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حّققت المملكة العربية ال�سعودية طفرة 
زراعيًة كبرى في العقود الثالثة الأخيرة مع 
تحويل العديد من اأرا�سيها ال�سحراوية اإلى 
اأهم  من  يعد  بما  خ�سراء،  زراع��ي��ة  حقول 
ال�سعودية خا�سة  بها  تتميز  التي  الإنجازات 
ال�سحراوية  ال��دول  من  واح��دة  تعتبر  واأنها 
الأمطار  هطول  معدلت  اأدن��ى  ت�سجل  التي 
فقط.  �سنويا  بو�سة  اأربعة  بواقع  العالم  في 
في  رائ���دة  مكانة  المملكة  تحتل  وال��ي��وم، 
المنتجات  م��ن  وا���س��ع��ة  ت��ول��ي��ف��ة  ت�����س��دي��ر 
اأ���س��واق  اإل���ى مختلف  ال��زراع��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة 
واإنتاج  الع�سوية  الزراعات  وخا�سة  العالم، 
والأجبان  الألبان  والزيتون ومنتجات  الزيت 
وال��ب��ي�����ض وال�����س��م��ك وال���دواج���ن وال��ف��واك��ه 

والخ�سروات والزهور.  
وع����ل����ى ال����رغ����م م����ن ال���م�������س���اح���ات 
ال�سحراوية ال�سا�سعة لديها، فاإن ال�سعودية 
المناخ  المناطق ذات  اأي�سًا عددًا من  ت�سم 
وخا�سة  الزراعي  الإنتاج  لتعزيز  المنا�سب 
المملكة  اتخذت  وبالفعل،  منها.  الع�سوية 
خطوات كبيرة نحو تطوير القطاع الزراعي 
المحلي وذلك من خالل تنفيذ م�ساريع الري 
خالل  من  ال��زراع��ي  التو�سع  ودع��م  الكبرى 
اإلى  القاحلة  الأرا���س��ي  من  العديد  تحويل 
اأرا�ض خ�سبة �سالحة للزراعة. ويعد القطاع 
اأ�سا�سيًة  رك��ي��زة  ال��ي��وم  المحلي  ال��زراع��ي 
الإقت�ساد  عليها  يقوم  التي  ال��رك��ائ��ز  م��ن 

ال�سعودي.
المدن  اإحدى  الجوف من  وتعد منطقة 
اأكثر  ال��زراع��ة  وه��ي  اإزده����رت فيها  ال��ت��ي 
الزيتون  بزراعة  اهتمامًا  المملكة  مناطق 
ال��زي��ت��ون ق��راب��ة  اأ���س��ج��ار  ح��ي��ث تبلغ ع���دد 

المنطقة  وت�����س��وق  12.300.000����س���ج���رة 
اوروبا  دول  وبع�ض  داخلها  ال�سنوي  اإنتاجها 

والدول العربية.
وياأتي تطوير القطاع الزراعي في اإطار 
تنتهجها  التي  الخم�سية  التنموية  الخطط 
الحكومة ال�سعودية لتقليل معدلت الإعتماد 
على الإيرادات المتاأتية من �سادرات النفط 
كم�سدر رئي�ض للدخل وفي الوقت نف�سه زيادة 
الإنتاج الغذائي في ظل نمو التعداد ال�سكاني 
ويعد  المملكة.  المعي�سة في  واإرتفاع م�ستوى 
من  المالية  والم�ساعدات  الحكومي  الدعم 
�ساهمت في تحقيق  التي  الأ�سا�سية  العوامل 
مع  بالتزامن  الكبير  الزراعي  التو�سع  هذا 
الجهود غير الم�سبوقة التي ت�سهدها المملكة 
المتاحة.  ال��زراع��ي��ة  الإم��ك��ان��ات  لتوظيف 
اأحدث  تبني  على  اأي�سًا  ال�سعودية  وعكفت 
اأنواع  التكنولوجيا والآلت المتطورة لزراعة 
بالمنفعة  عاد  بما  المحا�سيل،  من  مختلفة 
الدفيئات  �سناعة  نمو  م�ستوى  على  الكبيرة 
ال��زراع��ي��ة وت��ط��وي��ر ال��م�����س��اري��ع ال��زراع��ي��ة 
في  كبير  حد  اإلى  ذلك  اأ�سهم  وقد  الكبرى. 
ال�سعودية  في  الذاتي  الإكتفاء  م�ستوى  رفع 
المنتجات  ب��ع�����ض  ت�����س��دي��ر  ع��ج��ل��ة  ودف����ع 
الزراعية كالقمح والتمور والبطيخ والدواجن 

والبي�ض والحليب الطازج.
»المعر�ض  ينطلق  ال�سياق،  ه��ذا  وف��ي 
ال��زراع��ي ال�����س��ع��ودي«، ال��ح��دث الأك��ب��ر من 
ال��زراع��ي  المجال  ف��ي  المتخ�س�ض  ن��وع��ه 
تحت  عام  كل  الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  في 
رعاية ودعم وزارة الزراعة ال�سعودية بهدف 
جمع ال�سركات المحلية والمتخ�س�سين من 
مختلف اأنحاء منطقة ال�سرق الأو�سط واأوروبا 

واح��د  �سقف  تحت  واآ���س��ي��ا  والأم��ري��ك��ي��ت��ي��ن 
والخدمات  المنتجات  اأح��دث  لإ�ستعرا�ض 
من�سة  الحدث  ويقدم  الزراعية.  والمعدات 
رفيعة  ال�سخ�سيات  م��ن  ل��ل��زوار  م��م��ت��ازة 
والوكالت  والتجار  والم�سنعين  الم�ستوى 
لبناء  الإخت�سا�ض  واأ�سحاب  والموزعين 
فر�ض  من  وال�ستفادة  المتينة  ال�سراكات 
النمو المتاحة في اأ�سواق دول مجل�ض التعاون 

الخليجي عموما وال�سعودية خ�سو�سا.

»المعر�ض  م��ن  ال��ع��ام  دورة  و�ستقام 
ال�سعودي  و«المعر�ض  ال�سعودي«،  الزراعي 
�سركة  تنّظمهما  ال���ذي  ال���غ���ذاء«  لتغليف 
»الريا�ض للمعار�ض«، في الفترة من 28 ذو 
 14 اإل��ى   11( المقبل  محرم   1 اإل��ى  الحجة 
الدولي  الريا�ض  مركز  في  2015م(  اأكتوبر 
بالتزامن  وذل��ك  والمعار�ض،  للموؤتمرات 
لالأغذية  ال�سعودي  »المعر�ض  فعاليات  مع 

الزراعية 2015«.

معالي  الحدث  يفتتح  اأن  المقرر  ومن 
عبدالمح�سن  ب��ن  عبدالرحمن  المهند�ض 
وذلك  ال�سعودي،  ال��زراع��ة  وزي��ر  الف�سلي، 
بم�ساركة ما يزيد على 350 جهة عار�سة من 
من  ونخبة  والعالم  المنطقة  اأنحاء  مختلف 
ال�سركات المحلية لت�سليط ال�سوء على اآخر 
التطورات والإبتكارات في المجال الزراعي. 
ال�سعودي«  ال��زراع��ي  »ال��م��ع��ر���ض  ويحظى 
و«المعر�ض ال�سعودي لتغليف الغذاء«  برعاية 
و�سركة  ل��ل��دواج��ن«  فقيه  »م����زارع  م��ن  ك��ل 
اإلى  بالإ�سافة  ما�سيين،  كراعيين  »اأرا�سكو« 
بالريا�ض«  ال�سناعية  التجارية  »ال��غ��رف��ة 

ك�سريك اإ�ستراتيجي.

يف اإطار اجلهود لتقليل الإعتماد على مبيعات النفط

السعودية تعّزز مكانتها العالمية 
في تصدير المنتجات الزراعية واأللبان
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�ل���م���ق���الت �ل���������و�ردة ف����ي ه�����ذه �ل��م��ج��ل��ة ت��ع��ب��ر ع����ن ر�أي ك��ات��ب��ي��ه��ا

اإفتتاحية العدد
اأ�سعدتنا ردود فعل العديد من الجهات العاملة 
مرحبة  وردتنا  التي  ال��دواج��ن  �سناعة  قطاع  في 
ب�سدور مجلة عالم تربية الدواجن، واأثلج �سدورنا 
�أنها منذ �لعدد �الأول القت قبوال طيبا بين �أو�ساط 
المملكة  في  ال��دواج��ن  �سناعة  في  الم�ستثمرين 
هذا  في  العاملين  بين  وكذلك  ال�سعودية،  العربية 
والفنيين؛  والباحثين  المهند�سين  م��ن  القطاع 
هذه  تطوير  في  ال�ستمرار  على  نحر�ض  جعلنا  ما 
انت�سارها  زيادة  �سبيل  والم�سي قدما في  المجلة، 
واإي�سالها اإلى جميع الجهات والموؤ�س�سات العاملة 

في هذا القطاع القت�سادي الحيوي.

اإننا نجد اأن من واجبنا الهتمام بهذا القطاع 
ال�ستثماري المهم، الذي تعمل فيه �سريحة وا�سعة 
من الخبراء والفنيين والعاملين، ون�سعى لأن تكون 
هذه المجلة ملتقى ثقافيًا وفكريًا لهم، ينهلون من 
علوم  مختلف  في  والمخت�سين  الباحثين  خبرات 
الدواجن، وتجاربهم، التي يفيدون منها في تطوير 
في  لديهم  المتوافرة  المعلومات  وتبادل  اأعمالهم 

هذا المجال.

باإذن اهلل  الدواجن  تربية  عالم  ت�سعى مجلة 
اإلى الم�سي قدما في تاأ�سي�ض قاعدة معرفية ت�سم 
التطويرية  والم�ساريع  والفعاليات  الأن�سطة  جميع 
والريادة  التميز  لتحقيق  وذل��ك  الدواجن  لقطاع 
في المجالين الوطني والإقليمي في هذه ال�سناعة 

الحيوية.

ن�سر  تعزيز  على  المجلة  اإدارة  �ستعمل  كما 
مجالت  مختلف  في  العلمية  والأبحاث  المقالت 
بهذا  للنهو�ض  وا�ستثماراتها  ال��دواج��ن  �سناعة 
الباحثين  ق���درات  وتنمية  المملكة  ف��ي  ال��ق��ط��اع 
الأمثل  لال�ستغالل  ال�سناعة  هذه  في  والعاملين 
القت�ساد  في  اإ�سهامها  وزي��ادة  مزارعهم  لإنتاج 

الوطني، وتحقيق تنمية م�ستدامة لهذا القطاع.

البحثية  ب��ال��م�����س��ارك��ات  ت��رح��ب  وال��م��ج��ل��ة 
مجال  في  المتخ�س�سة  وال��درا���س��ات  والمقالت 
الباحثين وال�ست�ساريين  الدواجن، وتدعو  �سناعة 
اإلى الكتابة عن خبراتهم واأفكارهم التي من �ساأنها 
اأن تخدم الزمالء العاملين في هذا القطاع، ونتطلع 
لأن تكون مجلة عالم تربية الدواجن ملتقى للجميع 
لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب لتعظيم قدرة 
ما  بكل  والرقي  المنتج  تطوير  على  القطاع  ه��ذا 

يتعلق ب�سناعته وت�سويقه.
رقم الإيداع: 1436/2912 ردمد: 1658-6980
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م����ع م�������س���اع���دة م����ن ال���درا����س���ات 
جزء  اأن  الآن  المعروف  فمن  الجزيئية، 
تحديد  عن  الم�سوؤول  الفيرو�ض  من   S1
نمط العترة ، عالوة على ذلك، يمكن اأن 
تظهر عترة جديدة نتيجة تغير ب�سيط في 

الأحما�ض الأمينية.

لوحظ في ال�سنوات القليلة الما�سية 
ال�سرق  منطقة  في  القطعان  مربى  اأن 
مثل  مختلفة  م�ساكل  يواجهون  الأو�سط 

 Penguin position الكاذبة،  الإبا�سة 
وع��دم  البي�ض  اإن��ت��اج  ف��ي  وان��خ��ف��ا���ض   ،
الأمهات  في  الإن��ت��اج  قمة  اإل��ى  الو�سول 
يعاني  الح��م  ال��دج��اج  بينما  والبيا�ض؛ 
التهاب  التنف�سي،  الجهاز  عالمات  من 
الكلية ون�سبة وفيات عالية ت�سل اإلى 25% 
مر�ض  مع  دمجها  يتم  عندما  زي��ادة  مع 

النيوكا�ستل اأو الإنفلونزا 

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت��وف��ر ل��ق��اح��ات 

متعددة في ال�سوق لل�سيطرة على قيرو�ض 

ظهرت  فقد  الهوائية،  الق�سبات  التهاب 

من  ك��ان  فقد  وبالتالي،  جديدة  عترات 

تلعب  العترات  من  نوع  اأي  معرفة  المهم 

ا�سافة  الإو�سط  ال�سرق  منطقة  في  دورا 
 IB4/91 +( ل��ق��اح  ق���درة  فح�ض  اإل���ى 

العترات  على  ال�سيطرة  في   )Ma5IB

المختلفة من الفيرو�ض. 

دراسة عن العتر المتغايرة لمرض التهاب 

الشعب الهوائية في منطقة الشرق األوسط 

املقدمة
الثالثينات  في  مرة  لأول   )IB( المعدي  الق�سبات  التهاب  مر�ض  و�سف  تم 
لل�سيطرة  الجيدة متاحة  النوعية  اللقاحات ذات  .)Schalk & hawn, 1931( كانت 
ا�ستمر  الدقيق،  ا�ستخدامها  من  الرغم  على  ذل��ك،  ومع   s1950. منذ  الفيرو�ض  ع��دوى  على 
الفيرو�ض بت�سكيل  م�سكلة كبرى واأحد اأ�سباب ما وراء ذلك هو العدد الكبير من العترات الموجودة في جميع 

اأنحاء العالم.
 Connecticut. S1950 عترة  واأعقب ذلك في منت�سف   .)Schalk & hawn, 1931( ما�سات�سو�ست�ض اأولها  كان   
 Gelb et( ومنذ ذلك الوقت ا�ستمرت العترات المختلفة بالظهور في الوليات المتحدة .)jungherr et al., 1956

)Davelaar et al., 1984; Cook other & Huggins, 1986( اوروبا .)al., 1991
ومناطق اأخرى مختلفة  في العالم)Cubillos et al., 1991(؛ دول ال�سرق الأو�سط كجزء من العالم تعاني اأي�سًا من 

نف�ض الم�سكلة.

د. ح�سام بكري
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 HIبفحص  a: % النتائج الموجبة1الرسم رقم 

 

a الموجبة لالمهات والبياض  النتائجHI>6 4، بينما للدجاج الالحمHI> 

 PCR: % النتائج الموجبة لفحص 2الرسم رقم 

 

قطعان البياض والالحم ) في 4/91 وعترة Protectotype )Ma5مفهوم تم تطبيق  على الفيروس أفضلسيطرة ل 
 ومراقبتها 

 لالحم:  Protectotypeبرنامج 

  IB Ma5: نوبيليس 1@ يوم 
  IB 4/91يوما: نوبيليس  14@ 

 لدينا: هي عوامل المراقبة التالية  عواملوكانت ال
 نتاج وجودة البيض. اإل كانتوالمربين أما بالنسبة للبياض واالمهات تحسن في وزن الجسم، وتحويل األعالف الوفيات، ال: انخفاض 

انخفاضا في  يظهر، 5 ، 4 ، 3لشكل رقم وفقا ل A  &B للدجاج الالحمفي مزرعتين  Protectotypeتم تنفيذ برنامج 
 اإلنتاج.وزن وتحسن في مؤشر باللوفيات، وزيادة ئوية لالمالنسبة 
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انخفاضا في  يظهر، 5 ، 4 ، 3لشكل رقم وفقا ل A  &B للدجاج الالحمفي مزرعتين  Protectotypeتم تنفيذ برنامج 
 اإلنتاج.وزن وتحسن في مؤشر باللوفيات، وزيادة ئوية لالمالنسبة 
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مبحث الدرا�سة 

ت���م اأخ�����ذ ع��ي��ن��ات م���ن ال��ق��ط��ع��ان 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  من  الم�سابة 
با�ستخدام  وتحليلها  افريقيا  و�سمال 

 PCR وفح�ض HI فح�ض

النتائج 

اأظهرت النتائج اأن العترات المختلفة 
ال�سرق  ف��ي  دورا  تلعب  ال��ف��ي��رو���ض  م��ن 
 QX اأظ��ه��رت ع��ت��رات  الأو����س���ط، حيث 
الم�سادة  لالأج�سام  عالي  تركيز  و91/4 
في   ،)1 البياني  )الر�سم  في  يظهر  كما 
حين اأظهرت نتائج PCR وجود اأكثر من 
عترة )QX و4/91 ، المتغايرة2، العترة 
 )M41و  D274 ال�سليمانية  الإيرانية، 
في نف�ض المزرعة وحتى في نف�ض قطعان 

)الر�سم البياني 2(.

والبيا�ض  لالأمهات  الموجبة  النتائج 
 HI>4 بينما للدجاج الالحم ،HI>6

تم  الفيرو�ض  على  اأف�سل  ل�سيطرة 
 Ma5مProtectotype مفهوم  تطبيق 
وعترة 4/91 في قطعان البيا�ض والالحم 
 Proctotype ب��رن��ام��ج  وم��راق��ب��ت��ه��ا 

الالحم:

Ma5 IB يوم: نوبيلي�ض  -

IB @ 14 91/4: نوبيلي�ض   -

عوامل  هي  التالية  العوامل  وكانت 
ال��وف��ي��ات،  انخفا�ض  ل��دي��ن��ا:  ال��م��راق��ب��ة 
وت��ح��وي��ل  ال��ج�����س��م،  ف��ي وزن  ال��ت��ح�����س��ن 
الأعالف، اأما بالن�سبة للبيا�ض والأمهات 

والمربين كانت الإنتاج وجودة البي�ض.

في   Protectype برنامج  تنفيذ  تم 
مزرعتين للدجاج الالحم B & A وفقًا 

 HI بفح�ض aالر�سم رقم:1 % النتائج الموجبة

PCR الر�سم رقم % :2 النتائج الموجبة لفح�ض

  Protectotypeبرنامج  تطبيق: الوفيات قبل وبعد 3الشكل رقم 

 

 

 Aبمزرعة  Protectotypeبرنامج  تطبيق: معدل الوزن قبل وبعد تطبيق 4الشكل رقم 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Protectotype ال�سكل رقم :3 الوفيات قبل وبعد تطبيق تطبيق برنامج
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  Protectotypeبرنامج  تطبيق: الوفيات قبل وبعد 3الشكل رقم 

 

 

 Aبمزرعة  Protectotypeبرنامج  تطبيق: معدل الوزن قبل وبعد تطبيق 4الشكل رقم 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 :1الجدول رقم 

 Protectotypeبرنامج  تطبيققبل وبعد تطبيق   Bنتائج االداء في المزرعة 

 

 : مهات والبياضعلى اال التالي Protectotypeمن ناحية أخرى، تم تطبيق برنامج 
  4/91+ نوبيليس  Ma5 IB IB: نوبيليس 1@ يوم 

  IB Ma5يوما: نوبيليس  14@ 
  IB 4/91أسابيع: نوبيليس  8@ 

 الرصد لدينا:  عواملالتالية  العواملوكانت ا
 إنتاج البيض وجودة البيض 

 
منحنى بأسبوعا، مقارنة  32، بدءا من فترة االصابةوحظ أن هناك انخفاض في إنتاج البيض خالل ل 5في الرسم البياني  يظهر كما

منحنى االنتاج مرة أخرى إلى مستوى وعاد  في االنتاج نخفاضلوحظ اختفاء اال Protectotypeبرنامج  تطبيق. بعد معياريةال
 .6كما يظهر في الرسم البياني  المعيارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Farm B 

 

Before IB Protectotype 
Protocol 

 
St 

ProtectotypeTM Protocol 

 
nd 

ProtectotypeTM Protocol 
 

Mortality 
 

35% 
 

12.6% 
 

≤ 8% 
 

Average 
bodyweight 
at slaughter 

 
1.406 grams 

 
1.547 grams 

 
1.600 grams 

 
Average age 
at slaughter 

 
36.05 days 

 
34.51 days 

 
34 days 

 
Production 
index (EEF) 

 
104 

 
218 

 
≥ 260 

 

 : 5الشكل رقم 

 Protectotypeبرنامج  تطبيقخالل فترة االصابة بالفيروس وقبل تطبيق 

 

 

 

 

 

 

 

A(  برنامج  تطبيقبعد تطبيقProtectotype 

 

Drop in production due to IBV 
infection 

Standard production curve 

A بمزرعة Protectotype ال�سكل رقم :4 معدل الوزن قبل وبعد تطبيق تطبيق برنامج

 Protectotype قبل وبعد تطبيق تطبيق برنامج B الجدول رقم 1 : نتائج الأداء في المزرعة

Protectotype ال�سكل رقم 5: خالل فترة الإ�سابة بالفيرو�ض وقبل تطبيق تطبيق برنامج

لل�سكل رقم 5 ، 4 ، 3 ، يظهر انخفا�سا 

وزي���ادة  للوفيات،  المئوية  الن�سبة  ف��ي 

بالوزن وتح�سن في موؤ�سر الإنتاج.

اأخرى، تم تطبيق تطبيق  من ناحية 

علي  ال��ت��ال��ي   Protectotype ب��رن��ام��ج 

الأمهات والبيا�ض:

 IB IB Ma5  + نوبيلي�ض  @ يوم1: 
نوبيلي�ض 4/91

Ma5 IB @ 14: نوبيلي�ض 

IB @ 8 91/4: نوبيلي�ض 

وكانت العوامل التالية عوامل الر�سد 
لدينا: اإنتاج البي�ض وجودة البي�ض

 5 البياني  ال��ر���س��م  ف��ي  يظهر  كما 
اإن��ت��اج  ف��ي  انخفا�ض  ه��ن��اك  اأن  ل��وح��ظ 
البي�ض خالل فترة الإ�سابة، بداأ من 32 
اأ�سبوعًا، مقارنة بمنحنى المعيارية. بعد 
لوحظ   Protectotype برنامج  تطبيق 
انخفا�ض في الإنتاج وعاد منحنى الإنتاج 
كما  المعيارية  م�ستوى  اإل��ى  اأخ��رى  م��رة 

يظهر في الر�سم البياني 6.

 ب���ع���د ت��ط��ب��ي��ق ت��ط��ب��ي��ق ب��رن��ام��ج 
 Protectotype

القيام  ت��م  ذل���ك،  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
ب��ال��ع��دي��د م���ن ال����زي����ارات ال��م��ي��دان��ي��ة 
ل��ل��ق��ط��ع��ان، ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن ال��ع��الم��ات 
ال�سريرية، في المملكة العربية ال�سعودية، 
الأردن، �سوريا، لبنان، الإمارات العربية 

المتحدة، والكويت والجزائر واليمن 

في  ال�سوائل  تجمع   ، البي�ض  ج��ودة 
،Penguin position قناة البي�ض

Aالأمهات(

B( الالحم 

املالحظة: 

ق����د اأظ����ه����رت ال���ت���ج���ارب الأخ����ي����رة 
ع��ل��ى م��زرع��ت��ي��ن ل���ل���دج���اج ال���الح���م في 
برنامج  تطبيق  بعد  اأن��ه  الأو���س��ط  ال�سرق 
نوبيلي�ض  ي�سم  وال���ذي   Protectotype
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Clone30 + Ma5 IB نوبيلي�ض ،IB Ma5

ونوبيلي�ض 4/91، زيادة وزن الج�سم، 
معامل  ف��ي  وتح�سن  الوفيات  وانخفا�ض 
ذلك،  اإل��ى  بالإ�سافة  الغذائي.  التحويل 
اختفى  الإنتاج  في  الإنخفا�ض  اأن  لوحظ 
الم�ستويات  منحنى  اإلى  اأخ��رى  مرة  وعاد 
وكانت  المنتجة،  الطيور  ف��ي  القيا�سية 
ن��ت��ائ��ج��ن��ا م��ت��واف��ق��ة م���ع ���س��اب��ق��ت��ه��ا ال��ت��ي 
 Cook et al,1999( م��ف��ه��وم  ت���وؤك���د 

 .)Protectotype

املراجع:
Anon. (1988). In E.F Kaleta 
& U. Heffels-Redmann (Eds), 
Proceedings of the First International 
Symposium on Infectious Bronchitis, 
Rauischholzhausen , Germany.

Anon. (1991). In E.F Kaleta & U. 
Heffels-Redmann (Eds), Proceedings 
of the Second International 
Symposium on Infectious Bronchitis, 
Rauischholzhausen , Germany.

Cook, J.k.a., Orbell, S.J., Woods, 
M.A. & Huggins, M.B. (1996). A 
survey of the presence of a new 

infectious bronchitis virus designated 
4/91 (793B). Veterinary Record, 138, 
178± 180.

Cook, J.k.a., Orbell, S.J., Woods, M.A. 
& Huggins, M.B. (1999). Breadth 
of protection of the respiratory tract 
provided by different live-attenuated 
infectious bronchitis vaccines against 
challenge with infectious bronchitis 
viruses of heterologous. Avian 
Pathology, 28, 477- 485.

Cubillos, A., Ulloa, J., Cubillos, V . & 
Cook, J.K.A. (1991). Characterisation 
of strans of infectious bronchitis virus 
isolated in chile. Avian Pathology, 20, 
85±99.

Davelaar, F.G., Kouwenhoven , B. & 
Burger, A.G. (1984). Occurrence and 
signi cance of infectious bronchitis 
virus variant strains in egg and broiler 
production in the Netherlands.

The Veterinary Quarterly, 6, 114±120.

Gelb, J., Wolff, J.B. & Moran, 
C.A. (1991). Variant serotypes of 
infectious bronchitis virus isolted 
from commercial layer and broiler 
chickens. Avian Diseases, 35, 82±87.

Jungherr, E.L., chomiak, T.W. & 
Luginbuhl, R.E. (1956). Immunologic 
differences in strains of infectious 
bronchitis virus. Proceedings of 60th 
Annual Meeting of the United States 
Livestock Sanitary Association, 
Chicago, IL (PP. 203±209).

Schalk, A.F. & hawn, M.C. (1931). An 
apparently new respiratory disease of 
baby chiks.

Journal of the American Veterinary 
Medical Association, 78, 413±422.

 

 

الزيارات الميدانية للقطعان، للتحقق من العالمات السريرية، في المملكة العربية السعودية تم القيام بالعديد من باإلضافة إلى ذلك، 
)KSAاألردن، سوريا، لبنان، اإلمارات العربية المتحدة (اإلمارات العربية المتحدة) والكويت والجزائر واليمن ،( 

 

: االعراض السريرية في الالحم واالمهات 6الشكل رقم   

Penguin position, جودة البيض ، تجمع السوائل في قناة البيض 

A( االمهات 

 
B( الالحم 

 

 

 

الزيارات الميدانية للقطعان، للتحقق من العالمات السريرية، في المملكة العربية السعودية تم القيام بالعديد من باإلضافة إلى ذلك، 
)KSAاألردن، سوريا، لبنان، اإلمارات العربية المتحدة (اإلمارات العربية المتحدة) والكويت والجزائر واليمن ،( 

 

: االعراض السريرية في الالحم واالمهات 6الشكل رقم   

Penguin position, جودة البيض ، تجمع السوائل في قناة البيض 

A( االمهات 

 
B( الالحم 

 

 

 : لخالصةا
يضم والذي  Protectotypeبرنامج تطبيق في الشرق األوسط أنه بعد  تين للدجاج الالحمقد أظهرت التجارب األخيرة على مزرع

في ض الوفيات وتحسن ا، زيادة وزن الجسم، وانخفIB 4/91و نوبيليس   IB Ma5  +30Clone، نوبيليس IB Ma5نوبيليس 
  مستويات القياسيةالنتاج اختفى وعاد مرة أخرى إلى منحنى اإللوحظ أن االنخفاض في التحويل الغذائي. باإلضافة إلى ذلك، معامل 

  )Protectotype )Cook et al,1999مع سابقتها التي تؤكد مفهوم  متوافقةكانت نتائجنا و ،في الطيور المنتجة

 
 

 المراجع:

Anon. (1988) . In E.F. Kaleta & U. Heffels-Redmann (Eds), Proceedings of the First 
International Symposium on Infectious Bronchitis, Rauischholzhausen , Germany. 

Anon. (1991). In E.F. Kaleta & U. Heffels-Redmann (Eds), Proceedings of the Second 
International Symposium on Infectious Bronchitis, Rauischholzhausen , Germany. 

Cook, J.K.A., Orbell, S.J., Woods, M.A. & Huggins, M.B. (1996). A survey of the presence 
of a new infectious bronchitis virus designated 4/91 (793B). Veterinary Record, 138, 
178±180. 

