنـ وجـ ــد  ــ وق

المستعملة  الــشــائــعــة  الــمــطــهــرات 
الذي  الكيوتكل  بروتين  مع  تتفاعل 
يؤثر على تنّفس الجنين، معتمداً على 
المطهر؛ وقد تزيد أو تنخفض نسبة 
سوف  وبوضوح،  للماء.  البيضة  فقد 
يؤثر ذلك على قطعان الطيور الكبيرة 
ونسبة  مختلف  بشكل  والــصــغــيــرة 

الفقس وجودة الكتاكيت أيضاً.
أن  الــتــفــريــخ  معمل  مــديــر  عــلــى 
في  ــوزن  ال َفْقد  معدالت  بين  يقارن 
البيض  مع  بالمطهر  المعامل  البيض 
نقطة  على  للحصول  المعامل،  غير 
مرجعية في ما يتعلق بتأثير المطهر 
على تنفس الجنين. إذا وجدنا أن فقد 
الماء يزداد أو ينقص، فإن ذلك يشير 
إلى ضرورة ضبط الرطوبة على نحو 
المحافظة  يمكننا  وبالتالي  مالئم؛ 

على نسبة الفقس وجودة الكتكوت.
الفورمالدهيد

ــراً  ــي ــث ــد أســئــلــة تــتــكــرر ك ــوجـ تـ
الفورمالدهيد  استبدال  بخصوص 
بديل  يوجد  التفريخ. فال  معامل  في 
للفورمالدهيد.  معقد(  )وغير  بسيط 
التفاعل  في  التعقيد  عن  ناتج  وهذا 
ــمــطــهــرات وقــشــرة  بــيــن مــخــتــلــف ال
البيضة, إضافة إلى نظم إدارتنا. فقد 
محلوالً  ببساطة  الفورمالدهيد  كان 
ــداً ويــعــمــل مــع كــل أشــكــال  ســهــاًل جـ

اإلدارات.
حديثاً  واخــتــبــرنــا  فحصنا  لقد 
العديد من أنواع المطهرات بما فيها 
والهيدروجين  والكوات,  الفينول, 
هــذه  كـــل  واألوزون.  بيروكسيد, 
المطهرات لها تأثير على تنفس قشرة 
تم  إذا  ضبطها  يمكن  ولكن  البيضة, 

استخدامها بشكل مالئم. ومع ذلك, 
مخاطر  لها  المطهرات  هذه  كل  فإن 
على الصحة العامة، وذلك باتحادها 
وفي  تنافرها.  أو  بعضاً  بعضها  مع 
تقريباً  لــه  معظمها  فــإن  الحقيقة، 
نفسها،  ــفــورمــالــدهــيــد  ال مــخــاطــر 
غير  تقريباً  أنها  هو  واحد،  باستثناء 

محدثة لألمراض السرطانية.

األقنعة  استخدام  الضروري  من 
ونظارات الواقية ألهميتها البالغة في 
حالة استخدام أي من تلك المطهرات 

كوسيلة لتجّنب مالمستها للجسم.

تستطيع  مــادة  هناك  كانت  وإذا 
الدقيقة,  العضوية  الــكــائــنــات  قتل 
األذى  إلحاق  بسهولة  تستطيع  فقد 
ومن  أيــضــاً.  بمستخدمها  والــضــرر 
األســوأ  تفترض  أن  والتبصر  العقل 

قبل استخدامها.

فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــاســـتـــخـــدام 
ال  معينة,  عملية  في  الفورمالدهيد 
التساؤل  نفسك  على  تطرح  أن  بــد 
التفريخ  معامل  كــانــت  إذا  الــتــالــي: 
ذات  كتاكيت  إنتاج  تستطيع  األخــرى 
مساوية  فقس  نسبة  مع  عالية  جودة 
أو أفضل مما أفعل من دون استخدام 
الفورمالدهيد, عندئِذ يجب أن أسأل 
الخاص,  إدارتـــي  برنامج  عــن  مـــاذا 
الفورمالدهيد,  فيه  أستخدم  والــذي 

والذي يسبب لي هذه المشكلة؟



Nobilis IB 4/91, Nobilis Ma5+Clone30, Nobilis IB Ma5, Nobilis ND Clone30, Nobilis Gumboro D78,
Nobilis Coccivac D, Nobilis Reo1133, Nobilis CAV P4, Innovax ND+IBD, Nobilis Reo+IB+G+ND.
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قطعان األمهات الواردة منها   -1
2-  معامل التفريخ
مزارع التسمين   -3

هذا  فــى  نناقس  ســوف  ولكننا   
الجزء األسباب المتعلقة باداء مزارع 

إنتاج بدارى دجاج التسمين
تقيييم تجانس القطيع

أوغير  متجانس  القطيع  لتقييم 
ــد من  ــ مــتــجــانــس هــنــاك أرقـــــام الب

تحقيقها وذلك للتقييم الصحيح 
١- القطيع املتجانس 

لتقييم جودة تجانس القطيع البد 
من  أكثر  إلــى  ــل  األق على  يصل  وأن 
75٪ من الذكور إلى معدالت األوزان 
القياسية مع مالحظة زيادة أو نقص 

10٪عن معدل الوزن القياسى
وأن يصل على األقل إلى أكثر من 
78٪ من اإلناث إلى معدالت األوزان 
القياسية مع مالحظة زيادة أو نقص 

10٪عن معدل الوزن القياسى
٢- القطيع الغير متجانس 

يصل  قد  القطعان  هذه  مثل  فى 
ــدارى  ــ ب مـــن  ــل  ــ أق أو   ٪80 حـــوالـــى 
كيلو   )1.75 ــى)1.7-  ــ إلـ التسمين 
جرام بينما باقى القطيع ويمثل ٪20 
جرام  كيلو   )1.4-1.35( إلى  وأكثر 
الحسابات  وبعمل  ذلك  من  أقل  وقد 
البسيطة نجد هناك فقدان 100 كيلو 
طائر   1000 أكثروزن حى/  أو  جرام 
مؤكدة  خسائر  تحقق  ــام  األرق وهــذه 

والسؤال  المنافسة  األســواق  فى ظل 
عدم  أسباب  ماهى  نفسه  يطرح  هنا 
ــزارع دجــاج  ــدارى فــى مـ ــب ال تجانس 
التسمين أسباب عدم تجانس قطعان 
التسمين فى المزارع هناك 13 سبب 
التجانس فى  إلى عدم  يؤدوا  رئيسى 

المزرعة:
1-إختالف الذكور عن اإلناث

2-وزن الكتكوت عمر يوم وأثره على 
تحقيق المستهدف 

3- جودة الكتاكيت 
الجفاف  إلــى  الكتاكيت  تعرض   -4

المبكر 
ــات الـــحـــرارة أثـــنـــاء فــتــرة  ــ 5- درجـ

التحضين
6- سوء التهوية

التجانس فى قطعان 
التسمين

بدارى  إنتاج  العاملين فى  المنتجين  الكثير من  تزعج  مازالت  التسمين  التجانس فى قطعان دجاج  إن ظاهرة عدم 
التسمين ولكن من واقع العمل والتطبيقات الحقلية يصعب تحديد سبب رئيسى واحد لهذه المشكلة وبالتالى فهى 

متعددة األسباب والجوانب 
ولتالفى ظهور هذه المشكلة وما يتبعها من خسائر مادية مباشره البد من المعرفة واإللمام التام بالعوامل المؤثرة 

والمشاكل المسببة لظهور هذه المشكلة ولحصر هذه األسباب هناك أسباب تتعلق بالعوامل اآلتية:

م. مسعد احلبشي
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7- نسبة الرطوبة
8- اإلضاءة

٩- جودة األعالف
10- جودة الماء ومساقى الشرب

11-كثافة التسكين العالية
12-األمن الحيوى

13-األمراض 
شرح  يلى  فيما  نــتــنــاول  وســـوف 

مختصر لهذه األسباب 
١- إختاف الذكور عن اإلناث

أن التقدم الناجح للتجانس يمكن 
إدراكة بالنمو المنفصل للجنسين

نمو  مــن  أســـرع  ــذكــور  ال نمو  أن 
)300-150( ــتــراوح  ي بمعل  ــاث  اإلنـ
نسبة  وأن  التسويق  عمر  عند  جــرام 
عدم التجانس دائما تتراوح5-8٪ كما 
للذكور  اإلقــتــصــادى  األداء  أن  وجــد 

يستمر حتى عمر 43 يوما
اإلقتصادى  اإلنـــاث  أداء  بينما   
ثم  عمر)3٩(يوما  حتى  متميزا  يظل 
يبدأ النمو اإلقتصادى فى اإلنخفاض 
الــدهــون  إلــى ترسيب  ذلــك  ويــرجــع 
هذه  إدراك  المربى  أو  المنتج  وعلى 

األرقام جيدا 
وقد أوضحت التطبيقات الحقلية 
قطعان  فى  التجنيس  إستخدام  أن 
دجاج التسمين يدعم بزيادة معدالت 
األوزان من 100 جرام إلى 150جرام 

إضافية
٢- وزن الكتكوت عمر يــوم وأثــره 

على حتقيق املستهدف 
إن هذا العامل يحتل مكانة مهمة 
إنتاج  فى  المتخصصين  لدى  للغاية 
ومن خالل  وبالفعل  التسمين  بــدارى 

كان  كلما  أنه  لوحظ  الحقلية  الخبرة 
بيض التفريخ كبير الحجم، كلما كان 
أن  حيث  أكبر  الناتج  الكتكوت  وزن 
وزن الكتاكيت يماثل 56-66٪ من وزن 
تأثير  هناك  يكون  وبالتالى  البيضة 
ونظرا  النامية  الكتاكيت  على  الحق 
التسمين  بــدارى  تربية  فترة  لقصر 
فإن  أســبــوع   )7-6( تستغرق  والــتــى 
أى نقص فى وزن الكتكوت فى اليوم 
تعويضه  ــدا  جـ الــصــعــب  مــن  األول 
وجــد  وقـــد  مستحيال  يــكــون  ــا  ــم ورب
من  المنتجة  الصغيرة  الكتاكيت  أن 
-30( اإلنتاج  قمة  فى  أمهات  قطيع 
أوزان  نفس  تحقق  لم  أسبوعا   )32
الحجم  فــى  منها  األكــبــر  الكتاكيت 
الصغيرة  الكتاكيت  على عكس  وهذا 
عمر  فى  أمهات  قطيع  من  المنتجة 
أكثر من 50 أسبوع فقد حققت هذه 
ومن  المستهدفة  األوزان  الكتاكيت 
واقع الخبرة الحقلية فإنه إذا تواجد 
تباين فى القطيع فى اليوم األول فإنة 
ينصح بأن يصنف هذا القطيع وذلك 
األحجام  ذات  الكتاكيت  تفصل  بــأن 
)األوزان( الصغيرة فى مكان مستقل 
فى نفس المسكن وذلك بعمل حاجز 
الكتاكيت  منافسة  من  لحمايتها  لها 
لهذه  يكون  ووزنــا حتى  األكبر حجما 
للنمو  الكاملة  الــفــرصــة  الكتاكيت 
فإن  حــال  كــل  وعــلــى  طبيعى  بشكل 
على  أساسا  يتوقف  األوزان  تحقيق 

إسلوب إدارة القطيع 
المقارنات  أوضــحــت  وقــد  هــذا 
التى أجريت فى هذا المجال أن كل 
الكتكوت  وزن  فى  زيــادة  واحد  جرام 
إلى  تؤدى  العمر  من  األول  اليوم  فى 
جراماوذلك  عشرون  مقدارها  زيادة 

ومن  الدورة)6-7(أسابيع  إنتهاء  عند 
ثم فإنه يجب األهتمام بوزن الكتكوت 
من اليوم األول عند التعاقد والشراء.

