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• خبرة أكثر من ٣٠ عاماً يف إنشاء مشاريع الدواجن )تسليم مفتاح(.	
• تصنيع وتنفيذ مسالخ الدواجن األتوماتيكية ومفاقس الدواجن.	
• تصنيع معدات الدواجن وقطع الغيار ولوحات التحكم الكهربائية 	

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

.)MSD, Hipra , Farvet , Jovet( من كبرى الشركات العاملية  
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الوكيل اإلعالني والتسويقي
مصر: املركز العاملي للتسويق: 	 

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

جوال: ٠٠٩٧١٥٠٣٦١٤٩١٣ 
األردن: شركة بوابة جند الدولية للزراعة والتجارة 	 

مهندس محمد الروسان - جوال: ٠٠٩٦٢٧٩٥٩١٩٩٨٩
السودان: د. وفاء موسى تنب 	 

جوال: ٠٠٢٤٩٩٢٦٠٧٥٢٧١ - ٠٠٢٤٩١٢٨٤٦٢٣٥٣
 	 - زايــد  أوالد  فــوزي  اجلزائر:  ليبيا،  تونس، 

جوال: ٠٠٢١٦٢٢٧٣٨٥١٧

ــقـــاالت الــــــــواردة فـــي هــــذه الــمــجــلــة تــعــبــر عـــن رأي كــاتــبــيــهــا ــمـ الـ

إفتتاحية العدد
إدارة  فــي  الــشــفــافــيــة 
دور  لها  الطارئة  األزمــات 
تفاعل جميع من  كبير في 
له صلة بها والمساعدة في 
األساسي  الهدف  تحقيق 
في  حلها  في  النجاح  وهو 
تحقيق  مــع  قياسي  وقــت 
للفرد  الــعــامــة  المصلحة 

والمجتمع.
 وتمثل أنفلونزا الطيور 

احد األزمات الطارئة التي تواجه كثير من دول العالم، 
في  الطيور  أنفلونزا  مــرض  وبــاء  حــدوث  وذلــك الن 
لكن ال  متوقع،  أنــه حــدث  الرغم من  الــدواجــن على 
العوامل  أهم  فإن من  بالضبط، كذلك  توقيته  يعرف 
عوامل  وجــود  هو  تعقيداً  أكثر  المشكلة  تجعل  التي 
خارجية ال يمكن التحكم فيها لها دور كبير في نقل 

المرض من دولة إلى أخرى وهى الطيور المهاجرة.
المملكة  لجهود  فالمتأمل  المنطلق  هــذا  ومــن 
أن  إال  يسعه  ال  الطيور  أنفلونزا  مرض  مكافحة  في 
المرض  مع  تتعامل  والتي  الكبيرة  الجهود  تلك  يٌثمن 
إظهار  مــع  علمية،  أســس  على  مبنى  عملي  بشكل 
الــمــرض ومــراحــل  الــحــقــائــق عــن  وتــوضــيــح لجميع 
تطوره أو انتشاره واإلجراءات المتخذة في مكافحته 
بصناعة  عالقة  لهم  من  لكل  ووضــوح  شفافية  بكل 
تلك  إيصال  ويتم  أو مستثمرين،  كمواطنين  الدواجن 
وسائل  خــالل  مــن  المصلحة  ألصــحــاب  المعلومات 
التلفزيونية  والبرامج  الصحفية  اإلخبار  مثل  متنوعة 
ومواقع التواصل االجتماعي المختلفة باإلضافة إلى 
موقع الوزارة على شبكة االنترنت الذي يقوم بتحديث 
كافة البيانات والمعلومات عن المرض بصورة يومية، 
من  الجميع  يتمكن  كي  التواصل  وسائل  من  وغيرها 

الوصول لتلك المعلومات بيسر وسهولة.
المهتمين  جميع  استحسان  القت  الشفافية  هذه 
والدولي  المحلي  المستوى  على  الدواجن  بصناعة 

والمنظمات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وتجدر اإلشارة في هذا المقام إلى أهمية تسليط 
الرئيسيين  المصلحة  أصــحــاب  دور  على  الــضــوء 
مع  المساهمة  فــي  الــدواجــن(  مــشــاريــع  )أصــحــاب 
من  المرض  لهذا  التصدي  في  الحكومية  الجهات 
تعزيز  خــالل  مــن  الحكومية  الجهود  ــؤازرة  مـ خــالل 
في  الــدواجــن  في مشاريع  الحيوي  األمــن  إجـــراءات 
الفيروس  وصول  دون  للحيلولة  اإلنتاج  مراحل  كافة 
وقت  أقــرب  في  المرض  على  والقضاء  لمشاريعهم 
بالمملكة  الــدواجــن  صناعة  على  والحفاظ  ممكن 

متقدمة على مر العصور.
رقم اإليداع: ١٤٣٦/٢٩١٢ ردمد: ٦٩٨٠-١٦٥٨

Poultry Breeding World Magazine

بقلم: أحمد البشايرة

في هذا العدد:

٨ .......... طاعون الدجاج H9N2  انفلونزا

 
األمن احليوي وأنفلونزا الطيور.......... ٢٠
٢٨ ................PCR طريقة أخذ عينات

احلقائق العلمية للضوء اجلزء األول..... ٣٠
استخدام مخلفات البصل يف تغذية الدجاج 
٣٦ ................................... الالحم
اخبار قطاع الدواجن بالسودان.......... ٤٠

مرض  مكافحة  يف  العاملية  الشراكة  أهمية 
٤٢ .......................... أنفلونزا الطيور
جودة مياه الشرب........................ ٤٨
العواقب  ــدواجــن   ال اإلجــهــاد احلـــراري يف 
٥٤ .......................... واحللول املمكنة
من ثمرات البحث العلمي................ ٥٨
٦٠ .............. ملخصات باللغة اإلجنليزية
٦٢ ............................... كلمة العدد
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المملكة العربية السعودية - الرياض ١١٤١١ ص . ب ٢١٥ تليفون: ٤٧٧٧٩٣٢- ٠١١ تحويلة ٦٠٢ – ٦٠٣ - ٦١٢      
Veterinary@aralgosaibico.com - فاكس: ٢٠٦٠٦٩٣- ٠١١

١- شركة بوهرجنر اجنليهم:
القطاع  فى  العاملين  كل  يعلم  وكما  أمريكا  سيليكت  وبوهرنجر  فرنسا  بوهرنجر  بفرعيها 
البيطري بأن هذه الشركة من أوائل  الشركات العالمية المتخصصة فى األدوية واللقاحات 
البيطرية والتى تتميز بكفاءتها الممتازة ومواكبتها لكل التطورات العالمية الحتوائها على أكبر 

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

السعودي فى هذا المجال . 

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

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

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

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

اضافة الي تصدير ٦٠% من انتاج الشركة ألكثر من ١٨ دولة.
: Theseo 4- شركة ثيسيو

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

. GMP الجودة والنوعية
: Univet 5- شركة يونيفت األيرلندية

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

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

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

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

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

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

محليا  عالميا.
: Biochek 9- شركة بيوتشيك الهولندية

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

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

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

معايير الجودة .
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 طاعون الدجاج 
 H9N2

انفلونزا 

م. أحمدعلي السكوت - مصر
استشاري تربية ورعاية وانتاج الدواجن 

مدير التسويق والدعم الفني الحدي 
شركات الجدود.

ويسعدنا اإلجابة على كل استفساراتكم 
وتقديم كل الخدمات والمشورات الفنية 

لعمالئنا الكرام:
ahmad_elsakout84@hotmail.com 

الهدف من كتابة مقاالتي هو تسليط الضوء 
علي صناعة الدواجن بخطه طويله المدى تصل 
خطواتها  تبدأ  استراتيجيه  واعــداد  ل١٠سنوات 
االولى مع تغيير سلوك ووعى االفراد واشراكهم ف 
وضع القوانين حتى يقوموا هم بحمايه تطبيقها للحد 
واالستيراد  الضخمة  والخسائر  االمــراض  انتشار  من 

بالمليارات في كل االوقات. 
فهي ليست صناعة تهدف إلى الربح والخسارة بل هي سلعة 
امامها  العقبات من  ويذلل  يرعاها  إلى من  تحتاج  استراتيجية 
الغني  مائدة  علي  موجودة  فالدواجن  لها  التقدم  خطي  ويمهد 
فهي  العليا  اليد  صاحب  هو  الخاص  القطاع  واصبح  والفقير 
تعاني احيانا وتزدهر احيانا اخري ولكن التحدي االكبر هو وجود 
اختلفت  مهما  خطاها  تحقيق  في  مستمرة  استراتيجية  خطة 
الحكومات ومتخذي القرارات وتبدلت القوانين فصناعتنا ليست 
لقيطة بل لكل ساللة اصول فكيف تكون ادارة تلك الصناعة بال 

اصول.