Cook, J.K.A., Orbell ,S. J.,  Woods M. A.& Huggins , M. B. (1999). Breadth of protection of 
the respiratory tract provided by different live-attenuated infectious bronchitis vaccines 
against challenge with infectious bronchitis viruses of heterologous serotypes. Avian 
Pathology, 28, 477-485.  

Cubillos, A., Ulloa, J., Cubillos, V. & Cook, J.K.A. (1991). Characterisation of strains of 
infectious bronchitis virus isolated in Chile. Avian Pathology, 20, 85±99. 

Davelaar, F.G., Kouwenhoven , B. & Burger, A.G. (1984). Occurrence and signi® cance of 
infectious bronchitis virus variant strains in egg and broiler production in the Netherlands. 
The Veterinary Quarterly, 6, 114±120. 

Gelb, J., Wolff, J.B. & Moran, C.A. (1991). Variant serotypes of infectious bronchitis virus 
isolated from commercial layer and broiler chickens . Avian Diseases, 35, 82±87. 

ال�سكل رقم :6 الأعرا�ض ال�سريرية في الالحم والمهات 
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مر�ض  على  الق�ساء  في  النجاح  اإن 
الجدري في جميع اأنحاء العالم، واإجراء 
تخفي�سات جذرية على معدلت الإ�سابة 
�سلل  مثل  الأخ���رى  المعدية  ب��الأم��را���ض 
وال�سعال  وال��ك��زاز  والدفتيريا  الأط��ف��ال 
لت�سهد  وال��ن��ك��اف  وال��ح�����س��ب��ة  ال��دي��ك��ي 
اللقاحات  اأن  وهي  اآل  هامة  على حقيقة 
من  ج��دوى  الأكثر  الإ�ستراتيجية  تعتبر 
ومكافحة  لمنع  والفعالية  التكلفة  حيث 

وا�ستئ�سال الأمرا�ض المعدية. 

من  ال��وق��اي��ة  يف  ال��ل��ق��اح��ات  دور 
الأمرا�ض ومكافحاتها:

المختلفة  التلقيح  ب��رام��ج  ت��ه��دف 
التي تتبعها �سركات الدواجن اإلي طائفة 

وا�سعة من الأهداف على النحو التالي:
ومكافحة . 1 لمنع  ف��ع��ال��ة  ُن��ه��ج  ت��وف��ي��ر 

الأمرا�ض المختلفة في الطيور.
التي . 2 الم�ساكل  ح��دة  تقليل  اأو  منع 

للم�سببات  الطيور  تعر�ض  من  تنتج 
المر�سية ال�سارية. 

م�ستوى . 3 ورفع  للطيور  الرفاهية  توفير 
رعايتها. 

في . 4 ال��غ��ذائ��ي  الإن���ت���اج  تكلفة  تقليل 
الطيور.

في . 5 النطاق  وا���س��ع  المكثف  التلقيح 
لمنع  هامة  كو�سيلة  ي�ستخدم  الطيور 
المن�ساأ  الحيوانية  الأم��را���ض  انت�سار 
يمكن  والتي  الم�ستركة(  )الأم��را���ض 
اأن ت�سيب الإن�سان مثل مر�ض اأنفلونزا 

الطيور عالي ال�سراوة.
اإلي . 6 ال�ساملة  التلقيح  برامج  ت�ساعد 

تحصين الدواجن...
قرار مبني على أسس علمية

د. �سالح �سعبان عبد الرحمن

‘When meditating over a disease, I never think of finding a remedy for it, 
but, instead, a means of preventing it.’ Louis Pasteur

»عندما اأتاأمل مر�ض ما فاإنني ل اأفكر مطلقًا في اإيجاد عالج له، لكن اأبحث عن طريقة 
الوقاية منه«.

تلك المقولة للعالم الفرن�سي ال�سهير لوي�ض با�ستير )1822م- 1895م( رائد اللقاحات في العالم ت�سير اإلى اأهمية 
ودور اللقاحات منذ قديم الأزل في الوقاية من الأمرا�ض ومكافحتها بال�سورة المثلي.

لقد ولد علم اللقاحات )Vaccinology( مع اكت�سف العالم النجليزي اإدوارد جينر )1749م-1823م( لقاح �سد 
مر�ض الجدري في الإن�سان )Small Pox( ذلك الكت�ساف الذي غير وجه عالم الطب اإلى الأبد، فقد اكت�سف اإدوارد 
اأقل  ولكن  الجدري  بفيرو�ض  �سلة  ذات  فيرو�سات  با�ستخدام  الإن�سان  في  الجدري  مر�ض  �سد  التطعيم  اأن  جينر 

�سراوة منه )فيرو�ض جدري البقر( يحمي من فيرو�ض الجدري ال�ساري في الإن�سان.
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البيطرية  الأدوي���ة  ا�ستهالك  خف�ض 
المختلفة مما يحد من تاأثيراتها على 
ومتبقياتها  الجانبية  واآثارها  البيئة، 

في المنتجات الغذائية الحيوانية.

ق��رار  ات��خ��اذ  يف  امل��وؤث��رة  العوامل 
التلقيح:

من  ال��ت��ح�����س��ي��ن  ق����رار  ات���خ���اذ  اإن 
ذات  ف��ي  وال�سعبة  ال��ه��ام��ة  ال���ق���رارات 
الوقت، حيث اإنه اإذا لم يتم درا�سته ب�سكل 
اتخاذ  ف��ان  النواحي  جميع  وم��ن  كامل 
القرار الغير منا�سب قد يوؤدي اإلى حدوث 
القريب  الم�ستقبل  ف��ي  كبيرة  م�ساكل 
لم�ساريع الدواجن والتي ي�سعب تفاديها 
فعملية  وقوعها،  عند  تاأثيراتها  تقليل  اأو 
عملية  تعتبر  الأ���س��ا���ض  ف��ي  التح�سين 
تاأمين لحماية الطيور �سد الأمرا�ض وما 
ت�سببه من نفوق اأو خ�سائر اقت�سادية مثل 

نق�ض الإنتاج ونق�ض في الوزن.

ف��اإن  التاأمين  عمليات  جميع  ومثل 
دفعها  يجب  اقت�سادية  تكلفة  للتح�سين 
وقوعها  يمكن  قد  مخاطر  ل��درء  مقدمًا 
المر�سية  للم�سببات  للتعر�ض  نتيجة 
وهذه  البعيد،  اأو  القريب  الم�ستقبل  في 
اللقاح  �سعر  ت�سمل  القت�سادية  التكلفة 
والوقت الالزم لت�سميم برنامج تح�سين 
جيد وكذلك بع�ض الخ�سائر الناتجة عند 
اللقاحات  فعل  رد  مثل  اللقاح  ا�ستخدام 
الناتجة  واللتهابات  الطيور  على  الحية 
مكان حقن الطيور با�ستخدام اللقاحات 

الميتة.

ويتوقف اتخاذ قرار التح�سين على 
 )Risk Factors( ال��خ��ط��ورة  ع��وام��ل 
يجب  والتي  المزرعة  لها  تتعر�ض  ال��ذي 

درا�ستها وتحليلها بعناية كبيرة:

مب�سطة  وبطريقة  الخطر  وي��ع��رف 
وقوع حدث غير مرغوب  »احتمالية  باأنه 

فيه«.

 )Risk Factors( وعوامل الخطورة
احتمالية  بزيادة  المرتبطة  العوامل  هي 
الدواجن،  م�ساريع  في  المر�ض  ح��دوث 
فاإذا توافرت عوامل الخطورة فاإنها تزيد 
من احتمالية حدوث المر�ض، وفي عدم 
وجودها ي�ستبعد حدوث المر�ض واإذا كان 
فان  المر�ض  �سبب  هو  الخطورة  معامل 

اإزالته تمنع حدوث المر�ض.

ويتم تقييم هذه المخاطر من خالل 
اإجراء درا�سات وبائية اأو تحليل معلومات 
ت�سميم  في  ال�سروع  قبل  عديدة  وبائية 

وتنفيذ برامج التح�سين مثل:
التاريخ المر�سي ال�سابق بالم�سروع.. 1
المنطقة . 2 في  المنت�سرة  الأم��را���ض 

حول موقع الم�سروع.
�سوف . 3 ال��ت��ي  الأم��را���ض  خ�سائ�ض 

)اأم��را���ض  �سدها  التح�سين  يتم 
اأمرا�ض  اأو  طويلة  ح�سانة  فترة  لها 
الأمرا�ض  حادة، معدل حدوث هذه 
�سواء كانت منت�سرة اأو قليلة الحدوث 
اأو  ن���ادرة، الأم��را���ض الأح��ادي��ة  اأو 
 Single or Complex المركبة 

.)diseases
الإنتاج . 4 وطبيعة  الطيور  وعمر  ن��وع 

وم����راح����ل الإن����ت����اج وغ���ي���ره���ا من 
العوامل. 

ويتم عقد مقارنة بين معدل حدوث 
زمنية  فترة  في  الأم��را���ض  ه��ذه  وتكرار 
م���ح���ددة ف���ي م��ج��م��وع��ات م���ن ال��ط��ي��ور 
معر�سة لهذه العوامل ومجموعات اأخرى 
غير معر�سة لعوامل الخطورة والتاأثيرات 
المخاطر  ل��ه��ذه  ل��ل��ت��ع��ر���ض  المحتملة 
والعواقب المترتبة عليها ومن ثم تقدير 
مكافحته  في  واأهميتها  اللقاحات  دور 

المر�ض على النحو التالي:
اأو . 1 قليل  الخطورة  معامل  ك��ان  اإذا 

للم�سبب  المزرعة  )تعر�ض  منعدم 



10
العدد الرابع

قلة  نتيجة  منعدم  اأو  قليل  المر�سى 
المر�سى  الم�سبب  تواجد  ع��دم  اأو 
له  لي�ض  المر�ض  اأن  اأو  بالمنطقة 
ا�ستخدام  ف��اإن  اقت�سادي(  تاأثير 
يكون  الحالة  ه��ذه  ف��ي  التح�سين 
قليل اأو عديم الفائدة وتكون تكلفته 
المرجو  العائد  م��ن  اكبر  ال��م��ادي��ة 

منه.
عالي . 2 ال��خ��ط��ورة  م��ع��ام��ل  ك���ان  اإذا 

بالمر�ض  الطيور  اإ�سابة  )احتمال 
الم�سبب  انت�سار  نتيجة  جدًا  كبيرة 
المجاورة  الم�ساريع  في  المر�سي 
ينتقل  المر�سي  الم�سبب  اأن  كما 
المبا�سرة  وغير  المبا�سرة  بالطرق 
الأعمار  جميع  في  الطيور  وي�سيب 
واإج�������راءات الأم����ن ال��ح��ي��وي غير 
كافية( فاإن ا�ستخدام التح�سين في 
ق�سوى  �سرورة  يكون  الحالة  ه��ذه 
وفى منتهى الأهمية لنجاح الم�سروع 

التجاري.

اأنواع اللقاحات يف الدواجن:

اللقاحات  اأن���واع  من  العديد  توجد 
في  وا���س��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  ت�ستخدم  ال��ت��ي 
م�ساريع الدواجن ويمكن تق�سيم لقاحات 
نوع  ح�سب  على  ط��رق  ب��ع��دة  ال��دواج��ن 
فيرو�ض  اأو  )بكتيريا  المر�سي  الم�سبب 
طفيل( وبح�سب حالته الم�سبب المر�سي 
)حي اأو ميت اأو �سموم مثبطة( اأو بح�سب 
طريقة الإنتاج والتح�سير فمنها ما ينتج 
الدجاج  بي�ض  على  التقليدية  بالطرق 
الم�سببات  بع�ض  من  الخالي  المخ�سب 
 Specific Pathogen Free( المر�سية
 Embrynoated Chicken Eggs،
با�ستخدام  ينتج  م��ا  وبع�سها   )SPF

التقنيات الحيوية الحديثة.

الوا�سع  النت�سار  من  الرغم  وعلى 
في  التقليدية  ال��ل��ق��اح��ات  ل���س��ت��خ��دام 
والتي  بعيد  زمن  منذ  الدواجن  م�ساريع 
اأ�سهمت اإلى حد كبير في تح�سين �سحة 
اأنحاء  كل  في  العامة  وال�سحة  الطيور 

حيث  الكمال  عن  بعيدة  اأنها  اإل  العالم 
اأنها لم تحقق مناعة كاملة �سد الأمرا�ض 
كما اأنها تحتاج اإلى تكلفة مادية عالية في 
التح�سير وتحتاج اإلى مواد حاملة وتوؤدى 
�سديد  فعل  رد  اإل��ى  الأح��ي��ان  بع�ض  ف��ي 
اإلى  بالإ�سافة  التلقيح  بعد  الطيور  على 
ال�سي�سان  في  الأمية  بالمناعة  تاأثرها 
لقاحات  ف��ي  التفكير  ت��م  فقد  ث��م  وم��ن 
الحديثة  التقنيات  با�ستخدام  متطورة 
 Subunit ال��ج��زئ��ي��ة  ال��ل��ق��اح��ات  م��ث��ل 
المحملة  ال��ل��ق��اح��ات  اأو   vaccines
مناعة  تعطى  والتي   Vector vaccines
الطيور  على  فعل  رد  اإح��داث  دون  عالية 
على  ال��م��ن��اع��ي  الإج���ه���اد  تقلل  وك��ذل��ك 
على  التركيز  نتيجة  المح�سن  الطائر 
في  محددة   )Antgens( م�ست�سدات 
اللقاح،  تح�سير  عند  المر�سى  الم�سبب 
ويو�سح ال�سكل رقم )1( اأنواع اللقاحات 
ويو�سح  والحديثة  التقليدية  المختلفة 
المختلفة  التق�سيمات   )1( رقم  الجدول 

لأنواع اللقاحات في الدواجن.

لت�سميم  الأ�سا�سية  الع��ت��ب��ارات 
برنامج حت�سني:

برنامج  اإع����داد  ف��ي  ال�����س��روع  ق��ب��ل 
م�سروع  اأو  بمزرعة  الخا�ض  التح�سين 
بع�ض  العتبار  تو�سع في  اأن  معين يجب 
وكيفية  بالية  عالقة  لها  �لهامة  �لنقاط 
هذا  ينا�سب  تح�سين  برنامج  ت�سميم 
الحتياطات  بع�ض  وك��ذل��ك  ال��م�����س��روع 
لتنفيذ  اإتباعها  يجب  التي  والإر���س��ادات 
عملية التح�سين بطريقة �سحيحة وذلك 
حتى نح�سل على اأف�سل النتائج ونتجنب 
عملية  ف�سل  اإل���ى  ت���وؤدى  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل 

التح�سين. �سكل رقم )1( اأنواع اللقاحات المختلفة التقليدية والحديثة
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أمثلةأنواع اللقاحات 

نوع 
المسبب المرضي

نيوكاسل، جمبورو، االلتهاب الشعبي المعدي، األنفلونزا، فيروسات 
التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية، الماريك.

الكوليرا، الكوريزا، الميكوبالزما،بكتيريا

الكوكسيدياطفيليات

طبيعة 
المسبب المرضي

النيوكاسل هتشنر ب1 والسوتا وماريك عترة ريسبن. غير ممرضحي

النيوكاسل، الجدرى، الجمبورو، مضعف

االرتعاش الوبائي لتحصين األعمار الكبيرةممرض

فيروس هيربس الرومي لتحصين الدجاج ضد الماريكمن عائل أخر

النيوكاسل،األنفلونزا، ظاهرة تدني البيض، الحمبورو ميت 

النيوكاسل، االتهاب الشعبي المعدي، الجمبوروالبيضتقليديةطريقة التحضير

الجمبورو، الماريكخاليا نسيجية

بروتين  HAمن فيروس النيوكاسل أو األنفلونزاجزئية

حذف الجينات المسئولة عن الضراوة مثل السالمونيالمنزوع ضراوة حديثة

تحميل Heat Stable Enterotoxine (STa)لبكتيريا االيكوالى اقتراني
على بروتين حامل.

لقاح الجدري المحمل بالجين المسئول عن HA لفيروس مهجنة 
األنفلونزا ولقاح الماريك المحمل بالجينات المسئولة عن 

المناعة لفيروس الجمبورو أو النيوكاسل. 

نووي  حامض 
 DNA

استخدام المادة الوراثية للمسبب المرضي وحقنها في جسم 
الطائر بالطرق التقليدية أو عن طريق مسدس خاص.

األنفلونزا، النيوكاسل، اللقاحات المتعددة زيتيسائلشكل اللقاح

النيوكاسل، الكوليرا، النزف الفيروسي في األرانبجيل

النيوكاسل، االلتهاب الشعبيأقراصمجفد
جدول رقم )1( اأنواع اللقاحات في م�ساريع الدواجن



12
العدد الرابع

وت��ت��ل��خ�����ض الع���ت���ب���ارات ال��ه��ام��ة 
�لنقاط  جيد  تح�سين  برنامج  لت�سميم 

التالية:

المتوطنة  اأو  المنت�سرة  الأم��را���ض   -1
بالمزرعة والمنطقة المحيطة.

المر�سي  التاريخ  بالعتبار  يو�سع   
اختيار  فيتم  الم�سروع  في  ال�سابق 
اللقاحات وت�سميم برامج التح�سين 
الأمرا�ض  �سد  ال��دواج��ن  بم�ساريع 
المزرعة  ف��ي  �سابقًا  �سجلت  ال��ت��ي 
�سد  لقاحات  ا�ستخدام  يمكن  كما 
الأم���را����ض ال��م��ع��دي��ة )الأم���را����ض 
وغير  مبا�سرة  ب�سورة  تنتقل  التي 
مبا�سرة( التي �سجلت في الم�ساريع 
ت�سببت  وال��ت��ي  ال��م��ج��اورة  القريبة 
بها،  مر�سية  م�ساكل  ح���دوث  ف��ي 
توطن  نتيجة  ال��م��ث��ال  �سبيل  فعلى 
دول  كثير من  في  النيوكا�سل  مر�ض 
العالم نجد اأن برامج التح�سين في 
بد  ل  الدول  بهذه  الدواجن  م�ساريع 
وان تحتوي على تح�سين �سد مر�ض 

النيوكا�سل.

برامج المكافحة الوطنية الإجبارية   -2
اأو الختيارية.

تخت�ض ال�سلطات البيطرية في دول   
وطنية  ا�ستراتجيات  بو�سع  العالم 
لمكافحة الأمرا�ض الحيوانية ومنها 
وخا�سة  والدواجن  الطيور  اأمرا�ض 
ال�سياق  هذا  وفي  الوافدة  الأمرا�ض 
بالتعليمات  الدواجن  م�ساريع  تلتزم 
والإر�سادات ال�سادرة من ال�سلطات 
ومثال  ال�ساأن،  ه��ذا  في  المخت�سة 
م��ر���ض  م��ك��اف��ح��ة  اأن  ن��ج��د  ل��ذل��ك 

اأن��ف��ل��ون��زا ال��ط��ي��ور ع��ال��ي ال�����س��راوة 
اأخرى،  )H5N1( يختلف من دولة 
ت�سرح  ال��دول  بع�ض  اأن  حين  ففي 
المر�ض  لمكافحة  اللقاح  با�ستخدام 
التح�سين  برامج  اأن  نجد  ثم  ومن 
لم�ساريع الدواجن بهذه الدول ت�سمل 
تح�سين �سد مر�ض اأنفلونزا الطيور 
عالي ال�سراوة )H5N1(، نجد في 
تحظر  والتي  الأخ��رى  ال��دول  بع�ض 
ا�ستخدام اللقاح في مكافحة المر�ض 
للمر�ض  الإب�����ادة  �سيا�سة  وتعتمد 
فان   )Disease Eradications(
على  ال��دول  بهذه  الدواجن  م�ساريع 
الرغم من احتمال تعر�سها لالإ�سابة 
ملتزمة  اأن��ه��ا  اإل  ال��ف��ي��رو���ض  ب��ه��ذا 
ال�سادرة  والقوانين  بالت�سريعات 
وبالتالي  المخت�سة  ال�سلطات  من 
بها  التح�سينات  برنامج  ي�سمل  ل 
تح�سينًا �سد مر�ض اأنفلونزا الطيور 

.)H5N1( عالي ال�سراوة

اأنواع اللقاحات ومدي توفرها:  -3

يجب عند ت�سميم برامج التح�سين   
اللقاحات  اأن���واع  بالعتبار  الو�سع 
ال�سماح  اأو  توفرها  ومدى  المرغوبة 
فبع�ض  معين،  قطر  ف��ي  ب��ت��داول��ه��ا 
الدول ل ت�سمح با�ستخدام اللقاحات 
ال�سالمونيال  م��ر���ض  ���س��د  ال��ح��ي��ة 
الميتة  اللقاحات  با�ستخدام  وت�سمح 
بع�ض  وك��ذل��ك  ف��ق��ط،  المثبطة  اأو 
الدول ل ت�سمح با�ستخدام اللقاحات 
المحملة اأو المهند�سة وراثيًا وت�سمح 
المنتجة  ال��ل��ق��اح��ات  ب��ا���س��ت��خ��دام 
يجب  وبالتالي  التقليدية  بالطرق 
معرفة اللقاحات المتوفرة وت�سميم 

برامج التح�سين وفق المتاح. 

م�����س��ت��وى ال��م��ن��اع��ة ف���ي الأم���ه���ات   -4
وال�������س���و����ض )ال���م���ن���اع���ة الأم���ي���ة 

المكت�سبة(.

الأم  م��ن  المكت�سبة  المناعة  تلعب   
عبر  ال�سي�سان  اإل��ى  تنتقل  وال��ت��ي 
كي�ض المح في البي�ض دورًا هامًا في 
التح�سين  توقيت  اأو  موعد  تحديد 
التي  تلك  وخا�سة  الأم��را���ض  �سد 
مثل  اأمية  مناعة  بوجود  كثيرًا  تتاأثر 
الجمبورو، ومن ثم نجد اأن ت�سميم 
ب��رن��ام��ج ال��ت��ح�����س��ي��ن ���س��د م��ر���ض 
بين  فقط  لي�ض  مختلف  الجمبورو 
م�ساريع الدواجن بنف�ض المنطقة بل 
بح�سب  الم�سروع  نف�ض  داخل  اأي�سًا 
لكل  الأمية  المناعة  م�ستوى  قيا�ض 

قطيع على حدة.

نوع الطيور:  -5

�سد  التح�سين  ب��رن��ام��ج  يختلف   
بح�سب  ال���دواج���ن  ف��ي  الأم���را����ض 
مرحلة  بح�سب  وكذلك  الطيور  نوع 
يتم  ل  ف��م��ث��اًل  الإن����ت����اج،  ون��وع��ي��ة 
تح�سين الدجاج الرومي �سد مر�ض 
اأن التح�سين  الجمبورو على الرغم 
اأ�سا�سيا  يعتبر  الفيرو�ض  ه��ذا  �سد 
نوع  لن  وذل��ك  الالحم  الدجاج  في 
)الرومي(  الحالة  هذه  في  الطيور 
ل ي�ساب بمر�ض الجمبورو، وكذلك 
الأمهات  الدجاج  تح�سين  اأن  نجد 
ي��خ��ت��ل��ف ع���ن ال����دج����اج ال��ب��ي��ا���ض 
والالحم وذلك لن الدجاج الأمهات 
تحتاج لم�ستوى مناعة عالية ولفترة 
الأم��را���ض  ���س��د  لحمايتها  ط��وي��ل��ة 
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الدجاج  مثل  مثلها  الإن��ت��اج  ونق�ض 
تختلف  ولكنها  وال��الح��م  البيا�ض 
�سد  تح�سينها  ب��اأه��م��ي��ة  ع��ن��ه��م��ا 
اأمرا�ض معينة ت�سيب ال�سو�ض ومن 
ثم يجب ورفع مناعة ال�سو�ض �سد 
المناعة  طريق  عن  الأم��را���ض  ه��ذه 

الأمية المكت�سبة من الأمهات. 

الحالة ال�سحية للقطيع:  -6

ال��ط��ي��ور  ت��ح�����س��ي��ن  ي��ت��م  اأن  ي��ج��ب   
ال�سليمة فقط وذلك لن الطيور التي 
تثبط مناعي ل  اأو  اإجهاد  تعاني من 
للتح�سين،  الكافي  ت�ستجيب بالقدر 
وف����ي ه����ذه ال��ح��ال��ة ف����ان ب��رن��ام��ج 
بح�سب  تعديله  يمكن  التح�سين 

الحالة ال�سحية العامة للطيور.

الهدف من التح�سين:  -7

اأه��داف  لها  التح�سين  ب��رام��ج  اإن   
بالعتبار  تو�سع  اأن  يجب  متعددة 
برامج  تحقق  وحتى  ت�سميمها  عند 
منها  المرجوة  الأه��داف  التح�سين 
ال��ل��ق��اح��ات  ي��ت��م اخ��ت��ي��ار  اأن  ي��ج��ب 
منا�سبة  ب�سورة  موعدها  وتحديد 
�سمن برنامج التح�سين طبقًا لهذه 

الأهداف على النحو التالي: 

مناعية  ا�ستجابة  على  الح�سول   -
حماية فورية اأم موؤجلة:

ي��ت��م ال��ت��ح�����س��ي��ن ���س��د م��ر���ض   
الماريك في الفقا�سات عند عمر 
عن  التاأخير  اأن  حيث  واح��د  يوم 
احتمالية  م��ن  يرفع  ال��وع��د  ه��ذا 
والعك�ض  بالمر�ض  الطيور  اإ�سابة 
من ذلك فانه يتم تاأجيل تح�سين 
الأمهات لأطول وقت ممكن وقبل 

البدء في و�سع البي�ض با�ستخدام 
تعطي  وال��ت��ي  الميتة  اللقاحات 
لحماية  ط��وي��ل��ة  ل��ف��ت��رة  م��ن��اع��ة 
ال�سي�سان �سد مر�ض الجمبورو 

والرتعا�ض الوبائي.

اأم  النفوق  �سد  الطيور  حماية   -
حماية �سد نق�ض الإنتاج. 

بهدف  اللقاحات  بع�ض  ت�ستخدم   
مثل  النفوق  �سد  الطيور  حماية 
الجمبورو  مر�ض  �سد  التح�سين 
والبع�ض  ال��الح��م  ال��دج��اج  ف��ي 
مثل  الإن��ت��اج  نق�ض  �سد  الأخ���ر 
م���ت���الزم���ة ان��خ��ف��ا���ض الإن���ت���اج 
)EDS76( في الدجاج البيا�ض 
في  النيوكا�سل  مثل  كليهما  اأو 

الدجاج البيا�ض والأمهات.

حماية الطيور قبل دخول المر�ض   -
اأم حماية اأثناء اندلع الوباء.

ال���ه���دف  اإن  ال����م����ع����روف  م����ن   
اللقاحات  ل�ستخدام  الأ�سا�سي 
اأج�سام  وب�سورة عامة هو تكوين 
م��ن��اع��ي��ة وخ��الي��ا م��ن��اع��ي��ة اأف��ي 
من  لحمايتها  ال��دواج��ن  اأج�سام 
في  لها  تعر�سها  قبل  الأم��را���ض 
ذلك  وي��ت��م  ال���دواج���ن،  م�ساريع 
اللقاحات  ا�ستخدام  طريق  عن 
المتوقع  ال��ع��م��ر  ق��ب��ل  المختلفة 
)اأ�سبوع  بحوالي  المر�ض  لظهور 
– اأ���س��ب��وع��ي��ن( وذل���ك لإع��ط��اء 
مناعية  اأج�سام  لتكوين  فر�سة 
الطيور،  لحماية  كافية  بكمية 
وهذا ما يتم مع معظم اللقاحات 
ال��م��ع��دى،  ال�سعبي  )الل��ت��ه��اب 

التهاب  البا�ستيرل،  الجمبورو، 
من  وغيرها  الهوائية  الق�سبة 

المرا�ض(.

وبالإ�سافة اإلى ذلك فان للقاحات   
الطيور  حماية  في  هام  اأخر  دور 
لبع�ض  الوبائية  الندلعات  اأثناء 
الإمرا�ض اأو ما يعرف بالتح�سين 
 Emergency( ال���س��ط��راري 
التدخل  ويتم   )Vaccinating
الطارىء باللقاحات لحماية بقية 
لها  الإ�سابة  انتقال  من  القطيع 
ويجب اأن األ تتعدى ن�سبة الإ�سابة 
بين اأفراد القطيع عن 50% حتى 
ال���س��ط��راري  التح�سين  يحقق 
ه��دف��ه وي��ج��ب ال��ت��ذك��ي��ر ه��ن��ا اأن 
ال��ت��ح�����س��ي��ن ال�����س����ط����راري ل 
ولكنة  الأم���را����ض  ك��ل  م��ع  ينجح 
ي�ستخدم ب�سورة كبيرة مع مر�ض 
كمية  ينتج  وال����ذي  النيوكا�سل 
ك��ب��ي��رة م��ن الن��ت��رف��ي��رون تمنع 
اإلى  ال�ساري  الفيرو�ض  انت�سار 

باقي القطيع. 