3- جودة الكتاكيت
مما الشك فيه أن الطائر السليم 
هو أساس الربح فى العملية اإلنتاجية 
لبدارى التسمين وأن إختيار الكتكوت 
الجيد منذ البداية يوفر على المربى 

أو المنتج الكثير من المتاعب
 ونذكر بعض خصائص الكتكوت 

الجيد:
خالى من العيوب الخلقية.  -

خالى من إلتهاب السرة.  -
على  قــاربــت  أو  ملتئمة  الــســرة   -

اإللتئام.
غير مصاب بالجفاف.  -

أرجل سليمة وقوية.  -
لونه طبيعى.  -

هيكل عظمى وعضلى جيد.  -
الزغب موزع بصورة طبيعية.  -
تناسب حجم ووزن الكتكوت.  -

غير مصاب باإلستسقاء.  -
يجب مراعاة تقليل اإلختالف فى 

عمر األمهات الوارد منها القطيع.
يخصص  أن  األفــضــل  مــن  حيث 
مصدر أمهات واحد لكل قطيع تسمين 

حتى يحقق التجانس المستهدف
4- تعرض الكتاكيت إلى اجلفاف 

املبكر
تعرض  أن  بالذكر  الجدير  مــن 
)8  -6( لــمــدة  للجفاف  الكتاكيت 

النهائى  الــوزن  لنقص  تــؤدى  ساعات 
حوالى80 جرام

الــمــشــاكــل  ــن  مـ الـــجـــفـــاف  وأن 
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المربى  فيها  يــقــع  الــتــى  الــخــطــيــرة 
دون  المربي  فيها  يقع  فهناك عوامل 
أن يعلم وهى خارج إرادته منها على 

سبيل المثال .
توقيت  فـــى  كــبــيــرة  ــات  ــالف إخــت  -
الفقس التى قد تحدث فى معامل 

التفريخ ألسباب مختلفة.
النقل لمسافات طويلة .  -

األوزان  فـــقـــدان  تــســبــب  ــذه  ــ وه
المحضنة  الكتاكيت  أن  وجــد  حيث 
بعد الفقس مباشرة قد حققت زيادة 
فى معدالت األوزان بمعدل 36٪ عن 
و42٪عــن  ساعة   24 بعد  المحضنة 

المحضنة بعد 48 ساعة من الفقس
لمسافات  الــنــقــل  حـــاالت  وفـــى 
فى  بــقــائــهــا  إضـــطـــرار  أو  ــة  ــل طــوي
حقن  بضرورة  ينصح  التفريخ  معمل 
فسيولوجى  ملح  بمحلول  الكتاكيت 
مناسب  حيوى  مضاد  إضافة  ويمكن 
للشركة  طبقا  بمعدالت  الحقن  فى 

المنتجة.
درجة الحرارة أثناء النقل.  -

فى  الكتاكيت  نقل  مراعاة  يجب 
بيئتها  فــى  التحكم  جيدة  شاحنات 
الرطوبة(  - -الــحــرارة  من)التهوئة 
الــحــرارة  درجــة  تقل  أال  يجب  حيث 
ورطــوبــة  مئوية  ــة  ــن)32-34(درجــ عــ

نسبية ٪75 .
تعرض  تسبب  عــوامــل  ــاك  وهــن
الكتاكيت للجفاف ترجع إلى مسؤلية 

المربى منها على سبيل المثال.
نـــقـــص عـــــدد ومـــســـاحـــات   -
ــل الــــشــــرب الــمــخــصــصــة  ــ ــائـ ــ ووسـ

للكتاكيت. 

حيث أن الماء يمثل 85٪ من وزن 
الكتكوت فإذا حدث فقد 10٪ يتعرض 
الكتاكيت للجفاف ويحدث النفوق إذا 

وصل إلى ٪30.
ــال الــكــتــاكــيــت  ــقــب ــفــضــل إســت وي
الفيتامينات  على  تحتوى  مياه  على 
واألمالح المعدنية وخاصة الصوديوم 

والبوتاسيوم لمدة 6-8 ساعة .
إرتفاع درجة حرارة التحضين .  -

٥- درجــــات احلـــــرارة أثــنــاء فترة 
التحضني

تختص  التى  العوامل  من  وهــذه 
الــحــرارة  درجـــات  ومشكلة  بالمربى 
أثناء فترة التحضين ترجع إلى ثالث 

نقاط أساسية.
درجة حرارة عالية.  -

وجــفــاف  إجـــهـــادا  تسبب  وهـــذه 
للطيور مما يزيد من عدم التجانس 

درجة حرارة منخفضة.  -
وعدم  الكتاكيت  تجمع  إلى  تؤدى 
يؤدى  والماءمما  العلف  على  إقبالها 

إلى عدم التجانس.
للحرارة  متجانس  الغير  التوزيع   -

داخل العنبر.
ونشير هنا فى هذه النقطة الهامة 
والتى قد يغفل عنها الكثير من  جداً 
المربيين وهى إختالف درجة الحرارة 

المطلوبة لكل ساللة.
وضبط  التدفئة  ببدأ  ننصح  كما 
الرطوبة قبل وصول الكتاكيت ب 24 
ساعة وعدم إنتظار وصول الكتاكيت 

للمزرعة.
6- سوء التهوئة

أهمية  األكثر  العوامل  من  وهذه 
فى  يتمثل  الــتــهــوئــة  وســـوء  للطائر 

نقطتين .
نقص فى معدل التهوئة .  -

ــؤدى إلـــى نــقــص كمية  ــ ــذا ي ــ وه
الطائر  يحتاجها  الــتــى  األكسجين 
وزيادة ثانى أكسيد الكربون واألمونيا 
الجهاز  على  ضــار  تأثير  من  لها  بم 
ظاهرة  وحـــدوث  والــقــلــب  التنفسى 

األستسقاء.
زيادة فى معدل التهوئة.  -

ــؤدى إلـــى خــفــض درجــة  ــذا يـ وهـ
تعرض  والــتــى  المحسوسة  الــحــرارة 
لألمراض  وبالتالى  للبرد  الكتاكيت 
مراعاة  يجب  ذلــك  وعلى  التنفسية 
الــتــحــكــم الــجــيــد فــى الــبــيــئــة داخــل 
العنبر وكذا توفير األجهزة التى تكون 
التهوئة  وتوفير  اإلمــداد  على  قــادرة 
القدرة على  لها  تكون  التى  المناسبة 
الكتاكيت  عن  الضارة  الغازات  إزالــة 
هوائية  لتيارات  الطيور  تعرض  دون 
مباشرة مع األحتفاظ بدرجة الحرارة 

المطلوبة.
7- نسبة الرطوبة

للطائر  الــحــرارى  النظام  تكمن 
ــى من العمر على  ــام األول خــالل األي
زيـــادة  فنسبة  التنفسية  الــمــجــارى 
الــمــاء عــن طريق  تبخر  أوإنــخــفــاض 
بخسارة  يسمح  التنفسية  المجارى 
الحرارة  من  متدنية  أو  مرتفعة  كمية 
)0.6 كيلوكالورى لكل جرام واحد من 

الماءالمتبخر(.
وبالتالى فإن هذا العامل مرتبط 
حيث  الــحــرارة  بدرجة  وثيق  إرتباط 
بها  الــتــى يحس  ــحــرارة  ال درجـــة  أن 
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الــحــرارة  درجــة  على  تعتمد  الطائر 
الرطوبة  أن  حيث  النسبية  والرطوبة 
النسبية المرتفعة تزريد من إحساسه 
الحرارة  درجــة  عن  الــحــرارة  بدرجة 
التى يظهرها الترمومتر وعلى العكس 
الرطوبة النسبية المنخفضة تقلل من 

إحساسه بدرجة الحرارة 
حــيــث تــــؤدى نــســبــة عــالــيــة من 
 ٪75 من  أكثر  أى  النسبية  الرطوبة 
ضمن  الــحــرارةى  تركيز  صعوبة  إلى 
المناخ الحار والرطب اما فى المناطق 
المعتدلة ومع تدفئة األجواء الداخلية 
إلى  تتدنى  قــد  الرطوبة  نسبة  فــإن 
زيــادة  مــن 70٪ مما يسفر عــن  أقــل 
تبخر المياه من جسم الطائر وننصح 
رطوبة  نسبة  بزيادة  الحالة  هذه  فى 
مساقى  وعـــدد  المحيطة  األجــــواء 

الشرب 
8- اإلضاءة

ــدارى  ــ ــان ب تـــربـــى مــعــظــم قــطــع
التسمين على برامج إضاءة مستمرة 
إظالم  بفترة  يسمح  ما  غالبا  ولكن 
ــاءة  يــومــيــا وحــيــث إن بــرامــج اإلضــ
المتقطعة يمكن أن تؤدى إلى تخفيض 
نــشــاط الــطــائــر مــمــا يــســاعــد على 
الغذائى  التحويل  كفاءة  فى  التحسن 

ومعدل النمو
ــاة بــعــض  ــ ــراعـ ــ ــجـــب مـ ــيـــث يـ حـ
يتم عمل برنامج إضاءة  النقاط لكى 
مناسب حتى نصل للتجانس المثالى 

المستهدف 
وبرنامج  المستهدف  الذبح  وزن   -

التسويق
الجنسين  )تربية  التربية  نظام   -

منفصلين أومجتمعين(

نظام التغذية والعلف  -
ــاءة أكثر  ــد تــكــون شــدة اإلضــ وق
أهمية ألن الشدة العالية سوف تؤدى 
إلى زيادة النشاط ونشوء حاالت نقر 
وبالتالى  المجمع  فتحة  أو  الريش/ 
النمو  مــعــدالت  إنخفاض  إلــى  ــؤدى  ي

المستهدفة
ولكن يراعى زيادة شدة اإلضاءة 
خاصة األسبوع األول من العمر وذلك 
لمساعدة الكتاكيت على الوصول إلى 

أماكن التغذية والماء بسهولة 
يلى مقترح لشدة اإلضاءة  وفيما 

فى مختلف العمر لقطعان التسمين

شدة اإلضاءة العمر )يوم(
)لوكس/م2( 

25صفر-7
تخفض 21-7

تدريجيا إلى 
10

5 21-عمر الذبح

٩- جودة األعاف
ــول الـــعـــلـــف لــكــل  ــ ــى وصــ ــراعــ ــ ي
الكتاكيت بطريقة سهلة كما يجب أن 
وعلى  الغبار  من  خاليا  العلف  يقدم 
الخاصة  الغذايات  توفير  يجب  ذلك 
بالكتاكيت بحالة نظيفة أو على ورق 
إلى ما  التعليف  بحيث تصل مساحة 
الحضانة  مساحة  35٪مــن  عن  يزيد 
حتى تتمكن الكتاكيت من أن تصل إلى 
الغذاء بسهولة ليعطيها دفعة جيدة. 