ونظرا ألن عائلة فيروسات االنفلونزا بكل اعضائها حديث 
العالم فلنلقي الضوء علي انفلونزا الطيور شديد الضراوة تسمي 
تابع  هو  للفيروس  األساسي  والمسبب  الطاعون  مرض  قديما 

لعائلة أرثومكسوفيريدي 
النوع شديد  الطيور  انفلونزا  الشائع قديما عن  كان االسم 
للفيروس هو  الضراوة هو مرض الطاعون والمسبب األساسي 

تابع لعائلة أرثومكسوفيريدي 
- تقسم فيروسات اإلنفلونزا طبقا للضراوة إلي 
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١- H7-H5 الفيروسات شديدة الضراوة 
٢-  H9N2 الفيروسات ذات ضراوة منخفضة

تقسيم العالم طبقا النفلونزا الطيور من يناير ٢٠١٧ 
العربية  الدول  تعاني معظم  واصبحت  يناير ٢٠١٨  حتي 
من المحيط إلى الخليج من هذا النوع من االنفلونزا لذلك 
سمحت بالتحصين ضده لذلك فاالتحاد مطلوب مجلس 
الدارة ازمة انفلونزا الطيور لما تكبده للدول العربية من 

خسائر اقتصادية ضخمة 
H9N2 انفلونزا 

اذا أراد المربين معرفة قوة انفلونزا منخفضة الضراوة 
النها من اكثر العوامل تدميرا للجهاز المناعي في الدجاج 
معرفة  فعليهم  الالحم  او  التسمين  وخصوصا في قطاع 

كيفية عملها مع باقي اخواتها
 يجب عدم بيع الطيور احلية او تدوالها 

ماذا يحدث في االسواق عند توافد الطيور من هنا 
وهناك من انفلونزا النوع ٥ و٩ والبد من معرفة الفروق 
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التقريبية بينهما 
وما ال نعلمه فيحدث ما ال يحمد عقباة وكمثال من 

شرق جمهورية الصين 
اخذنا تجربة الجمهورية الصينة حول مخاطر سوق 
انحاء  كل  من  الطيور  تجمع  ان  فوجدنا  الحية  الطيور 
البالد اصبح تجمع جذاب لتحور االمراض وتركز االوبئة 
وانطالق شرها هنا وهناك من السوق إلى البيوت فيكون 
ويا  المنزلية...  التربية  البشرية من  الوفاة  اغلب حاالت 
مرحبا لو المزارع متقاربة تكون الطامة الكبري الخسائر 

بالماليين علي رؤس المربين 
ما هو تحديدا فترة حضانة االصابة باالنفلونزا من 
ايام لذلك قد تحدث االصابة االصابة في فترة   ٤ - ٦
مبكرة من االسبوع االول من العمر طبقا لما تم اجراءه 

من تجارب.
األعراض الظاهرية

ظهور أعراض التنفسية واضحة علي القطيع.  -١
وجود التهابات بالعين مما أدي إلي غلقها كليا  -٢

وجود تورم الوجه والجيوب االنفية بصورة شديدة  -٣
ارتفاع نسبة النفوق عن الطبيعي وقد تصل إلى ١٠%.  -٤
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إنخفاض نسبة اإلنتاج قد تصل إلى ٤٥ %، مع تغير   -٥
-٢٠١٤ فــي  تشوهات  وحـــدوث  البيض  قشرة  لــون 

 Vertical Transmission of H9N2 Avian ،٢٠١٥
 Influenza Virus in Goose Guanliu Yu, Aihua
Wang, Yi Tang ,Youxiang Diao في تجربة على 
من  النوع  هــذا  انتقال  حــول  الصين  شــرق  في  أوزة 
االنفلونزا لوحظ انخفاض في انتاج البيض وانخفاض 
معدل الخصوبة والفقس وفشل قدرة األجنة علي نقر 

البيضة والخروج منها عند الفقس 
تاثير التثبيط المناعي علي الكتاكيت   -٦

الصفات التشريحية
١- التهاب رئوي حاد

٢- وجود مواد صديدية لونها أصفر علي األكياس الهوائية
٣- وجود السدة البيضاء في تفريعة القصبة الهوائية مع 
الرئتين )سابقا كان سابقا مميزا لاللتهاب القصبات 

)اي بي( 
٤- التهاب واحتقان المبيض )تغير لونه عن الطبيعي
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مختلفة مثل اإلي كوالي والمايكوبالزما. 
العاج: 

يتم استخدام األموكسي سيللين أو الفوسفوميسين. . ١
يتم إعطاء مضاد حيوي تنفسي قوي مثل التليموكوزين . ٢
يتم إعطاء مذيب مخاط مساعدة الجهاز التنفسي مع . ٣

العلم ان المذيبات تقلل من استهالك المياه ) انتبه 
الي تغيير في استهالك الماء(.

يتم إعطاء منشط مناعي قوي.. ٤
الوقاية:

اإلهتمام باألمن الحيوي واإللتزام بتطبيقاته.  -١
استخدام مطهرات حول العنابر بصفة مستمرة.  -٢

٣- التهوية الجيدة والحرارة المناسبة بداية من عمر يوم.
برنامج التحصين.  -٤
يف قطعات االمهات

لقطعان  المناعة  لتوصيل  وذلك  مرات   ٣ التحصين 
التسمين او الالحم يحقن في العضل أو تحت الجلد كل 
تترات  المنطقة ويجب قياس  ٦-٨ أسابيع حسب وبائية 
انه في حالة حدوث اصابة في  المناعة وما يجب ذكره 
العشرون(  )الــيــوم  الثالث  االســبــوع  بعد  تكون  االمــهــات 

برنامج االمن الحيوي هام جدااااا 
االولي من ١٢ - ١٥ يوم 

وفــي حــاالت أخــري وجــد مــواد فبرينية علي القلب   -٥
والكبد.

٦- وجود بيض كامل التكوين في قناة البيض
التشخيص :

- البدمن عمل اختبار بي سي أر ومن جمع المعلومات 
من مواقع علمية مختلفة اثبت بالدليل القاطع ان االنفلونزا 
بصورة  االمــراض  لكل  الطريق  تفتح  الضراوة  منخفضة 

عنيفة ومنها علي سبيل المثال ال الحصر
وبكتيريا  بي  واالي  الرغامي  وااللتهاب  النيوكاسل 
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الثانية من ٦ - ١٠ اسابيع 
الثالثة عند ١٨ اسبوع

التسمني والاحم
العلمية  للمعلومات  طبقا  التسمين  في  التحصين 
المتوفرة غير مجدي او مفيد بسبب ان االصابة تحدث 
في وقت مبكر قبل التحصين بسبب ضعف االمن الحيوي 
التطهير وعدم وجود اي اجراءات وقائية  وتدني برنامج 
متبعة للحفاظ علي المزرعة لذلك من االهمية هو اتباع 
االمن الحيوي اما الجانب االيجابي عند تحصين الالحم 
فهو ان اللقاح يستخدم )Shedding لتقليل خروج فيروس 
االنفلونزا بصورة مكثفة مع سلخ )زرق( الطيورعند حدوث 
درجة  رفع  وكذلك   )Protection threshold( االصابة 
حدوث  عند  الشيدنج  عملية  لتقليل  او  االصابة  تحمل 
االصابة التي قد تحدث في الثلث االخير من عمر طائر 
الالحم وربما يعزي ظهورها بسبب النيوكاسل واالي بي 

واالمونيا وبالفعل غالبا تظهر تلك المشاكل.

الرجاء مراجعة تلك االصابة التي تمت خالل التجارب 
كل  تقديم  فــي  ونتعاون  نتشارك  ان  ارجــو  وختاما 
مايتوفر لدينا من نصائح ومعلومات وخبرات وارشادات 

حتي نستطيع فهم كل شيئ عن االمراض الفيروسية.
وليعلم الجميع انه مع غياب االمن الحيوي واالجراءات 
الداجنة  وثروتنا  اموالنا  علي  للحفاظ  المتبعة  الوقائية 
وتغلق  الخسائر  وتزداد  االمراض  وتتحور  االوبئة  فتظهر 
ونتجه  االنتاجية  وتتدني  والعنابر  الــمــزارع  من  الكثير 
المجزءات  استيراد  نحو  معاقة  بأرجل  ثابتة  بخطوات 
مهما طال او قصر الزمن النه كيف ستوفر الدولة بروتين 
بسبب  االغلي  هو  بلدنا  في  اال  العالم  كل  في  رخيص 
العرب  النافق وختاما نمد يدنا لفض الشراكة بين  كثرة 

واالنفلونزا نعم القضاء علي عرب انزا.

املصادر
نشرات علمية مختلفة













ال شيئ يفوق الجودة
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إجراءات مكافحة املرض:
تختلف خطط الوقاية والمكافحة 
لـــمـــرض أنــفــلــونــزا الــطــيــور عــالــي 
الضراوة بحسب ظروف كل دولة على 
عوامل  عدة  ذلك  في  فيتداخل  حدة 
لصناعة  التحتية  البنية  مثل  مختلفة 
ــدى الـــتـــزام أصــحــاب  ــ ــن وم ــدواجـ الـ
إجــراءات  بتطبيق  الدواجن  مشاريع 
األمن الحيوي داخل مشاريعهم، وعدد 
وكثافة المشاريع في مناطق اإلصابة، 
لدى  المتاحة  المادية  واإلمكانيات 
السلطات البيطرية التي تكون مطلب 

أصحاب  تعويض  حالة  في  أساسي 
ــع الـــدواجـــن عـــن دواجــنــهــم  مــشــاري
عوامل  أهــم  مــن  أن  كما  المعدمة، 
في  والتحكم  الوقاية  إجــراءات  نجاح 
نوع  تحديد  انــتــشــاره  ومنع  الــمــرض 
وتقدير  الذي حدث  الوبائي  االندالع 
حجمه وإمكانية انتشاره إلى األماكن 
التعامل  يتم  عليه  وبــنــاء  الــمــجــاورة 
الوبائي  االندالع  المناسب مع طبيعة 

الذي حدث.
االندالعات  ــواع  أن تقسيم  يمكن 
أنفلونزا  لمرض  المحتملة  الوبائية 

قطعان  فــي  الــضــراوة  عالي  الطيور 
طريقة  بحسب  المختلفة  الــدواجــن 
)تربية  الــمــصــابــة  للطيور  الــتــربــيــة 
وفرصة  نظامية(  مشاريع   / منزلية 
التجاري  القطاع  إلى  المرض  انتشار 
إلى عدة أنواع كما هو موضح )جدول 
رقم ١(، وبناء على ذلك فإن التعامل 
وعــدم  الكلية  بــاإلبــادة  الــمــرض  مــع 
ــقــاح حتى  ــل الــســمــاح بــاســتــخــدام ال
عمليات  ويــعــوق  الــمــرض  يتوطن  ال 
يكون  ومنتجاتها  للدواجن  التصدير 
استخدام  بينما  الدول  بعض  مناسب 

األمن الحيوي وأنفلونزا الطيور

منظمة  تقارير  وتشير  العالم  أنحاء  مختلف  في  كثيرة  وبائية  اندالعات  في حدوث  الطيور  أنفلونزا  فيروس  تسبب 
الصحة الحيوانية العالمية )OIE( حتى عام ٢١٠٦ م بتسجيل حاالت للمرض في أكثر من )٧٧( دولة باإلضافة إلى 
تسجيل اكتشاف كثير من العترات من الفيروس بلغت )١٣( نوع، وتختلف هذه االنواع من حيث ضراوتها للطيور وكذلك 
لإلنسان، ومن أهم هذه األنواع فيروسات أنفلونزا الطيور )H5N1, H5N2, H5N8, H7N9(.ولقد تسببت فيروسات 
أنفلونزا الطيور في خسائر اقتصادية كبيرة لكثير من دول العالم فعلي سبيل المثال أثناء وباء أنفلونزا الطيور الثالثي 
)H5N1, H5N2 & H5N8( في الواليات المتحدة األمريكية عام ٢٠١٤-٢٠١٥م قامت السلطات األمريكية بإعدام 
أكثر من )٤٤( مليون طائر في )٣١( والية وتسبب الحظر على الصادرات األمريكية من الدواجن إلى خسائر بلغت 
حوالي ١.٣ مليار دوالر أمريكي، كذللك قامت السلطات المختصة في كوريا الجنوبية بإعدام حوالي )٢٢( مليون 

طائر، وغيرهم كثير من دول العالم.