طريقة التح�سين تعتمد على طريقة   -8
التربية والرعاية داخل المزرعة.

متكاملة  عملية  التح�سين  عملية   
ولكي  كثيرة  ع��وام��ل  فيها  يتداخل 
اإع��ط��اء  يتم  اأن  يجب  بنجاح  تتم 
المنا�سبة  بال�سورة  للطيور  اللقاح 
التي ت�سمن و�سول اللقاح بالنوعية 
م�ستوى  لتحقيق  المنا�سبة  والكمية 
طريقة  وتعتمد  المطلوبة،  المناعة 
على  كبيرة  ب�سورة  اللقاح  اإعطاء 
ط��ري��ق��ة ال��ت��رب��ي��ة وال��رع��اي��ة داخ��ل 
الم�سروع فيجب عند ت�سميم برامج 
التح�سين اإي�ساح طريقة ا�ستخدام 
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نظام  مع  تتنا�سب  والتي  لقاح  كل 
فمثاًل  بالم�سروع  والتربية  الرعاية 
الر�ض  بطريقة  التح�سين  اأن  نجد 
التي يتم تربيتها  يف�سل مع الطيور 
يتم  التي  الطيور  عن  اأقفا�ض  في 
تربيتها على الأر�ض، كما اأن اإعطاء 
لن�سبة  ال��وب��ائ��ي  الرت��ع��ا���ض  ل��ق��اح 
يتم  التي  الطيور  م��ن  ح��وال��ي%10 
تربيتها علي الأر�ض عن طريق الفم 
والتي تقوم بدورها بن�سر الفيرو�ض 
اإلى باقي القطيع عن طريق اإخراج 
الفيرو�ض مع الزرق ومن ثم التقاطه 
الغير  الأخ����رى  ال��ط��ي��ور  ب��وا���س��ط��ة 
مح�سنة ل تتنا�سب مع الطيور التي 

يتم تربيتها في الأقفا�ض.

اقت�ساديات ا�ستخدام اللقاح:  -9
ت�������س���اب ال���ط���ي���ور ب���ال���ع���دي���د م��ن   
الأم�����را������ض ول���ك���ن ت��خ��ت��ل��ف ه��ذه 
ناحية  م��ن  بينها  فيما  الأم���را����ض 
م�ساريع  على  القت�سادية  تاأثيراتها 
تاأثيرات  له  منها  فبع�ض  ال��دواج��ن 
م�ساريع  ع��ل��ى  ك��ب��ي��رة  اق��ت�����س��ادي��ة 
الدواجن نتيجة لما ت�سببه من نفوق 
النيوكا�سل  مثل  الإنتاج  في  ونق�ض 
وال��ج��م��ب��ورو وال��ب��ع�����ض الآخ�����ر له 
ت��اأث��ي��رات اق��ت�����س��ادي��ة م��ح��دودة اأو 
منخف�سة والتي يمكن عدم اإدراجها 
ال��دوري  التح�سين  برنامج  �سمن 
بالم�سروع لن تكلفة التح�سين )ثمن 
بالتح�سين  القائمة  والعمالة  اللقاح 
وال��م�����س��ادات  المناعة  وم��ح��ف��زات 
اأثناء  ت�ستخدم  ربما  التي  الحيوية 
من  اكبر  تكون  التح�سين(  عملية 

الفائدة والعائد المرجو منه.
طرق التح�سني املختلفة: 

من  اللقاح  لإعطاء  المثلى  الطريقة 

نجاح  على  ت�ساعد  التي  ال��ع��وام��ل  اأه��م 
طرق  ع��دة  وت��وج��د  التح�سين،  عملية 
تعتمد  التح�سين  عملية  لإجراء  مختلفة 
على نوع اللقاح الم�ستخدم وعمر الطيور 
والهدف من التح�سين وتعليمات ال�سركة 

المنتجة للقاح.
1 . In-Ovo( ال��ب��ي�����ض  ف���ي  ال��ح��ق��ن 

 19-17 عمر  عند   )Vaccination
يوم من عمر الجنين.

جلد . 2 تحت  اأو  الع�سل  ف��ي  الحقن 
ال��رق��ب��ة ع��ن��د ع��م��ر ي���وم واح���د في 

المفق�ض/المزرعة.
التقطير في العين.. 3
الر�ض في المفق�ض / المزرعة.. 4
التح�سين عن طريق ماء ال�سرب في . 5

الم�ساقى اليدوية /الأوتوماتيكية.
ال��وخ��ز ف��ي ال��ج��ن��اح / ال��ح��ق��ن في . 6

في  ال��رق��ب��ة  ج��ل��د  ت��ح��ت   / الع�سل 
المزرعة.

التح�سين عن طريق العلف.. 7
تقييم كفاءة برامج التح�سني:

اأم��ري��ن  بين  التفريق  يجب  ب��داي��ة 
هامين وهما التح�سين والتمنيع.

:)Vaccination( التح�سني

حقنها  اأو  ال��ط��ي��ور  اإع��ط��اء  عملية 
با�سم  ت��ع��رف  خا�سة  بيولوجية  ب��م��واد 
قدرة  لها   )Antigens( الم�ست�سدات 
المناعي  الجهاز  ا�ستثارة  اأو  حث  على 
اأو  نوعية  مناعية  اأج�سام  لتكوين  للطائر 
الطائر  مقاومة  من  تزيد  مناعية  خاليا 
تاأثير  تقليل  اأو  ب��الأم��را���ض  ل��الإ���س��اب��ة 
ال�سحية  الناحية  على  الأم��را���ض  ه��ذه 
العملية  ه��ذه  وتتم  للطائر،  والإنتاجية 
التح�سين  ط���رق  م��ن  اأي  ب��ا���س��ت��خ��دام 

المختلفة التي تم الإ�سارة اإليها �سابقًا.
:)Immunization( التمنيع

المثالية  بال�سورة  الطيور  تح�سين 
مناعية  اأج�����س��ام  تكوين  ت�سمن  وال��ت��ي 
نوعية اأو خاليا مناعية بالكمية والنوعية 
�سد  الطيور  لحماية  المطلوبة  الكافية 

الأمرا�ض التي تم التح�سين �سدها.
ذاتها  حد  في  التح�سين  عملية  اإن 
ل ت�سمن تكوين اأج�سام مناعية بالكمية 
�سد  الطيور  لحماية  الكافية  النوعية  اأو 
الطيور  تح�سين  ت��م  ال��ت��ي  الأم���را����ض 
قد  كثيرة  اأ���س��ب��اب  ت��وج��د  حيث  �سدها 
توؤدي اإلى ف�سل عملية التح�سين كما هو 

مبين بال�سكل رقم )2(.
ويمكن تعريف ف�سل عملية التح�سين 

بالآتي:
ا�ستثارة  على  اللقاح  ق���درة  »ع���دم 
عدم  ثم  وم��ن  للطائر  المناعي  الجهاز 
الأج�سام  اأو  المناعية  الخاليا  تكوين 
المناعية النوعية �سد المر�ض من حيث 

الكم والنوع«.
الهدف  اأن  دائمًا  نتذكر  اأن  ويجب 
من ا�ستخدام اللقاحات هو تمنيع الطائر 

�سد الأمرا�ض ولي�ض مجرد تح�سينه.
وعمليات  برامج  كفاءة  تقييم  يتم 
عن  المختلفة  الأمرا�ض  �سد  التح�سين 
اأداء  ت�سمل  مهمة  مقايي�ض  ع��دة  طريق 
لالأمرا�ض  ومقاومته  واإنتاجيته  القطيع 
ورد فعل الطيور للقاح، كما يمكن تقييم 
اإج���راء  ط��ري��ق  ع��ن  التح�سين  ب��رام��ج 
ال�ستجابة  لقيا�ض  المعملية  الختبارات 
ال��م��ن��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ك��ون��ت ل���دى ال��ط��ي��ور 

المح�سنة.
تقييم كفاءة اأداء القطيع:  -1

عند  - الم�ستبعدة  ال��ط��ي��ور  ع���دد 
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�سكل رقم )2( اأ�سباب ف�سل عملية التح�سين في الدواجن

اإج����راء اخ��ت��ب��ار ال��ت��ح��دي ال��ذي  -
مقاومة  في  نتيجته  تقل  اإل  يجب 
ل��ل��م��ي��ك��روب ال�����س��اري ع��ن 85-

.%90
ل��ل��ق��اح:  ال��ط��ي��ور  ف��ع��ل  ت��ق��ي��ي��م رد   -3
بعد  ال��ط��ي��ور  م��ن  ع��دد  فح�ض  يتم 
ن�سبة  لتحديد  يوم   14 ب�  التح�سين 
 Post( للتح�سين  الطيور  فعل  رد 
بحيث   )vaccination reaction
يجب اأن ل تقل هذه الن�سبة عن %90 

من عدد الطيور التي فح�ست. 
لعملية  المناعية  ال�ستجابة  تقييم   -4

التح�سين
لعمليات  المناعية  ال�ستجابة  تقييم   

الفق�ض.

عدد الطيور النافقة عند عمر 7  -
اأيام و14 يوم.

نهاية  - ف��ي  الحية  ال��ط��ي��ور  ن�سبة 
التربية.

كفاءة التحويل الغذائي. -

اإنتاج البي�ض وجودة و�سكل  - ن�سبة 
البي�ض.

2- تقييم كفاءة مقاومة الطيور للفيرو�ض 
ال�ساري:

فح�ض عينات ت�سريح. -

فح�ض عينات بالميكرو�سكوب. -

التح�سين في غاية الأهمية لمعرفة 
الدواجن  لقطعان  المناعية  الحالة 
وو�سع  التح�سين  عملية  وك��ف��اءة 
برامج  لإع��ادة  الم�ستقبلية  الخطط 
التح�سين اأو التدخل بتعديل برنامج 
اختبارات  ع��دة  وت��وج��د  التح�سين 
يمكن  التكلفة  وقليلة  التطبيق  �سهلة 
ال�سغيرة  المختبرات  في  اإجرائها 
على  ال�سريع  ال��ت��الزن  اختبار  مثل 
التالزن  مثبط  واختبار  ال�سريحة 
التر�سيبي  الج��ار  واختبار  الدموي 
كما توجد بع�ض الختبارات الأخرى 
وم��واد  معملية  اأج��ه��زة  اإل��ى  تحتاج 
م�سخ�سة ل تتوفر اإل في المختبرات 
الحديثة مثل اختبار الليزا واختبار 
الومي�ض  واختبار  الم�سلى  التعادل 
ال�ستجابة  تقييم  وي��ت��م  المناعي 
المناعية للطيور بعد اإجراء عمليات 
ت���ت���راوح بين  ب��ف��ت��رة  ال��ت��ح�����س��ي��ن 
تقييم  يتم  اأن  ويمكن  اأ�سابيع   3-2
في  للتح�سين  المناعية  ال�ستجابة 
الأم��ه��ات  م��ن  الناتجة  ال�سي�سان 
الأج�سام  كمية  ومعرفة  المح�سنة 
هذه  اإلى  انتقالها  تم  التي  المناعية 
برنامج  و�سع  يتم  حتى  ال�سي�سان 
طبقًا  ج��ي��دة  ب�����س��ورة  التح�سين 

لم�ستوى المناعة في ال�سو�ض.

املراجع:
1. Luiz flipe Carone : Modern poultry 

vaccinology: molecular biology 
versus traditional techniques. 
World´s Poultry Congress 5 - 9 
August  2012- Brazil

2. Shams H. (2005): Recent 
developments in veterinary 
vaccinology. Vet J.;170(3):289-99.
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وب��ال��ع��ودة ال���ي ال��ت��اري��خ ن��ج��د اأن��ه 
انفلونزا  لمر�ض  الم�سبب  ع��زل  تم 
 )HPAI( الطيور �سديد ال�سراوة
من الفيرو�ض الم�سبب لإنفلونزا 
الطيور )H5N1( وت�سخي�سه 
في اأوزة داجنة جنوبي اإقليم 
ال�سين  ف��ي  ج��وان��ج��دون��ج 
تعتبر  وال��ت��ي   1996 ع��ام 
الطيور  ان��ف��ل��وان��زا  م��ه��د 
ف���ي ع�����س��رن��ا ال��ح��دي��ث 
حدث  التالي،  العام  وفي 
ل��ل��ف��ي��رو���ض  ت��ف�����س��ي  اأول 
الطيور  لإنفلونزا  الم�سبب 
ال��م�����س��ب��ب   )H5N1(
ل��م��ر���ض ان��ف��ل��ون��زا ال��ط��ي��ور 
في   )HPAI( ال�سراوة  �سديد 
ك��ون��ج، مما  ف��ي هونج  ال��دواج��ن 

اأدى اإلى التخل�ض من 1.5 مليون دجاجة 
والق�ساء  المر�ض  لح��ت��واء  محاولة  في 
اإلى  كذلك  اأدى  التف�سي  هذا  ومثل  عليه 
اإ�سابة 18 �سخ�ض )وحدوث �ست حالت 
وفاة( فيما اعتبر اأول حالت وفاة م�سجلة 

.)H5N1(ناجمة عن فيرو�ض

ولم يحدث التف�سي التالي في الب�سر 
حتى فبراير 2003، عندما �سجلت حالتي 
وفاة ب�سبب الإنفلونزا من �ساللة فيرو�ض 
اإلى  ينتميان  �سخ�سين  في   )H5N1(
عاود  ولقد  كونج  هونج  في  واحدة  اأ�سرة 
الطيور  لإن��ف��ل��ون��زا  الم�سبب  ال��ف��ي��رو���ض 
للمر�ض  ال��ق��وي  الم�سبب   )H5N1(
)HPAI( الظهور في جنوب �سرق اآ�سيا 
في و�سط عام 2003، ولكن لم يتم الإبالغ 
عن الإ�سابات الفعلية ثانية حتى دي�سمبر 

الم�سبب   )H5N1( الطيور  لإنفلونزا  الم�سبب  الفيرو�ض  على  التعرف  من  الرغم  على 
فاإن  الزمان،  من  عقد  من  اأكثر  منذ   )HPAI( ال�سراوة  �سديد  الطيور  لمر�سانفلوانزا 
واأفريقيا،  اآ�سيا،  اأنحاء  كافة  في  الدواجن  بين  النت�سار  يحدثه  الذي  الهائل  التاأثير 
واأوروبا منذ عام 2003، هذا اإلى جانب وفاة مئاتال�سخا�ض، ومالين الدواجن واآلف 
الم�سبب   )H5N1(الم�سبب لإنفلونزا الطيور الفيرو�ض  البرية قد جعل من  الطيور 
لمر�سانفلوانزا الطيور �سديد ال�سراوة )HPAI( جزء من اللغة العادية اليومية. 

الخطر الطائر.. الطيور البرية 
وانفلوانزا الطيور

د/هاين حممد �ستا - اأخ�سائي الوبائيات - مديرية الزراعه بالخرج
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عام 2003 - يناير عام 2004، عندما تم 
الأ�سيرة  النمور  في  الفيرو�ض  ت�سخي�ض 
المرقط  والنمر   )Pantheratigris(
)Pantherapardus( الذي كان يتغذى 
حدائق  اإح��دى  في  النافق  الدجاج  على 
اجتاح  ذلك،  وبعد  تايالند  في  الحيوان 
الطيور  لإنفلونزا  الم�سبب  الفيرو�ض 
وتخل�ض  ن��ف��وق  ح���الت  مخلفا  ال��ع��ال��م 
بالمالين  اعدادها  تقدر  امن من طيور 
هائلة  اقت�سادية  خ�سائر  في  ت�سبب  ما 
العديد  بخالف  هذا  ال��دول  من  للكثير 
من حالت الوفيات الب�سرية الناتجه عن 
الب�سر  الي  الطيور  الفيرو�ض من  انتقال 
ال��ث��ال��ث مثل  ال��ع��ال��م  وخ��ا���س��ة ف��ي دول 
للعديد  نتيجة  ت�ستطيع  تم  والتي  م�سر 
من الظروف من احكام �سيطرتها علي 

انت�سار مر�ض انفلوانزا الطيور القاتل.

ول��م يتم ال��ت��اأك��د م��ن ال���دور ال��ذي 
التف�سي  البرية في حالت  الطيور  تلعبه 
لإنفلونزا  الم�سبب  للفيرو�ض  المبدئي 
لمر�ض  الم�سبب   )H5N1( ال��ط��ي��ور 
ان��ف��ل��وان��زا ال��ط��ي��ور ���س��دي��د ال�����س��راوة 
في  المر�ض  ظهور  تلت  التي   )HPAI(
الدواجن الآ�سيوية في 2004 /2003م، 
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ذل����ك، ف��ف��ي م��اي��و 
فيرو�ض  عن  ناجم  حادث  اأدى  2005م، 
)H5N1( اإلى وفاة ما يزيد عن 6.000 
الراأ�ض  ذو  الأوز  )وخا�سة  مائي  طائر 
والغاق   ،)Anserindicus( المفلطح 
 ،)Phalacrocoraxcarbo( الكبير 
 ،)Larusichthyaetus( ونور�ض بال�ض
ال���ب���ن���ي  ال�������راأ��������ض  ذو  وال�����ن�����ور������ض 
اأب��و  وب���ط   ،)Lbrunnicephalus(

وذلك   )Tadornaferruginea( فروة 
القومية  كينجهاي  بحيرة  محمية  ف��ي 
وت�سير  ال�سين  غربي  ب�سمال  الطبيعية 
التقديرات اإلى اأنه ما بين 5- 10بالمائة 
المفلطح  ال��راأ���ض  ذو  الأوز  اأع���داد  م��ن 
الحدث  هذا  خالل  قتلت  قد  العالم  في 
في  وفيات  حالة  ثاني  هي  تلك  وكانت 
اإنفلونزا  لفيرو�ض  نتيجة  البرية  الطيور 
على  ال�سابق  الوحيد  والحادث  الطيور 
ذل��ك ك��ان ف��ي ع��ام 1961ع��ن��دم��ا قتل 
 Sterna( الخر�سنة  طائر  من  العديد 
بالفيرو�ض  يتعلق  hirundo( في حادث 
 )H5N3( الطيور  لإنفلونزا  الم�سبب 

في جنوب اأفريقيا.

تم   ،2007 �سبتمبر  م���ن  وب�����دءًا 
الم�سبب  الفيرو�ض  وج���ود  م��ن  ال��ت��اأك��د 
الم�سبب   )H5N1( الطيور  لإنفلونزا 
لمر�ض انفلوانزا الطيور �سديد ال�سراوة 
ال��ط��ي��ور  اأو  ال���دواج���ن  ف��ي   )HPAI(
ثالث  في  دولة  وخم�سين  فيت�سع  البرية 
قارات وفي اأوروبا تم الك�سف عن وجود 
البرية  الطيور  من  نوعين  في  الفيرو�ض 

وال���دواج���ن ف��ي 12 دول���ة )اأذرب��ي��ج��ان 
وال���دان���م���رك، وف��رن�����س��ا، واأل��م��ان��ي��ا، 
وال�سرب،  ورو�سيا،  ورومانيا،  والمجر، 
والمملكة  واأوكرانيا،  وتركيا،  وال�سويد، 
البرية فقط في  الطيور  وفي  المتحدة( 
والهر�سك،  البو�سنة  )النم�سا،  دولة   12
وبلغاريا، وكرواتيا، وجمهورية الت�سيك، 
واليونان، واإيطاليا، وبولندا، و�سلوفاكيا، 

و�سلوفينيا، واأ�سبانيا، و�سوي�سرا(.

لمر�ض  تف�سيا  كانت  المقابل،  وفي 
فا�سو،  )بوركينا  اأفريقية  دول   10 في 
وجيبوتي،  العاج،  و�ساحل  والكاميرون، 
ونيجيريا،  والنيجر،  وغ��ان��ا،  وم�سر، 
بالكامل  )مق�سور  وتوجو  وال�����س��ودان، 
ت�سجيل  يتم  ولم  الدواجن  على  تقريبًا 
الفيرو�ض  من  فقط  ح��الت  ثالث  �سوى 
 )H5N1( الطيور  لإنفلونزا  الم�سبب 
 Accipter( في الطيور البرية: البا�سق
nisus( في �ساحل العاج، و�ساللت من 
ونيجيريا  الكاميرون  في  والن�سور  البط 

على التوالي.

للعالم  ومنذ ذلك الحين فقد تاكد 
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الدور الخطير التي تلعبه الطيور البرية 
دون  تقوم  والتي  البريئة  الكائنات  تلك 
اأن تدري بعملية انت�سار لمر�ض انفلوانزا 
رحالتها  في  العالم  قارات  بين  الطيور 
عاما  ك��ل  ف��ي  ال��ق��ارات  عبر  المتتابعه 
م�سارات  في  والطعام  الدفئ  عن  بحثا 
الطيران  م�سارات  عليها  يطلق  منتظمة 
العلماء  وب��داء  البرية  الطيور  ورح��الت 
درا�سة  في  الطيور  بانفلوانزا  المهتمين 
تحديدها  وم��ح��اول��ة  ال��م�����س��ارات  ه���ذه 
البرية  الطيور  تر�سد  بهدف  دق��ة  بكل 
بهدف  منها  ع��ي��ن��ات  و���س��ح��ب  خ��الل��ه��ا 
متابعة انت�سار المرا�ض وخا�سة مر�ض 

انفلوانزا الطيور.

الربية  الطيور  رح��الت  م�سارات 
حول العامل

ت���ق���ول ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��م��ك��اف��ح��ة 

عالية  ال��ط��ي��ور  لأن��ف��ل��ون��زا  ال��م��ت��درج��ة 
المنظمة  اأع��دت��ه��ا  ال��ت��ي  الإم����را�����ض، 
 ،)OIE( الحيوانية  لل�سحة  العالمية 
“كافة  لأن  عالمي  لعمل  حاجة  ثمة  انه 
البلدان معر�سة لخطر الإ�سابة ب�سورة 
غير متوقعة” ومكافحة موجات النت�سار 
تفوق قدرة موارد اأي بلد اأو اإقليم بمفرده 
الأطباء  دومنيكرئي�ض  جوزيف  ويقول 
اأنفلونزا  “اإن  بالمنظمة   البيطريين 
ويتطور  ال��ع��دوى  �سديد  مر�ض  الطيور 
ب�سورة ن�سطة معًا، كما اأنه ينت�سر على 
واأنه  والقارات  البلدان  عبر  �سريع  نحو 
قد برز هذا المر�ض وانت�سر كواحدة من 
ينقل  اأن  ويمكن  الأ�سواق،  عولمة  نتائج 
يهدد  المهاجرةوهو  الطيور  بوا�سطة 
و�سناعة  والدولية،  الإقليمية  التجارة 
معي�سة  و���س��ب��ل  ال��ع��ال��م��ي��ة،  ال���دواج���ن 
فقراء  خ��ا���س��ًة  الب�سر،  م��ن  الماليين 

الريف«.

العالمية  ال�سحة  منظمة  اأن  كما 
الكبير  »العامل  اأن  من  تحذر   )OIE(
تنفيذ  ي��ع��وق  ال���ذي  منه  ال��م��وث��وق  غير 
بروز  الطيور هو  انفلوانزا  نهج مكافحة 
الإمرا�ض  اأنفلونزا الطيور عالية  انتقال 
الطيور  تحمله  �سا�سعة،  م�سافات  عبر 
الأخيرة  الموجات  اأن  حيث  المهاجرة« 
اأورا�سيا  في  الطيور  اأنفلونزا  لنت�سار 
الطيور  انفلوانزا  فيرو�ض  اأن  على  تدل 
�سمالي  اتجاه  في  تو�سع  قد   )H5N1(
البرية  للطيور  الى دور  ي�سير  غربي، ما 
الطيور  اأنفلونزا  مر�ض  ا�ستق�ساء  في 
اأنفلونزا  انت�سار  ولمنع  الإمرا�ض  عالية 
ترى  منه،  الخالية  البلدان  الى  الطيور 
���س��رورة  ال��م��دى  بعيدة  ال�ستراتيجية 
وخطط  ن�سطة  مراقبة  ب��رام��ج  تطوير 
البلدان  في  الطوارئ  لحالت  جاهزية 
�سرق  ج��ن��وب  ف��ي  للخطر  ال��م��ع��ر���س��ة 
وجنوب اآ�سيا وفي البلدان التي اأ�سبحت 
موؤخرًا عر�سة للخطر في اآ�سيا الو�سطى 
وال�سرق  وال��ق��وق��از  ال�سرقية  واأوروب�����ا 
الأو�سط واأفريقيا كما اأن تطبيق معايير 
الحيوانية  لل�سحة  العالمية  المنظمة 
بالدواجن  الدولية  التجارة  مجال  في 
في  اأي�سًا  �سي�ساعد  الدواجن  ومنتجات 

منع انت�سار الفيرو�ض عبر القارات.

البرية  ال��ط��ي��ور  دور  يقت�سر  ل��م 
لفيرو�ض  الميكانيكي  النقل  مجرد  علي 
اخر  ال��ي  مكان  م��ن  الطيور  انفلوانزا 
وم���ج���رد ت��ق��دي��م��ه ل��ل��ط��ي��ور ال���داج���ن 
لحداث العدوي بها بل دلت العديد من 
ال��درا���س��ات علي دوره���ام ج��دا وخطير 

م�سارات رحالت الطيور البرية حول العالم
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البرية  الطيور  وخا�سة  البرية  للطيور 
انفلوانزا  فيرو�سات  تحور  في  المائية 
الطيور علي الم�ستوي الجيني حيث تقوم 
لفيرو�سات  الخازن  بدور  البرية  الطيور 
ال�سراوة  منخفظة  الطيور  انفلوانزا 
ال��ع��دوي  ت��ح��دث  ث���م  وم���ن   )LPAI(
الدواجن  مزارع  داخل  الداجنة  للطيور 
فيرو�سات  الي  الفيرو�سات  هذه  للتحول 
نتيجة   )HPAI( ال�����س��راوة  ���س��دي��دة 
بخالف  ه��ذا  الفيرو�سي  الحمل  زي��ادة 
فيرو�سات  تحول  في  البرية  الطيور  دور 
قادرة  فيرو�سات  الي  الطيور  انفلوانزا 
علي احداث عدوي ب�سرية وا�سابات قد 

ت�سل للوفاة.

الطيور  من  عديدة  �ساللت  تقطع 
التكاثر  مناطق  بين  طويلة  م�سافات 
والمناطق التي ل يتم فيها تكاثر والطيور 

هذه  بين  األفة  الأكثر  تكون  قد  المائية 
الطيورالتي تهاجر ب�سكل مو�سمي، ولكن 
بالن�سبة لكثير من �ساللت الطيور التي 
تتكاثر في ن�سف الكرة ال�سمالي ومنها 
طيور ال�ساطئ والطيور المغردة والطيور 
ال��ج��ارح��ة واأخ���رى ع��دي��دة، ي��ق��وم على 
الأقل جزء منها، اإن لم يكن كل ال�سكان، 
التنوع  ف��ي  الم�سكلة  وتكمن  بهجرات 
البرية  الطيور  ه��ذه  ل�ساللت  الكبير 
النواع منها  يوجد مئات  اأن  يمكن  التي 
العالم  ق��ارات  عبر  الميال  الف  تقطع 
مختلفة  طيران  م�سارات  في  المختلفة 
من  ودرا�ستها  متابعتها  مهمة  يجعل  ما 
�سعوبة  من  تزيد  التي  ال�ساقة  المهام 
والذي  الطيور  انفلوانزا  مكافحة مر�ض 
من  الجديد  انتظار  ف��ي  انف�سنا  نجد 
بالتزامن  عام  كل  في  المر�ض  �ساللت 
ل�ساللت  ال�سنوية  الهجرة  مواعيد  مع 

ت�ستخدم  كما  المختلفه  البرية  الطيور 
مختلفة  طرقًا  الأخرى  ال�ساللت  بع�ض 
)�سمال  للجنوب  الأ�سا�ض  في  لهجرتها 
مو�سم الخريف( ولل�سمال )�سم المو�سم 
مختلفة  اأف��راد  ت�ستخدم  وقد  الربيع(، 
م�����س��ارات ط��ي��ران  ال�����س��الل��ة  نف�ض  م��ن 
مميزة للو�سول لمناطق منف�سلة ل يتم 

فيها التكاثر.