ــة الــمــعــالــف  ــ مـــع مــالخــظــة إزالـ
اليوم  من  إبتداءا  بالتدريج  اإلضافية 

الثانى 

هذا باإلضافة إلى أن كل ساللة 
من  تغذية  ومعدالت  احتياجات  لها 
والناهية  والنامية  البادئة  العالئق 
من  المستخدمة  الكميات  أن  كما 
أنوع العالئق السابقة الذكر المطلوبة 
السوق  رغبات  على  يتوقف  للبدارى 
من حيث وزن البدارى وموسم اإلنتاج 
تركيب  فــى  يــراعــى  أن  يــجــب  كــمــا 
العالئق للوصول إلى الربحية الجيدة 
والمثلى عن طريق إستخدام العالئق 
حرارية  )سعرات  الطاقة  المرتفعة 
فى  األخذ  مع  عالى(  بروتين  عالية/ 
اإلعتبار أن الوصول إلى أقصى معدل 
يكون  ال  ربــمــا  غــذائــيــة  وكــفــاءة  نمو 
عامل لتحقيق أقصى ربحية حيث أن 
العالئق المرتفعة القيمة الغذائية من 
الممكن أن تؤدى إلى إنتاج طيور بها 
إذا  وخاصة  الدهن  من  كبيرة  نسبة 
منخفضة  البروتين  مستويات  كانت 

فى العالئق النامية والناهية
تغذية  بــرنــامــج  وجـــود  ويــفــضــل 
الغذائى  التحويل  كــفــاءة  لتحسين 
يجب  كما  العلف  فاقد  من  والتقليل 
توافر وقت كاف بين الوجبات بغرض 
وتحسين  الهضم  عملية  كفاءة  زيــادة 
أن  ويجب  الــغــذائــى  التحويل  كــفــاءة 
عند  التغذية  برنامج  يبدأ  أن  يراعى 
عمر إسبوعين )15يوم( ويتم السماح 
العلف  من  أحتياجاتها  بأخذ  للطيور 
بين دورات التغذية كما يراعى توفير 
العمر  يناسب  بما  التغذية  مــعــدات 
حيث إنه لضمان نجاح برنامج التغذية 
يجب ضمان مساحات غذائية كافية 

أمام الطيور
توافرها فى  الواجب  الخصائص 

معدات تغذية الدواجن
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توفير كميات متساوية من العلف   -
لكل الطيور

التركيب  ــوازن  ــ ت عــلــى  الــحــفــاظ   -
يستهلكة  ــذى  ال للعلف  الغذائى 

الطائر
تخفيض هدر أو فقد العلف إلى   -

أقل حد ممكن
سهولة التحكم والتعديل  -
سهولة أعمال الصيانة  -

أو  العمل  أثناء  التنظيف  سهولة   -
بعد إنتهاء الدورات

الوقاية من تلوث العلف  -
مجهزة  التغذية  معدات  تكون  أن   -
بأقصى طرق األمان للطائر وأال 
تتسبب فى عمل حوادث يكون من 
شأنها نفوق بعض الطيور أو عمل 
حــوادث تسبب حــدوث تشوهات 
مثل كسر األرجل أو حدوث جروح 
الواجب  المساحات  يلى  وفيما 

توافرها للكتاكيت

معلفة كتاكيت 
مستديرة 

واحدة لكل 
50-60 كتكوت 

معالف خطوط 
طولية 

7.5سم لكل طائر 
من جه واحدة

معالف 
إسطوانية 
مخروطية

معلفة واحدة 
لكل 35 طائر

١٠- املاءومساقى الشرب
الــوزن  من   ٪70-60 الماء  يمثل 
الحى للطائر وعلى ذلك يجب تجنب 
تعطيش  بعدم  وذلــك  الجفاف  حالة 
ويرتبط  األوقــات  جميع  فى  الطيور 
إستهالك الماء بالعلف إرتباطا وثيقا 
للماء  المناسب  اإلستهالك  فــبــدون 

وبالتالى  العلف  إستهالك  ينخفض 
يقل معدل النمو.

ــه تحت الــظــروف  ــى أن ويــشــار إل
ــرارة  ــحـ ــن درجـــــات الـ الــطــبــيــعــيــة مـ
الماء  من  الطائر  يستهلك  والرطوبة 
أكثر من ضعف قدر الغذاء المتناول 
ــق فى  ــا ســب ــى ضــعــف مـ ــ وتـــصـــل إل
وكمتوسط  الحارة  المنخية  الظروف 
ما  الــمــاء  مــن  الطائر  يستهلك  عــام 
وزن  أضعاف  ثالثة  أو  مرتين  يعادل 

العلف الذى يتناوله.
مزارع  فى  الشرب  مياه  أن  وبما 
التلوث  مصادر  أخطر  من  الدواجن 
ومــســبــبــات األمـــــــراض لــلــقــطــعــان 
فمن  اإلنتاجية  أغراضها  بمختلف 

هذا المنطلق:
يجب مراعاة تأمين مياه الشرب 
أساسيا  تعتبر عامال  أنها  إذ  الجيدة 
مهما للوقاية من األمراض ومسبباتها 
التى  الصحيحة  المتابعة  ــراء  وإجــ
تعتمد على األساس العلمى التطبيقى 
ولهذا يجب على القائمين باإلشراف 
القطعان إرسال  المزارع وتربية  على 
عينة من المياه المستخدمة للمعامل 
المتخصصة وذلك لتحليلها ميكروبيا 
ومــدى  حــالــتــهــا  لتقييم  وكــيــمــيــائــيــا 

صالحيته للطيور. 
المياه كيماويا  كما يجب تفحص 
ودوريا مرة واحدة على األقل كل ستة 
فيها  التى  المناطق  فى  وذلك  أشهر 
المناطق  فى  شهر  وكــل  نظيفة  آبــار 
المتواجد فيها مصادر للمياه مشكوك 

بأمرها.
األيون  درجة  تزيد  أال  يجب  كما 

المستخدمة  المياه  الهيدروجينى فى 
عن  ــدواجــن  ال قبل  مــن  لإلستهالك 
قيمة مقدارها 8 وهى الحد األقصى 
لصالحية المياه لهذا الغرض ويمكن 
الشرب  مــيــاه  فــى  مطهرات  إضــافــة 
لفترات  الوقت  من  مختلفة  لفترات 
اإلحتياج  حسب  الوقت  من  مختلفة 
تقليل  على  قـــادرة  تكون  وقــد  لذلك 

الفقد أو الخسارة نتيجة األمراض.
ومما تقدم نجد إنه ال يوجد أى 
الشرب  ماء  إستعمال  حول  إختالف 
جيد النوعية ولكن ما هى نوعية الماء 

الجيد المطلوب؟
وهناك إعتبارات ومعايير محددة 
ــاه الــصــالــحــة لــشــرب  ــمــي لــنــوعــيــة ال
النتائج  لها  يكون  أن  دون  الــدواجــن 
الطيور  صحة  على  السلبى  والتأثير 

العامة
الــعــوامــل احملــــددة لــنــوعــيــة مياه 

الشرب الصاحلة للدواجن 
البكتيريا  -1

لألمالح  بها  المسموح  الــحــدود   -2
المذابة فى مياه الشرب

درجة الحموضة  -3
المواد الصلبة الكاملة للذوبان  -4

أوال: البكتيريا
من اإلختبارات الروتينية الواجبة 
الماء  من صحة  للتأكد  دوريــا  األداء 
الــفــحــص الــمــيــكــروبــى وخــاصــة فى 
من  الماء  على  تحصل  التى  المزارع 
مياه اآلبار واحتمال تلوثها ومن خالل 
يتم  للماء  الميكروبى  الفحص  هــذا 
التعرف على نوع وعدد البكتيريا التى 
يحتويها الماء لمعرفة مدى صالحيتة 
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لألستخدام من عدمها ومن أهم أنواع 
البكتيريا التى يجب أن يتأكد من عدم 

وجودها فى مياه الشرب:
 E.Coliاالى كوالى  -

Salmonella السالمونيلال  -
 Pseudomonas السيدوموناس  -

المسببة  البكتيريا  من  وغيرها 
تواجدها فى  يشكل  والتى  لألمراض 

على  مباشرة  خــطــورة  الــشــرب  مياه 
وجدت  وإن  الطيور  وسالمة  صحة 
عند التحليل فيجب أال يزيد عددها 
السنتيميتر  فــى  ميكروبا   50 على 

المكعب الواحد.
أو  البكتيريا  نــوع  كــان  إذا  وحتى 
معالجة  هنا  فيجب  مقبوال  عددها 
نوع  على  المؤثرة  بالمطهرات  الماء 

ــى جميع  الــمــوجــودة وفـ الــبــكــتــيــريــا 
المياه خالية  تكون  أن  األحوال يجب 
فأن  ــك  ذل ورغـــم  السالمونيلال  مــن 
أال  يجب  بالمطهرات  الماء  معالجة 
عن  بــديــال  ــراء  إجـ المربى  يعتبرها 
ومعدات  الشرب  ماء  العناية بمصدر 
وداخل  إلى  المياه  ووصــالت  الشرب 

العنبر.

ثالثا: درجة احلموضة
ــة الــحــمــوضــة لــمــحــلــول ما  درجــ
تعرف بإنها قياس درجة الحموضة أو 

القلوية حيث أنه
أكثر من “7”قلوى  -

أقل من “7” حامضى  -

وينصح بوجه عام أال تتعدى درجة 
الحموضة “8” فى مياه الدواجن وإذا 
الماء  يحلل  أن  فيجب  ذلــك  عن  زاد 
لمعرفة مدى إحتوائه على المغنسيوم 

والكالسيوم

وكذلك يجب أال تقل عن “5”

ــا: املــــــواد الــصــلــبــة الــكــامــلــة  ــعــ رابــ
للذوبان

للحدود  موضح  بيان  يلى  فيما 
فى  بالجزء  مــقــدرة  للمياه  المتلفة 

))ppm المليون

ثانيا: احلدود املسموح بهالألماح املذابة فى مياه الشرب
فيما يلى بيان لتوضيح الحدود المسموح بها لألمالح الذائبة فى مياه الشرب

إجمالى الوحدة
األمالح 
الذائبة

كالسيومحديدكبريتاتنيتراتفلورايدكلورايد

ppm500-3002000.0650-2550-300.275

صوديومزئبقرصاصزنكمنجنيزمغنسيومنحاسالوحدة
ppm0.05300.0550.050.00240

)ppm( مدى الصالحيةجزء فى المليون
مياه صالحة للطيور وال تسبب مشاكل ألى نوع من أنواع الدواجنأقل من 1000
مياه تناسب جميع أنواع الدواجن وال تؤثر على األداء اإلنتاجى3000-1000
مياه غير جيدة يتسبب عنها:5000-3000

زيادة الرطوبة/ الزرق/ النفوق/ إنخفاض األداء اإلنتاجى
مياه غير مقبولة للدواجن ويتسبب عنها النفوق وإنخفاض األداء اإلنتاجى7000-5000