د. صالح شعبان عبدالرحمن
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للبعض  مــنــاســب  ــكــون  ي الــتــحــصــيــن 
األخر.

والخطط  اإلجــــراءات  نــجــاح  إن 
ــة لــمــكــافــحــة مــرض  ــجــي ــي ــرات االســت
كبير  بشكل  مرهون  الطيور  أنفلونزا 
قبل  الحيوي  االمن  إجراءات  بتطبيق 
أنفلونزا  مــرض  ظهور  وبعد  وأثــنــاء 

الطيور.
أهمية األمن احليوي:

حماية مشاريع الدواجن من خطر   -
األمراض الوافدة.

األمــراض  انتشار  فرصة  تقليل   -

بين القطعان داخل المشروع.
األمــراض  انتشار  فرصة  تقليل   -

للمشاريع المجاورة.
ــع الــحــالــة الــصــحــيــة الــعــامــة  رفـ  -

للطيور.
زيادة الربحية عن طريق تخفيض   -

تكاليف برامج المكافحة. 
باألمراض  اإلصابة  خطر  تقليل   -

المشتركة.
وبناء على ذلك فقد حظي االمن 
كافة  عــلــى  كبير  بــاهــتــمــام  الــحــيــوي 

المحلية والدولية على النحو التالي:

المستوى  على  الــحــيــوي  ــن  األمـ  .١
الدولي.

الصحة  مــنــظــمــة  ــردت  ــ افـ لــقــد   
الحيوانية )OIE( أكثر من فصل 
ــوي وطـــرق  ــحــي يــهــتــم بـــاألمـــن ال
مخلفات  مــن  الصحي  التخلص 
مع  والتعامل  الــدواجــن،  مشاريع 
الــعــيــنــات واالمــــن الــحــيــوي في 
ويمكن  البيطرية،  المختبرات 
الرجوع لتكل المصادر واالستفادة 

منها على موقع المنظمة.

عــلــى مستوى  الــحــيــوي  ــن  ــ األم   .٢
الدولة.

اللوائح والقوانين والتشريعات   -
المنظمة لصناعة الدواجن.

ــحــجــر الــبــيــطــري  قــوانــيــن ال  -
الخاصة بالدولة المعنية.

لصناعة  المنظمة  الضوابط   -
الدواجن

الوطنية  المكافحة  بــرامــج    -
لألمراض.

مستوى  عــلــى  ــوي  ــحــي ال األمــــن   .٣
المشروع.

العزل )الموقع - المسافات -   -
السور(

)الزائرين  الحركة  التحكم في   -
- العاملين - الفنيين(

التنظيف والتطهير.  -

ولتفعيل برنامج أمن حيوي جيد 
وطــرق  مــصــادر  على  التعرف  يجب 
انتشار األمراض ليتم تصميم برنامج 

يناسب المشروع.
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األمــراض  انتشار  وطــرق  مصادر 
ملشاريع الدواجن.

١. املاء.
الماء مكون أساسي من مكونات   -
الــجــســم، ويلعب  الـــدم وأنــســجــة 
الهضم  دور أساسي في عمليات 
ــل حـــرارة  ــعــدي واالمـــتـــصـــاص وت
األســاســي  الــوســط  هــو  الجسم، 
الذي من خالله يتم إعطاء الطيور 
والعالجات  ــة  واألدويـ اللقاحات 
المختلفة، وفي ذات الوقت يعتبر 
الماء احد أهم مصادر األمراض 
إذا كان غير صحي في محتواه أو 

تلوث بالمسببات المرضية.
أو  بــاألوزون  الماء  معالجة  يمكن   -
المسببات  على  للقضاء  الكلور 

المرضية.
٢. األعاف. 

ــوى على  ــحــت ــالف ربـــمـــا ت ــ ــ األع  -
مثل  مختلفة  مرضية  مسببات 
والسموم  الكيمائية  الــمــلــوثــات 

التخزين  سوء  الناتجة  الفطرية 
وكذلك قد تكون ملوثة بمسببات 
األمـــــــــراض الــمــخــتــلــفــة مــثــل 

السالمونيال. 
يجب توفير األعالف من مصدر   -
موثوق ويكون خالي من المسببات 
والملوثات  الميكروبية  المرضية 
كافة  عــلــى  ويــحــتــوى  المختلفة 
للنمو  الالزمة  الغذائية  العناصر 
واإلنتاج بحسب المراحل العمرية 
العلف  للدجاج ويفضل استخدام 
ــاً  ــراريـ الــمــحــبــب والــمــعــامــل حـ
ــراض وخــاصــة  ــ ــ لــمــكــافــحــة األم

مرض السالمونيال.
3. البيض املخصب

التي  األمراض  العديد من  توجد   -
تنتقل من األمهات إلى الصيصان 
والميكوبالزما  السالمونيال  مثل 
المعدي  الرجفان  والليكوزيس، 

ومتالزمة انخفاض البيض.
لمعالجة  الــطــرق  بعض  وتــوجــد   -
بالميكوبالزما  المصاب  البيض 

ــن الـــبـــيـــض  ــ ــق عـــــن طــــريــــق حــ
وضعه  أو  الحيوية  بالمضادات 
ــه مــضــادات  فــي مــحــلــول بـــارد ب
حيوية فتنتقل المضادات الحيوية 
ويمكن  الجنين  إلى  القشرة  عبر 
المخصب  البيض  معالجة  أيضا 
ــمــصــاب بــالــمــيــكــوبــالزمــا عن  ال
الجنين  حــرارة  درجة  رفع  طريق 
 ٤٦.٩ بــه  المسموح  الــحــد  ــى  إل
درجة مئوية لمدة ١٢-١٤ ساعة 
لدرجات  مفاجئ  تقليل  يتبعها 
الــــحــــرارة إلــــى درجـــــة حــــرارة 
ذلك  فيؤدى  الطبيعية  التحضين 
إلى قتل المسبب المرضي داخل 
البيضة ويعاب على هذه الطريقة 
في  الفقس  نسبة  من  تقلل  أنها 

البيض المعالج.
4. الطيور احلية.

إدخال طيور مجهولة المصدر أو   -
مجهولة الحالة الصحية أو وجود 
الطيور البرية والطيور المهاجرة 
واحتكاكها  المشروع  ارض  داخل 

جدول رقم )١( أنواع االندالعات الوبائية ملرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة.
مكان 
اإلصابة

فرصــة انتشــار املــرض مــن منطقــة اإلصابــة  إلــى قطــاع الدواجــن 
التجــاري

كثافة الطيور
مبنطقة اإلصابة

اإلجراء املناسب للطيور
مبنطقة اإلصابة

التربية
 املنزلية

ال توجد فرصة النتشار املرض
اإلصابــة حدثــت يف تربيــة منزليــة بعيــدة جــداً عــن املشــاريع التجاريــة  

واألمــن الوقائــي للمشــاريع التجاريــة عالــي
اإلعدام الكلىعالية / منخفضة

نعم توجد فرصة النتشار املرض
الوقائــي  واألمــن  التجاريــة  املشــاريع  مــن  قريبــة  املنزليــة  التربيــة 

منخفــض  التجاريــة  للمشــاريع 

اإلعدام الكلىمنخفضة

التحصنيعالية

مشاريع 
جتارية

ال توجد فرصة النتشار املرض
) إصابــة يف مشــاريع جتاريــة بعيــدة عــن املشــاريع األخــرى واألمــن 

الوقائــي للمشــاريع التجاريــة عالــي(
اإلعدام الكلىعالية / منخفضة

نعم توجد فرصة النتشار املرض
ــع املشــاريع األخــرى  ــة م ــه ومتداخل ــة قريب ــة يف مشــاريع جتاري إصاب

واألمــن الوقائــي للمشــاريع التجاريــة منخفــض

اإلعدام الكلىمنخفضة

التحصنيعالية
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غــذائــهــا  مـــصـــادر  أو  بــالــطــيــور 
وشرابها كالماء والعلف.

من  مختلفة  وأنــواع  أعمار  تربية   -
الطيور معاً داخل نفس المشروع 
والذي يؤدي إلى انتشار األمراض 
الطيور  إلى  الكبيرة  الطيور  من 
يتم  أن  يفضل  لذلك  الصغيرة، 
تربية نوع واحد وعمر واحد في 
لو  أفضل  ويكون  الحظيرة  نفس 

كان بكامل المشروع
5. احلظائر امللوثة.

الحظائر الملوثة بمخلفات الطيور   -
والتي  السابقة  التربية  دورة  من 
لم يتم تنظيفها وتطهيرها بصورة 
مــصــادر  أهـــم  مــن  تعتبر  جــيــدة 
ــي الـــدورة  ــراض لــلــطــيــور ف ــ األمـ
اإلنتاجية الجديدة وبالتالي يجب 
أن تخضع هذه الحظائر لبرنامج 
للقضاء  جيد  وتطهير  تنظيف 
المرضية  المسببات  هــذه  على 
تتفاوت  المسببات  أن هذه  حيث 
والبقاء  التحمل  على  قدرتها  في 

في الظروف البيئة
6. األشخاص:

والمهندسين  البيطريين،  األطباء   -
الزراعيين، والمشرفين، ومندوبي 
التحصين  فرق  األدويــة،  شركات 

أو الصيانة
ــال عـــن طــريــق الــمــالبــس  ــم ــع ال  -

واألحذية ومتعلقاتهم.
7. األدوات والمركبات: 

والــتــحــصــيــن  الــتــطــهــيــر  أدوات   -
وسيارات نقل الماء واألعالف.