وفي ال�سور التاليه محاولة لالبحار 
في عالم الطيور البرية ال�سيق والمتنوع 
بين مختلف �ساللته في محاولة لقيا�ض 
مدي الجهد الالزم لدرا�سة ومتابعه مثل 

هذا العالم المثير

خطر  م��ن  م��زرع��ت��ك  حتمي  كيف 
انفلوانزا الطيور

الحيوي  الم��ن  اج���راءات  تح�سين 
الب�سيطه  الج���راءات  بع�ض  طريق  عن 

للتحكم في الحياة البرية

ي�سيب  م��ر���ض  الطيور  ان��ف��ل��وان��زا 
علي  الداجنة  والطيور  البرية  الطيور 
الطيور  اأن  من  علىالرغم  �سواء.  حد 
اأعرا�ض  تظهر  ما  نادرا  البرية  المائية 
ان  يمكن  ف��اإن��ه��ا  ب��ال��م��ر���ض،  ال���س��اب��ة 
خالل  م��ن  البيئة  ف��ي  الفيرو�ض  تن�سر 
اإفرازات الفم والأنف وكذلك عن طريق 
ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  ف�سالتها)الزرق(. 
انفلوانزا  بفيرو�ض  ال�سابة  فيه  ت��وؤدي 
اأع��را���ض مر�سية  ال��ي ظ��ه��ور  ال��ط��ي��ور 
خطيرة علي الطيور الداجنة وفي �سبيل 
الطيور  انفلوانزا  مر�ض  ف��ي  التحكم 
للتحكم  المحاولت  من  العديد  هناك 
اح��دي  خ��الل  م��ن  المر�ض  انتقال  ف��ي 
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عن  لنت�سارة  ت��وؤدي  التي  الطرق  اكثر 
طريق انتقال المر�ض من الطيور البرية 
اأم��اك��ن  م��ن  الفيرو�ض  تجلب  ق��د  ال��ت��ي 
الطيور  ع��دوي  ال��ي  ل��ت��وؤدي  بعيدة ج��دا 
الداجني  الن��ت��اج  م���زارع  ف��ي  الداجنة 
)لحم-بيا�ض- انواعها  اختالف  علي 
اأم��ه��ات( وال��ت��ي تتخطي ك��ل اج���راءات 
هذه  علي  تفر�ض  التي  الحيوي  الم��ن 
الي  ال��ف��ي��رو���ض  ان��ت��ق��ال  لمنع  ال��م��زارع 

الطيور الداجنة بداخلها. 

علي  المالحظات  بع�ض  خالل  من 
موؤخرا  الطيور  انفلوانزا  انت�سارجائحة 
ال��دول  وبع�ض  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي 
في  ال��ق�����س��ور  بع�ض  ت��الح��ظ  الخ����ري 
اجراءات المن الحيوي وخا�سة المعنية 
منع  بهدف  البرية  الحياة  في  بالتحكم 
يلي  وفيما  المزراع  الي  العدوي  انتقال 
من  التي  الب�سيطة  الج����راءات  بع�ض 
الممكن ان ت�ساعد مربي الدواجن لرفع 
كفاءة اجراءات المن الحيوي المتعلقة 

بالتحكم في الحياة البرية وبالرغم من 
تمكن  انها  ال  الج��راءات  هذه  ب�ساطة 
ال�سيطرة  احكام  من  ال��دواج��ن  مربي 
طيورهم  وحماية  البرية  الحياة  علي 
من الت�سال المبا�سر بالكائنات البرية 
المر�سيه  العدوي  انتقال  تمنع  ثم  ومن 
خ��ب��رات حقلية  خ��الل  م��ن  وذل���ك  لها 

وفنية دقيقة.

ج���ذب  ع����وام����ل  ت��ق��ل��ي��ل  اول: 
الكائنات الربية يف حميط مزارع 

الدواجن:

ال��راك��دة  امل��ي��اه  م��ن  التخل�ض   -1
عن  وذل���ك  امل����زارع:  حميط  يف 

طريق:

ح��ول  ال��م��ح��ي��ط��ة  الر������ض  ت�����س��وي��ة   ·
تحوي  قد  برك  تكون  لمنع  المزرعة 

مياة راكدة.

تقف  التي  )الحفر(  المناطق  ملئ   ·
المياه فيها لأكثر من 48 �ساعة.

اأو  الم�سي  تجنب  العاملين  على  يجب   ·
من  بالقرب  اأو  في  المعدات  تحريك 
قبل  من  الم�ستخدمة  الراكده  المياه 

الحيوانات والطيورالبرية.

الخا�سة  والقنوات  الم�سارف  تجهيز   ·
لنقل المياه بعيدا عن بيوت الدواجن 

في حال تجمعها.

ال����ربك  يف  امل���خ���اط���ر  اإدارة   -2
والأحوا�ض: وذلك من خالل:

ال�سطحية  ال��م��ي��اه  ا���س��ت��خ��دام  ع��دم   ·
ل�سقي  ال��م��ع��ال��ج��ة  غ��ي��ر  )ال���ب���رك( 
الدواجن اأو لتنظيف حظائر الدواجن 

واأي مرافق اأخرى قد تكون ملوثة.

النباتي  ال��غ��ط��اء  ب��ازال��ة  اله��ت��م��ام   ·
�سنع  من  م�ستقعات  اأو  ب��رك  اي  عن 
الن�سان والتي قد تكون بغر�ض الترفيه 

اأو التنزهه.

للطيور  رادع���ه  تقنيات  ا���س��ت��خ��دام   ·
ال��ب��ري��ة م��ث��ل )���س��ب��ك��ات ال����س���الك، 
الذعر(  اأدوات  الخداعيه،  ال�سراك 
وخا�سة  ال��ط��ي��ور  ه���ذه  لمنع  وذل���ك 
المائية منها من القتراب من حظائر 

الدواجن.

لف�سل  )���س��ور(  ���س��ي��اج  ا���س��ت��خ��دام   ·
الغطاء  مناطق  اأو  الطبيعية  البرك 
حول  الن�سطة  المنطقة  من  النباتي 

حظائر الدواجن.

وذل��ك  ال��غ��ذاء:  م�����س��ادر  تقليل   -3
بوا�سطة 

ب��اأي  ال��ب��ري��ة  ال��ط��ي��ور  اط��ع��ام  م��ن��ع   ·
طريقة.
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لمعدات  نظيفه  اماكن  تخ�سي�ض   ·
التغذية )ال�سايلوهات(.

دوري  ب�سكل  التغذية  انابيب  فح�ض   ·
ت�سريبات  اأي  وجود  عدم  من  للتاأكد 

بها.

وح��اوي��ات  مكن�سة  توفير  ���س��رورة   ·
ال��ق��م��ام��ة ب��غ��ط��اء ف���ي ك���ل م��ك��ان 
النظافة  ل�سمان  الأع��الف  لتخزين 

با�ستمرار.

الطبيعية  البرية  الحيوانات  تغذية   ·
والح�سرات  الح�سائ�ض  ب���ذور  مثل 
والأ�سجار المثمرة، قد يكون حا�سرا 

اأي�سا ولذلك يجب:

جز الح�سائ�ض ب�سكل دوري.  -

)وخا�سة  القمامة  ت��راك��م  ع��دم   -
بقايا الفر�سه( بجوار الحظائر.

من  المت�ساقطة  الفاكهة  اإزال���ة   -
الأ�سجار با�ستمرار.

معظم  ف��ي  ال��ن��ف��اي��ات:  تغطية   -4
و�سائل  وج��ود  نالحظ  قد  المزارع 
والقمامة  النفايات  من  التخل�ض 
م��ت��واج��ده ب�����س��ك��ل م��ن��ت��ظ��م ول��ك��ن 
ه���ذه  اأن  ن���الح���ظ  ق����د  ل���ال����س���ف 
المنا�سب  بال�سكل  الو�سائل ل تعمل 
ك��اأن  منها  ال��ه��دف  يحقق  وال���ذي 
غير  ال��ق��م��ام��ة  ���س��ن��دوق  اأن  ن��ج��د 
بال�سكل  ي��ع��م��ل  ل  ان���ه  او  م��غ��ط��ي 
الميكانيكية  الناحية  من  ال�سحيح 
بحيث يتم فتحه ب�سال�سة ثم و�سع 
تغطيته  تتم  ثم  ومن  فيه  النفايات 
يجعله  ل  وال��ذي  ال�سحيح  بال�سكل 

والطيور  الحيوانات  لتجمع  م�سدر 
حظائر  داخل  الي  ودخولها  البرية 
ال����دواج����ن ل����ذا ي��ج��ب اله��ت��م��ام 
تجميع  و�سائل  مراجعة  ب�سرورة 
القمامة والتاأكد من عملها بال�سكل 

ال�سحيح.

ثانيا: منع دخول الكائنات الربية 
ايل داخل مزارع الدواجن:

اذال���ة اأع�����س��ا���ض ال��ط��ي��ور ال��ب��ري��ة ، 
جدران  في  والفتحات  الثقوب  وا�سالح 

ونوافذ المزارع:

ينبغي على مربي الدواجن الهتمام   ·
والفتحات  الثقوب  ب��اإ���س��الح  جيدا 
الحظيرة  ان  فيجدر  توجد  قد  التي 
واأث��ن��اء  قبل  وذل���ك  ال��ن��واف��ذ  ف��ي  اأو 
تعتبر  لن��ه��ا  ال��دواج��ن  تربية  دورة 
من  يمكن  حيث  الخطر  عوامل  من 
البرية  ال��ط��ي��ور  ت��دخ��ل  اأن  خاللها 
العدوي  حاملة  الحظائر  داخ��ل  الي 

المر�سيه.

اأو  ال�سرورية  غير  ال��ح��واف  اإزال���ة   ·
الأ�سطح الأفقية.

الإق�سائية وطاردات  ال�سباك  تثبيت   ·
اع�����س��ا���ض ال��ط��ي��ور وال��ت��ي ق��د توجد 
في �سورة جيل لمنع تواجد اع�سا�ض 
محيط  ف��ي  او  على  البرية  الطيور 

مزارع الدواجن.

يتم  التع�سي�ض،  مو�سم  يبداأ  اأن  قبل   ·
الطيور  اأع�����س��ا���ض  اإزال����ة  اأو  يغ�سل 

القديمة.

)foam( ال���رغ���وة  ا���س��ت��خ��دام  ي��ت��م   ·

حفر  اأو  للقوار�ض  عالمات  عن  بحثا 
الطيور.

ث��ال��ث��ا: ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل ردع 
وابعاد الكائنات الربية:

التي  الو�سائل  بع�ض  ا�ستخدام  يمكن   ·
ت�سبب زعر للطيور والكائنات البرية 
حظائر  عن  باعادها  تقوم  ثم  وم��ن 
�سورة  في  تكون  قد  والتي  الدواجن 
ا�سكال  �سورة  في  او  �سراك خداعية 
وتحريكها  تركيبها  يتم  حيث  مخيفة 
ب�سورة م�ستمرة ومتوا�سلة في محيط 
بدورها  تقوم  لكي  الدواجن  حظائر 
والكائنات  الطيور  وابعاد  اخافة  في 
دون  للبيئة  �سديقة  وب�سورة  البرية 
اأو قتلها بطريقة  اإلى ت�سميمها  اللجوؤ 

غير رحيمة وملوثه للبيئة.

ا�ستخدام  اإلى  المربين  بع�ض  يلجئ   ·
وابعاد  تخويف  في  النارية  اللعاب 
الطريقة  ه��ذه  ولكن  البرية  الطيور 
بها  للقيام  مدربة  عمالة  اإلى  تحتاج 
على  و�سغط  اإجهاد  ت�سبب  اإنها  كما 

الطيور الداجنة في الحظائر.

املراجع وم�سادر املعلومات:
 USDA-APHIS: Prevent Avian  )1(

.Influenza at Your Farm. July 2015 

على  متاح  الطيور،  اإنفلونزا  موقع  ال��ف��او.   )2(
http://www.fao.org/avianflu/en/( موقع 

: )index.html

 ،)WHO( ال��ع��ال��م��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة   )3(
http://www.who.int/csr/ موقع  على  متاح 

 )disease/avian_influenza

)4( المنظمة العالمية لل�سحة )OIE( متاح في 
http://www.oie.int/eng/info/( الموقع. 

) en_influenza.htm
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يف  ل��ل��ف��ئ��ران  الرئي�سية  الأن�����واع 
م�ساريع الدواجن.

 Rattus( ال���ن���روي���ج���ي  ال�����ف�����اأر   .1
.)Norvegicus

يتواجد بكثرة حول م�ساريع الدواجن   
ويمكن  اإن��ف��اق  ف��ي  العي�ض  ويف�سل 
عدة  وله  اأحيانًا،  الأ�سطح  ت�سلق  له 
 Sewer rat، Wharf( م�سميات 

.))rat، Barn rat

 Roof rat Rattus  -( الأ�سطح  فاأر   .2
.)Rattus

ت�سلق  ع��ل��ى  ك��ب��ي��رة  ب���ق���درة  ي��ت��م��ي��ز   
الأ�سطح اأكثر من قدرته على الحفر 
اأن  ويمكن  الأر�سية  الأن��ف��اق  وعمل 
دون  متر   )50( ارت��ف��اع  م��ن  يقفز 

التعر�ض ل�سرر.

.)Mus Musculus( فاأر المنزل  .3

2ي��ع��ي�����ض غ���ال���ب���ًا ف���ي ح���ق���ول ال��ح��ب��وب 

نف�سه  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��دًا  وال��ح�����س��ائ�����ض 
يتواجد  واأحيانًا  الإن�سان،  عن  بعيدًا 
على  )يتغذى  الإن�سان  مع  متالزمًا 
في  العاملين  من  الأطعمة  مخلفات 

مناجم الفحم(.
ال��ف��ئ��ران  ت�سببها  ال��ت��ي  امل�����س��اك��ل 

مل�ساريع الدواجن:

الم�ساكل  من  العديد  الفئران  ت�سبب 
ال�سحية والقت�سادية لم�ساريع الدواجن 

على النحو التالي:

 مكافحة القوارض
في مشاريع الدواجن

الفئران  تتواجد  الدواجن، حيث  اإلي م�ساريع  الأمرا�ض  نواقل م�سببات  اأهم  اأحد  الفئران  واأهما  القوار�ض  تعتبر 
حول وداخل م�ساريع الدواجن وب�سفة خا�سة م�ساريع الدجاج البيا�ض والأمهات وتتميز الفئران بمعدل تكاثر عالي 

وتمثل حوالي )31%( من مجموع الثدييات على �سطح الكرة الأر�سية.
ت�سل الفئران اإلي البلوغ الجن�سي عند عمر )3-4( اأ�سهر ويمكن اأن يحدث الحمل ثاني يوم بعد الولدة، وفي حال 

عدم حدوث لقاء مع الذكر يحدث التبوي�ض كل )5( اأيام بعد الولدة.
تتراوح فترة الحمل في الفئران بين 19-21 يوم وتعطي )5-6( جرذان في الولدة الواحدة وتلد )6-8( ولدات 
خالل عمرها الذي يتراوح بين )5-12( �سهرًا، ويمكن لزوج واحد من الفئران وولداتهم اأن ينتجوا )1500( فاأر 

خالل عام واحد حال بقائهم جميعًا على قيد الحياة. 

د. علي بن ح�سني اجلا�سم
اأخ�سائي اأمرا�ض الدواجن - اإدارة الثروة الحيوانية

ماج�ستري علوم اأمرا�ض الطيور

Aljassem_ali@yahoo.com
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الم�سببات  من  العديد  الفئران  تنقل   .1
ال��دواج��ن  م�ساريع  اإل���ي  المر�سية 
بنقل  تقوم  حيث   ،)1 رق��م  )ج��دول 
لمئات  ميكانيكية  بطريقة  ال��ع��دوى 
والم�ساريع  الحظائر  بين  الأم��ت��ار 
ال��ق��ري��ب��ة م���ن ب��ع�����س��ه��ا ع���ن ط��ري��ق 
بالم�سبب  الملوثة  واأوبارها  اأقدامها 
المر�سي اأو عن طريق قيامها بتلويث 
باإفرازاتها  ال�سرب  وم��اء  الأع��الف 
الحاملة  والبول(  )البراز  المختلفة 

للم�سببات المر�سية. 
الدواجن  علف  على  الفئران  تتغذى   .2
بالم�سببات  وت��ل��وث��ه  تلفه  وت�سبب 

المر�سية.
ت���ح���دث ال���ف���ئ���ران ت��ل��ف ل������الأدوات   .3
وال��م��ع��دات  الكهربائية  والأ���س��الك 
في  ال��ع��ازل��ة  ال��م��واد  مثل  المختلفة 

الحوائط وخاليا التبريد.
ت���ق���وم ال���ف���ئ���ران ب��ال��ح��ف��ر ت��ح��ت   .4

الأ�سا�سات والمباني.
ت��ع��ت��ب��ر ال���ف���ئ���ران م�����س��در ل��ج��ذب   .5
ال���ح���ي���وان���ات الأخ�������رى ك��ال��ق��ط��ط 
ب��دوره��ا  وال��ت��ي  والثعالب  وال��ك��الب 
تنقل م�سببات الأمرا�ض اإلى م�ساريع 

الدواجن.
للك�سف  ال��دواج��ن  م�ساريع  فح�ض 

عن تواجد الفئران:

والك�سف  الفح�ض  عمليات  ت�ساعد 
ع���ن ت���واج���د ال���ف���ئ���ران وك��ث��اف��ت��ه��ا في 
رق��م 2( في  ال��دواج��ن )ج��دول  م�ساريع 
عنها  الناجمة  الخطورة  م�ستوي  تقييم 
المكافحة  لبرنامج  الجيد  والتخطيط 
مثل اختيار ان�سب الأماكن لو�سع م�سائد 
ك��ف��اءة  وتقييم  ال��م�����س��روع  ف��ي  ال��ف��ئ��ران 
برامج المكافحة بعد النتهاء من عمليات 

المكافحة.
ال��ف��ئ��ران  ت��واج��د  ع��ن  الك�سف  ي��ت��م 
بم�ساريع الدواجن في الظالم با�ستخدام 
الباكر،  ال�سباح  في  اأو  اإ���س��اءة  كا�سف 

ويتم التعرف على وجود الفئران بم�ساريع 
الدواجن من خالل الأتي:

روؤية الفئران بالعين المجردة.  .1
م�ساهدة  روث الفئران.  .2

مناطق  ف��ي  للفئران  جحور  ت��واج��د   .3
مختلفة بالم�سروع.

ا�ستخدام م�سائد الفئران.  .4

عالمات تواجد 
الفئران

كثافة الفئران 
المتوقعة

1-100روؤية روث الفئران
100-500روؤية الفئران لياًل

Ratus ratusMus MusculusRatus NorvegicusMice

الإن�سانالطيورالمر�ض
SalmonellasSalmonellosisبكتيريا
Fowl CholeraPlagueبكتيريا
Bordetellosistularemiaبكتيريا
LeptospirosisLeptospirosisبكتيريا
ErysipelasAmoebic Dysentryبكتيريا
CampylobacteriosisRickettsial Poxبكتيريا
ListeriosisTyphusبكتيريا

CryptosporidiosisRingwormبروتوزوا
,Fowl PoxRabiesفيرو�ض

جدول رقم )1(: اأهم الم�سببات المر�سية التي تنقلها الفئران اإلي م�ساريع الدواجن
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نهارًا  الفئران  روؤية 
وكثيرًا لياًل

1000-400

نهارًا  الفئران  روؤية 
بكثرة

5000

في  الفئران  تواجد  كثافة  تقدير   )2( رقم  جدول 
م�ساريع الدواجن

برامج مكافحة القوار�ض.

ت�سمل برنامج مكافحة القورا�ض في 
م�ساريع الدواجن )3( خطوات اأ�سا�سية.

مقاومة  مباين  واإن�ساء  ت�سميم   -1
)م�سادة( للقوار�ض.

اأف�سل و�سائل مكافحة القورا�ض على 
المدى البعيد هو ت�سميم مباني م�ساريع 
للقوار�ض  مقاومة  تكون  بحيث  الدواجن 
)Rodent Proof( فال ت�ستطيع الفئران 

دخولها اأو اختراقها عن طريق الأتي:
ع����دم وج����ود ف��ت��ح��ات ف���ي ج����دران   -

الحظائر ت�سمح بدخول الفئران.
ال��ت�����س��م��ي��م ف���ي جميع  ي��ك��ون ه���ذا   -
من�سات الم�سروع وب�سفة خا�سة في 

م�سنع ومخزن الأعالف.
تكون الأر�سيات �سلبة ومل�ساء وذلك   -
منحنية  تكون  الفئران  اأ�سنان  لن 
ول��ن  ال��داخ��ل  اإل���ى  ب�سيطة  ب��درج��ة 
ت�ستطيع اأن تحفر في هذه الأر�سيات.

عند  وخا�سة  الفتحات  جميع  غلق   -
والأ���س��الك  العلف  اأن��اب��ي��ب  م��داخ��ل 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة وم����ج����رى ال��ب��ي�����ض 
للحفر  قابلة  غير  م��واد  با�ستخدام 

بوا�سطة الفئران )ال�سمنت(.
اإحكام غلق نهاية الحوائط المعدنية   -

الجانبية.
ت�سميم الأبواب وال�سبابيك وال�ستائر   -

بحيث يتم اإغالقها باإحكام. 

2- التنظيف.

اأ�سا�سية  ب�سفة  ال��ف��ئ��ران  ت��ت��واج��د 
ف��ي ج��ح��ور داخ���ل ال��ح��وائ��ط والأ���س��ق��ف 
ال�سبلة وحول  واأماكن تجميع  والأر�سيات 
الحظائر من الخارج وفي اأماكن تخزين 

العلف والأدوات والمعدات.
ال��ت��ن��ظ��ي��ف على  ت�����س��م��ل ع��م��ل��ي��ات 

الإجراءات الآتية:
الأدوات  ج��م��ي��ع  م����ن  ال��ت��خ��ل�����ض   -
والمعدات الغير م�ستعملة التي يمكن 

اأن تكون ماأوى للفئران. 
الحفاظ على �سوامع واأماكن تخزين   -
ت�سرب  لمنع  الغلق  محكمة  العلف 

العلف.
ترك ممر حول الحظيرة من الخارج   -
بعمق  ب��ه  ح�سى  و���س��ع  يتم  )1م( 
الح�سائ�ض،  نمو  لمنع  ق��دم  ن�سف 
ماأوى  تكون  الح�سائ�ض  تلك  اأن  حيث 
الحيوانات  م��ن  وتحميهم  للفئران 

المفتر�سة.
داخ��ل  ال��ف��ئ��ران  ك��ث��اف��ة  خف�ض   -3

م�ساريع الدواجن.

اأثناء ت�سغيل الم�سروع وخالل مراحل 
في  الفئران  تتواجد  قد  المختلفة  الإنتاج 
الثالثة  للمرحلة  اللجوء  ويتم  الحظائر 
طرق  عن  الفئران  مكافحة  و�سائل  من 
الدواجن  م�ساريع  داخل  كثافتها  خف�ض 
م�سائد  مثل  متعددة  و�سائل  با�ستخدام 
ال��ف��ئ��ران  و���س��م��وم  المختلفة  ال��ف��ئ��ران 

والتبخير والموجات فوق ال�سوتية.
.)Trapping( 1- م�سائد الفئران

طريق  في  الفئران  م�سائد  و�سع  يتم   ·
حركة الفئران بجانب الحوائط وعلى 
في  المخزنة  ال��م��واد  وب��ي��ن  ال��رف��وف 
الأب��واب  مداخل  وعند  معتمة  اأماكن 
منها  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  الفتحات  وجميع 

الأدوات المختلفة وفي الأماكن التي ل 
يف�سل و�سع مواد �سامة بها مثل اأماكن 
وتخزين  البي�ض  وت�سنيع  معالجة 

الأدوية والعلف.
من  ك��اف  ع��دد  ي�ستخدم  اأن  يجب   ·
المكافحة  حملة  ل��ت��ك��ون  ال��م�����س��اي��د 

ق�سيرة ونتائجها حا�سمة.
ت��وزي��ع م�����س��اي��د ال��ف��ئ��ران على  ي��ت��م   ·
ل�لجرذان   متر  بينية )3-2(  م�سافات 

و)8-10( متر للفئران.
يف�سل و�سع خريطة لماكن الم�سايد   ·
ترميز  ويتم  اأ�سبوعيا  متابعتها  ويتم 
يمكن  وبذلك  ومكان  برقم  واحدة  كل 
تحديد اأكثر الأماكن كثافة في تواجد 
ث��م يمكن زي���ادة عدد  ال��ف��ئ��ران وم��ن 

الم�سائد بها.
اأنواع م�سائد الفئران

)Glue Board( لوحة ال�سمغ

ل�سطياد  ال��ل��وح��ات  ه��ذه  ت�ستخدم 
الفئران وخا�سة عند و�سعها في الممرات 
ومن عيوبها اأنها تفقد كثير من فاعليتها 
عند تراكم الأتربة والمواد القذرة عليها.

يجب مراعاة عدم و�سع هذه الألواح 
حالة  وف��ي  والعاملين  الطيور  طريق  في 
الألواح  هذه  مع  عر�سي  الت�ساق  حدوث 
اللت�ساق  ه��ذا  لفك  و�سيلة  اأف�سل  ف��اأن 

ا�ستخدام الزيت.
الأحادية  الفجائي  الع�ض  م�سائد   ·

)Snap Trap(

الإم�������س���اك  م���ت���ع���ددة  امل�����س��ائ��د   ·
 Multiple Capture Live Trap)(

)(Curiosity Trap

ت�ستطيع اأن تم�سك بحوالي )12( فاأر 
كل ليلة.

التي  الكبرى  الم�ساريع  في  ت�ستخدم 
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تعاني من تواجد ن�سبة عالية من الفئران.
 Electronic( الكرتونية  امل�سائد   ·

)Traps

ت�ستخدم  ل  ال��ك��ت��رون��ي��ة  م�����س��ائ��د 
و�سع  يتم  الال�سقة،  المواد   اأو  ال�سموم 
الطعم بداخلها  وعند دخول الفار بدخلها 
اإلى  وت��وؤدي  الكهربائي  لل�سعق  يتعر�ض 

موت الفئران في ثواني معدودة.
)Rodenticides( 2- ال�سموم

والكيمائية  الدوائية  ال�سركات  تنتج 
اأ�سكال  في  الفئران  �سموم  المتخ�س�سة 
ال�سمعية  والكتل  الحبيبات  مثل  متعددة 
وال�سوائل والم�ساحيق، وكل �سكل من هذه 
ال�سموم  له ا�ستخدام منا�سب في حظائر 
الدواجن، فمثاًل كتل ال�سمع تكون منا�سبة 
لجحور الفئران في الأر�ض والحوائط كما 
الرطبة  الأماكن  في  ا�ستخدامها  يمكن 
حيث اأن ال�سموم التي على هيئة م�ساحيق 

اأو حبيبات تف�سد ب�سرعة.
وت��ن��ق�����س��م ���س��م��وم ال���ف���ئ���ران اإل���ى 
التركيب  بح�سب  اأ�سا�سين  مجموعتين 
على  منها  ك��ل  عمل  وطريقة  الكيمائي 

النحو التالي:)جدول رقم3(:
1. �سموم مانعة لتخرث )جتلط( الدم  
.)Anti Coagulant Rodenticides(

ال�سموم  من  المجموعة  ه��ذه  تعمل 
ببطيء داخل ج�سم الفئران ويموت الفار 
ح��دوث  نتيجة  اأي���ام   )5-3( خ��الل  ف��ي 
في  �سيوله  ح��دوث  ب�سبب  داخلي  نزيف 
ال���دم ق��درت��ه على  ث��م يفقد  ال���دم وم��ن 

التخثر )التجلط(.
يتم و�سع المادة الفعالة بن�سبة قليلة 
في الطعم بحيث ل ي�ستطيع الفار التعرف 

عليها وتمييزها.
مثل  المجموعة  ه��ذه  اأن����واع  بع�ض 
اأن  ي�ستلزم   )Warfarin( ال��وارف��اري��ن 

متتالية  جرعات  عدة  على  الفار  يتناوله 
قد ت�سل اإلى حوالي 10 مرات حتى ي�سل 
موت  اإلى  يوؤدي  م�ستوي  اإلي  بالدم  ال�سم 
الفار وبالتالي ي�ستلزم الأمر تواجد ال�سم 

بكميات با�ستمرار اأمام الفار.
بع�ض  �سد  للفئران  مقاومة  تظهر 
اأنواع هذه المجموعة في حال ا�ستخدامها 
اأنواع  ا�ستخدام  يجب  وبالتالي  با�ستمرار 
في  وتبديلها  ال�سموم  ه��ذه  من  مختلفة 
ه��ذه  ح���دوث  لمنع  المكافحة  ب��رن��ام��ج 

الظاهرة.
ب��ع�����ض الأن����������واع الأخ��������رى ب��ه��ذه 
 Brodifacoum and( مثل  المجموعة 
الفار  م��وت  اإل��ى  ت��وؤدي    )Bromadion
بعد تناول جرعة واحدة من ال�سم خالل 
ال�سموم  ب��ا���س��م  وت��ع��رف  اأي����ام(   5-3(
الواحدة  الجرعة  ذات  للتجلط  المانعة 
 )Single dose Anticoagulant(
ويف�سل ا�ستخدامها في م�ساريع الدواجن 
متعددة  غ��ذاء  م�سادر  بها  يتواجد  التي 

للفئران.
ال�سموم عر�سيًا  تلك  تناول  في حال 
الأليفة  الحيوانات  اأو  العاملين  بوا�سطة 
الأخ����رى ف��ان��ه ي��ج��ب اإع��ط��اء م�����س��ادات 
حيث   )K )فيتامين  المنا�سبة  الت�سمم 
اأن هذه المجموعة لها تاأثير لتدريجي في 

اإحداث الت�سمم.
 Non( للتجلط  مانعة  غري  �سموم 

. )Anti Coagulant Rodenticides

ت�ستخدم ب�سفة اأ�سا�سية مع الفئران 
ويوجد  ال��دم  تخثر  لم�سادات  المقاومة 

منها العديد من الأنواع مثل:
 :)Bromethalin( 1. بروميثالين

يقتل الفئران عن طريق اإحداث خلل   
الفار  ج�سم  داخل  الطاقة  اإنتاج  في 
الإ���س��ارات  في  نق�ض  اإل��ى  ي��وؤدي  ما 

للفار  وم��وت  �سلل  محدثًا  الع�سبية 
خالل )1-3( يوم.