مياه غير مناسبة للدواجن10000-7000
مياه غير مناسب للدواجن أو أية حيوانات أخرىأعلى من 10000
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إرشادات واجب إتباعها للمساقى 
األوتوماتيكية

فــى  الـــمـــســـاقـــى  ــع  ــ ــوزي ــ ت عـــنـــد   -1
العنبريجب مراعاة اآلتى

االتزيد المسافة بين المسقى   -
واألخرى على 3 أمتار

أال تزيد المسافة بين المسقى   -
والمعلفة أو خط العلف عن 2 

متر
نظافة  عــلــى  تــحــافــظ  أن  يــجــب   -2
بالغسيل  وذلــك  دائما  المساقى 

يوميا
مستوى  يكون  أن  مــراعــاة  يجب   -3
المياه فى المساقى عاليا خاصة 

فى األيام األولى
مستوى  يكون  أن  مــراعــاة  يجب   -4
والمراجع  دائما  أفقى  المساقى 
المياه حتى  لمنع تسرب  بإنتظام 
تحتها  ــى  ــت ال ــفــرشــة  ال تــبــلــل  ال 
الدام  األفقى  المستوى  ولضمان 
بالماء  الداخلى  المخروط  يمأل 
أفقى  الــمــاء  مستوى  ألن  وذلــك 
دائما ومن خالل الخبرة الحقلية 
أنصح بإحتواء هذا الماء بداخل 

المخروط الداخلى للمسقى 
إرتفاعات  يكون  أن  5- يجب مراعاة 
المساقة أوخطوط الشرب حسب 
عمر وحجم الطائر, بحيث تكون 
لظهر  نقطة  أعــلــى  مستوى  فــى 

الطائر
هناك  يــكــون  أن  ــاة  ــراع م يــجــب   -6
المياه  لخطوط  وصيانة  كشف 

والصمامات بإستمرار
بأى  يسمح  ال  أن  مــراعــاة  يجب   -7
أن  حيث  بالعنبر  عاطلة  مسقى 
أن  تعنى  تعمل  ال  واحــدة  مسقى 

ال  طائر   60-50 من  أكثر  هناك 
يصل الماء إليهم 

8- هناك العديد من األنواع المختلفة 
من أدوات الشرب للدواجن منها:
المعلقة/  الــدائــريــة  المساقى   
مساقى الحلمات/ الحلمات واألكواب 
ــى بـــيـــان بــمــعــدالت  ــل ــا ي ــم ــي  وف
وذلك  التسمين  لقطعان  اإلستخدام 

من واقع الخبرة الحقلية
نوع المساقى 
المستخدمة

معدل 
اإلستخدام

مساقى كتاكيت 
يدوية سعة 5 

ليتر

60-80 طائر

2.5سنتيميتر مساقى طولية
للطائر من جه 

واحدة
المساقى 
الدائرية 
المعلقة

50-60 طائر

مساقى 
الحلمات/ 
الحلمات 
واألكواب

4-6 طائر

الشركة  تعليمات  مراعاة  ويجب 
ــلـــمـــعـــدات ومـــعـــدالت  ــجــة لـ ــت ــن ــم ال

اإلستخدام للطيور
١١-كثافة التسكني العالية

الطيور  تسكين  كثافة  أن  الشك 
لــهــا عــالقــة مباشرة  الــمــزرعــة  فــى 
بخفض التكاليف فالفائدة التى تعود 
على المربى من زيادة عدد الطيور فى 
المتر المربع هى أن التكاليف تقسم 
على عدد أكبر من وحدات الوزن أو 

عدد الطيور ولكن زيادة عدد الطيور 
يقابلها  بها  الموصى  المعدالت  عن 
مؤكدة  خسائر  إلــى  تــؤدى  مخاطرة 
وفى البلدان النامية - التى تفتقد إلى 
حد كبير إلى اإلدارة الفعالة فى تربية 
الفائدة  الخسائر  وتــفــوق  القطعان 
الطيور  أعـــداد  زيـــادة  مــن  المنتظرة 

المسكنة لكل متر مربع
األضرار الناتجة من زيادة كثافة 

التسكين:
إرتفاع أعداد الطيور النافقة  -

نتيجة  المستبعدة  الذبائح  زيــادة   -
التسلخات وظهور بثرات الصدر

بصورة  المياه  إستهالك  ــادة  زيـ  -
ــى إبــتــالل  ــؤدى إلـ ــ كــبــيــرة مــمــا ي
الـــفـــرشـــة وبـــالـــتـــالـــى اإلصـــابـــة 
أمــراض  زكــذا  باألمراضالمتلفة 

سوء التهوية 
وزيـــادة  اإلنــتــاج  جـــودة  إنخفاض   -

أعداد الطيور التى بها عيوب
تقدير  يــجــب  الــقــول  وخــالصــة 
وزن  أعلى  علىأساس  الدواجن  عدد 
الوضع  مع  الطيور  إليه  تصل  سوف 
النافقة  الطيور  عــدد  اإلعــتــبــار  فــى 

والمتوقع إستبعادها
١٢-األمن احليوى

أهــم  مـــن  الـــحـــيـــوى  األمـــــن  أن 
الضروريات الوقائية فى جميع مزارع 
الدواجن بمختلف أغراضها اإلنتاجية 
فإن  ثــم  ومــن  سعاتها  بمختلف  كــذا 
تطبيقات األمن الحيوى ضرورية على 

الدواجن.
التأكيد  يــجــب  ــال  حـ ــل  ك وعــلــى 
على أنه وحتى مع أكثر أنظمة األمن 
ــة ال يــوجــد أى  الــحــيــوى كــثــافــة ودقـ
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ضمان مطلق بعدم العدوى واإلصابة 
أن  اإلعتبار  فى  الوضع  مع  بالمرض 
الدرجات المختلفة من األمن الحيوى 
ــات مختلفة  إلـــى درجــ ــؤدى  تـ ســـوف 
النقاط  أهم  ومن  الحماية  من  أيضا 
التى يجب مراعاتها فى برامج األمن 

الحيوى 
العزل  -

األفراد  -
ــمــزرعــة  تــعــدد األعـــمـــار فـــى ال  -

الواحدة 
الحيوانات األخرى   -

الطيورالمريضة والنافقة  -
مكافحة الحشرات   -
مكافحة القوارض  -

العزل
معزولة  المزارع  تكون  أن  يراعى 
الــدواجــن األخــرى  ــزارع  م تماما عن 
حيث أن أخطار العدوى تنقص بشكل 
ــدم تعرض  ــح مــع مــالحــظــة عـ واضــ
حيث  البرية  الطيور  إلــى  الــدواجــن 
أن  الحقلية  الدراسات  جميع  أثبتت 
نقل  فى  أساسى  عامل  الطيور  هذه 
أنفلونزا  المثال  األمراض على سبيل 

الطيور
 األفراد

حيث يــراعــى إتــخــاذ اإلجـــراءات 
ــراد  ــ ــ ــول األف ــ ــ ــيـــة عـــنـــد دخ ــائـ الـــوقـ
ــا يـــجـــب إتـــخـــاذ  ــ ــم ــ ــك ــ ــن ــ ــري ــ ــزائ ــ وال
تغيير  ــن  م ــة  ــضــروري ال اإلجــــــراءات 
الــمــالبــس واألســتــحــمــام ومــغــاطــس 
العاملين  من  لكل  األحذيةوالسيارات 
للداخلين  سجل  وجــود  يراعى  وكــذا 

إلى المزرعة بصفة ضرورية
تعدد األعمار فى املزرعة الواحدة

عدم  الدواجن  تربية  فى  يفضل 
تعدد االعمار مهما كان عدد العنابر 
داخل سور المزرعة فال بد أن تكون 
الكتاكيت متماثلة العمر وإن كان البد 
من أعمار مختلفة فى حالة إستقبال 
أكثر من قطيع فى المزرعة الواحدة 
يزيد  أال  يجب  من مصدر  أكثر  ومن 
الــتــفــاوت فــى األعــمــار عــن اإلســبــوع 
ــواحــد حــتــى يــكــون هــنــاك سهولة  ال
التحصين  بــرامــج  وتنفيذ  وضــع  فــى 
أن  حيث  األخــرى  والبرامج  والتغذية 
والتحصين  والتطهير  الرعاية  برامج 
فى  تأثيرا  وأقــل  صعوبة  أكثر  تكون 

المزارع ذات األعمار المتعددة.
ومن هذا المنطلق فإن إتباع نظام 
إدارة إدخال الكل وإخراج الكل يعتبر 
مفضال حيث يسمح هذا النظام بتربية 
قطيع عمر يوم حتى إخراجة فى يوم 
بتنظيف  يسمح  ثم  ومن  أيضا  واحد 
المساكن وتطهيرها جيدا بين فترتى 
تربية قطيعين متتاليين وهذا النظام 
له ممزات أهمها القضاء على نسبة 
100٪ من مسببات األمراض ويرجع 
ذلك لكسر دورة حياة أى ميكروب وقد 
أوضحت النتائج العملية والحقلية أن 
إلى  يحتاج  التربية  من  النظام  هــذا 
عمالة كثيرة غير أن هذا العيب يعتبر 
كبيرا بالمقارنة مع مخاطرة التعرض 

لألمراض وإنخفاض اإلنتاجية
ماهى  نفسة  يطرح  هنا  والسؤال 
ــار فى  ــمـ األضــــــرار مـــن تــعــدد األعـ

المزرعة الواحدة؟ 
اإلستثمار  عملية  يجعل  أوال:   

فى خطر دائم
أى شىء  أنــه عند حــدوث  حيث 

األحـــوال  مشاكل  مــن  ســـواء  للموقع 
أوبئة  أو  لبيئية  الظروف  أو  الجوية 
مرضية فإنة يؤثر على جميع القطعان 
المشاكل  وتــعــتــبــر  واحـــد  وقـــت  ــى  ف
المرضية أخطر المشاكل التى تواجه 

هذا النظام 
ثــانــيــا: زيـــــادة خـــطـــورة الــتــعــرض 

لألمراض
العمر  ــظــام  ن فــى  نــجــد  بينما   
كنقل  الخدماتية  الوسائل  أن  الواحد 
مرتين  أو  مــرة  تتم  والبيض  العلف 
أسبوعيا نجد فى حالة تعدد األعمار 
ذلك  من  أكثر  الموقع  إلى  تأتى  إنها 

وتشمل على سبيل المثال:
نقل األعالف - الزوار- القطعان 
الدواجن  نقل  وســيــارات   - الجديدة 

للمجازر أو التسوق 
نقطة  إلى  تأتى  األشياء  كل هذه 
التمركز فى موضع اإلنتاج والتى منها 
وتعرض  وإنتشار  إنتقال  فرص  تؤمن 
القطعان للمرض بشكل أكبر وأوسع.