سيارات الزوار ومندوبي الشركات   -
وغــيــرهــم الــذيــن يــنــتــقــلــون بين 
المسببات  تنتقل معهم  المشاريع 

)كفرات(  عجالت  في  المرضية 
السيارات. 

٨. ناقات األمراض البيولوجية: 
فــيــروس  بنقل  تــقــوم  الــخــنــافــس   -

الجمبورو 
فــيــروســات  بنقل  يــقــوم  ــاب  ــذب ال  -
الطيور  وأنــفــلــونــزا  الــنــيــوكــاســل 
لــمــســافــة تــصــل إلـــى ٣كـــم بين 

مشاريع الدواجن.
عديدة  فيروسات  ينقل  البعوض   -
مثل الجدري وحمى غرب النيل.

الفئران تعتبر أحد أهم الناقالت   -
األمــراض  لمسببات  البيولوجية 
وخاصة  الــدواجــن  مشاريع  إلــي 

السالمونيال.
اساسيات البرنامج اجليد لألمن 

احليوي.
ــد مـــن الــــدخــــول والــتــجــول  ١. احلــ

داخل املزرعة.
التحكم التام في حركة المشرفين 

وأطقم  التحصين  وفـــرق  واألطــبــاء 
تكون  بحيث  والــســائــقــيــن  الــصــيــانــة 
اقل  وفــي  مسبقاً  مخططة  حركتهم 

حد ممكن.
٢. التحكم التام يف حركة املركبات 

من وإلى املزرعة.
خارجي  بسور  المزرعة  إحاطة   -
ــســيــر حـــول  ــل ــديـــد مـــمـــر ل وتـــحـ

المزرعة.
وضع إشارة ممنوع الدخول أمام   -

باب المزرعة الرئيسي.
والحظائر  المزرعة  ــواب  أب غلق   -
أمكن  إن  الرئيسية  والــمــداخــل 

ذلك.
وتــطــهــيــر  رش  ــدة  ــ ــ وح ــاء  ــشــ ــ إن  -
للمركبات الداخلة الى والخارجة 

من المزرعة.
3. اتــخــاذ كــافــه االحــتــيــاطــات عند 

وجود زائرين للمزرعة.
يمنع دخول الزائرين المخالطين   -
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٢٤ ساعة  خـــالل  فــي  لــدواجــن 
سابقة.

يمنع منعاً باتاً الزيارات الشخصية   -
واالجتماعية في أماكن العمل.

ــارات فى  ــ ــزي ــ تــســجــيــل جــمــيــع ال  -
سجالت بالمزرعة.

بــارتــداء  الــزائــريــن  ــزام جميع  إلـ  -
غطاء واقي لألحذية والمالبس.

الــزائــريــن  ــة  أحــذي تغطيس  يــتــم   -
دخــول  قبل  تطهير  مغطس  فــي 

المزرعة.
بغسيل  ــن  ــري ــزائ ال جميع  يــقــوم   -

األيدي بالماء والصابون.
ــفــضــل االســـتـــحـــمـــام قــبــل دخـــول  ي

المزرعة.
األمثل  بالتعامل  العاملين  توعية   -

والجيد مع الزائرين.
ــزام جــمــيــع الــعــامــلــني بــإتــبــاع  ــ 4. الـ

برنامج صحي جيد.
ارتــــــــداء األحــــذيــــة واالفـــــــرول   -

باستمرار داخل المزرعة.
يومياً  ــدم  ــق ال مغطس  تنظيف   -

ووضع مطهر جديد به. 
عند  بالمطهرات  األيــدي  غسيل   -

االنتقال من حظيرة إلى أخرى.
العناية باألدوات والمعدات داخل   -

المزرعة وتطهيرها جيداً.
منع دخول أو تواجد جميع أنواع   -
الــطــيــور األخــــرى والــحــيــوانــات 
حــدود  داخــل  لــألمــراض  الناقلة 

المزرعة.
تربية  او  ذبــح  مــن  العمال  يمنع   -
الشخصي  لــالســتــخــدام  طــيــور 

داخل المزرعة.
غير  فــي  االطــعــمــة  ــنــاول  ت يمنع   -

االماكن المخصصة لذلك.
ــى الـــمـــســـارات  ــلـ الـــحـــفـــاظ عـ  -
والممرات داخل المزرعة نظيفة. 
سكن  مناطق  وتطهير  تنظيف   -

العمال من الحشرات باستمرار.
5. إتباع برنامج صحي جيد خاص 

باملزرعة.
ــارة الــحــظــائــر بــتــتــابــع ثــابــت  ــ زيـ  -
القطعان الصغيرة أوالً ثم الكبيرة 

والسليمة ثم المريضة.
ــدورات  ــ تـــرك وقـــت كـــاف بــيــن ال  -
بشكل  التطهير  عملية  ــراء  إلجـ

جيد.
الصحي  للتخلص  مكان  تجهيز   -
والمريضة  النافقة  الطيور  مــن 

بالمزرعة.
6. دراسة احلالة الصحية والوبائية 

داخل وخارج املزرعة.
ــراء الــفــحــص والــتــشــخــيــص  إجـــ  -
إصابتها  المشتبه  للطيور  الجيد 

باألمراض.
تحديد المزارع المجاورة التي بها   -

مشاكل مرضية.
المعنية  ــجــهــات  ــال ب االتـــصـــال   -
ــروع لــمــعــرفــة  ــشـ ــمـ بــمــنــطــقــة الـ

المستجدات الوبائية.
العاملني  جلميع  جيد  تــدريــب   .7

باملشروع
٨. تطبيق برنامج تنظيف وتطهير 

دوري جيد. 
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لنقل   FTA بــطــاقــة  تــســتــخــدم 
التشخيص،  أجــل  من   PCR عينات 
معالجة  فلتر  ورقــة  عن  عبارة  وهــي 
العينات  لجمع  مصممة  كيميائيا 

.RNAو DNA البيولوجية لتحليل

FTA من مزايا بطاقة
 FTA ان ارسال العينات بواسطة
الى ان مخاطر  سهل، سريع، اضافة 
نشر العدوى معدوم، كما أنها تحافظ 

على ثبات الحامض األميني.
العينات  اخــذ  استراتيجية  ان 
ما  ماهية  على  تعتمد   PCR لفحص 
في  المثال  سبيل  فعلى  عنه،  تبحث 
الــجــمــبــورو يجب أخذ  مــرض  حــالــة 

ظهور  وقــت  فــي   Bursa مــن  العينة 
التهاب  لتشخيص  امـــا  ــراض،  ــ األعـ
تؤخذ  العينة  فان  الهوائية  القصبات 
الكلى،  الهوائية،  القصبات  من  امــا 
الرئتان، cecal tonsils  خالل عدة 
ايام ألسبوع من االصابة، لذلك ينصح 
قبل أخذ العينة بالتنسيق مع المختبر 
لتقديم  ــه  ل الــعــيــنــة  ــال  ارســ الـــمـــراد 
النقاط  مراعاة  يجب  كما  االرشـــاد، 

التالية عند اخذ العينات:
الخذ  المناسب  الــوقــت  اختيار   -

العينة.
اختيار العضو المناسب للمرض.  -

ــذ الــعــيــنــة مــن قــطــعــان حية  أخـ  -

مصابة وليست ميتة.

عدم عمل عملية جمعPool للعينة   -
من أعضاء مختلفة.

على   FTA ببطاقات  االحتفاظ   -
 -٨ C( ٢٠- أو بالثالجة C درجة

٢( لحين إرسالها إلى المختبر.

ــرة  ــدائـ ــل الـ ــ ــع الــعــيــنــة داخـ وضــ  -
الموجودة كما مبين بالشكل رقم 

١ ادناه.

على  واضــحــة  المعلومات  كتابة   -
البطاقة كما في الشكل رقم ٢.

طريقة
PCR أخذ عينات

على الرغم من برامج المكافحة في جميع أنحاء العالم المكثفة ضد األمراض المعدية، اال أن األمراض الفيروسية 
المختلفة وغيرها ال تزال لديها تأثير سلبي عالي للغاية على صحة الحيوان ورعايته. باإلضافة إلى ذلك فان فتح 
الحدود بين العديد من البلدان يسهم إلى حد كبير في تواجد وضع شديد الخطورة، حيث أن العوامل المعدية قد 

تنتقل آالف األميال بسهولة وقد تظهر فجأة في مناطق غير متوقعة وغير معروفة.
اضافة الى ذلك، فان الظهور المفاجئ وغير المتوقع لمرض معد في منطقة جديدة، قد يؤدي إلى تأخر التشخيص أو 
تشخيص غير دقيق باإلضافة إلى ذلك، فان بعض األمراض هي في حاجة إلى تشخيص سريع، وتحديد وضعها على 
المستوى الحمض األميني، لذلك االختبارات المصلية مثل HI، ELISA قد تكون أحيانا غير كافية لتحديد الهوية 
ولذلك فان استخدام تقنيات محددة وسريعة تعتمد على تحديد الحمض األميني مثل PCR قد تساعد بالتشخيص،

حسام بكري
Husam.bakri@vaxxinova.com - Mobile :00962795553703
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FTA الشكل رقم ١: شكل توضيحي لمكان وضع العينة على بطاقة

FTA الشكل رقم ٢: شكل توضيحي لكتابة المعلومات على بطاقة

الشكل رقم ٣ يوضح FTA cards تم اخذها بشكل خاطئ قد يؤدي الى اتالف العينة وعدم تحليلها
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املفاهيم واملصطلحات العلمية 
التي تصف العاقة بني الضوء 