ك�����ال�����������س�����ي�����ف�����ي�����رول  ك��������ول��������ي   .2
 :)Cholecalciferol(

�سام  وهو  )د3(  فيتامين  عن  عبارة   
للفئران في الجرعات العالية ويعمل 
ن�سبة  ف��ي  اإح����داث خلل  ع��ن ط��ري��ق 
الفاأر  )يموت  ال��دم  في  الكال�سيوم 
عالية(  واح��دة  جرعة  تناول  نتيجة 
قليلة  الفار جرعات  تناول  وفي حال 
اإلى  ت�سل  حتى  ج�سمه  في  تتراكم 

جرعة قاتلة توؤدي اإلى موته.
 :)Zinc Phosphide( 3. فو�سفيد الزنك
ي��ع��رف ف��و���س��ف��ي��د ال���زن���ك ب��ال��ق��ات��ل   
وه��و   )Quick killer( ال�����س��ري��ع 
عبارة عن م�سحوق ا�سود اللون يتميز 
في  ف�سل  وي�سبب  ال��ث��وم،  ب��رائ��ح��ة 

القلب مما يوؤدي اإلى موت الفئران.
ولكن  بعيد  زمن  منذ  ي�ستخدم  كان   
للفئران  ال��م��ن��ف��رة  رائ��ح��ت��ه  ب�سبب 
ا�ستعماله  قل  حديثة  �سموم  وظهور 

حاليًا.
 :)Strychnine( ال�ستيركنين  .4

للفئران  لذع  وطعمه  ال�سمية  �سديد   
ويف�سل  الحبوب  مع  غالبًا  ويخلط 
عدم ا�ستخدامه لمدة تزيد عن )6( 
نتيجة  للفئران  موت  ويحدث  اأ�سهر 
انه ي�سبب ف�سل في الجهاز التنف�سي 

للفئران.
 Sodium( فلورو ا�سيتات ال�سوديوم  .5

)Fluoroacetate- 1080

كفاءة  ال��ف��ئ��ران  �سموم  اأن���واع  اأك��ث��ر   
والرائحة  الطعم  عديم  باأنه  ويتميز 
 )8-1( خ����الل  ال���ف���ئ���ران  وي��ق��ت��ل 
الفئران  م��وت  اإل��ى  وي��وؤدى  �ساعات، 
نتيجة حدوث �سلل في ع�سالت القلب 
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الفئران،  من  مقاومة  عنه  تنتج  ول 
ومن عيوبه انه �سديد ال�سمية لجميع 
له م�ساد  يوجد  ول  الحيوانات  اأنواع 
الحيوانات  ت�سمم  اإلى  وي��وؤدي  ت�سمم 
نتيجة  ميتة  فئران  على  تتغذى  التي 
تناولها لهذا ال�سم ومن هذا المنطلق 
من  ان���ه  ع��ل��ى  ال�����س��م  ه���ذا  ي�سنف 
الأنواع �سديدة الخطورة ول ي�ستخدم 

ل بوا�سطة اأفراد مدربين جيدًا.

اح��ت��ي��اط��ات الأم����ان ال��ه��ام��ة عند 
التعامل مع �سموم الفئران.

1-  مراعاة كافة التعليمات الواردة على 
ال�سركة  قبل  من  المرفقة  الن�سرة 

المنتجة.

عن  بعيدًا  ال�سم  عبوات  و�سع  يتم    -2
الطيور والعاملين بالم�سروع.

بقفاز  الميتة  بالفئران  الإم�����س��اك    -3
ودفنها اأو حرقها جيدًا.

اأماكن  عن  وا�سحة  عالمات  و�سع    -4
و�سع �سم الفئران خارج الحظائر.

الباقية  ال�سم  عبوات  على  الحفاظ    -5
محكمة الغلق.

6-  عدم تخزين عبوات �سم الفئران مع 
الأدوي��ة  رائحة  تمت�ض  لأنها  الأدوي��ة 

وتقل كفاءتها.
التخل�ض ال�سحي من بقايا العبوات.  -7

بالتبخري  ال��ف��ئ��ران  م��ك��اف��ح��ة   -3
)Fumigation(

الميثيل  بروميد  غاز  ا�ستخدام  يتم 
الأم��اك��ن  ف��ي   )Methyl Bromide(
المغلقة، وتعد هذه الطريقة ذات خطورة 
ع��ال��ي��ة ع��ل��ى ال��ع��ام��ل��ي��ن وي��ج��ب اإخ���الء 

والطيور  العاملين  م��ن  التبخير  م��ك��ان 
والحيوانات.

با�ستخدام  ال��ف��ئ��ران  مكافحة   -4
 Ultrasonic( ال�سوتية املوجات فوق 

.)sound

تكلفة  ذات  ال��و���س��ائ��ل  ه���ذه  تعتبر 
عالية ول يوجد اتفاق نهائي بين العلماء 
فوق  بالموجات  الفئران  تاأثر  مدى  على 

ال�سوتية.

املراجع:
1. Code of Practice for the prevention 

and control of rodent infestations 
on poultry farms (2009). Website: 
www.defra.gov.uk.

2. Poultry Biosecurity Reference 
Guide (2006). http://www.agf.gov.
bc.ca/ahc/poultry/biosecurity.pdf

مالحظاتالجرعةال�سم التجاريالمادة الفعالة
�سموم م�سادة لتخثر )تجلط( الدم

WarfarinFerret Cnotrax Finalتحث مقاومة وراثية �سده جرعات متتالية )4-10( اأيام
لبع�ض اأنواع الفئران.

PindonePival Pivalyn Contrax-P 
Parakakes

جرعات متتالية )4-10( اأيام

DiphacinoneRamik Green Contrax-D
Trap-n-a-Sak

قد يحدث موت للفاأر بجرعة 
واحدة، ولكن عدة وجبات 

تكون مطلوبة في اغلب 
الأحيان

ChlorophacinoneRoZol
Warfarin + Vit. K 

inhibitor
Prolin

BromadioloneBoothill Trax-one Hawk 
Maki، Contrac

تقتل الفئران المقاومة جرعة واحدة
للورارفارين

BrodifacoumRopax Talon Havoc Bar-
Bait

جرعة واحدة

�سموم غير م�سادة لتخثر)تجلط( الدم
BromethalinAssault Trounce Vengeanceيقتل الفئران المقاومة جرعة واحدة

للوارفارين CholecalciferolRampage1-3 جرعات
Zinc Phosphideسريع القتلجرعة واحدةاأ�سماء تجارية عديدة�

جدول رقم )3( اأهم اأنواع �سموم الفئران الم�ستخدمة في م�ساريع الدواجن.



تاأ�س�ست �سركة مزارع الوادي للدواجن في عام 1395هجري على م�ساحة تقدر ثالثة ماليين متر مربع وعلى بعد 35كم من جنوب الريا�ض باتجاه مدينة 
الخرج وعلى مدار اكثر من ربع قرن من العمل الدووؤب اأ�سبحت ال�سركة من اكبر ال�سركات الرائدة والمتميزة في �سناعة الدواجن بالمملكة العربية 

ال�سعودية وت�سمل ال�سركة على جميع الق�سام النتاجية المطلوبة لكتمال المنظومة وتحقيق مبداأ ال�سمولية وهذه الق�سام هي:
اأف�سل  اأم تنتج مايزيدعن 35 مليون �سو�ض �سنويا من  1- مزارع امهات الالحم: تمتلك ال�سركة مزارع �سخمة لمات الالحم ت�سع لحوالي 450000 

ال�ساللت المنتقاة عالميا فا�سبحت بذلك في مقدمة ال�سركات التي تنتج وت�سوق ال�سي�سان الالحم عمر يوم واحد
اأحدث الموا�سفات العالمية لنتاج جميع انواع العالف  اأن�سات ال�سركة واحد من احدث واكبر م�سانع العالف بالمملكة على  2- م�سنع العالف: 
للدجاج الالحم والبيا�ض والمركزات العلفية واعالف المهات وكذلك انتاج جميع انواع العالف والمركزات للحيوانات الكبيرة )ابقار - اغنام 
-عجول - اأبل( وبطاقة انتاجية تبلغ 40طن بال�ساعة ويتم انتاج العالف بال�سورة النامية اأاو المحببة ح�سب الطلب وجاري اأن�ساء م�سنع جديد 
اأنحاء  بجميع  ال�سركة  عمالء  الى  وتو�سيلها  العالف  لنقل  والمجهزه  الخا�سة  ال�سيارات  من  �سخما  ا�سطول  ال�سركة  تمتلك  كما  الطاقة  بنف�ض 

المملكة.
3- الفقا�سات: قامت ال�سركة بان�ساء ثالثة فقا�سات مخ�س�سة لنتاج ال�سي�سان الالحم عمر يوم واحد وبطاقة اجمالية تبلغ اأكثر من 45 مليون �سو�ض 

�سنويا وتوجد �سيارات مبردة ومجهزة لنقل ال�سي�سان الى جميع اأنحاء المملكة.
4- م�ساريع الالحم: تمتلك ال�سركة ثالثة م�ساريع �سخمة لنتاج الدجاج الالحم بمناطق )الخرج - الق�سيم - اأبها( حيث تنتج حوالي اأثني ع�سر مليون 
دجاجة �سنويا وجميعها مزودة بالمجازرواالم�سالخ اللية وكذلك ثالجات �سخمة للتبريد والتجميد و�سوف يتم م�ساعفة النتاج العام القادم وقامت 

ال�سركة حاليا بان�ساء ثالث م�سالخ حديثة متطورة لزيادة الطاقة النتاجية من الدجاج الالحم بمناطق الخرج والق�سيم - وبي�سة(.
اأف�سل الكوادر من ذوي الخبرة والدراية من جهة والكفاءة العلمية من جهة اأخرى للعمل  5- ادارة المبيعات والت�سويق: حر�ست ال�سركة على اأختيار 
ويقوم  الدواجن.  لمربي  الفنية  وال�ست�سارات  والمتابعة  الت�سويقية  الخدمات  حيث  من  للعمالء  الخدمات  اأف�سل  لتامين  وذلك  المبيعات  بق�سم 
فريق المبيعات بت�سويق جميع منتجات ال�سركة من ال�سي�سان الالحم عمر يوم وبي�ض التفقي�ض وجميع اأنواع العالف والمركزات وكذلك الدوية 

البيطرية واللقاحات والمطهرات.
ومن حيث الدوية البيطرية والمطهرات فان ال�سركة حر�ست على اأن ت�سبح الوكيل التجاري لكبرى ال�سركات العالمية التي تعمل في انتاج الدوية 

البيطرية والمطهرات.
1 - �سركة ايالنكو - المريكية لالدوية البيطرية.

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

4 - �سركة يوفيد كو الردنية لالدوية البيطرية.
الخدمات  تقديم  لتي�سير  المملكة  اأنحاء  لتغطية كافة  المبيعات مكاتب مبيعات فرعية وذلك  ادارة  وتتبع  البلجيكية.  للفقا�سات  �سايم  بيتر  5 - �سركة 

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

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

4 - مكتب الق�سيم )ببريدة( هاتف: 0163800045
ح�سب  الطبية  والمعدات  الجهزة  باحدث  والمجهز  تمتلكة  الذي  المختبر  طريق  عن  العمالء  وخدمات  م�ساريعها  ال��وادي  مزارع  �سركة  وتخدم 

التقنيات الحديثة لعمل الفحو�سات المخبرية الالزمة ولمراقبة القطعان ولمراقبة الجودة والنوعية لالأعالف والتاأكد من �سالمتها.

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

alwadi@alwadipoultry.com :بريد الكتروني



 

 

سليمة وتعزيز التنمية ال ةمستلزمات التربيتوفير : هدفنا
ةاملستدامة في الصناعة البيطرية الحديث  

 

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

 

Generic Name Florfenicol 10% SOLUTION   

Classification Antibacterial   

Packing 1L, 5L   

Form Liquid   

Target Poultry 

  

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

      

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

:إيميل/  0181616: فاكس/  0101616: تلفون / 6880116000: جوال/ الرياض: املكتب الرئيس ي  
management@alkhoraifvet.com.sa / alkhoraif@yahoo.com 
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ال��ع��الق��ة ب��ني درج����ات احل����رارة 
اجلوية ومعدلت ا�ستهالك الغذاء

ال��ح��رارة  درج���ات  بين  العالقة  اإن 
الجوية ومعدلت ا�ستهالك الغذاء عالقة 
ال��ح��رارة  درج����ات  اأن  فنجد  ت��الزم��ي��ة 
الجوية تتحكم في كل من معدلت تناول 
الغذاء والطاقة الحافظة للطائر )جدول 
درج��ات  ارتفاع  ف��اإن  عامة  وب�سفة   ،)1
بفقد  م�سحوبًا  يكون  الجوية  ال��ح��رارة 
�سهية الطيور للطعام، نالحظ في الجدول 
اأنه كلما ارتفعت درجة الحرارة المحيطة 
الم�ستهلكة  الغذاء  كميات  كلما  بالطائر 

والموجهة للحفاظ علي الحياة، ولكن من 
الناحية العملية فاإنه من ال�سعب ت�سجيع 
الغذاء  من  المزيد  تناول  على  الطيور 
تحت ظ���روف الإج��ه��اد ال��ح��راري، اأك��د 
الحرارة  درج��ات  اأن  العلماء  من  لفيف 
في  ت��ك��ون  الت�سمين  لأم��ه��ات  المثالية 
حدود 24º-22م وهي التي ت�سل خاللها 
فى  م�ستوياتها  اأعلى  اإلى  الأداء  معدلت 
حين اأنه اإذا و�سلت درجات الحرارة اإلى 
40ºم فاإن اأمهات الت�سمين تنفق )تموت( 
الواقع  ال�سديد  الحراري  الإجهاد  نتيجة 
درجة  انخفا�ض  يت�سبب  كذلك  عليها، 
الأمهات  نفوق  فى  -10ºم  اإل��ي  الحرارة 

البرودة  اإجهاد  العلماء  �سماه  ما  )وهذا 
ه��ذا  ف��ى  يفوتنا  ول   ،)Cold stress
الرطوبة  ارتفاع  باأن  التذكير  اإلى  المقام 
ال��ن�����س��ب��ي��ة ال��م��ق��ت��رن ب��ارت��ف��اع درج���ات 
ي�ساعف  اأن  �ساأنه  من  الجوية  الحرارة 
معاناة الطائر من الإجهاد الحراري كما 
اأن انخفا�ض الرطوبة الن�سبية يقلل كثيرًا 
من معاناتها حتي في ظل ارتفاع درجات 

الحرارة.

درجة احلرارة الفعلية )اأو املوؤثرة( 

يكتفي الكثيرون منا بقيا�ض درجات 
الحرارة والرطوبة يوميًا ليكون دلياًل لهم 

العالقات المتبادلة بين التغذية 
واإلجهاد الحراري

اأ.د. طارق اأمني عبيد - اأ�ستاذ ف�سيولوجيا الدواجن 
كلية الزراعة والطب البيطري، جامعة الق�سيم، ال�سعودية - كلية الزراعة، جامعة كفر ال�سيخ، م�سر

tarkamin@gmail.com بريد الكتروني

اإن التغيرات المناخية التي ي�سهدها العالم ب�سفة عامة والمنطقة العربية ب�سفة خا�سة توؤثر تاأثيرًا مبا�سرًا على 
�سناعة الدواجن مما يجعل من ال�سروري علينا اإي�ساح العالقات المتبادلة بين كل من التغذية ودرجات الحرارة 
الجوية حتى يمكن تحقيق اأعلى معدلت الإنتاج فى ظل تحديات ارتفاع درجات الحرارة الجوية عن حدودها المثلى 
التاأثير  اآليات  علي  الدواجن  �سناعة  علي  القائمين  اإلمام  اإن  الدواجن،  قطعان  ول�سائر  الت�سمين  لأمهات  بالن�سبة 
المتبادلة بين الغذاء والظروف الجوية المحيطة بقطعان الدواجن ُيخول لهم اتخاذ القرار ال�سحيح علي اأ�سا�ض 
كل من  بين  العالقة  نمط  تحكم  التي  العلمية  الأ�س�ض  علي  ال�سوء  اإلقاء  نحب  المقالة  في هذه  اإننا  ر�سين؛  علمي 
اإي�ساح العالقة بين  درجات الحرارة الجوية ون�سبة الرطوبة الجوية ومعدلت ا�ستهالك الغذاء، وفي نف�ض الوقت 
ميعاد تناول الطعام واإنتاج الحرارة في داخل ج�سم الطائر، فاإذا ما ارتكز القاريء علي الأ�سا�ض العلمي والمرجعي 
لتلك العالقات فاإننا علي وعد معه باأن نقدم في الأعداد القادمة اأهم ال�سترتيجيات الغذائية الم�سئولة عن خف�ض 

الآثار ال�سلبية لالجهاد الحراري في قطعان الدواجن. 
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علي معاناة الطائر من الظروف الجوية 
اأن  علي  نوؤكد  ولكننا  بالطيور؛  المحيطة 
قيا�ض درجات الحرارة والرطوبة العظمى 
وال�سغرى يوميًا وذلك عند م�ستوى راأ�ض 
عن  فعاًل  معبرًا  القيا�ض  ليكون  الطائر 
بمكان  الأهمية  من  الطائر  به  ي�سعر  ما 
درجة  ا�سم  العلماء  عليه  اأطلق  ما  وهذا 
 Effective )الموؤثرة(  الفعلية  الحرارة 
اأن��ه  ال��م��ع��روف  وم���ن   ،temperature
بين  الفرق  ي�سل  قد  الأحيان  بع�ض  فى 
درجات الحرارة العظمى وال�سغرى اإلى 
º 20م لذلك فاإنه عند ح�ساب الطاقة فى 
الغذاء لبد اأن يكون على اأ�سا�ض متو�سط 
اأنه  اليومية، ولكن ثبت  درجات الحرارة 
الإ�ساءة(  �ساعات  )اأثناء  النهار  اأثناء 
فتكون  الم�سكن  داخل  فى  الطيور  تتوزع 
الترمومتر  ي�سجلها  التي  الحرارة  درجة 
بها  ي�سعر  ال��ت��ي  ال���ح���رارة  درج����ة  ه��ي 
)�ساعات  الليل  اأثناء  اأم��ا  فعاًل  الطائر 
وتتجمع مع  ترقد  الطيور  فاإن  الإظ��الم( 
بع�سها فتكون درجة الحرارة التي ي�سعر 
ال��ح��رارة  درج���ة  م��ن  اأع��ل��ى  الطائر  بها 
فاإن  ولذلك  الترمومتر،  ي�سجلها  التي 
الحرارة  لدرجات  الح�سابي  المتو�سط 
على  العتماد  يجب  بل  دقيق  غير  يكون 
والتي  الفعلية )الموؤثرة(  الحرارة  درجة 

يمكن ح�سابها كالتالي:

])درجة   = الفعلية  الحرارة  درج��ة 
)درج���ة   +  )2 × ال��ع��ظ��م��ى  ال���ح���رارة 

الحرارة ال�سغرى([ ÷ 3

الحرارة  درج��ة  اأن  افتر�سنا  ف��اإذا 
26ºم  ال��ع��ظ��م��ى ف���ي ف���ت���رة م���ا ك���ان���ت 
8ºم ف���اإن درج���ة ال��ح��رارة  وال�����س��غ��ري 
20ºم   =  3/]8 +  )2×26([  = الفعلية 
فى حين اأن المتو�سط الح�سابي لدرجات 
17º = 2 /]8 + 26[ الحرارة ال�سابقة هو
م لذلك فاإنه عند ح�ساب الطاقة لبد اأن 

تكون على اأ�سا�ض 20ºم ولي�ض 17ºم.

الطعام  ت��ن��اول  ميعاد  بين  العالقة 
واإنتاج الحرارة في داخل ج�سم الطائر 

بك�سر  الِحمل  )اأو  العبء  معظم  اإن 
ال���ح���اء( ال���ح���راري ل��ل��ط��ائ��ر ي��اأت��ي من 
عمليات  م��ن  يتبعه  وم��ا  الطعام  ت��ن��اول 
الغذائي،  والتمثيل  والمت�سا�ض  اله�سم 
داخل  فى  الغذائية  المخازن  لأن  ونظرًا 
اأغلب  فاإن  قليلة ومحدودة  الطائر  ج�سم 
اأن  لب��د  الحيوية  وال��وظ��ائ��ف  الأن�سطة 
الأوق��ات  فى  الأم��ث��ل  الوجه  علي  تحدث 
�سكل  يو�سح  ال��غ��ذاء،  تناول  تعقب  التي 
)1( اإنتاج الحرارة للطيور عند عمر 12 
الغذاء  من  جم   74 تتناول  والتي  اأ�سبوع 
اأو  اليومي  التغذية  برنامج  با�ستخدام 
با�ستخدام برنامج التغذية يوم بعد يوم، 
هناك  فاإن   )1( ال�سكل  من  يت�سح  وكما 
الناتجة  ال��ح��رارة  في  كبيرة  اختالفات 
في يوم التغذية عنها في يوم الت�سويم، 
ففي يوم التغذية ي�سل انتاج الحرارة اإلي 
اأعلي معدلته بعد التغذية ب� 3-5 �ساعات 

جدول )1( كميات العلف الالزمة عند درجات الحرارة المختلفة )جم/ طائر/ يوم(

درجة الحرارة
34ºم24ºم18ºم

101010النمو
110 )130(140125الحفاظ على الحياة

303030اإنتاج البي�ض
150 )170(180165الإجمالى

�سكل )1( الطاقة الناتجة وعالقتها بميعاد التغذية
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يقرب من  ما  زيادة مقدارها  تمثل  وهي 
100% عن مثيالتها من الطيور ال�سائمة 
اإنتاج  ي���زداد  طعامها،  تتناول  ل��م  التي 
الحرارة خالل الفترة 2-6 �ساعات عقب 
خالل  قمتها  اإل��ى  وت�سل  الطعام  تناول 

الفترة 3-5 �ساعات بعد تناول الغذاء. 

باأن  نن�سح  لإننا  تقدم  ما  علي  بناًء 
الأولى  ال�ساعات  فى  الطيور  اإطعام  يتم 
حتى  �سباحًا(   6 )ال�ساعة  ال�سباح  من 
ال�ساعة  الحرارة حوالي  اإنتاج  قمة  تكون 
درجة  ارتفاع  قبل  وذل��ك  �سباحًا   11-9
بتقديم  اأب���دًا  ُين�سح  ول  ال��ج��و،  ح���رارة 
حتى  �سباحًا   11-10 ال�ساعة  الطعام 
مع  الداخلية  ال��ح��رارة  قمة  تتزامن  ل 
ق��م��ة درج����ات ال���ح���رارة ال��ج��وي��ة )وق��ت 
الظهيرة(، ونوجه عناية القاريء العزيز 
باأننا �سنكون لنا لقاءات عديدة عن �ُسبل 
المقالت  في  الحراري  الجهاد  مواجهة 

القادمة اإن قدر اهلل البقاء واللقاء. 

ال��ع��الق��ة ب��ني درج����ات احل����رارة 
اجلوية ومعدلت التمثيل الغذائي

لقد اقت�ست حمكة الملك - �سبحانه 
وتعالي- اأن يمتلك الطائر نظامًا ح�سا�سًا 
ج�سمه؛  ح���رارة  درج��ة  تنظيم  ل��ه  يكفل 
تنظيم و�سبط درجة حرارة  اإن عمليات 
الج�سم الداخلية ت�ستمل علي العالقة بين 
بالطائر  المحيطة  البيئة  ح��رارة  درج��ة 
ثبت  حيث  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  وم��ع��دلت 
اأن  اأي  بينهما عالقة عك�سية  العالقة  اأن 
ارتفاع درجات الحرارة الجوية ينتج عنه 
الغذائي  التمثيل  معدلت  في  انخفا�ض 
وذل����ك ب��ه��دف خ��ف�����ض م��ع��دلت اإن��ت��اج 
وه��ذا  الطائر  ج�سم  داخ��ل  ف��ي  الطاقة 
الكيميائي  بالتنظيم  العلماء  اأ�سماه  ما 
 Chemical ال��ج�����س��م  ح����رارة  ل��درج��ة 

حالت  في  اأم��ا   thermoregulation،

اإلي  الجوية  الحرارة  درج��ات  انخفا�ض 
اأقل من المعدلت الطبيعية فاإن الج�سم 
ُيزيد من معدلت اإنتاج الطاقة بالإ�سافة 
اإل����ي اع��ت��م��اده ع��ل��ي ح����دوث ال��رع�����س��ة 
ح��رق  ع��ل��ي  تعمل  وال��ت��ي   Shivering
اأكبر  علي  للح�سول  الدهنية  الأحما�ض 
قدر من الطاقة والتي تقوم بها ع�سالت 
عمليات  تن�سيط  بهدف  خا�سة  ال�ساق 
باأنه  نقول  فاإننا  ولهذا  الغذائي،  التمثيل 
اأث��ن��اء ارت��ف��اع درج��ات ال��ح��رارة الجوية 
وفي  الغذاء  ا�ستهالك  من  الطائر  يقلل 
نف�ض الوقت يخف�ض من معدلت التمثيل 
)الحمل(  العبء  يكون  وبذلك  الغذائي 

الحراري الواقع عليه اأقل ما يمكن. 

فى  ال��ه��واء  �سرعة  ب��ني  ال��ع��الق��ة 
علي  املربد  والتاأثري  امل�سكن  داخل 

الطيور

من المعلوم اأن جلد الطيور ل يحتوى 
في  ت��وج��د  ال��ت��ي  مثل  عرقية  غ��دد  على 
الثدييات لذلك فاإن الطيور تواجه �سعوبة 
الداخلية  ح��رارت��ه��ا  درج���ة  خف�ض  ف��ى 
ولذلك فاإن هناك اآليات خا�سة لتخلي�ض 
الج�سم من الحرارة الزائدة مثل البخر 
من خالل عملية اللهثان، ويذكر العلماء 
طاقة  ي�ستهلك  الماء  من  جم   1 بخر  اأن 
مقدارها 600 كالورى، ويبداأ الطائر فى 
عمليات البخر بمجرد اأن ترتفع درجات 
28ºم، وتزداد  اأكثر من  الجوية  الحرارة 
الم�سكلة تعقيدًا اإذا اقترن ارتفاع درجات 
الجوية  الرطوبة  ن�سبة  بارتفاع  الحرارة 
هذه  وف��ى  البخر  عمليات  ك��ف��اءة  فتقل 
الحالة لبد من زيادة �سرعة الهواء بحيث 
المحيطة  الهواء  لطبقات  خلخلة  تحدث 
الجدول  ويو�سح  بالطائر،  )المال�سقة( 

)2( التاأثير المبرد لزيادة �سرعة الهواء 
فى م�ساكن اأمهات الت�سمين عند درجات 

حرارة º 29م.