 ثــالــثــا: عــــدد كــبــيــر مـــن الــطــيــور 
يتأثر باملرض

العنبر  ــى  ف ــمــرض  ال ــى حــالــة  ف
منه  نحد  أن  يمكن  الواحد  المعزول 
قبل  له  الصحى  الحجر  ويمكن عمل 
الــمــزارع  أو  العنابر  فــى  ينتشر  أن 

األخرى.
ولــكــن فــى حــالــة تــعــدد األعــمــار 
نتيجة لقرب العنابر ووسائل الخدمة 
والعمالة  النقل  وسائل  من  المشتركة 
حركة  وكــذلــك  والــمــعــدات  واألدوات 
السيطرة  تجعل  أمـــور  كلها  ــهــواء  ال
المستحيالت  مــن  للمرض  ــعــزل  وال
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العنابر  إلى  المرض  ينتشر  وبالتالى 
األخرى وبهذه الطريقة تعتبر األعمار 
المتعددة كأنها عنبر واحد ولكن كبير 

مقسم !! 
 رابعا: عدم القدرة على احلد من 

املرض املتوطن أو إستئصاله
يمكن  الواحد  العمر  مــزارع  فى   
كثيرمن  عــلــى  والـــقـــضـــاء  الــتــحــكــم 
الـــمـــيـــكـــروبـــات وذلـــــك بــالــتــنــظــيــف 

والتطهير بعد التخلص من القطيع
ــار  ــدد األعــم ــع ــة ت أمـــا فـــى حــال
وسهولة  األعــمــار  إلخــتــالف  نتيجة 
تخلق  المرضية  الميكروبات  إنتشار 
القطيع  ــن  م مرضيةمغلقة  دائــــرة 
حديثا  اآلتية  القطعان  إلى  المصاب 
إلى قطيع من  وبمجرد دخول مرض 
إلى  المرض  إنتقال  المستحيإلقاف 
علية وهكذا  والقضاء  المزرعة  باقى 
من  مغلقة  دائــرة  فى  المزرعة  تسير 

األمراض ومسبباتها 
ــنـــاك بــعــض  وخــــاصــــة الــــقــــول هـ
الــنــقــاط الـــتـــى يــجــب مــراعــاتــهــا 

وإتباعها:
يحظر على العاملين تربية طيور   -
بالطبع  تكون  والتى  منازلهم  فى 

حاملة لمسببات األمراض 
وعدم  الزائرين  من  الحد  يجب   -
دخولهم إلى العنابر إال فى حالة 
الـــضـــرورة الــقــصــوى وفـــى هــذه 
ومالبس  أحذية  يرتدون  الحالة 
مــع مالحظة  بــالــمــوقــع  خــاصــة 

اإلستحمام قبل الدخول 
الطيور  يجب تطهير عربات نقل   -
قطيع جديد  لجلب  الدخول  قبل 

أوتحميل قطيع من المزرعة

الجديدة  القطعان  إختبار  يجب   -
سيرولوجيا وذلك للتأكد من أنها 
معدية  ألمـــراض  حاملة  ليست 

ليست موجودة بالمزرعة 
بالسلك  العنابر جيدا  قفل  يجب   -
والحيوانات  البرية  الطيور  لمنع 
الطيور  أن  حــيــث  الــدخــول  مــن 
العدوى  تعتبر من مصادر  البرية 

الشديدة الخطورة 

احليوانات األخرى

الكالب  دخــول  منع  على  العمل 
والفئران  البرية  والطيور  والقطط 
بعمل  وذلـــك  بــاتــا  منعا  ــرذان  ــجـ والـ
خطط مكافحة طبقا لألسس العلمية 

الصحيحة.

الطيوراملريضة والنافقة

بصفة عامة يجب عدم اإلحتفاظ 
المزارع وذلك  المريضة فى  بالطيور 
تــفــاديــا إلنــتــشــار األمـــرض حيث أن 
بشكل  ماتشفى  نـــادرا  الطيور  هــذه 
كامل وتبقى نقاط ضعف فى القطيع 
مهاجمتها  الميكروبات  على  يسهل 
واإلستيطان بها ومن ثم بقية القطيع 
ولذلك البد من التخلص منها بأسرع 

وقت ممكن.

من  للتخلص  طــريــقــة  وأفــضــل 
الطيور النافقة والمريضة هو الحرق 

حتى الرماد 

مكافحة احلشرات
الحشرات  جميع  مكافحة  يجب 
ــدواجــن وذلـــك بالرش  ــزارع ال فــى مـ
أسبوعيابامطهرات  المزرعة  لشوارع 

المضادة للحشرات 
وكذا رش العنابر من الداخل بعد 
تغيير  مالحظة  مــع  دورة  كــل  إنتهاء 
بإستمرار  الحشرى  المبيد  نوعية 
حتى نتفادى توالد أجيال مقاومة من 

الحشرات ضد المبيد
مكافحة القوارض

مكافحة  فــى  ــمــرار  األســت يــجــب 
القوارض دائما حيث إنها عامال مهم 
وباإلضافة  األمــراض  نقل  فى  للغاية 

إلى األضرار األخرى المباشرة 
١3-األمراض 

الممكن  من  األمــراض  معظم  إن 
أن تسبب عدم التجانس فى القطيع 
ــى يجب  ــت ــن أهـــم األمـــــراض ال ــك ول
وقائى  برنامج  خــالل  من  مكافحتها 
واضـــح ومــحــدد بــدايــة مــن عمليات 
التطهير واإلجراءات الوقائية األخرى 

وإجراءات األمن الحيوى وهى
منها  المناعى  التثبيط  مسببات   -
ــى ســبــيــل الــمــثــال الــســمــوم  عــل
الجمبورو  اللقاحات   - الفطرية 
 Hot القوية  العترة  ذات  الحية 
 CAA األنيميا المعدية - strain

IBD مرض الجمبورو  -
ND مرض النيوكاسل  -

IB إلتهاب الشعب المعدى  -
ENTERITIS إلتهاب األمعاء  -
COCCIDIOSIS الكوكسيديا  -

MAS سوء اإلمتصاص  -
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فيروسات أمراض األورام السرطانية 
)الليكوزيس/ ساركوما(

تحت الظروف الطبيعية، الليكوزيس أو مرض الكبد الكبير أو الليكوزيس الليمفاوي هو األكثر 
شيوعا في مجموعة أمراض األورام السرطانية الخاصة بقطعان الدجاج الليكوزيس/ ساركوما، 
على الرغم من ذالك في سنة 1٩٩0كان الليكوزيس النخاعي )myeloid leukosis( هو السائدة 

في دجاج اللحوم. 
الفيزيائية  RNA وهي تمتلك نفس الخصائص  تنتمي أعضاء هذه المجموعة الي فيروسات 
والجزيئية وتتحد جميعه في جين مشترك موجودة في جوهر فيروسات الليكوزيس/ ساركوما 

وهو ألجين الرئيسي )P27( ويشكل األساس للعديد من االختبارات التشخيصية. 
مجموعة  فيروسات  بعض  التجريبية  الناحية  من  الدجاج،  في  فقط  طبيعي  بشكل  يحدث  اللمفاوية  الليكوزيس 
الليكوزيس/ ساركوما ممكن أن تصيب وتنتج األورام في األنواع األخرى من الطيور أو حتى الثدييات، ومن المعروف 

أن العدوى موجودة تقريبا في كل قطعان الدجاج باستثناء بعض قطعان SPF الذي تم القضاء عليه.

د/ عادل عز الرجال - استشاري أمراض الدواجن

األورام التي تسببها مجموعة فيروسات الليكوزيس/ ساركوما

Synonyms (مرادفات)Neoplasm (األورام)

Big liver disease, lymphatic leukosis ,visceral lymphoma, lymphocytoma , 
lymphomatosis, visceral lymphomatosis, lymphoid leukosis.

Lymphoid leukosis

Leukemia, intravascular lymphoid leukosis,erythroleukosis, erythromyelosis, 
erythroblastosis, erythroid leukosis 

Erythroblastosis

Leukemic myeloid leukosis, leukomyelose, myelomatosis, myeloblastosis 
,granuloblastosis ,myeloid leukosis.

Myeloblastosis

Myelocytoma, aleukemic myeloid leukosis, leukochloroma,
myelomatosis

Myelocytoma(tosis)

Connective tissue tumors
- Fibroma and fibrosarcoma
- Myxoma and myxosarcoma
- Histiocytic sarcoma
- Chondroma
- Osteoma and osteogenic sarcoma
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 اخلسائر الناجتة عن هذا املرض
٪1الي  من  نافق  المرض  يسبب 
2٪، مع خسائر في بعض الحاالت قد 

تصل الي 20٪≤. 
في حالة العدوى تحت السريرية، 
والتي تصيب معظم قطعان الدواجن، 
الكيفي  اإلنــتــاجــي  األداء  مــن  تقلل 
البيض  إنتاج  ذلك  في  بما  والكمي، 

والجودة. 
و علية قامت العديد من شركات 
وخاصة  التجارية،  الــدواجــن  تربية 
تخفيض  في  البياض  قطعان  منتجي 
تواتر اإلصابة بشكل كبير في الجدود 

واألمهات.
ــج مــكــافــحــة هــذا  ــرام تــوســعــت ب
الـــمـــرض فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة، 
غير  أو  نـــــادرة  عــــدوى  ــحــت  وأصــب
موجودة في بعض القطعان التجارية. 
ظهور األورام في مرض الليكوزيس 
اللمفاوية حتى في القطعان المصابة 
بــشــدة عــــادة مــنــخــفــض يــصــل الــي 

)>4٪(، والمرض غالبا مستترة. 

تم اإلبالغ عن وفيات زائدة بقدر 
يصل الي 1.5٪ في أسبوع في قطعان 
أمهات اللحم التجارية المصابة بشكل 
طبيعي مع فيروس الليكوزيس الطيور 

.J المجموعة الفرعية
امُلسبب 

لتصنيف  الدولية  اللجنة  وضعت 
ــفــيــروســات مــجــمــوعــة فــيــروســات  ال
الــســرطــانــيــة  األورام  أمــــــــراض 
في  للطيور  ســاركــومــا  الليكوزيس/ 
وعائلة   Alpharetrovirus جنس 

 .Retroviridae
وفيروسات هذه المجموعة تنتمي 
الحامض  فــيــروســات  مجموعة  الــي 
بوجود  تتميز  والتي   )RNA( النووي 
أمر  وهــو  العكسي،  الــنــاســخ  أنــزيــم 
 DNA ضروري لتشكيل لب الفيروس

أثناء التكاثر في الخلية.
- تصنيف ساللة الفيروس.