والتناسل
معظم  في  التناسل  دورة  تتأثر 
التي  اإلضــاءة  فترة  بطول  الطيور 
فإن من طبيعة  ولذلك  لها  تتعرض 
حيث  التكاثر  موسمية  أنها  الطيور 
يعمل الضوء على تنشيط غدة تحت 
)الهيبوثالمس(  البصري  المهاد 
بــدورهــا  والــتــي   Hypothalamus

)الهرمونات(  العوامل  بإطالق  تقوم 
للغدة  األمــامــي  للفص  المنشطة 
بإفراز هرمون  تقوم  التي  النخامية 

التبويض
 )LH( Luteinizing hormone
والهرمون المنشط لنمو حويصالت 
 (FSH) Follicle الــمــبــيــض 
اللذان   stimulating hormone
إلي  اإلنـــاث-  حالة  -فــي  ينطلقان 
نضج  بتنظيم  ليقومان  المبيض 

الحقائق 
العلمية 
للضوء 

الجزء األول

تكلم ربُنا في القرآن الكريم في مواضع كثيرة عن آية الليل والنهار، يقول 
َماَواِت َواألَْرِض َواْخِتالِف اللَّيِْل  ربي وأحق القول قول ربي ﴿ِإنَّ ِفي َخلِْق السَّ
َوالنََّهاِر آلَيَاٍت ألُوِلي األَلْباِب﴾ )آل عمران: ١٩٠(، قال ابن كثير في تفسيرها 
»أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا، ثم 
يعتدالن، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراً ويقُصر الذي كان 

طوياًل، وكل ذلك وفق تقدير العزيز الحكيم«.
البيض  إنتاج  تنشيط  في  هاماً  وحيوياً  فسيولوجياً  دوراً  اإلضاءة  تلعب 
وإنتاج الحيوانات المنوية أي أنها إحدى الركائز األساسية التي يُبنى عليها 
من  البيض، وإنطالقاً  إنتاج  نجاح تربية قطعان األمهات فضاًل عن قطعان 
هذا الدور الحيوي الهام وبناًء على منهجنا الذي وضعناه ألنفسنا في التأصيل 
والنظريات  والمفاهيم  األسس  للقارئ  نبين  أن  علينا  لزاماً  أصبح  العلمي 
العلمية الهامة التي توضح عالقة الضوء بالتناسل والتأثيرات الفسيولوجية 
المختلفة للضوء على الطائر وذلك بُغية صقل الناحية األكاديمية للقارئ من 
تكون غائبة  والتي قد  الدواجن  العاملين في ميدان  الطالب وكذلك  أبنائنا 
إحدى خطوات  العمل  هذا  يكون  أن  نسأل  تعالي  واهلَل  منهم،  البعض  عند 

طريق نهضة أمتنا بين األمم.

أ.د./ طارق أمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن 

كلية الزراعة والطب البيطري، 
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
جوال ٩٦٦٥٤٢٨٢٥٤٧٩+
tarkamin@gmail.com
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عملية  ثم  ومــن  المبيض  حويصالت 
ــا فـــي حــالــة الــذكــور  ــ ــبــويــض أم ــت ال
ــن يــقــومــان  ــي ــهــرمــون ــإن هـــذيـــن ال ــ ف
ثم  ــن  ومـ الــخــصــيــة  نــشــاط  بتنظيم 
المنوية  الــحــيــوانــات  تخليق  عملية 

.Spermatogenesis

معظم  أن  الثابتة  الحقائق  مــن 
موسمية  كوكبنا  سطح  على  الطيور 
أن طول  العلماء  أثبت  التناسل حيث 
هاماً  فسيولوجياً  دوراً  يلعب  النهار 
)وضع  التناسل  عمليات  تحفيز  في 
الحيوانات  إنتاج  اإلنــاث،  في  البيض 
الضوء  أن  أي  الــذكــور(،  في  المنوية 
الطيور  في  التناسل  عمليات  يحفز 
الكتمال  أساسياً  ليس شرطاً  أنه  إال 
النضج الجنسي لها ولقد أكد العلماء 
أنـــه عــنــد تــربــيــة الــطــيــور فــي ظــالم 
جنسياً  ستنضج  حتماً  فإنها  مستمر 
كذلك  منوية،  وحيوانات  بيضاً  وتُنتج 
التي  اإلستوائية  المناطق  في  وجــد 
فإن  النهار  مــع  الليل  فيها  يتساوى 
قال  ولــهــذا  جنسياً  تنضج  الــطــيــور 
العلماء أن زيادة فترات اإلضاءة ليس 
هي  وإنــمــا  الجنسي  للنضج  شــرطــاً 
وسيلة فعالة للتحكم في ميعاد النضج 
ــادة  زي وبالتالي  وتحفيزه  الجنسي 
محصول البيض الناتج باإلضافة إلي 

تحسين الخصوبة.
والمصطلحات  المفاهيم  تضم 
بين  الــعــالقــة  تــصــف  الــتــي  العلمية 
مصطلحات  تسعة  والتناسل  الضوء 
بالضوء،  اإلحساس   )١( هــي:  هامة 
للتنشيط  الهرمونية  التأثيرات   )٢(
للنهار،  الحرج  الطول   )٣( الضوئي، 
للطائر  الــبــيــولــوجــيــة  الــســاعــة   )٤(
 )٥( بالضوء،  باإلحساس  وعالقتها 
ــإدراك  ــ ــاءة وعــالقــتــهــا ب ــدة اإلضـــ شـ
ــرات  ــت ــف ــال الـــطـــيـــور وإحـــســـاســـهـــا ب
بالضوء،  )٦(اإلحـــســـاس  الــضــوئــيــة، 

للتنشيط  الهرمونية  التأثيرات   )٧(
للنهار،  الحرج  الطول   )٨( الضوئي، 
للطائر  الــبــيــولــوجــيــة  الــســاعــة   )٩(
بالضوء، وفيما  باإلحساس  وعالقتها 
يلي عرض لألربعة األولى منها على 
في  الباقيات  الخمسة  بعرض  وعــد 

العدد القادم:
 Perception ١. اإلحساس بالضوء

of light

اإلحساس  أو  الضوء  إدراك  يتم 
به من خالل مستقبالت ضوئية تقوم 
بتحويل الطاقة الضوئية الموجودة في 
فوتونات الضوء إلي إشارات بيولوجية 
ففي  الطائر،  جسم  داخل  في  تنتقل 
حساسة  أصــبــاغ  طريق  وعــن  العين 
العين  شبكية  فــي  مــوجــودة  للضوء 
للفوتونات  الضوئية  الطاقة  تتحول 
نبضات  أو  كيميائية  ــارات  إشــ ــي  إل
أما  المخ،  إلي  تنتقل  ومنها  عصبية 
التناسل  على  الضوء  لتأثير  بالنسبة 
فإنه ال يعتمد فقط على المستقبالت 
الضوئية الموجودة في العين بل يعتمد 
الضوئية  المستقبالت  علي  أيــضــاً 
الهيبوثاالمس  منطقة  في  الموجودة 
وهي المحوالت البيولوجية التي تقوم 
الضوئية  الفوتونات  طاقة  بتحويل 
وهــرمــونــات  عصبية  ــارات  ــ إشـ إلـــي 
علي  والسيطرة  التحكم  شأنها  من 
الجنسية  للغدد  الوظيفي  النشاط 
والسلوك  والخصيتين(  )المبيض 
الجنسي والصفات الجنسية الثانوية.
مادة  على  العين  شبكية  تحتوى 
الرودويبسين Rhodopsin )األرجوان 
البصري( وهذه المادة هي التي تحول 
عصبية  طاقة  إلي  الضوئية  الطاقة 
بتوليد سلسلة من اإلستجابات داخل 
عصبية  نبضات  شكل  فــي  الخاليا 
عند  ومنتهاها  ذروتها  تبلغ  المخ  إلي 
وهــذا  طــويــل،  لنهار  الطيور  تعرض 

طاقة  إلي  ضوئية  طاقة  من  التحول 
عصبية يبدأ عندما يتغير شكل أحد 
الشبكين  وهو  الرودويبسين  مكوني 
)أو الريتينول ١١-cis-retinol( على 
الــمــوجــودة  للطاقة  امتصاصه  أثــر 
الثاني  الــمــكــون  أمـــا  ــون،  ــفــوت ال فــي 
 Opsin األوبسين  وهو  للرودويبسين 
فهو عبارة عن بروتين كبير يمتد عبر 
جدار الخلية ويحدث له نشاط نتيجة 
امــتــصــاصــه لــطــاقــة الــفــوتــون وعلى 
اإلثارات  من  تنبعث سلسلة  ذلك  أثر 
الخلوي  الصوديوم  تحرر  عنها  ينتج 
وبالتالي إزالة استقطاب الخلية، وفي 
بروتين  يوجد  الهيبوثاالمس  خاليا 
له عالقة  أن  يُعتقد  باألوبسين  شبيه 

باستقبال الضوء واإلحساس به. 
ــة  ــيــ ــونــ ــهــــرمــ الــ الـــــتـــــأثـــــيـــــرات   .٢
 Endocrine الــضــوئــي  للتنشيط 

effects of photostimulation

يعمل تنبيه المستقبالت الضوئية 
في منطقة الهيبوثاالمس على انطالق 
العديد من اإلشارات الهرمونية، ففي 
كل  تركيز  ــزداد  يـ الياباني  السمان 
والهرمون   LH التبويض  هرمون  من 
في   FSH الحويصالت  لنمو  المنبه 
بالزما الدم في غضون ساعات قليلة 
النهار )زيــادة عدد  عقب زيــادة طول 
إلي  يُشير  مما  اإلضــــاءة(  ســاعــات 
عليها  حصلت  التي  المعلومات  أن 
المستقبالت الضوئية بالهيبوثاالمس 
ــاب هــذه  ــي أعـــصـ ــ ــم تــوصــيــلــهــا إل تـ
الهرمون  إنتاج  إلــي  مؤدية  المنطقة 
الجنسية  الهرمونات  إلفراز  المحفز 
البابية  األوعية  في  وإفــرازه   GnRH
أنه  من  الرغم  وعلى  للهيبوثاالمس، 
تطبيق  بداية  بين  أيــام  عدة  تمر  قد 
برنامج التنشيط الضوئي )من خالل 
زيادة ساعات النهار( وحتى بدء إنتاج 
إال  المنوية  الــحــيــوانــات  أو  البيض 
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الفسيولوجية  التأثيرات  سلسلة  أن 
ــادة  ــور زي ــك تــبــدأ ف ــي ذل الــمــؤديــة إل