جدول )2( التاأثير المبرد ل�سرعة الهواء عند درجات 

حرارة º 29م فى داخل م�ساكن اأمهات الت�سمين

سرعة الهواء 
)متر/دقيقة(

التأثير المبرد 
(ºم(

150.5
301
452
603
754
905

1056

ال��ه��واء  تبريد  ن��ظ��ام  اأي�����س��ًا  ه��ن��اك 
دخوله  قبل  الهواء  يمر  حيث  بالتبخير 
اإلى داخل الم�سكن على م�سطح رقيق من 
الماء بحيث يعمل تيار الهواء على تبخير 
التي  ال��ح��رارة  با�ستعمال  ال��م��اء  ذل��ك 
حرارة  درج��ة  فتنخف�ض  الهواء  يحملها 
الهواء نف�سه، وتزداد كفاءة هذه الطريقة 
كلما انخف�ست الرطوبة الجوية، فعندما 
تكون الرطوبة 20% يكون النخفا�ض 15-

 %70-60 الرطوبة  تكون  وعندما  20ºم، 
يكون النخفا�ض 10º-8م، وعندما تكون 
الرطوبة اأكبر من 70% ي�سبح النخفا�ض 
5ºم حيث اأن كل انخفا�ض مقداره 5% فى 
الرطوبة الن�سبية يعنى انخفا�ض الحرارة 

بمقدار 1ºم.

 References    املراجع
في  وتطبيقاتها  التنا�سل  »ف�سيولوجيا  ك��ت��اب 
اأمين  ط���ارق  اأ.د./  ال���دواج���ن«،  اأم��ه��ات  م���زارع 
والن�سر  الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  النا�سر  عبيد،، 

بالأ�سكندرية عام 2014.
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امللوثات امليكروبية يف الدواجن

اأو  ال��م��م��ر���س��ة  ال��م��ي��ك��روب��ات  اأوًل: 
الميكروبات ذات ال�سلة بال�سحة العامة:

من  العديد  الدواجن  لحوم  ت�سبب 
الكثير  ف��ي  ال��غ��ذائ��ي  الت�سمم  ح���الت 
الميكروبات  واأك��ث��ر  ال��ع��ال��م،  دول  م��ن 
الغذائي  الت�سمم  ح���الت  ف��ي  �سيوعا 
ال�سالمونيال  مثل:  ال�سالمونيال،  ه��ي 
تيفيميوريم،  ال�سالمونيال  انتيرتير�ض، 
الكامبيلوباكتر  فير�سو،  ال�سالمونيال 

وتعد  ي�سياكولي.  والي�سر  جيجيناي، 
الكامبيلوباكتر  ال�سالمونيال  ميكروبات 
وجودًا  الممر�سة  الميكروبات  اأكثر  من 
ال��دول  ف��ي معظم  ال��دواج��ن  لحوم  ف��ي 
ميكروبات  اأي�����س��ًا  وت��وج��د  المتقدمة. 
ال��ت�����س��م��م ال���غ���ذائ���ي الأخ�������رى، م��ث��ل: 
والمكور  بيرفرنجيتر،  الكولي�سترديم 
في  توجد  ولكنها  الذهبي؛  العنقودي 
المفرزة  العترات  وت�سبح  قليلة،  اأعداد 
لحوم  حفظ  عند  خطيرة  ك�سين  للتو 

بالنمو  ت�سمح  ظ��روف  تحت  ال��دواج��ن 
ال�سريع للميكروبات. 

ال�����س��ن��وات الأخ����ي����رة، ظهر  وف����ي 
التي  الممر�سة  بالميكروبات  الهتمام 
اأن  وت�ستطيع  ال��غ��ذاء  طريق  ع��ن  تنتقل 
ال��ح��رارة  ع��ن��د درج����ات  وت��ت��ك��اث��ر  تنمو 
المنخف�سة؛ ومن اأمثلة هذه الميكروبات 
ف���ي ال���دواج���ن ال���م���ب���ردة: م��ي��ك��روب��ات 
اليرومونا�ض، اللي�ستريا مونو�سيتوجيتر، 

اليار�سينيا انيروكوليتكا.

التحّكم في المخاطر الميكروبية 
أثناء تجهيز وتصنيع الدواجن

اأ. د. على اأحمد على بحوت

تعد الدواجن م�ستودعا مهما للميكروبات الممر�سة، التي تنتقل عن طريق الغذاء، مثل: 
ميكروبات ال�سالمونيال، والكامبيلوباكتر، والتي غالبا ما ت�سبب حالت الت�سمم الغذائي 
اإلى تعر�ض لحم الدواجن اإلى الف�ساد الميكروبي عند حفظة في  في الإن�سان، اإ�سافة 

�سورة غير مجمدة، وبالتالي ترتبط فترة �سالحيته بمدى تلوثه بميكروبات الف�ساد.
ويتعر�ض لحم الدواجن للتلوث الميكروبي ب�سبب نوع لحم الدواجن والطريقة التي ينتج 
بها، ويمكن الحد من هذا التلوث باتباع الطرق ال�سحية المنا�سبة، منذ و�سول الطيور 
اأمعائها  تجويف  في  المختلفة  الميكروبات  من  العديد  تحمل  والتي  الذبح،  عنابر  اإلى 
وحول الري�ض وعلى الجلد واأثناء مراحل التجهيز والت�سنيع المختلفة، والتي ينتج عنها 

التخل�ض من العديد من هذه الميكروبات، واأي�سا عن طريق التحكم في م�سادر التلوث مثل: اأ�سطح التالم�ض، ومياه 
التجهيز، والعاملين، والح�سرات الزاحفة والطائرة. وفي المجازر الكبيرة يتم تجهيز الدواجن بمعدل اإنتاج 6000 
ذبيحة/�ساعة اأو اأكثر على الخط الواحد، ويوؤدي هذا الو�سع اإلى تالم�ض الطيور مع بع�سها بع�سًا على خط التجهيز 
ومن َثمَّ انتقال التلوث المكروبي، كما يحتفظ الج�سم المتما�سك وال�سليم بالعديد من الميكروبات الموجودة على 

اأج�سام الطيور.
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1- ميكروبات ال�ساملونيال:

لالإ�سابة  ال�سغيرة  الطيور  تتعر�ض 
الميكروبات  وتنت�سر  بال�سالمونيال، 
تحت  المزرعة  في  الطيور  بين  ب�سهولة 
المكثفة.  التربية  من  العادية  الظروف 
عن  ال�سالمونيال  م��ي��ك��روب��ات  وتنتقل 
الفق�ض  عبر  الآب��اء  من  النتقال  طريق: 
البيئية  الم�سادر   - الملوث  العلف   -
والطيور،  ال��ق��وار���ض،  مثل:  المختلفة، 
واأماكن  والزائرين،  البرية،  والحيوانات 
ونزع  الت�سميط  عمليات  اأثناء   - التربية 

الري�ض. 

الحّية  ال��دواج��ن  في  العدوى  وتظل 
اأعرا�ض  دون  من  وع��ادة  طويلة،  لفترة 
وي�����س��ت��ق��ر ال��م��ك��روب ف��ي ال��م��ج��م��ع، اإذ 
ال�سالمونيال  م��ي��ك��روب��ات  ع���دد  ي�����س��ل 
من  م���ي���ك���روب/ج���رام   910-810 ن��ح��و 
م��ح��ت��وي��ات ال��م��ج��م��ع، وي����وؤدي ه���ذا اإل��ى 
ب�سورة  ال�سالمونيال  ميكروبات  اإف��راز 
كبيرة؛ وبالتالي، تلوث بيئة الطيور. وفي 
م�سانع التجهيز، تختلف ن�سبة القطعان 
الم�سابة بال�سالمونيال من يوم اإلى اآخر، 
الميكروبات  نمو  م��ع��دل  ينخف�ض  كما 
وتكاثرها عند درجة حرارة حوالي 57م؛ 
ولذلك يجب خف�ض درجة حرارة الذبائح 
وتبريدها ب�سرعة في جو اأو ماء بارد اإلى 

هذه الدرجة.

وتعد ميكربات ال�سالمونيال من اأكثر 
الميكروبات ارتباطا ب�سناعة الدواجن، 
وهي �سمن الميكروبات المعوية ال�سالبة 
النمو  ت�ستطيع  اأنها  كما  الجرام  ل�سبغة 
بين 7 - 545م  تراوح  عند درجة حرارة 
الم�ستنبتات  م��ن  ع��دي��دة  اأن����واع  وع��ل��ى 

ال�سالمونيال  ميكروبات  ت�ستطيع  ولهذا 
النمو والتكاثر على العديد من الأغذية، 
بالطهي  عليها  الق�ساء  من  الرغم  على 
عترة   2200 من  اأكثر  ويوجد  والب�سترة. 
مختلفة من ميكروبات ال�سالمونيال، كما 
بالنوع،  الخا�سة  العترات  بع�ض  يوجد 
الإن�سان،  في  تيفاى  ال�سالممونيال  مثل: 

وال�سالمونيال بللورم في الدواجن.

تحمل الدواجن العديد من العترات 
ال�سالمونيال،  ل��م��ي��ك��روب��ات  المختلفة 
اإكلينيكية  اأع��را���ض  ي�سبب  ومعظمها 
في  مر�سية  وحالت  الطيور،  في  طفيفة 
انتيرتيد�ض،  ال�سالمونيال  مثل:  الإن�سان، 
وال�سالمونيال  ه����ادر،  وال�����س��ال��م��ون��ي��ال 
ف��ي��ر���س��و؛ وت��م��ث��ل ع��ت��رة ال�����س��ال��م��وي��ن��ال 
انتيرتيد�ض في ال�سنوات الأخيرة م�سكلة 
ويجب  ال���دواج���ن.  �سناعة  ف��ي  ك��ب��ي��رة 
ي��ح��ت��وي على  غ����ذاًء  ال��ف��رد  ي��ت��ن��اول  اأن 
لإح��داث  الالزمة  الميكروبات  من  عدد 
اإلى:  ت�سل  المعدية(  )الجرعة  العدوى 
ت�سجيل  ت��م  وق��د  م��ي��ك��روب؛   910  -  610
اإلى  و�سلت  اأقل  باأعداد  مر�سية  حالت 
يعتمد على  اأقل من 310 ميكروب، وهذا 
الدهنية  الأغذية  تحمل  اإذ  الغذاء؛  نوع 
ع�سارة  م��ن  ال�سالمونيال  م��ي��ك��روب��ات 
ال�سوائل  ت�سمح  كما  الحام�سة،  المعدة 
وا�ستعداد  المعدة،  من  ال�سريع  بالمرور 
خا�سة   - لالإ�سابة  الم�ستهلك  وقابلية 
تناول  اأو  الأم��ع��اء  جراحة  عمليات  بعد 
مفعول  تثبط  التي  الحمو�سة  م�سادات 
حام�ض المعدة - وبالتالي تكون الإ�سابة 

اأكثر �سهولة.

بال�سالمونيال:  الإ���س��اب��ة  اأع��را���ض 
البطن، قيء  ف��ي  األ��م  اإ���س��ه��ال، ���س��داع، 

ال�سفاء  و�سديدة  حادة  الأعرا�ض  وتكون 
خالل �سبعة اأيام.

الميكروب  الم�سابون  يحمل  وق��د 
يجب  لذلك  طويلة؛  لفترات  ويخرجونه 
العمل  م��ن  م�ساب  عامل  اأي  ا�ستبعاد 
اختفاء  بعد  حتى  الأغ��ذي��ة  م�سانع  في 

الأعرا�ض بنحو  48 �ساعة.

الإ�سابة 

ال�سالمونيال  ب��م��ي��ك��روب  الإ���س��اب��ة 
)فيما عدا التيفود والباراتيفود(

الرجوع اإلى العمل

الرجوع اإلى العمل بعد 48 �ساعة من 
اأول براز طبيعي

ال�سالمونيال  ب��م��ي��ك��روب  الإ���س��اب��ة 
تيفاي والباراتيفاي

متتالية  براز  عينات   6 بعد  الرجوع 
انتهاء  بعد  اأ�سبوعين  كل  توؤخذ  �سالبة 

العالج بالم�سادات الحيوية.

م�����س��ادر ال���ع���دوى: ت��ع��د ل��ح��وم 
لإ�سابة  الرئي�ض  الم�سدر  هي  الدواجن 
 %25 وجد  فقد  بال�سالمونيال،  الإن�سان 
م��ن ال��ق��ط��ع��ان م�����س��اب��ة ون��ح��و 4% من 
اأو  اأمعائها  في  الميكروب  تحمل  الطيور 

على الري�ض والأرجل.

الكامبيلوباكرت  وميكروبات   -2
حتتاج اإلى:

ي��ع��د م���ي���ك���روب ال��ك��ام��ب��ي��ل��وب��اك��ت��ر 
�سيوعا  الميكروبات  اأكثر  من  جيجناي 
في الدواجن، كما ي�سيب الإن�سان بعدوى 
في  الميكروب  وي��وج��د  الكامبيلوباكتر 
والبط،  والرومي  الدجاج  اأمعاء  تجويف 
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وقطعان  كبيرة.  ب��اأع��داد  اإخ��راج��ه  ويتم 
الكامبيلوباكتر  اإ�سابة  اأكثر  ال��دواج��ن 
وت�سل  بال�سالمونيال،  بالإ�سابة  مقارنة 
من  اأك��ث��ر  الملوث  الجلد  على  الأع����داد 
اإلى ن�سبة  510 ميكروبات الكامبيلوباكتر 
النمو،  بيئة  في  الأك�سجين  من  �سئيلة 
عند  تتكاثر  اأن  يمكنها  ل  ال��ع��ادة  وف��ي 
درج��ة ح���رارة اأق��ل م��ن 30 م؛ ول��ه��ذا ل 
التجهيز.  م�سانع  في  الميكروب  ينمو 
من  اأق���ل  ل��الإن�����س��ان  المعدية  وال��ج��رع��ة 
اإعداد  وجود  ي�سكل  ولذا  ميكروب؛   500
كبيرة من الميكروب على الجلد خطورة 
انتقال  ���س��ه��ول��ة  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  ���س��ح��ي��ة، 
غير  اأو  مبا�سرة  بطريقة  الميكروبات 
مبا�سرة اأثناء تداول الدواجن المذبوحة. 
بالكامبيلوباكتر  التلوث  معدل  ويت�ساءل 
التجهيز،  ع��م��ل��ي��ة  اأث���ن���اء  ال��ج��ل��د  ع��ل��ى 
الكلي  العدد  مع  الت�ساوؤل  هذا  ويتوازى 
ميكروب  ح�سا�سية  ب�سبب  للميكروبات، 
المنا�سبة،  غير  للظروف  الكامبيلوباكتر 
والتخزين  والتجميد  التجفيف  وخا�سة 
الكامبيلوباكتر  ح�سا�سية  وكذلك  البارد، 
يق�سي  ول  الكلورين،  مثل  للمطهرات، 
المياه  بوا�سطة  ال��دواج��ن  ذبائح  تبريد 
المحتوية على الكلورين على الميكروب، 
بالجلد  الميكروب  الت�ساق  ب�سبب  وذلك 
ويعد  الكلورين؛  من  يحميه  ربما  ال��ذي 
من  العديد  في  الكامبيلوباكتر  ميكروب 
الدول من اأكثر الم�سببات �سيوعا لعدوى 
الإن�سان.  في  البكتيرية  المعوية  النزلت 
وم��ي��ك��روب ال��ك��ام��ب��ي��ل��وب��اك��ت��ر ح��ل��زون��ي 
وع�سوي ال�سكل، متحرك �سالب ل�سبغة 
من  �سئيلة  لكمية  وي��ح��ت��اج  ال���ج���رام، 
الأوك�سجين )5%؛ ما يف�سر �سعوبة زرعه 

بين  وينمو عند درجة حرارة ما  وعزله؛ 
O43- O42 م، ول ينمو عند درجة حرارة 
ال��غ��ذاء  على  ينمو  ول  O30م،  م��ن  اأق���ل 
الغرفة.  ح���رارة  درج��ة  عند  المحفوظ 
عليه  الق�ساء  وي�سهل  بالحرارة  ويتاأثر 
نوعا   13 وج��ود  م��ن  وبالرغم  بالطهي. 
من الكامبيلوباكتر اإل اأن الكامبيلوباكتر 
هما  ك��ولي  الكامبيلوباكتر  جيجيناي، 
ممر�سة  ك��م��ي��ك��روب��ات  اأه��م��ي��ة  الأك���ث���ر 

لالإن�سان.

فترة الح�سانة تراوح من 3 - 5 اأيام 
وربما تمتد اإلى 10 اأيام.

البطن،اإ�سهال  في  األ��م  الأع��را���ض: 
بينما  اأ�سبوع،  خالل  ال�سفاء  ويتم  مدٍم، 
اأ�سابيع،  لعدة  الميكروب  اإخ��راج  ي�ستمر 
الأغ��ذي��ة  ت���داول  ف��ي  للعاملين  وي�سمح 
بالعودة اإلى العمل بعد 48 �ساعة من اأول 

عّينة براز طبيعية. 

ميكروبات  توجد  العدوى:  م�سادر 
الحيوانات  اأم��ع��اء  ف��ي  الكامبيلوباكتر 
بالبراز  ملوث  غ��ذاء  اأي  ويعد  والطيور، 
معظم  وتظهر  الإن�سان،  لعدوى  م�سدرًا 
وتعد  فردية،  ب�سورة  الإن�سان  اإ�سابات 
لميكروبات  الرئي�ض  الم�ستودع  الدواجن 
قطعان  من   %50 ونحو  الكامبيلوباكتر؛ 
بالميكروبات،  م�سابة  الدواجن  ت�سمين 
وتراوح ن�سبة الإ�سابة في دجاج الت�سمين 
مياه  تعد  واأي�����س��ًا   ،%100  -30 بين  م��ا 
الدجاج،  لعدوى  مهمًا  م�سدرًا  ال�سرب 
مع  القطيع  في  ب�سرعة  العدوى  وتنت�سر 
في  ب�سيطة  اإكلينيكية  اأع��را���ض  ظ��ه��ور 
الميكروب  وينت�سر  الم�سابة،  القطعان 
وفي  الجلد  على  الدواجن  تجهيز  اأثناء 

في  الميكروبات  وتوجد  البطن،  تجويف 
ال�سعب  م��ن  ول��ذل��ك،  ال��ري�����ض؛  منابت 
والتطهير،  بالغ�سيل  منها  التخل�ض 
اأكثر  ال��ط��ازج  باللحم  التلوث  وي��ح��دث 
التجميد  يقلل  المجمد، حيث  اللحم  من 
بقاء  من  الرغم  على  الميكروبات  عدد 
يف�سر  وهذا  �سهور،  لعدة  حيًا  الميكروب 
بمجرد  الكامبيلوباكتر  ع���دوى  زي���ادة 
تحّول الدواجن من الحالة المجمدة اإلى 

الحالة الطازجة. 

ال���ل���ي�������س���رتي���ا  م����ي����ك����روب   -3
مونو�سيتوجينز: 

ال��دواج��ن  تلوث  ال��درا���س��ات  اأثبتت 
مونو�سيتوجينز  اللي�ستريا  بميكروبات 
 %66  -15 ب���ي���ن  م����ا  ت�������راوح  ب��ن�����س��ب��ة 
ف��ي ال���دواج���ن ال��ط��ازج��ة وال��م��ج��م��دة. 
بمر�ض  الإن�����س��ان  ت�سيب  التي  والعترة 
اللي�ستريوز�ض غير منت�سرة في الدواجن.

ميكروب  الحية  ال��دواج��ن  وتحمل 
اأمعائها،  في  مونو�سيتوجينز  اللي�ستريا 
م�سانع  ف���ي  ال��ذب��ائ��ح  ت��ل��وث  وي���ح���دث 
الأ�سطح  م��ع  التالم�ض  اأث��ن��اء  التجهيز 
اللي�ستريا  وت��ن��م��و  ال��م��ل��وث��ة،  والأدوات 
عند  التكاثر  على  جيدًا  مونو�سيتوجينز 
على  يظل  فاإنه  التبريد،  ح��رارة  درج��ة 

معدل منخف�ض بالتبريد الكافي.

في  اللي�ستريا  م��ي��ك��روب��ات  تنت�سر 
البيئة، وتظل لفترات طويلة من الزمن، 
اأنواع عديدة من  الرغم من وجود  وعلى 
اللي�ستريا  اأن  اإل  اللي�ستريا،  ميكروب 
ل��ع��دوى  الم�سبب  ه��ي  مونو�سيتوجينز 
طريق  ع��ن  ينتقل  اأن���ه  ك��م��ا  الإن�����س��ان، 
اأقل  اللي�ستريا  الغذاء والعدوى بميكروب 
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مثل  الأخ���رى  ال��غ��ذاء  ع��دوى  �سيوعًا من 
ولكنها  بكتر،  والكامبيلو  ال�سالمونيال 
اللي�ستريا  وم��ي��ك��روب  ح���ادة  اإكلينيكيا 
موجب  ق�سير،  ع�سوي  مو�سيتوجينز 
من  العديد  على  ينمو  ال��ج��رام،  ل�سبغة 
درج��ة  عند  الأغ��ذي��ة(  )ت�سمل  البيئات 
درج��ة   ،O42-سفر� م��ن  ت���راوح  ح���رارة 
درجة حرارة  ببطء عند  ويتكاثر  مئوية، 
الغذاء  ميكروبات  تثبت  التي  الثالجة 

الأخرى. 

ت��م��ث��ل الأغ����ذي����ة ال��م��ح��ف��وظ��ة في 
العامة؛  ال�سحة  على  خطورة  الثالجات 
البقاء  على  الميكروب  هذا  قدرة  ب�سبب 
والنمو عند درجات الحرارة المنخف�سة، 
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ق����درة م��ي��ك��روب��ات 
اإل  الحرارة  درجة  تحّمل  على  اللي�ستريا 
ويحمل  والب�سترة؛  بالطهي  تموت  اأنها 
اللي�ستريا  م��ي��ك��روب  الأف������راد  ب��ع�����ض 
من  الأمعاء  تجويف  في  مونو�سيتوجينز 
دون اأعرا�ض، وتظهر الحالت المر�سية 
مناعتهم  تنخف�ض  الذين  الأف���راد  على 
وكبار  والأج��ّن��ة  ال��ح��وام��ل  الن�ساء  مثل 

ال�سن.

ال��ج��رع��ة ال��م��ع��دي��ة: ي�����س��ل ع��دد 
الميكروبات الالزمة لإحداث العدوى في 

الإن�سان نحو 100 ميكروب.

فترة الح�سانة: تراوح من اأيام قليلة 
اإلى عدة اأ�سابيع.

دم���وي،  ت�سمم  ح��م��ى،  الأع���را����ض: 
التهاب النخاع ال�سوكي، الإجها�ض.

م�سادر العدوى: تراوح الميكروبات 
ف���ي ال��ب��ي��ئ��ة وع��ل��ى الأغ����ذي����ة، واأث��ب��ت��ت 
اللي�ستريا  ميكروبات  وج��ود  الدرا�سات 

الت�سمين، 60% من  في 24% من قطعان 
على  ال��غ��ذاء  ويحتوي  ال��دج��اج،  عينات 
اللي�ستريا  عترة  من  ج��دًا  �سئيلة  ن�سبة 
مونو�سيتوجينز الموجودة لدى المر�سى.

ال���ك���ل���و����س���رتدمي  م����ي����ك����روب   -4
بريفريجنينز:

ي��وج��د م��ي��ك��روب ال��ك��ل��و���س��ت��ردي��م 
ف��ي ال��ت��رب��ة وال��ت��راب وت��ج��وي��ف اأم��ع��اء 
معدل  وي�سل  وال��دواج��ن؛  الحيوانات 
ال��دواج��ن  اأم��ع��اء  ف��ي  الميكروب  وج��ود 
نحو  105/جرام من محتويات الأمعاء. 
بميكروب  ال��غ��ذائ��ي  الت�سمم  وي��رت��ب��ط 
الإن�سان  في  بيرفرنجينز  الكلو�سترديم 
للدم  م�سيل  تاأثير  لها  التي   A بالعترة 
ع��ل��ى اأج�����ار ال�����دم. وت���وج���د ج��راث��ي��م 
ال��م��ي��ك��روب ف��ي ال��ط��ي��ور ال��ح��ي��ة، كما 
تحمل  على  القدرة  ولها  اللحوم،  تلوث 
ال��دواج��ن  لحوم  حفظ  وعند  الطهي، 
تحت  الكلو�سترديم  بميكروبات  الملوثة 
-10 خ���الل  يتكاثر  منا�سبة  ظ���روف 

المعدل  اإل��ى  �سريعا  وي�سل  دقيقة،   12
الميكروب  ع���دد  وي��ت�����س��اءل  ال��خ��ط��ر. 
خالل عملية التجهيز ويوجد في النهاية 
الكلو�سترديم  ميكروب  ويعد  كجراثيم. 
الت�سمم  اأ���س��ب��اب  اأح���د  بيرفرنجينز 
ممر�ض  اأن���ه  كما  ال�سائعة،  ال��غ��ذائ��ي 

لالإن�سان وي�سبب الغرغرينا.

ع�سوي،  الكلو�سترديم  وميكروب 
مكون للجراثيم، �سالب ل�سبغة الجرام، 
ما  ح���رارة  درج��ة  ينمو عند  ه��وائ��ي،  ل 
بين 15- 505م والدرجة المثلى ما بين 
43- 475م، والجراثيم مقاومة للحرارة 
من  اأن����واع   5 وي��وج��د  ال��ط��ه��ي،  وتتحمل 
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على  ويعتمد   ،ABCDE هي  الميكروب 
في  واأخطرهم  تفرزه  ال��ذي  التوك�سين 
الت�سمم الغذائي هو النوع A. عند طهي 
بالميكروب،  الملوثة  ال��دواج��ن  ل��ح��وم 
تنبت  التبريد  واأثناء  الجراثيم،  تتكون 
ب�سرعة  الميكروب  ويتكاثر  الجراثيم 
هذه  تناول  وعند  دقيقة(،   12 )خ��الل 
كبيرة  اأع��داد  على  تحتوي  التي  اللحوم 
حيث  الأم���ع���اء  ت�سل  ال��م��ي��ك��روب،  م��ن 
يحطم  ال��ذي  التوك�سين  وتفرز  تتجرثم 

جدار الأمعاء وي�سعف المت�سا�ض.

- فترة الح�سانة: 10- 12 �ساعة

ال��ب��ط��ن-  ف��ي  اآلم  الأع����را�����ض:   -
اإ���س��ه��ال- ن���ادرًا م��ا ي��ح��دث ق���يء، ويتم 

ال�سفاء منه خالل 24 اإلى 48 �ساعة.

ميكروبات  تعد  العدوى:  م�سادر   -
فلورا  م��ك��ون��ات  اإح���دى  الكلو�ستريديا 
الأم����ع����اء ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ف���ي ال��ح��ي��وان��ات 
بالزرق  الدواجن  ذبائح  تلوث  والطيور، 
اأثناء عملية الذبح، وي�سمح للعاملين في 
مجال تداول الأغذية بالعودة اإلى العمل 
بعد 48 �ساعة من اأول عّينة براز طبيعية. 

5 - امليكروب العنقودي الذهبي

الذهبي  العنقودي  الميكروب  يوجد 
والأن��ف،  الفم  تجويف  وفي  الجلد،  على 
ذب��ائ��ح  ن�سبة  وتختلف  ال���دواج���ن.  ف��ي 
الدواجن المجهزة التي تحمل الميكروب 
ال��ع��ن��ق��ودي ال��ذه��ب��ي اخ��ت��الف��ا ك��ب��ي��را، 
310/�سم3  التلوث  معدل  يتعدى  واأحيانا 
المكورات  من  جزء  ويدخل  الجلد،  من 
ال��ع��ن��ق��ودي��ة اإل�����ى م�����س��ان��ع ال��ت��ج��ه��ي��ز 

بالميكروب، ما قد ت�سبح م�سدرا لتلوث 
الذبائح.

والمكور العنقودي الذهبي ميكروب 
كروي، لهوائي اختياري، موجب ل�سبغة 
الجرام، وينمو عند درجة حرارة تراوح 
من 10 اإلى 45م، والدرجة المثلى من 35 
 A,  40م، وينتج 8 اأنواع من التوك�سين -
B, C1, C2, C3, D, E, F ؛ وتوك�سين 
ومقاوم  الغذاء  في  �سيوعا  الأكثر  هو   A
لدرجة الحرارة ويتحمل الغليان لمدة 30 

دقيقة.

ت��راوح من 1 - 6  - فترة الح�سانة 
�ساعات.

- الأعرا�ض: قيء، اآلم في البطن، 
ويتم ال�سفاء خالل 24 �ساعة.

- م�سادر العدوى: يوجد الميكروب 
في مجال  العاملون  الجلد.  اإ�سابات  في 
الأغذية اأهم م�سدر للتلوث: ولقد اأمكن 
عزل الميكروب من نحو 40% من الأفراد 
الأ�سحاء؛ كما اأن التداول ال�سيء للغذاء 
عامل مهم جدا في التلوث، اأما التحكم 
التخزين )على  الجيد في درجة حرارة 
الثالجة(  ف��ي  الحفظ  ال��م��ث��ال:  �سبيل 
خطورة  من  الحدِّ  في  ج��دا  مهم  عامل 

الميكروب العنقودي الذهبي. 