ــي أســـــــــــاس األجــــــســــــام  ــ ــلـ ــ عـ  -1
ــمــضــاد لــلــفــيــروس  الــمــنــاعــيــة ال

)Antigenicity(

اللمفاوية  الــلــيــكــوزيــس  امـــرض   •
الدجاج مقسمة  في  التي تحدث 
 A،( فرعية  مجموعات   6 ــى  إل
أساس  على   )Jو  ،B، C، D، E
االخـــتـــالفـــات فـــي الــبــروتــيــنــات 
تحدد  والتي  للفيروسية،  المغلف 
ــمــاط  ــام الــمــنــاعــيــة، وأن األجـــسـ
أفــراد  مــع  الفيروسية  الــتــدخــل 
المجموعات  ومختلف  نفس  من 

الفرعية االخر.
اللمفاوية  الــلــيــكــوزيــس  امـــرض   •
ــدث في  ــحـ ــي تـ ــتـ الـــداخـــلـــيـــة الـ
الحجل،والسمان  طائر  الفزينت، 
مقسمة إلى 4 مجموعات فرعية 

)Iو ،F، G، H( هي
المجموعات الفرعية A وB هي   •
األكثر انتشارا في الدول الغربية. 
للمجموعة  األولــيــة  العزلة  منذ   •
ليكوزيس  لــفــيــروس   J الفرعية 
الطيور في إنجلترا، وقد تم عزل 
الفيروس من أمهات الالحم التي 

Embryonal nephroma, renal adenocarcinoma, adenosarcoma,
nephroblastoma, cystadenoma 
Papillary cystadenoma, carcinoma of the kidney
Adenocarcinoma of the testis 

Epithelial tumors
- Nephroblastoma
- Nephroma
- Hepatocarcinoma 
- Adenocarcinoma of pancreas 
- Thecoma 
- Granulosa cell carcinoma 
- Seminoma
- Squamous cell carcinoma

Hemangiomatosis, endothelioma, hemangioblastomas,hemangioendotheliomasEndothelial tumors
- Hemangioma
- Angiosarcoma 
- Endothelioma 
- Mesothelioma 

Marble bone, thick leg disease, sporadic diffuse osteoporostitis, osteopetrosis
gallinarum 

Related tumors
- Osteopetrosis
- Meningioma 
- Glioma 
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من  الــعــديــد  فــي  األورام  تــواجــه 
البلدان األخرى. 

هو   )E( الفرعية  المجموعة  ام   •
ــر مسبب  غــي ــلـــي  داخـ ــيـــروس  فـ
ــك نــتــجــت انــدمــج  ــ لـــــألورام وذل
 DNA مع  الفيروسية  الجينات 

الخلية المضيفة. 
جميع سالالت فيروس الليكوزيس   •
مع  ــألورام،  ل مسبب  الطيور هي 
وجود بعض االختالفات في قدرة 

التوريم وقدرة تنسخي. 
حديثا تم عزل فيروس ليكوزيس   •
النوع  غــالف  من  مركب  الطيور 
 J النوع  نــووي  حمض  وتكرار   B
الليكوزيس  في مرض  ذلك  وكان 
البياض  قطعان  فــي  النخاعي 

التجارية.
•  وقد تم عزل فيروس مركب آخر 
من لقاحات مرض الماريك ملوثة 
من  الطيور  ليكوزيس  بفيروس 
A وتكرار حامض  غالف فرعية 

نووي لفرعي E لتكون. 
إعادة  تحدث  أن  يمكن  وبالتالي،   •
التركيب بين مجموعتين فرعيتين 
الليكوزيس  فيروس  من  مختلفة 
الميدانية  الظروف  في  الطيور 

وهذا يسبب خسائر اقتصادية.
طرق انتقال العدوى 

الطبيعي  الحاضن  هــو  الــدجــاج   •
مجموعة  من  الفيروسات  لجميع 

الليكوزيس/ ساركوما. 
لم يتم عزل هذه الفيروسات من   •
باستثناء  األخــرى  الطيور  ــواع  أن

الدراج والحجل، والسمان. 
يتم فرز فيروس ليكوزيس الطيور   •
أو  الــزالل  الدجاجة في  قبل  من 

صفار البيض، أو كليهما. 
فترة  بعد  تحدث  ربما  الــعــدوى   •

التحضين.
المصاب  الدجاج  تفشل  خلقيا    •
وعادة  المناعية،  األجسام  إلنتاج 
طول  للفيروس  حاملة  تبقى  ما 

الحياة. 
هو  الفقس  بعد  األفقي  العدوى   •
أيــضــا مــهــم، وخــصــوصــا عندما 
الفقس  بعد  الكتاكيت  تتعرض 
ــجــرعــات عــالــيــة من  ــاشــرة ل مــب
الفيروس، على سبيل المثال، في 
في  أو  خلقيا  دجاج مصاب  براز 

لقاحات ملوثة. 
يتكاثر  أفقيا  المصاب  الــدجــاج   •
الفيروسية في الدم ثم تليها إنتاج 
هذا  ويستمر  المضادة  األجسام 
بظهور  وتنتهي  طويلة  فترة  الــي 

األورام. 
ــرى تــزيــد من  تــوجــد عــوامــل أخـ  •
األفقي  لإلصابة  الدجاج  قابلية 
ــود األجــســام  ــدم وجــ وتــشــمــل عـ

ووجــود  األمــهــات  فــي  المناعية 
 )retroviruses( فـــيـــروســـات 
تلك  سيما  ال  المنشأ،  داخــلــيــة 
المرتبطة بي جين )K( المسئول 

عن تأخر الريش. 
في  ــرا  ــواتـ تـ ــر  ــث أك هـــي  األورام   •
الــرأســيــة مــن اإلصابة  اإلصــابــة 
الكثير  يتعرض  ولــكــن  األفــقــيــة، 
أفقيا من  الــدجــاج إلصــابــة  مــن 

الرأسية. 
لألجنة  اإلصابة  انتقال  معدالت   •

عادة ما تكون ٪1 -٪10. 
ويتعرض كل الدجاج إلي اإلصابة   •
تقريبا  الــمــصــاب  الــقــطــيــع  فــي 
الرأسية،  االتــصــال.  طريق  عــن 
واإلصابة األفقي في وقت مبكر 
ــي إفـــراز الــفــيــروس في  يــؤدي ال

البيئة وفي البيض. 
العدو المتأخرة )أي اإلصابة في   •
من  العمر(  مــن  أســبــوع   20-12
غير المرجح أن يؤدي إلى إفراز 

الفيروس.
الــفــيــروس ليس شــديــد الــعــدوى   •
مــقــارنــة مــع فــيــروســيــات أخــرى 
عن  بسهولة  مفعولها  ــطــال  وإب

طريق المطهرات. 
يوجد أربع فئات من عدوى فيروس ليكوزيس الطيور يف الدجاج ناضجة: 

م
وجود 

فيروس 
الدم

وجود 
أجسام 
مناعية

الوصف

-v,-AB--سرب خالية من العدوى والطيور مقاومة وراثيا
+v,-AB+-اقل من 10٪ يتم االنتقال الفيروس راسيا
+v, +AB++
-v,+AB-+نسبة كبيرة
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عليه  القضاء  أو  تخفيض  يمكن   •
من خالل إتباع األمن الحيوي. 

فيروس  انتقال  في  الــذكــور  دور   •
مؤكد.  غير  الــطــيــور  ليكوزيس 
الديوك المصابة على ما يبدو ال 
تؤثر على معدل العدوى الراسية 
باعتبارها  تعمل  بل  الذرية  الــي 
ــادر  ــروس ومـــصـ ــيـ ــفـ حــامــلــي الـ
التناسلية  الــعــدوى  أو  االتــصــال 

للطيور األخرى.

 )Pathogenesis( املرضية
الـــلـــيـــكـــوزيـــس الـــلـــمـــفـــاويـــة هــو   •
النظام  في  الخبيث  االستنساخ 
البرسا.  بــي  الــخــاص  اللمفاوية 
البرسا  دائما في  التحول يحدث 
السليمة، في كثير من األحيان قد 
 8-4 من  مبكر  وقــت  في  تحدث 

أسبوع بعد العدوى.
األورام غالبا ما تكون غير قابلة   •
من  أسبوع   14  ~ حتى  للكشف 

العمر.
الوفاة قبل 14  نــادرا ما تحدث    •
أسبوع من العمر وأكثر تكرارا في 
وقت قريب من النضج الجنسي. 

المرض،  هذا  من  الوقاية  يمكن   •
ــور من  حــتــى يــصــل إلـــى 5 شــه
العمر، من خالل العالجات التي 

تدمر البرسا. 
تتكون  الـــحـــاالت  ــن  م كثير  ــي  ف  •
من  تقريبا  كامل  بشكل  األورام 
الــخــاليــا الــلــيــمــفــاويــة B والــتــي 
الغلوبولين  سطحها  على  تحتوي 

.))IgM المناعي
استجابة  ــة  أي اكتشاف  يتم  لــم    •

مناعية مضادة للورم. 
تظهر األجسام المضادة بسهولة   •

بعد اإلصابة.
ــمــرض  ل الـــلـــمـــفـــاويـــة  األورام   •
حدوثه  تعزيز  يمكن  الليكوزيس 
ــمــصــاب بــعــدوه  ــاج ال ــدجـ فـــي الـ
مشتركة مع عترة اللقاح لفيروس 
وهـــذا   serotype 2 ــك  ــاري ــم ال
الدعم يتطلب االستعداد الوراثي 
مبكر  وقت  في  واإلصابة  لدجاج 
اللمفاوية  الليكوزيس  فيروس  مع 
ــعــطــي لــقــاح  ــة إلــــى ت ــافـ ــاإلضـ بـ

 .serotype 2 الماريك
متالزمة المرض تحت اإلكلينيكي   •
تتميز بانخفاض إنتاج البيض مع 

غياب تشكيل األورام وهو األكثر 
أهمية من الناحية االقتصادية من 
والوفيات الناجمة عن الليكوزيس 

اللمفاوية. 
ــرض تــحــت  ــ ــم ــ ــع ال ــ الــــدجــــاج م  •
اإلكلينيكي عادة ما يفرز الفيروس 

في زالل البيض. 
األعراض والعامات 

ــف،  ــضــع ــدان الـــشـــهـــيـــة، ال ــ ــق ــ ف  •
واإلسهال، والجفاف، والهزال. 

الهبوط الحاد قبل الوفاة.  •
تضخم  وأحيانا  البرسا  تضخم    •

الكبد. 
تتطور  ال  قــد  المصابة  الطيور   •
ولكنها  األورام،  الــي  بــالــضــرورة 

تضع عدد أقل من البيض.
شائعة  تكون  اللمفاوية  األورام   •
والبرسا  والــطــحــال،  الكبد  فــي 
الغدد  الكلى،  في  أحيانا  وتوجد 

التناسلية، واألحشاء الداخلية. 
وقد اعتبر إشراك البرسا أساسي   •
ــرغــم مــن ذلــك  تــقــريــبــا، عــلــى ال
يسببها  أيضا  الليمفوما  البرسا 

فيروس ريتيكولوندوثيليوسيس. 
أحيانا أورام البرسا تكون صغيرة   •
لسطح  دقيق  فحص  بعد  وتظهر 

الغشاء المخاطي للجهاز. 
يــكــون تضخم األعــصــاب  ــادة،  عـ  •
الطرفية غير واضح، على الرغم 
الــعــالمــات قد  مــن أن مثل هــذه 
التجريبي  التلقيح  بعد  الحظت 
 .)J( من مجموعة فرعية فيروس

صالليكوزيس اللمفاوية، الخاليا 
اللمفاوية في العضالت 

الليكوزيس اللمفاوية، الخاليا 
اللمفاوية في الكبد
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مجهريا 

اخلــــايــــا الـــســـرطـــانـــيـــة مـــوحـــدة، 
وكبيرة. واإلنقسامية متكررة.