ساعات اإلضاءة )شكل ١(.
 Critical ٣. الطول احلرج للنهار

day length

الناحية  من  بمكان  األهمية  من 
التطبيقية معرفة عدد ساعات اإلضاءة 

التي يجب أن تتعرض لها الطيور لكي 
تعرف أنها قد تعرضت اآلن إلي نهار 
طويل وذلك ألن التعرض لنهار طويل 
يُزيد  )زيــادة عدد ساعات اإلضــاءة( 
من معدل إفراز الهرمونات المنشطة 
الخصية(  )المبيض،  الجنسية  للغدد 
وتطورها  نموها  علي  يعمل  ثم  ومن 
وزيــــــادة نــشــاطــهــا الــفــســيــولــوجــي، 

فــفــي الــتــجــارب الــتــي أجــريــت على 
نمو  معدل  أن  وجد  الياباني  السمان 
المنشط  الهرمون  وإفراز  الخصيتين 
لها يتناسب مع طول فترة اإلضاءة من 
١١-١٣ ساعة، وبالمثل تحدث زيادة 
التبويض  تركيز هرمون  في  متناسبة 
LH في بالزما دم اإلناث عند زيادة 
 ٨ اليومية من  عدد ساعات اإلضاءة 
إلي ١١ - ١٣ ساعة إضاءة  ساعات 
على  الحصول  أمكن  كذلك  يومياً، 
تم  ما  إذا  للضوء  تدريجية  استجابة 
طريق  عن  الطويل  النهار  استحداث 
المتقطع  اإلضــاءة  برنامج  استخدام 
 Intermittent lighting regime
)وهو تعريض الطيور لومضات إضاءة 
قصيرة لمدة ١٠ ثوان أو دقيقة واحدة 
كل  دوريـــة  بــصــورة  دقــائــق  أو عشر 
ساعة خالل الساعات الثمانية األولى 
األساسية  اإلضـــاءة  فترة  تلي  التي 
ــامــج األصـــلـــي أي خــالل  ــبــرن فـــي ال
هذه  وتحت  إظــالم(،  ٨ ساعات  أول 
معدل  في  الزيادة  أن  وجد  الظروف 
تتناسب   LH التبويض  إفراز هرمون 
المتقطعة  اإلضــاءة  فترات  طــول  مع 
الطيور،  لها  تعرضت  التي  اإلضافية 
شــدة حساسية  أن  علي  يــدل  وهــذا 
الطيور للتنبيه الضوئي عند تعرضها 
ــوان  ــاءة مــدتــهــا ١٠ ث لــومــضــات إضــ
اإلظالم  فترة  خالل  ساعة  كل  فقط 
والتي تكون كافية لرفع تركيز هرمون 
بشكل  انعكس  والــذي   LH التبويض 
ــعــدالت إنــتــاج  ــادة م ــ واضـــح عــلــي زي

البيض.
للطائر  البيولوجية  الساعة   .4

وعاقتها باإلحساس بالضوء
 The biological clock and light 

perception

ــر أن عــدد  ــطــائ ــدرك ال ــ يُـ لــكــي 
أن  يجب  زادت  قــد  النهار  ســاعــات 

في  التناسل  في  والهرموني  العصبي  التحكم  لكيفية  تخطيطي  رســم   )١( شكل 
 Hypothalamic الهيبوثالمس  منطقة  في  الضوئية  المستقبالت  من خالل  الطيور 
photoreceptor حيث يتم تحويل الضوء من إشارات اليكترومغناطيسية إلي رسالة 
هرمونية نتيجة تأثيرها على أعصاب الهيبوثاالمس Hypothalamic neurons والتي 
البابي  الجهاز  في   GnRH الجنسية  الغدد  لنشاط  المحفز  الهرمون  بإفراز  تقوم 
إياها  محفزاً  النخامية  الغدة  إلي  الطريق  هذا  عن  ويصل  الهيبوثاالمس  لمنطقة 
إلنتاج هرموني LH، FSH وإفرازهما في الدم الذي يقوم بنقلهما إلي المبيض وهناك 
والجرانيولوزا  الثيكا  خاليا  على  موجودة  خاصة  مستقبالت  طريق  عن  يرتبطان 
اإلستروجين  هرمونات  منها  الصغيرة  فتنتج  تنشط  التي  المبيض  في حويصالت 
التبويض هرمون  التي أوشكت على  والبروجستيرون بينما تنتج أكبر الحويصالت 
البروجستيرون، أما في حالة الذكور فإن هرموني LH، FSH ينبهان إنتاج الحيوانات 

المنوية وعدة أندروجينات والتي أهمها التستوستيرون.
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بين  التمييز  على  القدرة  لديه  تكون 
النهار القصير والنهار الطويل، ولقد 
ثبت أن الدجاج والرومي والسمان به 
)اإليقاعات  داخلية  بيولوجية  ساعة 
 Circadian ــة  ــي ــداخــل ال ــة  ــومــي ــي ال
rhythms( تَُمكنُه من تمييز التغيرات 
أثبت  لقد  اإلضـــاءة،  فترة  طــول  فــي 
اليوم  خــالل  فترة  هناك  أن  العلماء 
لإلضاءة  الطيور حساسة  فيها  تكون 
دورية  بصفة  تتكرر  الفترة  هذه  وأن 
ويُطلق على هذه الفترة مرحلة أو طور 
 Photosensitive للضوء  الحساسية 
السبب  العلماء  فسر  ولقد   ،phase
إفراز  ينبه  ال  القصير  النهار  أن  في 
الجنسية  للغدد  المنشطة  الهرمونات 
)أو  يــتــزامــن  ال  ألنـــه   )FSHو  LH(
يتداخل( جزء منه مع طور الحساسية 
على  بينما  ــور،  ــطــي ال ــدى  لـ لــلــضــوء 
الجانب األخر نجد أن النهار الطويل 
طور  مع  منه  جزء  )يتداخل(  يتزامن 
الحساسية للضوء لذلك يُحفز إفراز 
الهرمونات المنشطة للغدد الجنسية، 
ولذلك فإن المطلوب هو إضاءة -ولو 
الحساسية  طــور  مــن-  ضئيلة  نسبة 
ــراز  إفـ تحفيز  يــمــكــن  لــكــي  لــلــضــوء 
الجنسية  للغدد  المنشطة  الهرمونات 
االيجابية  الــتــأثــيــرات  نتجت  لــذلــك 
حيث  المتقطعة  اإلضــــاءة  لــبــرامــج 
تتزامن بعض فترات اإلضاءة مع طور 

)مرحلة( الحساسية للضوء.
اآلراء  أجمعت  لقد  عامة  بصفة 
أن  يجب  إضــاءة  برنامج  أي  أن  على 
ينقل للطائر إشارتين أساسيتين هما: 
)١( إشارة الفجر )ساعة الصفر( 
الطائر  يضبط  أساسها  على  والتي 
 Circadian الداخلية  اليومية  ساعته 
على  البيولوجية(  )الساعة   clock
الساعة  ذلك هذه  بعد  وتبدأ  الصفر 
الــزمــن  بــحــســاب  للطائر  الــداخــلــيــة 

)ظهور  الحين  هــذا  منذ  المنقضي 
أو بدء اإلضــاءة( وحتى مرور  الفجر 
حوالي ١١ - ١٣ساعة وبعدها تعطى 
الساعة البيولوجية الداخلية اإلشارة 

كي يبدأ طور الحساسية للضوء.
)٢( يتم نقل اإلشارة الثانية خالل 
يتم  عندما  للضوء  الحساسية  فترة 
بواسطة  لإلضاءة  التعرض  تسجيل 
في  الموجودة  الضوئية  المستقبالت 
الهيبوثاالمس حيث تتحول الفوتونات 
النهاية  وفــي  عصبية  إشـــارات  ــي  إل
للغدد  المنشطة  الهرمونات  تنطلق 
رسماً   )٢( شكل  ويوضح  الجنسية، 
تختلف  كيف  لشرح  معبراً  تخطيطياً 

على  تأثيرها  فــي  ــاءة  اإلضــ بــرامــج 
نشاط الغدد الجنسية في الطيور.