6- ميكروب الي�سري�سيا كولي

يوجد العديد من عترات الي�سري�سيا 
ك����ولي ال��ت��ي ل��ه��ا ال���ق���درة ع��ل��ى اإن��ت��اج 
O157: H7 هي  عترة  ولكن  التوك�سين 
وت�سّبب  الإن�سان،  اإ�سابات  في  الأخطر 
في  التحكم  ويمكن  المعوية؛  اللتهابات 
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في  الي�سري�سياكولي  بيكروبات  التلوث 
م�سانع التجهيز بالتحكم في منع التلوث 

البرازي.

ثانيًا: ميكروبات الف�ساد

تحت  الدواجن  لحوم  ف�ساد  يحدث 
نمو  ب�سبب  ال��ه��وائ��ي  التخزين  ظ���روف 
وتكاثرها  الميكروبات  من  معينة  اأن��واع 
وذلك  للبرودة(؛  المحبة  )الميكروبات 
ظروف  تحت  النمو  على  قدرتها  ب�سبب 

التبريد.

الرئي�سة في لحوم  الف�ساد  وبكتيريا 
الدواجن المخّزنة هوائيًا هي ميكروبات 
وغير  لل�سبغات  المنتجة  ال�سيدومونا�ض 
وال�سينيوباكتر  لل�سبغات  المنتجة 

وال�سيتروباكتر.

ي�سل  عندما  اللحوم  ف�ساد  ويحدث 
نحو  ال�سيدومونا�ض  م��ي��ك��روب��ات  ع��دد 
اأن��واع ميكروبات  اأه��م  810/���س��م2، ومن 
ال�������س���ي���دوم���ون���ا����ض: ال�����س��ي��دوم��ون��ا���ض 
فرجاي،  ال�سيدومونا�ض  فلورو�سن�ض، 

ال�سيدومونا�ض بيوتيدا. 

بيئة  في  الف�ساد  ميكروبات  توجد 
تربية الطيور، وتوجد اأحيانا في اإمدادات 
منها  التخل�ض  ويمكن  المياه،  م�سادر 
التجهيز.  م��ي��اه  اإل���ى  ال��ك��ل��ور  ب��اإ���س��اف��ة 
اإل��ى  ال�سيدومونا�ض  ميكروبات  وت��اأت��ي 
ميكروبات  وه��ي  الطيور  على  الم�سنع 
منها  التخل�ض  ويتم  للحرارة،  ح�سا�سة 
ميكروبات  وت�ستخدم  التم�سيط.  اأثناء 
كا�سفة  ك��م��ي��ك��روب��ات  ال�����س��ي��دوم��ون��ا���ض 
والإج���راءات  النظافة  م�ستوى  لتو�سيح 

ال�سحية في م�سانع التجهيز. 

التجهيز  اإج����راءات  تاأثير  يو�سح  ال��ج��دول)2( 

بميكروبات  ال��دواج��ن  ذب��ائ��ح  تلوث  معدل  على 

ال�سيدومونا�ض.

ع����دد ال��م��ي��ك��روب ل����وج 10  المرحلة 
م��ي��ك��روب/ ج���رام م��ن جلد 

الرقبة 

اأقل من 2  النزيف 

الت�سميط  من 2

اأقل من 2،1ا نزع الري�ض 

اأقل من 2،1 لتجويف 

اأقل من 2،1 الغ�سيل 

3،2 التبريد 

3،5 التعبئة 

ميكروبات  اأع����داد  ت��زاي��د  ويت�سح 
ال�����س��ي��دوم��ون��ا���ض ت��دري��ج��ي��ًا م��ع م��راح��ل 

تجهيز الدواجن. 

امليكروبية  املخاطر  يف  التحكم 
اأثناء اإجراءات جتهيز الدواجن: 

اأثناء  الميكروبية  المخاطر  تن�ساأ   -
ال�سيء  التعامل  م��ن  ال��دواج��ن  تجهيز 
درجة  في  التحكم  وع��دم  الذبائح،  مع 
اإلى  اأو انتقال التلوث من طائر  الحرارة 

اآخر على �سبيل المثال:

ال�سالمونيال، وعلى  انتقال ميكروب 
العك�ض في حالة ميكروب الكامبيلوباكتر 
اأمعاء  ف��ي  كبيرة  ب��اأع��داد  يوجد  ال��ذي 
اأثناء  التلوث  انتقال  الطيور، فال يحدث 
المخاطر  ف��ي  التحكم  ويتم  التجهيز. 

الميكروبية عن طريق:

1-تطبيق الجراءات ال�سحية 

من  الحدِّ  في  الرئي�سي  العامل  هو 
التلوث في م�سانع تجهيز الدواجن.

تاأثري تطبيق الإجراءات ال�سحية 
معدل  على  التجهيز  عملية  اأثناء 

تلوث الذبائح:

الذبح  قبل  الطيور  م��ع  التعامل   -
واأثناء النقل اإلى م�سنع التجهيز:

يتم �سحب العلف لعدة �ساعات قبل 
الأم��ع��اء،  امتالء  لتقليل  وذل��ك  ال��ذب��ح، 
اأثناء  تمزقها  اأو  قطعها  ع��دم  وبالتالي 
الطيور  زرق  انت�سار  ي��وؤدي  اإذ  التجهيز، 
م�سنع  اإل��ى  المزرعة  م��ن  النقل  اأث��ن��اء 
الميكروبي  التلوث  زي��ادة  اإلى  التجهيز، 
الإج��ه��اد  ي����وؤدي  ك��م��ا  وال��ري�����ض،  للجلد 
اإل���ى زي����ادة ع���دد ال��ط��ي��ور ال��ت��ي تخرج 
ال�سالمونيال. وتعد و�سيلة النقل م�سدرا 
من م�سادر انتقال الميكروبات المعوية 
اإلى  تحتاج  ولذلك  اآخ��ر؛  اإل��ى  قطيع  من 
ت���وؤدي  ك��م��ا  ج��ي��دي��ن،  وت��ع��ق��ي��م  تنظيف 
اإلى  التجهيز  خط  على  المعلقة  الطيور 
ولذلك  والميكروبات؛  الأت��رب��ة  انت�سار 
يجب عزل هذه المنطقة عن بقية اأجزاء 

م�سنع التجهيز لأنها اأكثر تلوثا.

2- الذبح والتم�سيط

الميكروبات  الذبح  �سكينة  تنقل  قد 
من خالل �سريان الدم، ويدخل كل طائر 
مياه  اإل���ى  البكتيريا  م��ن  ماليين  ع��دة 
�سديدة  المياه  وبذلك ت�سبح  الت�سميط، 
فترة  الطائر  ترك  يجب  ولذلك  التلوث. 
في  و�سعه  قبل  النزف  يتم  حتى  كافية 
مياه  ح��رارة  درج��ة  وتختلف  الت�سميط. 
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63م  اإل��ى  درج��ة   50 بين  م��ا  الت�سميط 
تبعا لنوع الطائر )الرومي يحتاج درجة 
حرارة اأعلى من الدجاج( وطبيعة المنتج 
النهائي )طازج اأو مجمد( تموت بكتيربا 
درجة  عند  الت�سميط  مياه  في  الف�ساد 
الميكروبات  تظل  بينما  50م  ح���رارة 
عند  حية  ال�سالمونيال(  )مثل  المعوية 
عند  عليها  الق�ساء  ويتم  الدرجة،  هذه 
البكتيريا  تبقى جراثيم  كما  درجة 60م 
عند كل درجات حرارة الت�سميط عادية.

الميكروبات  ف��ي  التحكم  يو�سح  )ال���ج���دول3(: 

المعوية عند درجات حرارة مياه الت�سميط:

درجة حرارة 
مياه الت�سميط 

)بالدرجة المئوية(

عددالبكتيريا 
لوج 10 ميكروب 

/ملي
503.8
522.8
532.4
59.8
62.5
�سفر63

درجة  تاأثير  ال��ج��دول  من  ونالحظ 
حرارة الت�سميط على تقليل تلوث الذبائح 
مياه  تغيير  يجب  ولذلك  بالميكروبات، 
التجهيز ب�سفة م�ستمرة  اأثناء  الت�سميط 
كلما احتجنا اإلى ذلك، كما يجب تجنب 
التلوث؛  �سديدة  المياه  في  الطيور  غمر 
الداخلي؛  التلوث  معدل  لتقليل  وذل��ك 
ع�سوية،  اأح��م��ا���ض  اإ���س��اف��ة  يمكن  كما 
اأو  البروبيونك،  اأو  الخليك،  مثل: حم�ض 
�سبط درجة الحمو�سة عند 9،5 باإ�سافة 
كربونات  اأو  ال�سوديوم،  هيدروك�سيد 

ال�����س��ودي��وم. وع��م��وم��ا ه��ذه الإ���س��اف��ات 
الميكروبية  المعدلت  اأن تقلل من  يمكن 
في مياه الت�سميط، ولكن تاأثيرها �سعيف 
ي�سمح  ل��م  ول��ه��ذا  ال��ذب��ائ��ح؛  ت��ل��وث  على 

با�ستخدامها في دول التحاد الأوربي.

3- نزع الري�ض ميكانيكيا 

اأ�سابع  بوا�سطة  ال��ري�����ض  ن��زع  يتم 
انت�سار  اإل���ى  ي���وؤدي  م��ا  م��رن��ة؛  مطاطية 
من  التاأكد  يجب  ولذلك  الميكروبات، 
المف�سل الكامل لمنطقة الت�سميط، ونزع 
الم�سنع. ت�سمح  اأجزاء  الري�ض عن بقية 
داخ��ل  ال��ح��رارة  ودرج  ال��رط��وب��ة  ن�سبة 
وخا�سة  الميكروبات،  بنمو  ال��ن��زع  اآل��ة 
يزيد  كما  الذهبي،  العنقودي  الميكروب 
نزع الري�ض من معدلت تلوث الجلد بهذه 

الميكروبات. 

4- التجويف )اإزالة الأح�ساء(: 

ف��ي م�سانع  ي��دوي��ا  ال��ت��ج��وي��ف  ي��ت��م 
في  واتوماتيكيا  ال�سغيرة،  التجهيز 
اأو  قطع  يحدث  وقد  الكبيرة،  الم�سانع 
انت�سار  اإلى  ي��وؤدي  ما  الأمعاء؛  في  تمزق 
الأم��ع��اء(  )محتويات  ال��ب��رازي��ة  ال��م��واد 
اإزال����ة الأح�����س��اء بحر�ض  ي��ج��ب  ل��ذل��ك 
اإلى خط تجهيز منف�سل  وعناية، وتنقل 
وبمجرد اإزالة الأح�ساء من الذبائح تغ�سل 

وتبرد مبا�سرة لمنع نمو الميكروبات. 

5- غ�سل الذبائح 

تغ�سل الذبائح بر�سها بالماء، اإذ يزيل 
الميكروبات  من  اأع��دادًا  بالر�ض  الغ�سيل 
وال��خ��ارج��ي  ال��داخ��ل��ي  ال�سطحين  م��ن 
الم�ستخدمة  المياه  اإلى  ي�ساف  للذبائح، 
م��ل��ي��ج��رام/ل��ت��ر  ب��م��ع��دل 50  ال��ك��ل��وري��ن 

تقليل  في  �سعيف  الكلورين  وتاأثير  م��اء 
تقليل  في  ي�ساعد  ولكنه  الذبائح،  تلوث 
والأج��ه��زة  الأدوات  على  ال��م��ي��ك��روب��ات 
الف�ساد  بكتيريا  والتخل�ض من  والأ�سطح 

في المياه.

التجهيز  اأثناء  الذبائح  غ�سل  يزيل 
ن�سبة �سغيرة من الميكروبات الموجودة 
ع��ل��ى ���س��ط��ح ال���ذب���ائ���ح، ب��ي��ن��م��ا ت��ق��اوم 
الغ�سيل،  عملية  الملت�سقة  الميكروبات 
ب�سطح  البكتيريا  الت�ساق  يحمي  كما 
الت�سميط  تاأثير  من  البكتيريا  الذبائح 
ويرتبط  بالكلورين،  المعاملة  والمياه 
معدل اللت�ساق البكتيري لجلد الدواجن 
واأعداد  التالم�ض،  ومدة  البكتيريا،  بنوع 
البكتيريا، ودرجة الحرارة، وتركيز ايون 
تكرار غ�سل  ولذلك، يجب  الهيدروجين. 
اإ�سافة  التجويف،  عملية  اأثناء  الذبائح 

اإلى التبريد بالغمر في الماء البارد.

6- تربيد البائح 

مرحلة  اإل��ى  الذبائح  ت�سل  عندما 
ال��ت��ب��ري��د ت��ك��ون درج���ة ح��رارت��ه��ا 30م، 
التبريد  اإل��ى  تحتاج  ولذلك  الأق��ل؛  على 
الميكروبات  من  اأي  نمو  لمنع  مبا�سرة، 
الممر�سة التي تنتقل عن طريق الغذاء، 
وكذلك تثبيط البكتيريا المحبة للبرودة؛ 
وي��ج��ب ع���دم وج���ود اأع����داد ك��ب��ي��رة من 
ال��ذب��ائ��ح ف��ي م��رح��ل��ة ال��ت��ب��ري��د، وذل��ك 
تراكم  منع  وكذلك  التلوث،  انتقال  لمنع 

الميكروبات في ماء التبريد. 

وه���ن���اك ط��ري��ق��ت��ان ل��ل��ت��ب��ري��د هما 
التبريد بالماء والتبريد بالهواء.

املاء  يف  بالغمر  التربيد  نظام   -1
البارد:
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على  بالماء  التبريد  ن��ظ��ام  يعتمد 
الم�ستخدمة؛  المياه  وكمية  درجة حرارة 
ولذلك يجب �سخ كمية كافية من المياه 
ال��ج��دي��دة، وك��ذل��ك م��ن��ع و���س��ول درج��ة 
الميكروبات،  نمو  نقطة  اإل���ى  ال��ح��رار 
 2،5 اإل��ى  ت�سل  المياه  من  كمية  ونحتاج 
المتو�سط،  الحجم  من  ذبيحة  لكل  لتر 
دخول  عند  16م  تكون  ال��ح��رارة  ودرج��ة 
والفترة  خروجها،  عند  و4م  ال��ذب��ائ��ح، 
نحو 30 دقيقة، كما ي�ساف نحو 50-45 

مليجرام كلورين/ لتر من الماء.

2- التربيد بالهواء: 

يعد التبريد بالهواء عملية التنظيف 
تبريد  يوؤدي  بينما  الميكروبات،  اإزالة  اأو 
الذبائح اإلى وقف نمو البكتيريا، وخا�سة 
ال�سالمونيال؛ فاإن اأي تاأخير في التجميد 
من  الثانية  المرحلة  اإل���ى  الن��ت��ق��ال  اأو 
ميكروبات  تكاثر  اإل��ى  ي��وؤدي  قد  التبريد 

الف�ساد. 

7-  الت�سنيف والتعبئة:

المنتجات  ل��ت��ل��وث  اح��ت��م��ال  ه��ن��اك 
اأثناء الت�سنيف والتعبئة، اإذ يزداد تلوث 
ال�سيومونا�ض عند  المنتجات بميكروبات 

مرحلة التعبئة.

8- التجميد:

عند تجميد الذبائح عند -18م يقل 

عدد البكتيريا بينما تتحمل الميكروبات 
والجراثيم  ال��ج��رام  ب�سبغة  الموجبة 
عدم  اإل��ى  اإ�سافة  التجميد،  البكتيرية 
الممر�سة،  الميكروبات  م��ن  التخل�ض 
والكامبيلوباكنز  ال�سالمونيال  وخا�سة 

التي يقل عددها.

ونظافة  �سحة  على  المحافظة   -2
العاملين: يوؤدي تداول منتجات الدواجن 
معدل  زي��ادة  اإل��ى  التعبئة  مرحلة  اأث��ن��اء 
على  المحافظة  يجب  ول��ه��ذا،  التلوث، 
اأحوا�ض  بتوفير  وذلك  العاملين،  نظافة 
ب�سفة  اليدين  غ�سيل  ويجب  للغ�سيل، 
منتظمة وتجفيفها في منا�سف ت�ستخدم 
م��رة واح���دة فقط، وارت���داء اأف��ره��ولت 
العادية،  المالب�ض  تغطي  ونظيفة  مميزة 
خا�سة،  اأحذيه  وارتداء  ال�سعر،  واأغطيه 
خاتم  عدا  فيما  المجوهرات  لي�ض  ومنع 
يجب  وكذلك  �الأذن،  و�أق���ر�ط  �ل���زو�ج، 
على  وال��م��ح��اف��ظ��ة  الأظ���اف���ر،  تق�سير 
نظافتها وعدم طالئها كما يجب ارتداء 
قفازات نظيفة، على اأن ت�ستبدل اإذا حدث 
المتخ�س�سين  وبع�ض  تمزق،  اأي  فيها 
من  خطورة  اأكثر  القفازات  ارت��داء  يعد 
المحافظة على الأيدي بالغ�سيل المتكرر. 
كما يجب اإعداد برامج التدريب للعاملين 
ع���ن م��ي��ك��روب��ات ال��ت�����س��م��م ال��غ��ي��ذائ��ي 

وانت�سارها في م�سانع الأغذية.

3-م�سادر املياه:

ي���ج���ب ت����زوي����د م�����س��ان��ع ت��ج��ه��ي��ز 
ل��ح��وم ال���دواج���ن ب��ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة من 
والمطابقة  لل�سرب،  ال�سالحة  المياه 
ل��ل��م��وا���س��ف��ات ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
والكيميائية والميكروبيولوجية، كما يجب 
ميكروبات  م��ن  خالية  المياه  تكون  اأن 
ميكروبات  وك��ذل��ك  ال��غ��ذائ��ي  الت�سمم 

الف�ساد.

4- احل�سرات الزاحفة والطائرة والقوار�ض:

ت��ن��ق��ل ال���ح�������س���رات وال���ق���وار����ض 
البكتيرية،  الأمرا�ض  وت�سبب  البكتيريا، 
للم�ستهلكين؛  الأم���را����ض  ت�سبب  ك��م��ا 
م�سنع  ت�سميم  من  التاأكد  يجب  ولذلك 
ول  ذاتيًا،  الأب��واب  تغلق  بحيث  التجهيز 
والح�سرات،  ال��ق��وار���ض  ب��دخ��ول  ي�سمح 
ال�سواعق  اأو  الم�سائد  ا�ستخدام  ويجب 
الح�سرية  المبيدات  وكذلك  الكهربائية، 

بعناية �سديدة.

5- كفاءة اإجراءات الغ�سيل والتعقيم:

ف���ي ن��ه��اي��ة ال���ع���م���ل، ي��ج��ب اإزال�����ة 
بالماء  والغ�سيل  والمخلفات،  القاذورات 
الدافىء، ثم الغ�سيل بماء �ساخن يحتوي 
على منظفات �سناعية حام�سية وقلوية، 
ا�ستخدام  ثم  �ساخن،  بماء  ال�سطف  ثم 
مركبات  اأو  الكلورين  مثل  مطهر  محلول 
ال�سطف  واأخ��ي��را  الرباعية،  الأم��ون��ي��وم 
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بمياه نظيفة. 
6- التخّل�ض ال�سحي من املخلفات:

من  الناتجة  المخلفات  اإزال��ة  يجب 
الري�ض، ومخلفات  التجهيز، مثل:  عملية 
المنا�سبة،  غير  وال��ذب��ائ��ح  ال��ت��ج��وي��ف، 
ويتم  تراكمها.  وع��دم  م�ستمرة،  ب�سفة 
تجميع هذه المخلفات وتعقيمها بالحرارة 
واللحم  العظم  م�ساحيق  اإنتاج  اأجل  من 
للحيوان  كعلف  ت�ستخدم  ال��ت��ي  وال���دم 

ومخ�سبات للتربة.
ال�سحية  الإج���راءات  تطبيق   -7

التي تعتمد على نظام احلا�سب:

م�سادر  تحديد  اأو  الحا�سب،  نظام 
�لحرجة  �لتحكم  ن��ق��اط  ع��ن��د  �ل��خ��ط��ر 
)ب��رن��ام��ج ���س��الم��ة ال���غ���ذاء( ه��و نظام 
المخاطر  وتقييم  للتعرف  و�سعه  ت��م 
والطبيعية  والكيميائية  ال��م��ك��ي��روب��ي��ة 
ال��م��رت��ب��ط��ة ب���اإن���ت���اج ال���غ���ذاء وت���داول���ه 
فيها.  للتحكم  ال��الزم��ة  والإج�������راءات 
ال��ن��ظ��ام �سبع  ت��ط��ب��ي��ق ه����ذا  وي��ت��ط��ل��ب 
من  نخبة  العمل  بهذا  ويقوم  خ��ط��وات، 
الهند�سة  في  والفنيين  المتخ�س�سين 
والإنتاج و�سحة وميكروبيولوچيا الأغذية 

وجودة الإنتاج.
�ل������م������ب������ادئ �ل�����س����ا�����س����ي����ة ف������ي ن���ظ���ام 

�لحا�سب:

مبادئ   7 من  الحا�سب  نظام  يتكون 
اأ�سا�سية هي:

1- حتليل املخاطر:

الميكروبية  المخاطر  على  التعرف 
مدى  وتقييم  والطبيعية  والكيميائية 
مو�سع  اأي  في  وجودها  وخطورة  حدتها 
خا�ض، عند كل مرحلة من مراحل اإنتاج 

الغذاء حتى و�سوله اإلى الم�ستهلك.
في  الموجودة  المخاطر  ن��وع  يو�سح  ج���دول)4( 

لحوم الدواجن: 

الأمثلةالمخاطر
الممر�سة، البايولوجية الميكروبات 

الطفيليات  الفيرو�سات، 
والبرتوزوا

الح�سرية، الكيميائية ال��م��ب��ي��دات 
م����ح����ال����ي����ل ال���غ�������س���ي���ل 
المعادن  وال��م��ط��ه��رات، 
الأدوي���ة  بقايا  الثقيلة، 
الإ���س��اف��ات  البيطرية، 
النيترات  الكيميائية، 
وال��ن��ي��ت��ري��ت، ال�����س��م��وم 

الفطرية.
ال�����زج�����اج، ال���م���ع���دن، الطبيعية

الأح�����ج�����ار، ال��خ�����س��ب، 
من  اأج��زاء  البال�ستيك، 

الح�سرات.

ال��ت��ح��ك��م  ن����ق����اط  حت����دي����د   -2
احلرجة:

هي �لنقاط �أو �لخطو�ت �لتي يمكن 
بالتخل�ض  المخاطر  في  التحكم  عندها 
مراحل  خالل  تقليلها  اأو  منعها  اأو  منها 

الإنتاج وتق�سم الى:
نقطه التحكم حرجة ccp1( 1(: هي 	•

التخل�ض  عندها  يجب  التي  المرحلة 
م��ث��ل م��رح��ل��ة تبريد  ال��م��خ��اط��ر  م��ن 

الذبائح.
هي 	•  :)ccp2(  2 حرجة  تحكم  نقطة 

تقليل  عندها  يجب  ال��ت��ي  المرحلة 
بالمعدل  منها  ال��ح��د  اأو  ال��م��خ��اط��ر 
التخل�ض  يتم  ل  ولكن  ب��ه،  الم�سموح 
م��ن��ه��ا م��ث��ل م��رح��ل��ة غ�����س��ل ال��ذب��ائ��ح 

ومرحلة التجويف.
3- و�سع املعايري احلرجة:

ه��ي ال��ق��ي��م ال��ق�����س��وى وال�����س��غ��رى 
ل��ل��ع��وام��ل ال��ب��اي��ول��وج��ي��ة وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

والطبيعية التي يجب مراقبتها عند نقطه 
التحكم الحرجة.

4-  اجراءات القيا�ض واملراقبة:
تطبيق اإجراءات المراقبة عن طريق 
الم�ساهدات والفحو�ض والختبارات، من 
قد  حرجة  نقطة  كل  اأن  من  التاأكد  اأجل 
درجة  قيا�ض  وت�سمل:  فيها،  التحكم  تم 
معدل  والتبريد،  الت�سميط  مياه  ح��رارة 
الكلورين،  تركيز  معدل  المياه،  تدفق 

الفح�ض الجيد لعملية التجويف.
5- الإجراءات الت�سحيحية:

الت�سحيحية  ل���الإج���راءات  نحتاج 
حينما تدل اإجراءات المراقبة على وجود 
مراحل  اأث��ن��اء  معين  ان��ح��راف  اأو  خلل 

الإنتاج.
6-اإجراءات التحقق:

ن��ظ��ام  اأن  م���ن  ال���ت���اأك���د  اأج����ل  م���ن 
الحا�سب المتبع يعمل بكفاءة، يتم مقارنة 
المعايير  مع  جمعها  تم  التي  المعلومات 
الحرجة التي تم و�سعها عن طريق نظام 

الحا�سب.
7- التوثيق:

اأي  على  الحفظ  �سجالت  وت�ستمل 
اإجراءات ت�سحيحية.
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�سهدت تربية الدواجن فى الآونة الأخيرة تطورا كبيرا فى 
العالم حتى تحولت من الزراعة اإلى �سناعة الدواجن هذا وقد 
نتج عن هذا التطور ال�سخم والتربية المكثفة اأن تعر�ست هذه 
ال�سناعة لم�ساكل �سحية كبيرة وبالتالى لخ�سائر مادية فادحة 
وحيث اإن الطيور الم�سابة هى التى ت�سبب من جهتها الخ�سائر 

الإقت�سادية والمالية ،
التى  ال�سحية  الم�ساكل  من  الكثير  اأن  نتذكر  اأن  ويجب 
تحدث فى مزارع الدواجن �سببها اأ�سا�سا خطاأ فى اأحد جوانب 
الإدارة اأو الظروف البيئية والق�سور فى اأجراءات الوقاية فى 

مزارع الدواجن 
حت�سني الكفاءة التحويلية لالأعالف

اأن تح�سين الكفاءة التحويلية لالأعالف ليتحقق اإل باأتباع 
الو�سائل العلمية والتقنية في ت�سنيع العالئق المختلفة، والتى 
تحتوى على الإحتياجات الغذائية لل�ساللة المرباة وفقًا للغر�ض 

الأنتاجى.
اإلى مدى تكيفها مع الظروف البيئية، مثل  هذا بالإ�سافة 
اأرتفاع درجة الحرارة. ويجب ان يتذكر المربى اأن ثمن العلف 
ي�سكل حوالى 65 - 70% من تكلفة الإنتاج الكلية �سواء في ذلك 

اإنتاج اللحم، اأو اإنتاج البي�ض.
الموجودة  والبيئية  المزمنة  الأم��را���ض  ف��اإن  ل�سك  ومما 
قد  بن�سبة  العلف  اأ�ستهالك  من  تزيد  الم�سئولة  غير  والإدارة 
الأحيان، وعلى ذلك يجب  اأكثر من 50% في بع�ض  اإلى  ترتفع 
يكون  اأن  لبد  الت�سمين  دواجن  تغذية  اأن  الح�سبان  في  الأخذ 
اأف�سل  اإلى تطبيق  علفًا ذا قيمة غذائية عالية. هذا بالإ�سافة 
برامج التغذية اأقت�ساديًا لأنتاج الوحدة الوزنية من اللحم باأقل 

تكلفة ممكنة.
حيث  م��ن  جودتها  ف��ي  التجارية  الأع���الف  تتباين  وق��د 
يتعذر  وقد  وقد.  للطائر.  المطلوبة  الغذائية  العنا�سر  تنا�سب 
مقدور  في  ولكن  للعلف،  الغذائية  القيمة  تقدير  المربى  على 
المربى الناجح معرفة جودة العلف، وذلك عن طريق مالحظة 

ومراقبة  عليه،  الطيور  اأقبال  ومدى  العامة،  ال�سحة  عالمات 
معدلت النمو، وكذلك ح�ساب كفاءة التحويل الغذائى للنمو. 

املق�سود بكفاءة التحويل الغذائى:

العلف  كمية  لو�سف  الغذائى  التحويل  كفاءة  ت�ستخدم 
الم�ستهلكة لإنتاج وحدة وزنية واحدة من وزن الج�سم الحى.