المصاب  اللحوم  دجاج  نوع  في   
مـــع مــجــمــوعــة فــرعــيــة J لــفــيــروس 
الــلــيــكــوزيــس الــطــيــور لــوحــظ أيضا 
انتشار األورام األخرى من الليكوزيس 

 ،myelocytomas مثل  اللمفاوية 
أورام وعائية، واألورام الكلوية. 

) )M y e l o c y t o m a t o s i s  •
 )skeletal myelocytomas(و
الــرأس،  على  نتوءات  يسبب  قد 

والصدر، والسيقان. 

تحدث  قد   )Myelocytomas(  •

في مدار العين، مما يتسبب في 
نزيف وفقدان البصر.

وعائية  أورام   )Hemangiomas(  •
ــي الــجــلــد، والــتــي  ــد تــحــدث ف ق
الدم”،  “بثور  صـــورة  تظهرفي 
ــي الــتــمــزق  ــؤدي الـ ــ والــتــي قــد ت

والنزف الدموي.
الشلل  يسبب  قــد  الكلى  أورام   •
العصب  عــلــى  الــضــغــط  بــســبــب 

الوركي. 
ــيـــروســـات  مــعــظــم ســــــالالت فـ  •
القدرة  له  ساركوما  الليكوزيس/ 
الــغــيــر  األورام  ــداث  ــ ــ إح ــي  عــل
األورام  ذلــك  فــي  )بما  لمفاوية 
 erythroblastosis اللحمية(، 
 myeloblastosis، الــحــمــر، 
وعائية،  أورام   ،myelocytomas
تصخر   ،nephroblastomas

العظم، واألورام ذات الصلة. 
تعتمد  ــكــراره  وت األورام  طبيعة   •
ساللة  الــفــيــروس،  ســاللــة  على 
الدجاج والعمر والجرعة، وطريق 

العدوى. 
فــي الــســنــوات األخــيــرة، عــدوى   •
قد  الطيور  الليكوزيس  فيروس 
ب  يسمى  ما  مع  الترافق  اظهر 
الطيور  اورم   )fowl glioma(
والتي تتميز بزيادة تنسج المخيخ 

والتهاب عضلة القلب.
A. Lymphoid leukosis (LL). Diffuse 

form affecting the liver. 

B. Erythroblastosis. Enlarged cherry 

red liver and spleen

C.Myeloblastosis. 
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D. Erythroblastosis. 

 E. Myeloblastosis.

 F. Myelocytomatosis.

G. LL tumors in the bursa ofFabricius 

(from the same bird as the liver shown 

in (A).

H. Myeloid leukosis tumor on the 

surface of the skull. (Peckham)

التشخيص
ــروس  ــيـ فـ انـــتـــشـــار  بـــســـبـــب   -
واسع  نطاق  على  الطيور  الليكوزيس 
الكشف  اختبارات  فان  الدجاج،  بين 
عزل  ذلك  في  بما  الفيروسات،  عن 
على  والــتــدلــيــل   ،PCRو الــفــيــروس 
الــمــضــادة،  األجــســام  أو  المستضد 
قد أصبحت محدودة أو ال قيمة لها 
األورام  الحاالت مجال  في تشخيص 

اللمفاوية. 
- والعالمات المميزة في التشريح 
التشخيص  في  الكبيرة  األهمية  لها 
وهي مشاركة ورمي الكبد والطحال، 
أو البرسا في حالة عدم وجود آفات 

األعصاب الطرفية. 
الصفة التشريحية ألورام الكبد 

يف الدجاج
اكبر  الطيور  فــي  األورام  توجد   -
ــعــمــر.  ال مـــن  أســـبـــوع  مـــن 14 

)Histologically( تشريحيا،
موحدة  هي  اللمفاوية  الخاليا    -
وتحتوي على  كبيرة،  الشكل،  في 

 )B-cell markers(و  )IgM(
على سطحها. 

من  الناتجة  األورام  تفريق  يتم   -
اللكوزيس  عــن  الــمــاريــك  مــرض 
التشريحية  الــعــالمــات  بوسطه 
 molecular والمجهري والتقنيات

.techniques

يمكن  ال  اللمفاوية  الليكوزيس   -
 B-cell( بسهولة تميزه عن األورام
يسببها  ــي  ــت ال  )lymphomas
 )reticuloendotheliosis فيروس
)إال بوسطه PCR ومع ذلك، فإن 
الحدوث  نادرة  ربما  األورام  هذه 

للغاية. 
 )PCR primers( يوجد العديد من  -
للكشف عن معزوالت الفيروسات 
الليكوزيس الطيور األكثر شيوعا، 
 A وخاصة المجموعات الفرعية

 .Jو
 PCR( ــدام  ــخــ ــ ــت اســ تــــم  ــا  ــمـ كـ  -
عــزل  فـــي  أخـــــرى   )primers
لفيروس   E الفرعية  المجموعة 

الليكوزيس الطيور. 
 )PCR( اختبار  استخدمت  وقد   -
اللقاحات  تــلــويــث  عــن  للكشف 
ــلــدواجــن  الــفــيــروســيــة الــحــيــة ل
الليكوزيس  ــروس  ــي ف ــســالالت  ب

الطيور.
ــت اخـــتـــبـــار  ــدمـ ــخـ ــتـ ــد اسـ ــ ــ -  وق

األجسام  للكشف عن   )ELISA(
الطيور  اللليكوزيس  الــمــضــادة 

.Jو ،A، B المجموعة الفرعية
العاج والسيطرة:

الليكوزيس  فيروس  على  القضاء 
الطيور في قطعان الجدود األولية هو 
للسيطرة على  األكثر فعالية  الوسيلة 
اللمفاوية  الليكوزيس  فيروس  عدوى 

في الدجاج. 
يتم تقييم قطعان األمهات إلفراز 
 viral( الفيروس عن طريق البحث عن
بوسطه  البيض  زالل  في   )antigens
 )enzyme immunoassays( اختبار 
للفيروس   ))biologic assays أو 

المعدي.
الدجاج  من  البيض  تجاهل  يتم 
يتم  بحيث  ــفــيــروس،  ال يــفــرز  ــذي  الـ
إنتاج قطعان منخفضة في مستويات 

العدوى. 
الطريقة  ــذه  هـ تطبيق  تــم  إذا 
إنتاج  يمكن  صغيرة،  مجموعات  في 
بسهولة  الــعــدوى  مــن  خالية  قطعان 

نسبية.
 يتم تطبيق هذه التدابير الرقابية 

فقط قطعان الجدود األولية.
بــعــض الـــدجـــاج لــديــهــا مــقــاومــة 
وراثية محددة لإلصابة مع مجموعات 

فرعية معينة من الفيروس. 
التحصين  يــكــن  ــم  ل اآلن،  حــتــى 

للوقاية من األورام واعد.
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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 أمني عبيد

البحث األول
تأثيرات إضافة مخاليط االتزان االلكتروليتي إلى العليقة واضافة 
اآلداء  معدالت  علي  الشرب  ماء  أو  العالئق  إلى  االلكتروليتي  البيتايين 
تحت  التسمين  دجــاج  في  الماء  واحتجاز  القلوي  الحامضي  واالتـــزان 

ظروف االجهاد الحراري

املصدر
Sayed M. A. M.  and  J. Downing )2015(. Effects of dietary electrolyte 

balance and addition of electrolyte-betaine supplements in feed or water on 

performance, acid-base balance and water retention in heat-stressed broilers. 

British Poultry Science  56 )2(: 195-209.

اآلثار  من  التخفيف  في  هاماً  دوراً  والبيتايين  االلكتروليتات  تلعب 
علي  االلكتروليتات  اضــافــة  تعمل  حيث  الــحــراري  لالجهاد  السلبية 
علي  البيتايين  يعمل  كما  الحراري  االجهاد  نتيجة  منها  الفاقد  تعويض 
حفظ االتزان االسموزي في داخل الجسم مما يضمن كفاءة عمل أجهزة 
يهدف  الحراري،  االجهاد  فترات  أثناء  طبيعي  بشكل  المختلفة  الجسم 
هذا البحث إلي دراسة تأثير اضافة مخاليط االتزان االلكتروليتي إلي 
العليقة واضافة البيتايين االلكتروليتي إلي العالئق أو ماء الشرب خالل 
الفترة 31 - 40 يوم من العمر علي معدالت اآلداء واالتزان الحامضي 
القلوي ومعدالت احتجاز الماء في دجاج التسمين تحت ظروف االجهاد 

الحراري.
استخدم في هذه الدراسة  240  كتكوت تسمين تم تقسمهم إلي 6 
مجاميع تجريبية بكل منها 8 مكررات بحيث يحتوي قفص التربية الواحد 
بشكل   º24م و   32 حــرارة  لدرجات  الطيور  تعريض  وتم  طيور،   5 علي 
دوري، تم اضافة مخلوط االتزان االلكتروليتي إلي المجاميع التجريبية 
بمستويين هما 180 و 220 ملليمكافيء / كجم علف )أي أن 3 مجاميع 
تجريبية تم اضافة مخلوط االتزان االلكتروليتي بمعدل 180 ملليمكافيء 
 / ملليمكافيء   220 بمعدل  اضافته  تم  األخــري  والثالثة  علف  كجم   /
كجم علف(، وفي داخل كل 3 مجاميع من السابقة تم اضافة البيتايين 

في العلف إلي واحدة وإلي الماء في الثانية أما الثالثة فلم تتم اضافته.
الطيور  نمو  معدالت  علي  سلباً  التأثير  إلي  الحراري  االجهاد  أدي 
وانخفاض  المجمع(  الداخلية )درجة حرارة  الجسم  وزيادة درجة حرارة 
االتزان  مخلوط  اضافة  أدي  بالبوتاسيوم،  االحتفاظ  علي  الجسم  قدرة 
االلكتروليتي بمعدل 220 ملليمكافيء / كجم علف تحت ظروف االجهاد 
اضافة  أدي  يــوم،   40  - عند عمر 35  الجسم  وزن  زيــادة  إلي  الحراري 
مخلوط االتزان االلكتروليتي بمعدل 220 ملليمكافيء / كجم علف عند 
درجات الحرارة المعتدلة إلي زيادة معدل احتفاظ الجسم بالبوتاسيوم، 
معامل  تحسن  إلي  الشرب  ماء  إلي  أو  العلف  إلي  البيتايين  اضافة  أدي 

احتفاظ  معدل  ــادة  وزي الماء  استهالك  معدل  ــادة  وزي الغذائي  التحويل 
االتــزان  مخلوط  من  كل  اضافة  أدي  والصوديوم،  بالبوتاسيوم  الجسم 
ومعامل  المكتسب  الجسم  وزن  تحسن  إلي  معاً  والبيتايين  االلكتروليتي 
من  ونخلص  التسمين،  لقطعان  المتقدمة  األعمار  في  الغذائي  التحويل 
 180 بمعدل  االلكتروليتي  االتزان  مخلوط  اضافة  أن  إلي  الدراسة  هذه 
مفيداً  كان  الشرب  ماء  إلي  البيتايين  واضافة  / كجم علف  ملليمكافيء 
جداً لطيور التسمين المرباة في ظروف األجواء الحارة والتي تعاني من 
االجهاد الحراري أما إذا تم اضافة مخلوط االتزان االلكتروليتي بمعدل 
220 ملليمكافيء / كجم علف فإنه يمكن اضافة البيتايين إلي ماء الشرب 

أو إلي العلف أيضاً تحت ظروف االجهاد الحراري.