اإلضــاءة  برنامج  العليا:  الدائرة 
فترات  المتقاطعة  الخطوط  حيث 
ــيـــض فــتــرة  الـــظـــالم، والـــجـــزء األبـ

اإلضاءة.
الدائرة السفلى: الساعة اليومية 
يمثل  فيها  األســود  والثلث  الداخلية 
طور الحساسية للضوء ومدته حوالي 

ساعتين.
الشكل A: برنامج إضاءة قصير 
النهار )٩ س ضــوء:١٥ س ظالم( ال 
طور  مع  اإلضـــاءة  فترة  فيه  يتقاطع 

اليومي لحساسية الطائر للضوء  التداخل بين برنامج اإلضاءة واإليقاع  شكل )٢( 
وكيف يتحكم في قدرة الطائر على التمييز بين النهار الطويل والقصير، كل برامج 
اإلضاءة تضبط الساعة اليومية البيولوجية الداخلية للطائر عند الصفر مرة واحدة 
وتبدأ  )صناعياً(  المصابيح  إضاءة  عند  أو  )طبيعياً(  الفجر  بداية  عند  اليوم  في 
الساعة اليومية الداخلية للطائر في حساب ١١ ساعة تمر بعد لحظة الصفر ليبدأ 
بعد ذلك طور الحساسية للضوء )المثلث ذو اللون األسود( ويستمر حوالي ساعتين.
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لــلــضــوء والــــذي يوجد  الــحــســاســيــة 
أي  المظللة  المنطقة  داخــل  بأكمله 
خالل فترة الظالم فال تحدث عملية 

التنبيه الضوئي.
طويل  إضــاءة  برنامج   :B الشكل 
الــنــهــار )١٥ س ضـــوء:٩ س ظــالم( 
الحساسية  فــتــرة  أن  فيه  ونــالحــظ 
كلها خالل فترة اإلضاءة  تقع  للضوء 
للغدد  مــؤكــد  تنبيه  يــحــدث  وبــذلــك 

الجنسية.
الشكل C: نظام إضاءة متقطع )٣ 
س ضوء:٩ س ظالم:١ س ضوء:١١ 
س ظالم( ويالحظ فيه كيف تزامنت 
طور  مع  ساعة  لمدة  اإلضـــاءة  فترة 
الحساسية للضوء لدى الطيور ومن ثم 
ونشطت  الضوئية  اإلستجابة  حدثت 
المستقبالت الضوئية بالهيبوثاالمس 

وتوالت سلسلة األحداث.
متقطع  إضــاءة  نظام   :D الشكل 
س  ضــــــــوء:٠.٧٥  س   ١٤)٠.٢٥«
ظــــــالم(:٠.٢٥ س ضـــــوء:٩.٧٥ س 

اإلضــاءة  فترات  تتوزع  وفيه  ظــالم« 
المتقطعة لمدة ربع ساعة على مدى 
حوالي ثلثي اليوم الكامل وبالتالي كان 

التنبيه الضوئي مؤكدا.
يحدث  لكي  أنه  القول  وخالصة 
تستمر  أن  البــد  الضوئي  التنشيط 
وهي  ساعة   ١١-١٣ لفترة  اإلضــاءة 
الفترة  العلماء  يسميها  التي  الفترة 
الحساسة للضوء أو طور الحساسية 
من خاللها  التي  الفترة  وهي  للضوء 
النهار  بين  التمييز  الطائر  يستطيع 
القصير والنهار الطويل؛ بمعنى أنه إذا 
تعرض الطائر لفترة إضاءة تزيد عن 
١١-١٣ ساعة فإنه يحدث له تنشيط 
الجنسية  الهرمونات  وتنطلق  ضوئي 
في حين أنه إذا تعرض الطائر لفترة 
فإن  ساعة   ١١-١٣ من  أقــل  إضــاءة 
نهار  في  زال  ما  نفسه  يعتبر  الطائر 
ولذلك  ضوئياً،  نشط  وغير  قصير 
فإن تنظيم مواعيد اإلضاءة واإلظالم 
يعمل علي ضبط الساعة البيولوجية 
 ،Biological clock الداخلية للطائر

ــاءة في  ــ ــج اإلضـ ــرام ــإن ب ــم فـ ومـــن ث
مساكن األمهات يتم تصميمها بحيث 
يتم ضبط ساعة إضاءة النور )إشارة 
الفجر( ثم يتم تعريض الطيور لفترة 
داخلها  فــي  تتضمن  بحيث  إضـــاءة 
فيحدث  للضوء  الحساسة  الــفــتــرة 
الجدول  ويوضح  الضوئي،  التنشيط 
ال  القصيرة  اإلضــاءة  فترات  أن   )١(
الفترة الحساسة  تتضمن في داخلها 
التنشيط  يحدث  ال  وبالتالي  للضوء 
الضوئي في حين أن فترات اإلضاءة 
التنشيط  ــدوث  حـ تضمن  الــطــويــلــة 
الضوئي ألنها تُدرك الفترة الحساسة 

للضوء.

املراجع 
ــاب »فــســيــولــوجــيــا الــتــنــاســل  ــت ك
ــات  ــزارع أمــه ــ ــ ــي م وتــطــبــيــقــاتــهــا فـ
الدواجن«، أ. د./ طارق أمين عبيد، 
الطباعة  لدنيا  الــوفــاء  دار  الناشر 

والنشر باإلسكندرية عام ٢٠١٣.
جدول )١( طول فترة اإلضاءة وعالقته بالفترة الحساسة للضوء وعالقة ذلك بالتنشيط الضوئي من عدمه

طول فترة اإلضاءة الزمن
)ساعة(

الفترة الحساسة للضوء
فترة التداخل بين اإلضاءة 

وطور الحساسية
التنشيط 
الضوئي غلق الضوءفتح الضوء

ال-٠٠: ١٧ - ٠٠: ٨١٩ ٠٠: ٠٠١٤: ٦
ال-٠٠: ١٧ - ٠٠: ١٠١٩ ٠٠: ٠٠١٦: ٦
نعمساعة٠٠: ١٧ - ٠٠: ١٢١٩ ٠٠: ٠٠١٨: ٦
ال-٠٠: ١٩ - ٠٠: ١٠٢١ ٠٠: ٠٠١٨: ٨
نعمساعتين٠٠: ١٩ - ٠٠: ١٣٢١ ٠٠: ٠٠٢١: ٨
نعمساعتين٠٠: ١٦ - ٠٠: ١٤١٨ ٠٠: ٠٠١٩: ٥

وبالتالي  تتم  الضوئي  التنشيط  الحساسة للضوء فإن عملية  الفترة  المسكن مضاًء خالل  إذا كان  أنه  الجدول  ونالحظ من 
تنطلق الهرمونات المنشطة للغدد الجنسية فينشط كل من المبيض والخصية، ومن الناحية التطبيقية فإن أقصر فترة لإلضاءة 
التنشيطية تكون حوالي ١٢ ساعة إال أن المعتاد هو أن تكون ١٦-١٧ ساعة إضاءة حيث ثبت أنها أكثر تنشيطاً وأكثر فاعلية 

في رفع مستوى هرمونات الغدة النخامية باإلضافة إلي أنها تعمل على حدوث النضج الجنسي للقطيع كله في نفس الوقت.
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تمثل تكاليف التغذية في مشاريع 
اإلنتاج الحيواني ما بين ٥٠-٧٠% من 
لذلك  المشروع،  تكاليف  كافة  أصل 
األعــالف  توفير  على  العمل  يجب 
االستفادة  وايضاً  والرخيصة  الجيدة 
ــفــات الـــزراعـــيـــة  ــمــخــل ــن كـــافـــة ال مـ
المعالجات  بمختلف  ومــعــالــجــتــهــا 
التقنية العلمية لتصبح صالحة لغذاء 
الحيوان بالشكل األمثل. لذلك اتجهت 
االتــجــاه  ذات  فــي  العلمية  الــبــحــوث 
المستخدمة  العلفية  المواد  لدراسة 
دراســة  وكــذلــك  العالئق  تركيب  فــي 
االحتياجات الغذائية للحيوانات بدقة 
الحيوان،جنسه،عمره،  ــوع  ن حسب 
ألبان،  لــه)إنــتــاج  اإلنتاجي  والــغــرض 

لحوم أو بيض مائدة(.
والفاكهة  الخضر  مخلفات  تمثل 
بهما  المرتبطة  التصنيع  وعمليات 
نسبة  السعودية،  العربية  بالمملكة 

كبيرة من المخلفات النباتية والزراعية 
تغذية  فــي  استخدامها  يمكن  التي 
الحيوان، ومن ضمنها مخلفات زراعة 
المجموع  في  المتمثلة  البصل  وإنتاج 
الثمار  األحيان  بعض  وفي  الخضري 
صغر  بسبب  للتسويق  صالحة  الغير 

الحجم أو غيره.
التخلص  يتم  األحيان  اغلب  في 
برميها  البصل  زراعــة  مخلفات  من 
أو حرقها دون االستفادة من قيمتها 
الغذائية التي يمكن أن توفرها كعلف 
عائد  توفير  إلى  باإلضافة  للحيوان 

مادي ثانوي لمزارعي البصل.
من  الــمــزروعــة  المساحة  بلغت   
العربية  المملكة  البصل األخضر في 
ألف فدان وذلك  السعودية ١٦.٩٦١ 
عن  الصادر  الزراعي  التعداد  حسب 
)١٤٣٦هـــ-  لإلحصاء  العامة  الهيئة 

٢٠١٥م(. 
أنــــواع مــن البصل  ــدة  تــوجــد عـ
األحمر  البصل  األبيض،  البصل  مثل 
وتستخدم  األخضر  والبصل  الجاف، 
ــســان كما  ــإلن ــام ل ــطــع فـــي طــهــي ال
تــنــاولــه بشكل  يــتــم  أو  ــروف  ــع م هــو 
عمليات  مــن  يتخلف  مــا  ــا  أم طـــازج 
فيمكن  والتصنيع  والتقشير  الحصاد 
استخدامه كعلف للحيوانات وأفضلها 
هو البصل األخضر حيث انه الوحيد 
الحليب  فــي  رائحته  تظهر  ال  ــذي  ال
إذا ما استخدم في تغذية الحيوانات 

الحلوبة.
ــر   ــضــ ــل األخــ ــصــ ــ ــب ــ ــرف ال ــ ــعـ ــ يـ
Green onions باسم  أو   Scallions
الربيع(  بصل  أو  الــطــويــل  )الــبــصــل 
قرصي  وســاق  ليفية  بجذور  ويتميز 
والــجــزء األســفــل مــن الــورقــة منتفخ 

استخدام مخلفات البصل في تغذية 
الدجاج الالحم

مع تزايد أعداد السكان في العالم ومحدودية مساحة األرض والموارد المتوفرة، ظهر تناقص المساحة المخصصة 
للزراعة وتنافس اإلنسان والحيوان عليها باإلضافة إلى حاجة اإلنسان للغذاء وخاصة حاجته من البروتين الحيواني 
الذي يتميز بارتفاع قيمته الغذائية مقارنة مع البروتين النباتي، نتيجة لذلك برز دور اإلنتاج الحيواني كوسيط يعمل 
على تحويل اكبر كمية ممكنة من النباتات غير الصالحة لتغذية اإلنسان بشكل مباشر مثل المحاصيل العلفية المعروفة 
والمركبات  الطاقة  من  أشكال  إلى  منها  اإلنسان  استفادة  بعد  تتبقى  التي  والفاكهة  الخضر  محاصيل  مخلفات  أو 

المختلفة ذات القيمة الحيوية العالية بحيث يستفيد منها اإلنسان.