واحد  كيلو جرام  لإنتاج  كيلو جرام  يتطلب 2.250  فمثاًل 
اأخت�سارًا  وذلك   ،2.25 يعادل  الغذائى  فالتحويل  اللحم،  من 

للن�سبة 2.25:1.
التحويل  ف��اإن   2.20 تعادل  الغذائية  لكفاءة  كانت  ف��اإذا 
الغذائى هو اأف�سل من ال�سابق )2.25( بخم�س نقاط )0.05(؛ 
حيث اإن القيمة ال�سغيرة تدل على كفاءة تحويل غذائى اأف�سل 

والعك�ض �سحيح.
ح�ساب كفاءة التحويل الغذائى:

الغذائى  التحويل  المربى كفاءة  اأن يح�سب  ال�سرورى  من 
للقطيع اأ�سبوعيًا، وذلك عن طريق مدى اأ�ستجابة الطيور للعلف، 
اإلى  اأ�ستفادة الطائر من العلف الم�ستهلك لتحويله  وكذا مدى 
المربى  ت�ساعد  للنمو  الم�ستمرة  المتابعة  هذه  اإن  حيث  لحم، 
على تقييم اإدارته للقطيع، وكذا حالة القطيع ال�سحية. وهناك 
متغيرات توؤثر في كفاءة التحويل الغذائى ب�سورة مبا�سرة في 
المقامة  للمنطقة  العام  والمناخ  التهوية،  �سوء  مثل  القطيع، 

عليها المزرعة، اأو الإ�سابة بالطفيليات وعوامل اآخرى.
وتح�سب كفاءة التحويل في اأى عمر بالمعادلة الآتية:

1- كفاءة التحويل الغذائى في عمر ما = 
متو�سط ا�ستهالك الطائر من العلف خالل فترة معينة
_____________
متو�سط الزيادة الوزنية للطائر الحى في نف�ض الفترة 

2- كفاءة التحويل الغذائى في نهاية الدورة =

مهند�ض.م�سعد عمر احلب�سى
�إ�ست�سارى تربية و�إنتاج �لدو�جن

صناعة الدواجن
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كمية العلف للم�س���تهلك ط������وال الدورة
_________

متو�سط وزن الطائر × عدد الطيور الحية
ح�ساب معامل التحويل الغذائى

يف قطعان الت�سمني والبيا�ض

التحويل  معامل  ح�ساب  يهمل  اأو  المربين  بع�ض  يغفل  قد 
الغذائى، مما يترتب عليه عدم معرفة نقاط �ل�سعف في �إد�رة 

القطيع والتى ت�سبب خ�سائر مالية.
الغذائى  التحويل  معامل  يح�سب  اأن  لب��د  ذل��ك  ولتالفى 
اأ�ستهالك  بين  للعالقة  تو�سيح  اأف�سل  اإن��ه  حيث  باإ�ستمرار، 

العلف والزيادة الفعلية في وزن الج�سم.
ال�ساللة  ن��وع  ك��ان  اأي��ا   - ال��دواج��ن  في  الإن��ت��اج  تكلفة  اإن 
والغر�ض المرباة من اأجله - ت�سل اإلى 70% من جملة التكاليف 

الكلية وهى تكلفة العلف )التغذية(.
وعلى ذلك فاإن اأهم البيانات الفنية هى الخا�سة بمعامل 
الم�ستهلك  العلف  وزن  ق�سمة  ناتج  ويح�سب  الغذائى.  التحويل 
التمثيل  اأنه عند تح�سين و�سع  الطائر. ومعنى ذلك  على وزن 
معدل  وتح�سين  الغذائى،  التحويل  معامل  واإنخفا�ض  الغذائى 
الأداء الكلى، فاإن ذلك �سوف يوؤثر على العائد النهائى للقطيع. 

وبالتالى التوفير الجيد لإدارة المزرعة، على �سبيل المثال:
الغذائى  التحويل  معامل  واإنخفا�ض  الأداء  معدل  تح�سين 

بمقدار »0.1« في مزرعة ت�سمين.
بيانات املزرعة:

20.000 طائر ت�سمينالعدد المربى في الدورة الواحدة
120.000 طائرالعدد المربى في ال�سنة

1.750 كيلو جراممتو�سط وزن الطائر المنتج
250 دولرًاثمن طن العلف

0.1مقدار التح�سن في معامل التحويل

التوفري النهائى يف العام:

عدد الطيور المرباة في ال�سنة × متو�سط وزن الطائر × 
مقدار التح�سين في معامل التحويل × ثمن كجم العلف

0.250 0.1 1.75 120.000
= 5250 دورلرًا/ال�سنة

الغذائى  التحويل  معامل  واإنخفا�ض  الأداء  معدل  تح�سين 
بمقدار »0.1« في مزرعة لإنتاج بي�ض المائدة.

بيانات املزرعة:

30.000 طائر بيا�ضالعدد المربى في الدورة
 18 كيلو جرام بي�ضمعدل اإنتاج الطائر من البي�ض

540.000 كيلو جرام بي�ضالإنتاج النهائى
التحويل  معامل  في  التح�سن  مقدار 

الغذائى
0.1

220 دولرًاثمن طن العلف

التوفري النهائى:

 = علف  دولرًا/ك���ج���م   0.220  ×  0.1  ×  540.000
11880 دولرًا للقطيع.

معامل  اأهمية  م��دى  لنا  يت�سح  ال�سابقين  المثالين  وم��ن 
التحويل الغذائى، والعمل على تح�سين الأداء باإنخفا�ض معامل 

التحويل؛ وذلك بالإدارة الجيدة للقطعان.

عليه  المتح�سل  الب�سيط  التح�سين  اأن  اأي�سًا  و�سح  وقد 
وتاأثيره على تقليل التكاليف بالمزرعة وبالتالى المكا�سب التى 

تحققها اإدارة المزرعة.

معامل  لأرتفاع  كثيرة  اأ�سباب  فهناك  العموم  وجه  وعلى 
التحويل الغذائىعلى �سبيل المثال ل الح�سر. وهذه الأ�سباب 

تتلخ�ض في:

- قد يكون هناك اإهدار وعلف مفقود؛ وذلك ب�سبب عدم 
العلف  يتم  اأن��ه  بمعنى  الأوتوماتيكية،  العلف  اأج��ه��زة  تواجد 

ب�سورة يدوية بوا�سطة العمال؛ مما يت�سبب في اإهدار العلف.

المعالف  ف��ي  تتمثل  ال��ت��ى   - العلف  م��ع��دات  ت��ك��ون  ق��د   -
فقد  في  يت�سبب  مما  تمامًا  منا�سبة  غير   - بالعنبر  الموجودة 

العلف.

في  المطلوبة  للموا�سفات  مطابق  غير  العلف  يكون  قد   -
الأعمار المختلفة مثل اإنخفا�ض الن�سبة المئوية للبروتين.

- قد تكون هناك اإ�سابة بالأمرا�ض الطفيلية.

اأ�ستهالك العلف وبالتالى  وهناك عوامل عديدة تزيد من 
تزيد من قيمة معامل التحويل الغذائى.
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من ثمرات البحث العلمي .. إعداد: أ. د. طارق أمين عبيد
باٌب ثابت ُيعد بمثابة نافذة علمية علي م�ستجدات البحث العلمي ننقل من 
خالله اأحدث واأهم الأبحاث العلمية التي تدور في اأرقي الجامعات والمراكز 
البحثية في مختلف اأنحاء العالم لي�سبح القاريء العربي علي مراأي وم�سمع 
ليلم  وكذلك  الدواجن  انتاج  في مجال  العلمي  البحث  اإليه  تو�سل  ما  باأحدث 

القاريء العربي بما يدور في اأذهان العلماء والرواد وي�سغل بالهم. 
البحث الأول

اإلي  الأمهات  عليقة  من  الأوميجا-3  الدهنية  الأحما�ض  انتقال  تاأثير 
�سفار البي�ض المنتج ومنه اإلي كبد الكتاكيت الفاق�سة عبر كي�ض ال�سفار 

امل�سدر

Koppenol, A., J. Buyse, N. Everaert, E. Willems, Y. Wang, 
L. Franssens, and E. Delezie (2015). Transition of maternal 
dietary n-3 fatty acids from the yolk to the liver of broiler breeder 
progeny via the residual yolk sac. Poultry Science 94 (1): 43-52.

حيويًا  دورًا  الأوميجا-3  الت�سبع  عدم  العديدة  الدهنية  الأحما�ض  تلعب 
بالغ الأهمية لكونها تعمل على زيادة معدلت الخ�سوبة حيث اأنها تح�سن من 
خوا�ض ال�سائل المنوي كما اأن اأحما�ض الأوميجا-3 تعمل علي تح�سين ال�سحة 
وتقليل ن�سبة الإ�سابة بالأمرا�ض كما اأنها تح�سن من عمل المخ وتطوره وتزيد 
اأجريت  الخلوي،  ال��ج��دار  تركيب  في  تدخل  حيث  الخاليا  عمل  كفاءة  من 
تاأثير انتقال الأحما�ض الدهنية  اأيدينا الآن بهدف درا�سة  الدرا�سة التى بين 
حام�ض  ”EPA “Eicosapentaenoic acidوحام�ض  )خا�سة  الأوميجا-3 
”DHA “Docosahexaenoic acid( من عليقة الأمهات اإلي �سفار البي�ض 

الناتج ومنه اإلي كبد الكتاكيت الفاق�سة عبر كي�ض ال�سفار.
ا�ستخدم في هذه الدرا�سة 640 دجاجة اأم من �ساللة رو�ض 308 من عمر 
6- 58 اأ�سبوع وتم ت�سكينها في 16 حظيرة اأر�سية )4 معامالت × 4 مكررات(، 
كانت المعامالت عبارة عن 4 عالئق هي: )1( العليقة الأ�سا�سية )2( عليقة 
غنية بالأحما�ض الدهنية العديدة عدم الت�سبع الأوميجا-6  )3( عليقة غنية 
  EPA بين  )الن�سبة  الأوميجا-3  الت�سبع  عدم  العديدة  الدهنية  بالأحما�ض 
الت�سبع  عدم  العديدة  الدهنية  بالأحما�ض  غنية  عليقة   )4(  )  1:1  DHA و 
الأوميجا-3 )الن�سبة بين EPA  و DHA 2:1 اأو  1:2(، عند عمر 28 و43 و58 
الأحما�ض  من  تحليل محتواها  وتم  معاملة  كل  بي�سة من   20 اأخذ  تم  اأ�سبوع 
الدهنية، وكذلك عند نف�ض الأعمار ال�سابقة تم اأخذ 600 بي�سة مخ�سبة من 
اأخذ  تم  الكتاكيت  التفريخ، عند فق�ض  وتم تح�سينهم في ماكينة  كل معاملة 
وتم تحليل محتواها من  عدد 25 كي�ض �سفار من 25 كتكوت من كل معاملة 
وتمت  معاملة  كل  من  كتكوت   180 اأخذ  تم  الفق�ض  عند  الدهنية،  الأحما�ض 
تربيتها تحت الظروف المثالية وعند بلوغ الكتاكيت اأعمار 1 و14 و28 و38 يوم 

تم اأخذ عينات من كبدها لتحليل محتواها من الأحما�ض الدهنية. 
اأظهرت النتائج اأن تغذية الأمهات علي عليقة غنية بال� EPA  ينتج عنه 
الكتاكيت  من  الم�ستخرج  ال�سفار  كي�ض  يكون  وكذلك   EPA بال�  غني  بي�ض 
الفاق�سة يكون غنيًا بال� EPA، وكلما اأنخف�ض تركيز EPA في عليقة الأمهات 
كلما انخف�ض محتواه في البي�ض الناتج، ت�سير النتائج اإلي اأن محتوي ال�سفار 

 EPA يكون مرتبطًا اأكثر بمحتوي العليقة من DHA وكي�ض ال�سفار من حام�ض
عن محتواها من DHA، كان تركيز حام�ض EPA في كبد الكتاكيت الفاق�سة 
الغني  البي�ض  من  الفاق�سة  المجاميع  في  مرتفعًا  يوم   28 عمر  بلوغها  حتي 
بالأوميجا-3 في حين اأن محتوي الكبد من  حام�ض DHA كان عاليًا فقط في 
كبد الكتاكيت الفاق�سة البالغ عمرها يوم واحد ولم تظهر اأية فروق في �سائر 
الأعمار الأخري، ونخل�ض من هذه الدرا�سة اإلي اأن تغذية الأمهات علي عالئق 
غنية  بالأحما�ض الدهنية العديدة عدم الت�سبع الأوميجا-3 )خا�سة اأحما�ض 
الكتاكيت  اإيجابيًا علي معدلت تطور ونمو  يوؤثر  اأن  �ساأنه  DHAو EPA( من 

الفاق�سة مما ينعك�ض علي �سحتها ومقاومتها لالأمرا�ض اأثناء حياتها الدنيا.

البحث الثاين

علي  ال�سل�سلة   متفرعة  الأمينية  بالأحما�ض  التفريخ  بي�ض  حقن  تاأثير 
معدلت النمو الجنيني وميعاد فق�ض الكتاكيت

امل�سدر

Kita, K., K. R. Ito, M. Sugahara, M. Kobayashi, R. Makino, 
N. Takahashi, H. Nakahara, K. Takahashi, M. Nishimukai (2015). 
Effect of In Ovo Administration of Branched-Chain Amino 
Acids on Embryo Growth and Hatching Time of Chickens. The 
Journal Poultry Science 52: 34-36.

هناك اتجاه حديث نحو حقن اأجنة الطيور بالمغذيات اأثناء فترة نموها 
الجنيني  ونموها  تطورها  معدلت  من  يح�سن  اأن  �ساأنه  من  وال��ذي  الجنيني 
ومعدلت اآدائها بعد الفق�ض )وهذا ما �سماه العلماء اإطعام الجنين في داخل 
البي�سة In ovo feeding(، يلعب الحام�ض الأميني الليو�سين دورًا حيويًا هامًا 
في  ميتابولزم البروتين حيث يزيد من معدلت تخليقه في داخل الج�سم، كما 
اأن الليو�سين ين�سط معدلت تخليق البروتين اأثناء مراحل التطور الجنيني مما 
يزيد من معدلت النمو الجنيني، ولهذا فاإن البحث الذي بين اأيدينا الأن تم 
التفريخ بالأحما�ض الأمينية متفرعة  تاأثير حقن بي�ض  اإجراوؤه بهدف درا�سة 
الجنيني  النمو  معدلت  علي  الفالين(  الليو�سين،  )الأيزوليو�سين،  ال�سل�سلة 
وزمن الفق�ض، تم حقن البي�ض المخ�سب بالأحما�ض الأمينية ال�سالفة الذكر 
في الغرفة الهوائية وذلك قبل دخول البي�ض اإلي ماكينة التفريخ، كانت كمية 
كل حام�ض اأميني ت�ساوي 1 % من تركيزه في البي�ض، وعند عمر 14 يوم من 
التفريخ تم ت�سجيل اأوزان الأجنة النامية، وعند عمر 21 يوم تم ت�سجيل وقت 

الفق�ض ووزن الكتاكيت الفاق�سة.

متفرعة  الأمينية  بالأحما�ض  التفريخ  بي�ض  حقن  اأن  النتائج  اأظهرت 
ال�سل�سلة قد زاد من وزن اأجنة الطيور النامية، حقن بي�ض التفريخ بالليو�سين 
والفالين قد اأ�سرع من حدوث الفق�ض، لم يوؤثر حقن بي�ض التفريخ بالأحما�ض 
من  ونخل�ض  الفاق�سة،  الكتاكيت  وزن  علي  معنويًا  ال�سل�سلة  متفرعة  الأمينية 
هذه الدرا�سة اإلي اأن حقن بي�ض التفريخ بالأحما�ض الأمينية متفرعة ال�سل�سلة 
خا�سة الليو�سين والفالين من �ساأنه اأن يح�سن من معدلت نمو اأجنة الطيور 

النامية مما ينعك�ض اإيجابيًا علي وقت حدوث الفق�ض.
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Transition of maternal dietary n-3 fatty acids 
from the yolk to the liver of broiler breeder 
progeny via the residual yolk sac

Koppenol, A., J. Buyse, N. Everaert, E. 
Willems, Y. Wang, L. Franssens, 

and E. Delezie

Poultry Science (2015) 94 (1): 43-52.

The aim of the present study was to evaluate the 
transfer of maternal dietary fatty acids (FA) from 
the yolk to the developing offspring, with special 
emphasis on n-3 FA eicosapentaenoic acid (EPA) 
and docosahexaenoic acid (DHA). Six hundred 
forty Ross 308 breeders were housed from 6 to 
58 wk of age in 16 pens resulting in 4 replicates 
per dietary treatment. They were fed 1 of 4 diets: 
a basal diet, rich in n-6 FA (CON), or an n-3 FA 
enriched diet formulated to obtain an EPA/DHA 
ratio of 1/1 (EPA = DHA), 1/2 (DHA), or 2/1 
(EPA). At 28, 43, and 58 wk of age, 20 eggs per 
treatment were collected and analyzed for FA 
composition. At these same breeder ages, 600 
fertilized eggs per treatment were incubated. At 
hatch the residual yolks of 25 chicks per treatment 
were collected and analyzed for FA composition. 
At every hatch, 180 chicks per treatment were 
raised under standard conditions and livers were 
sampled at d 1, 14, 28, and 38 d for FA analysis. 
Concentrations of EPA in the yolk and residual 
yolk of eggs laid by EPA-fed breeders were 
highest, next-to-highest for EPA = DHA-fed 
breeders, next-to-lowest for DHA-fed breeders, 
and lowest in those laid by control hens, reflecting 
the inclusion levels in the maternal diets. Yolk and 
residual yolk DHA concentrations, however, were 
not only elevated due to DHA supplementation, 
compared with the control diet, but also due to 
EPA supplementation. Offspring hepatic EPA 

concentrations were elevated until d 28 in all 
n-3 enriched groups, whereas hepatic DHA 
concentrations were only affected by EPA = DHA 
and DHA supplementation at d 1. No differences 
were found in hepatic DHA concentrations at 
later offspring ages. Considering the role of EPA 
and DHA in early development and growth, the 
maternal supply of these n-3 FA might improve 
offspring health and performance.

Effect of In Ovo Administration of Branched-
Chain Amino Acids on Embryo Growth and 
Hatching Time of Chickens

Kita, K., K. R. Ito, M. Sugahara, M. Kobayashi, 
R. Makino, N. Takahashi, H. Nakahara, K. 
Takahashi, M. Nishimukai

The Journal Poultry Science (2015) 52: 34-36.

The effect of various branched-chain amino acids 
(BCAA : isoleucine, leucine, valine) on embryo 
growth and the hatching time of fertilized eggs 
of chickens was examined. Before the onset 
of egg incubation, one of BCAA was injected 
into fertilized eggs. The amount of each BCAA 
administrated into eggs was equal to 1% of each 
amino acid exits in the egg. On day 14 of incubation, 
the weight of embryos was measured. On day 21, 
the hatching time was recorded, and body weight 
of chicks at birth was measured. The in ovo 
administration of BCAA increased the weight of 
whole embryo compared to the control. Compared 
to the control, the in ovo administration of leucine 
and valine significantly accelerated the hatching 
time. There were no significant differences in 
body weight of newly hatched chicks among 
all treatments. It was concluded that the in ovo 
administration of BCAA, especially leucine and 
valine, could accelerate embryo growth resulting 
in the acceleration of hatching time of chicks.

The Scientific Research - Dr. Tarek Amin
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1. Variant Infectious Bronchitis strains in 
the Middle East
Dr. H. Bakri 
 Infectious Bronchitis is considered as one of the acute, 
highly contagious respiratory diseases of chickens 
caused by corona virus. The disease is characterized 
by tracheal rales, coughing and sneezing. In addition 
young chickens may have nasal discharge while in 
laying flocks there is usually a drop in production. 
Middle East countries have an estimated poultry 
population of 3 billion broilers, 137 million commercial 
layers, 30 million breeders, 2x106 layer breeders and 
500.000 GP broilers. 
In the last few years it was noticed that breeders 
and layers flocks in the Middle East area were facing 
different problems such as false layers, Penguin 
position, drop in egg production and no peak in 
production; while broilers were suffering from high 
mortality 25% with an increase when it is combined 
with Avian Influenza-H9N2 or Newcastle disease. 
Different samples from layers, breeders and 
broilers were taken and analyzed using HI and PCR 
techniques. The results showed that different IBV 
variant strains were playing a role in the Middle East. 
Nevertheless, we were able to control the disease 
by using protectotype concept (Ma5 and the variant 
strain 4/91). The reduction in mortality, improvement 
in the body weight, feed conversion, production and 
egg quality were our parameters.

2. Poultry vaccination ... A decision based 
on scientific grounds
Prof. dr. Salah S. Abdel Rhman
The decision of poultry vaccination is important and 
difficult at the same time, since if it has not been 
studied fully from all respects it may cause big 
problems in the near future for the poultry projects, 
which are difficult to avoid or minimize their impact 
when they happened.
The decision of poultry vaccination  is based on risk 
factors that the poultry farms is exposed them, these 
risk factors must be studied and analyzed with great 
care.
The risk factors are simply defined as “The probability 
of the occurrence of an undesirable event.”
These risks are evaluated by conducting 
epidemiological studies or analysis of epidemiological 
information before proceeding with the design and 
implementation of vaccination programs such as: 
1. Case history  of different diseases in the poultry 

farm.
2.Prevalent diseases in the region around the project 

site.

3. Diseases specification “ Single or Complex 
diseases”.

4. Kind and age of the bird and the type and stage of 
production plus other factors.

• If the risk coefficient is low or non-existent (i.e. the 
disease is not present in the region or the disease has 
no economic impact) so, the use vaccination in this 
case have little benefits or useless.
• If the risk coefficient is high (i.e. the probability 
that the birds will contract the disease is very large 
as a result of the wide spread of the pathogen in 
neighboring projects and the pathogen is transmitted 
by direct and indirect ways and the Bio-security is not 
enough) so, the use of use vaccination in this case is 
absolutely necessary and in utmost importance for the 
success of the business.

3. The flying danger .. wild birds and Avian 
Influenza
Dr. Hany M. Sheta
In this article the author discuss the role of wild 
and migratory birds in the epidemiology of Highly 
Pathogenic Avian Influenza subtype H5N1, (HPAI-
H5N1). Highly Pathogenic Avian Influenza, subtype 
H5N1was first described in China 1996.  In 2005, 
more than 6000 water birds has died from the virus 
and later on many outbreaks of HPAI- H5N1 were 
recorded elsewhere. Wild birds and migratory birds 
transmit AI for long distance between continents 
not only by the mechanical ways but also they play 
important role as a reservoir for low pathogenic avian 
influenza which genetically mixed with HPAI viruses 
and resulting in a new Re-assorted virus
 Protection of poultry farm from AI can be achieved 
by application of strict bio-security measures specially 
those related to prevention of wild bird to reach the 
poultry farms.
1. Minimizing the factors that attract wild birds to the 

vicinity of poultry farm.
2. Preventing the entry of wild birds to the poultry 

farm. 
3. Using replant methods that get wild birds away 

from the poultry farm.

4. Control of rodents in poultry projects
Dr. Ali H. Aljassem
Rodents causes several health and economic 
problems to poultry farms including the followings:
1. Rodents transmit several pathogens to poultry from 

which salmonella considered as the most important 
one.

2. It feeds on ration and contaminate it with pathogens
3. It causes damage to electric wire and insulating 

Main topics - Issue No. 4 
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Main topics - Issue No. 4 
materials.

4. It digs under buildings and foundation.
5. It attracts other carnivores to the poultry farms such 

as dogs and cats.
The programmes used to control rodents in poultry 
farms should contain three main steps as follow:
1. Designing and constructing of rodents proof 

buildings.
2. Cleaning and disinfection of poultry premises 

regularly.
3. Minimizing rodents density inside the poultry farm 

by a combination of the following methods:
A. Trapping.
B. Rodenticides.
C. Fumigation
D. Ultrasonic

5. Interrelationships between nutrition 
and heat Stress
Prof. dr. Tarek H. Obeid
In this article the author sheds light on the scientific 
foundations of the relationship between the pattern 
of both temperature and air humidity and the rates 
of food consumption in poultry, as well as clarify the 
relationship between the time of food intake and heat 
production inside the bird’s body.
Air temperature controls both the rate of food 
consumption and maintenance energy of the bird, 
therefore the energy in the poultry ration should 
be accounted based on the average of the actual 
temperature (Affecting temperature) not the 
arithmetic means of the temperature inside the barn. 
The average actual temperature can be calculated as 
follows:
The average actual temperature = [(Maximum tempt. 
× 2) + (Minimum temp.)] ÷ 3
The relationship between the time of feed intake and 
heat production inside the bird’s body indicate that, 
the heat production inside bird’s body increases 
at (2-6) hours after feeding and reach its maximum 
production at (2-5) hours post feeding.
 The author recommended to feed poultry at early 
morning (6 am) to reach the maximum heat production 
at (9-11 am) before the rise of the atmospheric 
temperature at the afternoon.
There is a direct relationship between the speed  
of air current and its cooling effect which must be 
considered when dealing with heat stress in poultry 
farms.

6. 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).

7. Poultry industry
Eng. Mousad O. Habashy
Poultry industry is facing a lot of health problems 
due mainly to an error in one of the aspects of 
management or inappropriate environmental 
conditions or deficiencies in the application of the bio- 
security measures in poultry projects.
Commercial rations are differed in their quality and 
suitability of its ingredients required by the birds.
The efficiency of feed conversion is very important in 
poultry production as feed constitutes about (65-70%)  
of the total production cost in poultry.
There are some variables that affect the efficiency 
of feed conversion, such as poor ventilation and 
the climate condition in the project area or parasitic 
infections etc. 
The efficiency of feed conversion can be measured 
by the following equation:
1. The efficiency of feed conversion at certain age.
2. The efficiency of feed conversion at the end of the 

production cycle =
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We were pleased with the responses and feedback received from 
many people working in the poultry industry, who welcomed the 
publication of «Poultry breeding world magazine» magazine. 
They expressed a remarkable acceptance of the first issue of 
magazine among investors and workers in the poultry industry in 
the Kingdom of Saudi Arabia. This feedback will give us a push 
in developing the magazine and move forward in order to increase 
its value delivery to the interested parties and institutions working 
in this vital economic sector and industry.

We will focus on this sector which involves a wide range of 
experts, technicians and workers, and we will make this magazine 
a Forum for poultry sciences and technologies sharing experiences, 
knowledge, data, and information which will benefit the workers 
and concerned people in poultry sector.

We also will have a section in the magazine that concerns with 
development projects, events, conferences and activities in poultry 
sector as a knowledge base for all concerned people.

We will publish articles and scientific researches in various areas 
of the poultry industry to help promoting and elevation of this 
sector which will increase the KSA national economy.

Lastly, we encourage and welcome all researchers and consultants 
to write about their experiences and ideas that will serve their 
colleagues working in this sector, and share expertise and 
experience to maximize the ability of this sector on product 
development and increase its contribution to the gross domestic 
product
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دعوتكم الشخصية لزيارة
أكبر تجمع زراعي في المملكة

www.saudi-agriculture.com

بالتزامن مع 

المعرض التجاري الدولي الثاني 
والعشرون للمنتجات الغذائية 

المعرض التجاري الدولي الخامس 
لتقنّيات معالجة وتغليف األغذية 
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مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض 

28 ذو الحجة 1436هـ - 1 محرم 1437هـ
الموافق  11 – 14 أكتوبر 2015م

الرعاية الماسية

ال يسمح بدخول من هم دون 16 سنة

شـركـةأوقات الزيارة

مشاركة بالمعرض

300
محلية وعالمية

المعرض التجاري الدولي الرابع والثالثون 
للزراعة والمياه والصناعات الزراعية 

بدعم منالشريك اإلستراتيجيالمجلة الرسمية من تنظيم

ص.ب: 56010 - الرياض 11554 - المملكة العربّية السعودّية 
هاتف: 2295604 11 966+ -  فاكس: 2295612 11 966+

info@recexpo.com :بريد إلكتروني

للمزارعين والمهندسين والتجار وأهل االختصاص

من 4:00 عصرًا حتى 10:00 مساًء



هاتف 4955440 )11( 966+ فاك�س 4956068 )11( 966+
جو�ل 6201833 )50( 966+            7444610 )50( 966+

شركة مصنع السهباء للبيض السائل المحدودة
SAHBA FACTORY FOR LIQUID EGGS COMPANY LTD.

An egg is not Just an egg
No shell no limit

بي�ض كامل طازج
30 Kg

Fresh Whole egg

�سفار بي�ض طازج
30 Kg

Fresh egg rolk

�سفار بي�ض طازج
5 Kg

Fresh egg rolk

بي�ض كامل طازج
5 Kg

Fresh Whole egg

بي�ض كامل طازج
20 Kg

Fresh Whole egg

بيا�ض بي�ض جممد
5 Kg

Frozen egg white

بيا�ض كامل جممد
5 Kg

Frozen Whole egg

�سفار بي�ض طازج
5 Kg

Fresh egg rolk

إحدى شركات 
مجموعة سادكو

One of
 Sadco Group
Companies