البحث الثاني
مكونات  على  التسمين  كتاكيت  في  المبكر  الغذائي  التقنين  تأثير 

الذبيحة والتركيب الكيميائي للحم

املصدر
Butzen, F. M., M. M. Vieira, A. M. Kessler, P. C. Aristimunha, F. R. Marx, 

L. Bockor, and A. M. L. Ribeiro (2015). Early feed restriction in broilers. II: 
Body composition and nutrient gain. The Journal of Applied Poultry Research 
24 (2): 198-205.

العالية  الغذائية  بكفاءتها  الحديثة  اللحم  دجــاج  ســالالت  تتميز 
وبنهمها الشديد للغذاء لدرجة تصل إلي حد عدم قدرتها على التحكم 
في شهيتها مما ينتج عن ذلك الكثير من المشاكل مثل حدوث السكتة 
القلبية )مرض الموت المفاجيء( وزيادة نسبة الدهون في الذبيحة نتيجة 
أثبتت  دهــون،  إلي  الغذاء  من  الكبير  الفائض  بتحويل  يقوم  الجسم  أن 
العديد من الدراسات أن عمل برنامج للتقنين الغذائي المبكر في كتاكيت 
التسمين يحمل العديد من المميزات منها تحسين جودة الذبيحة وتقليل 
محتواها من الدهون باالضافة إلي تحسين محتوي اللحم من البروتين. 
أجريت الدراسة التي بين أيدينا األن بهدف دراسة تأثير التقنين الغذائي 
المبكر في كتاكيت التسمين )ذكور واناث( على مكونات الذبيحة والتركيب 

الكيميائي للحم.
أنثي  كتكوت   384 و  ذكر  كتكوت   384 الدراسة  هذه  في  استخدم 
من ساللة كب Cobb 500( 500( تم تقسيمهم إلي 4 معامالت من عمر 
8 – 16 يوم، وكانت المعامالت كالتالي: )1( مجموعة المقارنة وكانت 
بدون تقنين غذائي أي كانت الطيور تأكل حتي الشبع،)2( تقنين غذائي 
كمي وكانت الطيور تأكل )80٪( حتى الشبع، )3( تقنين زمني حيث كانت 
يسمح للطيور بأن تأكل لمدة 8 ساعات/ اليوم، )4( تقنين نوعي حيث 
كاولين(، و )10٪ قشر  وبها )٪10  القياسية  العليقة  تأكل  الطيور  كانت 
األرز(،وقد أظهرت النتائج أن التقنين الوقتي كان األشد تأثيرا وخاصة 
على الذكور   التي أعطت معدل زيادة في البروتين أقل عند عمر 42 
يوم، كما أن احتمالية أن يكون للتقنين الغذائي دور في خفض الدهون 

في الذبيحة لم يتم مالحظته.
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Main topics - Scientific research
Effects of dietary electrolyte balance and 
addition of electrolyte–betaine supplements 
in feed or water on performance, acid–base 
balance and water retention in heat-stressed 
broilers

Sayed M. A. M.  and  J. Downing

British Poultry Science (2015)  56 (2): 195-209

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

It is suggested that when using a diet with DEB 
of 180 mEq/kg, adding the El-Be supplements in 
drinking water was more beneficial than in feed. 
Adding the supplements in feed or water was 
equally useful when using DEB of 220 mEq/kg.

Early feed restriction in broilers. II: Body 
composition and nutrient gain

Butzen, F. M., M. M. Vieira, A. M. Kessler, P. C. 
Aristimunha, F. R. Marx, 

L. Bockor, and A. M. L. Ribeiro
The Journal of Applied Poultry Research 
(2015) 24 (2): 198-205.
Two experiments were performed, in 
male and female broilers separately, to 
evaluate the effect of early feed restriction 
on the composition, gain, and efficiency of 
nutrients retention by comparative slaughter. 
Treatments were applied from 8 to 16 d age 
as follows: without feed restriction [standard 
feed (SF) ad libitum]; quantity restriction 
(80% ad libitum consumption of SF); time 
restriction (SF offered throughout 8 h/d); 
and quality restriction (SF diluted with 10% 
kaolin and 10% rice hulls containing 80% 
of the limiting nutrients). The broilers were 
raised in pens and 6 replications/treatments 
were used. The composition and body gain 
of DM, CP, and EE, and efficiency of protein 
and energy retention were evaluated. Time 
restriction was considered the most severe, 
mainly in males that showed less protein gain 
at 42 d age. Proportional body gain of EE 
was higher than that of CP in the refeeding 
period in the quantity and time restricted 
broilers and no improvement in the protein 
retention efficiency was observed in those 
birds previously restricted. The possibility 
that feed restriction decreases carcass fat 
was not observed.
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4. Hatcher environment including temperature 

and humidity and their effect on early 
embryonic death.

5.  Hygienic status, disinfection process of 
hatcheries and environment in which eggs 
are stored, incubated and handled post 
hatching.

4. Homogencity of broiler flocks
Eng. Mosaad Habshy
Herein, the author discussed in brief the factors 
affecting homognicity in broiler.
The author classified these factors to three 
main categories as follows:
1. The source of day old chicks (Breeder 

flocks).
2. Hatching management and condition of 

fertilized eggs.
3. Management and rearing broiler chicks at 

farm level.
The factors affecting homogncity in broiler 

farms are:
1. Bird sex (difference between male and 

female).
2. Initial weight of day old chicks.
3. Quality of day old chicks in terms of free from 

deformities, no omphalitis, has good bone 
structure, not suffering from dehydration, 
no ascitis etc.

4. Exposure of day old chicks to early 
dehydration in hatcheries or during 
transportation or as a results of bad 
management during incubation inside the 
farm.

5. Temperature during incubation of young 
chicks.

6. Bad ventilation inside the farm.
7. Percent of relative humidity.

8. Lighting programmes
9. Quality of feed and feeding programmes
10. Quality of water and watering systems
11. Stocking density inside the farm.
12. Bio-security level.
13. Diseases affecting birds specially, 

Gumboro, IB, ND, MAS and Coccidiosis 
etc.

5. Oncognic viruses, Leukosis/Sarkoma 
Group

Dr. Adel Ezz El- Regal

Lymphoid leukosis: It is a neoplastic (tumour 
causing) viral infection of chickens that is 
found in flocks worldwide

Etiology: Lymphoid leukosis is caused by 
certain members of the leukosis/sarcoma 
group of avian retroviruses.

Signs includes: Depression, Emaciation, Loss 
of weight, Persistent low mortality, enlargement 
of abdomen, liver or bursa.

Post-mortem lesions includes: Focal grey to 
white tumours, initially in the bursa, then liver, 
spleen, kidney etc. Liver may be very large.

Microscopic - cells lymphoplastic

Diagnosis: History, age, lesions, cytology. It 
must be differentiated from tumors Marek’s 
disease and coligranuloma.

Prevention: Eradication of avian leukosis 
virus from primary breeding stocks is the most 
effective means to control avian leukosis virus 
infection and lymphoid leukosis in chickens. 
vaccination for tumor prevention has not been 
promising.
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1. The real concept of economic nutrition in 
poultry
Prof. Dr. Sayed SHalash
The concept of economic feeding of poultry is 
very important, as this concept is bifurcated into 
many important points to be considered by poultry 
farmers. With the huge progress in the field of 
genetics and the development of specialized 
breeds, whether for the production of eggs, meat 
or distinctivebirds in terms of high productivity, the 
concept of economic nutrition has a broader and 
more comprehensive meaning to include many 
important points in terms of  Covering  the bird's 
nutritional needs from all the nutrients it needs 
during its lifetimes  and different productivity at 
the lowest possible cost and to enable i to show 
the best genetic characteristics.

2. Control of microbial threatens during 
manufacturing and processing of poultry
Prof. dr. Ali A. Bahout
In this article the author briefly mentioned the 
causes of microbial contamination of poultry 
by food borne pathogens which  causing 
food poising for human and focusing in more 
details  on Salmonella, Listeria monocytogenes, 
Campylobacter jejuni, Clostridium perfringens, 
Streptococcus aureus and Escherichia coli.
Control methods to reduce microbial 
contamination of poultry during manufacturing 
and processing in poultry slaughter houses are 
discussed.
The control strategy should cover several points 
during poultry processing and manufacturing:
1. Management of live poultry in the farm by 

withdrawing of feed before transportation to 
slaughter house and decrease stress during 
transportation

2. Application of good manufacturing practice 
during processing of poultry

3. Slaughtering and scalding process
4. De-feathering and evisceration
5. Carcass washing and cooling (chilling and 

freezing)
6. Cleaning and disinfection
7. Hygienic disposal of wastes
8. Application of Hazard Analysis Critical 

Control Points (HACCP).

3. Improving embryonic growth in hatching 
eggs
Dr. Mahmoud Abdel Azeem Deeb
In this article the author discuss the management 
factors affecting embryonic growth in hatching 
eggs and how the embryonic growth could be 
improved by modulation of such factors. There 
are several management factors affecting 
embryonic growth in hatching eggs  which start 
early before putting the hatching eggs in the 
hatcheries among the are the followings.
1. Hatching Eggs collection, handling.
2. Eggs disinfection which should be 

performed in three cases, firstly, in the farm 
within (1-2) hours post collection , secondly 
at the hatcheries and before putting it in 
eggs storing room, third one if the there is 
hygienic problems in hatcheries.

3. Eggs storing: three is inverse relationship 
between of the length of storing period and 
storing temperature:
- Duration of egg storage (4-6) days 

…..storing temperature 18 -10 c.
- Duration of egg storage (7-10) days ….. 

storing temperature 16 -17 c.
- Duration of egg storage (11-14) days 

….. storing temperature 14 -25 c.

Main topics
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Bacterial resistance to antimicrobial drugs has become 

an issue of increasing global concern during this period, 

due to the growing concern of international organizations 

concerned with human and animal health that the use 

of antimicrobial drugs in veterinary field could threaten 

human health if antibiotic-resistant bacteria emerged in 

animals and transported to humans through food chain or 

environment.

The World Health Organization has considered that the control of antibiotic 

resistance is one of its main responsibilities, and the global plan to eliminate 

this phenomenon was approved by the organization in May 2015, the aim 

of this plan is to prevent the emerging of bacterial resistance to antibiotics 

with maintain continued effective and safe treatment of diseases in both 

animals and humans.

   The world is witnessing a significant increase in the production of poultry 

without antibiotics in many countries of the world, especially the European 

Union countries and the United States of America as a result of tightening 

health procedures issued by the regulatory authorities in the world in this 

regard.

As it is expected, many international poultry legislation regarding the use 

of antibiotics will be added soon, which may affect the poultry industry 

in our Arab region. Poultry projects that market their production locally 

internationally should keep pace with the ongoing development of the 

poultry industry by developing alternative scenarios for abandoning the 

use of antibiotics in poultry production to meet the standards expected 

from global regulators such as OIE, FDA, EFSA and other relevant 

organizations.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah
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