د. عزالدين آدم بابكر
استاذ مشارك تغذية احليوان
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ومتحور لثمرة مدفوناً تحت التربة والجزء األعلى منه يبرز 
فوق سطح التربة ولونه اخضر غني بصبغة الكلوروفيل.

القيمة الغذائية ملخلفات البصل األخضر:
جدول )١( التحليل التقريبي لمخلفات البصل األخضر

النسبة المئوية )%(العنصر الغذائي
DM 90,65المادة الجافة

 CP 3,88البروتين الخام

EE 1,2مستخلص االيثر

Ash 7,91 الرماد

NFE 69,73المستخلص الخالي من االزوت

 CF 7,85األلياف الخام

NDF 42,31المنظف المتعادل األلياف

20,33المنظف الحمضي لأللياف ADF المن

 CELLULOSE 21,8السيليلوز

جدول )٢( نسب المعامل الهضمي لمخلفات البصل

النسبة %العنصر
IVDMD 94,57معامل الهضم املعملي

DCP 3,66البروتني املهضوم

  DCF7,42األلياف املهضومة
DEE 65,94الدهون املهضومة

 TDN 79,56املغذيات الكلية املهضومة

جدول )٣( بعض العناصر المعدنية في مخلفات البصل األخضر

جم/١٠٠جمالعنصر
 K 0,134البوتاسيوم

P 0,191الفسفور

Na 0.09الصوديوم

Ca 0,1الكالسيوم

Na 0,6الصوديوم

مخلفات  استخدام  إمكانية  مهلة.  جفون  احمد  المصدر: 
البصل األخضر كعلف رخيص للحيوان.٢٠١٥م.

من الجداول )١( و)٢( )٣( أعاله يتضح ما يلي:
عالية  نسبة  على  تحتوي  األخضر  البصل  مخلفات   -
البروتين  من  منخفضة  ونسبة  الكربوهيدريتات  من 
المادة  من  عالية  نسبة  على  احتوائها  إلى  باإلضافة 

الجافة التي تنتج من الهكتار الواحد.
يحتوي البصل األخضر على نسبة قليلة من األلياف   -

ومكوناتها مما يسهل عملية هضمه.
نسبة هضم )معامل هضم( مخلفات البصل األخضر   -

TDN عالية وكذلك المغذيات الكلية المهضومة
األهمية الغذائية للبصل األخضر:

الفوليك  C وحامض  لفيتامين  مصدر رخيص وجيد   .١
.folic acid

غني بعنصر الكبريت الذي يدخل في تركيب األحماض   .٢
األمينية الكبريتية مثل الميثيونين والسيستين ويساعد 

في التخلص من السموم.
يساعد في تحسين الشهية.  .٣

سهل الهضم.  .٤
ويساعد في مقاومة  الحيوان  مناعة  رفع  يعمل على   .٥

األمراض.
مصدر جيد لمضادات األكسدة.  .٦

مضاد لاللتهابات فقد تم استخدام البصل لتخفيف   .٧
االلتهابات منذ عدة قرون.

الفوائد الطبية للبصل األخضر:
يعمل على تثبيط نمو وتكاثر عدة أنواع من البكتيريا   .١
 Mycobacterium tuberculosisمثل بكتيريا التدرن

.Streptococcusوالمكورات السبحية
 Trichomonas الــتــرايــكــومــونــاس  بكتيريا  يقتل   .٢
vaginalis عند إضافة عصير البصل األخضر لهذه 

البكتيريا لمدة ٦٠ دقيقة.
حاالت  في  الجسم  حــرارة  درجــة  على خفض  يعمل   .٣
الحمى ألنه يزيد من معدل التعرق فيتخلص الجسم 

من الحرارة الزائدة عن طريق العرق والتبخر.
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الــبــصــل يف تغذية  اســتــخــدامــات 
احليوان والدواجن:

ــجــارب وأبــحــاث  ــت عـــدة ت أجــري
بأشكاله  البصل  إضافة  على  علمية 
المختلفة لعالئق المجترات والدواجن 
لدراسة تأثير ذلك على معدالت األداء 
األمــراض  بعض  ومقاومة  اإلنتاجي 
يلي  فيما  ونورد  والطفيلية  البكتيرية 

أمثلة لذلك:
)أ( تأثير إضافة مسحوق البصل 

اجلاف علي أداء دجاج الاحم:
أجريت تجربة لمعرفة مدي تأثير 
علي  الجاف  البصل  إضافة مسحوق 
ــوزن  ال حيث  مــن  اللحم  دجـــاج  أداء 
العلف  اســتــهــالك  ومــعــدل  الــنــهــائــي 

ومعامل التحويل الغذائي.
من  كتكوت   ١٠٤ اســتــخــدام  تــم 
ساللة روص عمر يوم، وتم استخدام 
البصل كبدرة جافة ناعمة دون قشور 
الكمية  حــســاب  ويــتــم  أوراق،  ودون 
هذه  وتتم  العلف  مع  وتخلط  يوميا 
باليوم واستمرت  واحدة  مرة  العملية 
الدراسة لمدة ٥ أسابيع، وتم تقسيم 
هذه المجموعة إلي ٤ مجاميع كاآلتي:

مجموعة  األولي:هي  المجموعة   -١
بدون   control group الشاهد 

إضافة البصل الجاف.
المجموعة الثانية: إضافة البصل   -٢
طائر   / جــرام   ٤ بمعدل  الجاف 

يوميا.
المجموعة الثالثة: إضافة البصل   -٣
طائر   / جــرام   ٦ بمعدل  الجاف 

يوميا.
٤-المجموعة الرابعة: إضافة البصل 
طائر   / جــرام   ٨ بمعدل  الجاف 

يوميا..

النتيجة:
تفوقت المجموعة الرابعة بمعدل 
باقي  علي  يوميا  طــائــر   / جـــرام   ٨

المجاميع األخرى كاآلتي:
ــرام(  ــ ــ ــوزن )١٣٧٥ج ــ مــتــوســط ال  -١
مـــقـــارنـــة بــمــجــمــوعــة الــشــاهــد 
)١٣٢٦جرام( والمجموعة الثانية 
الثالثة  )١٣٠٤جرام( والمجموعة 

)١٣١٠جرام(.
الــعــلــف حــيــث كانت  اســتــهــالك   -٢
ــعــلــف  ــي ال ــ أقـــــل اســـتـــهـــالك ف
بمجموعة  مقارنة  )٢٠٥٢جـــرام( 
والثانية  ــرام(  )٢١٣٢جــ الشاهد 

والثالثة )٢١١٢جرام.
حيث  الغذائي  التحويل  معامل   -٣
بمجموعة  مقارنة   )١.٤٩( كانت 
الشاهد )١.٥٩( والثانية والثالثة 

.)١.٦١(
اخلاصة:

الجاف  البصل  مسحوق  إضــافــة   -
لعالئق التسمين بمعدل ٨ جرام / 
طائر يوميا اظهر نتائجاً إيجابية 

علي أداء فروج اللحم.
لم تتم إضافة أي مضادات حيوية   -
علي  احــتــوت  الــتــي  للمعامالت 
البصل  قــدرة  يؤكد  مما  البصل 
علي العمل ضد الميكروبات لما 
يحتويه من مواد فعالة تؤثر علي 

هذه الميكروبات.
زادت  كلما  أنـــه  الــمــالحــظ  مــن   -
قل  كلما  المجفف  البصل  جرعة 
يلزم  ولــذلــك  العلف،  استهالك 

العمل بالجرعة المناسبة.
بكل  للبصل  أن  سبق  مما  يتضح   -
فوائد  األخضر  خاصة  أشكاله 
غذائية جمة يمكن االستفادة منها 
في تغذية الحيوان بل واالستفادة 
من اآلثار الطبية له في مكافحة 

وبعض  الطفيلية  الديدان  وعالج 
ينعكس  مما  البكتيرية  األمــراض 
الحيوان  وزن  زيــادة  على  ايجاباً 
غذائية  عناصر  من  يحتويه  بما 
تكلفة  وتقليل  معدنية  وأمـــالح 

العليقة.
التوصيات:

زراعــة  مخلفات  مــن  االســتــفــادة   -
مما  الحيوان  تغذية  في  البصل 
إضافيا  اقتصادياً  مورداً  يضيف 
بدالً  بالمملكة  البصل  لمزارعي 

من التخلص منه.
عدم رمي مخلفات زراعة وتجهيز   -
كعلف  ــا  ــه ــخــدام واســت ــبــصــل  ال

يساعد في الحفاظ على البيئة.
عن  األبحاث  من  المزيد  إجــراء   -
كعلف  األخضر  البصل  استخدام 

للماشية والدواجن.
املراجع بالعربية:

تأثير إضافة مسحوق  سيد صبحي. 
البصل على أداء الدجاج الالحم.

محمد احمد خيري. إنتاج محاصيل 
األعالف، الطبعة ١٩٩٩م.

احمد جفون مهلة. إمكانية استخدام 
الــبــصــل األخــضــر كعلف  مــخــلــفــات 

رخيص للحيوان.٢٠١٥م
املراجع باالجنليزية:

Mehlhorn. H, AL-Quraishy. S; AL-
Rasheid K A S and Abdel-Ghaffar F. 
2011.

Addition of a combination of onion 
(Allium cepa) and coconut (Cocus 
nucifera) to feed of sheep stops 
gastrointestinal helminthic infections. 
Parasitol.Res. 108:1041-1046.
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 تشرع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية 
للثروة  القومي  المؤتمر  أقامة  في  والمراعي 
الحيوانية خالل فبراير القادم ٢٠١٨ بمشاركة 
وزراء الثروة الحيوانية بالواليات والعاملين في 
هذا المجال ، والباحثين وأساتذة الجامعات.

يجئ المؤتمرايمانآ منها بإن قطاع الثروة 
الحيوانية له أهمية قصوي في دعم اإلقتصاد 
الوطني وفي األمن الغذائي إلنسان السودان 
وتوفير سبل كسب العيش لقطاع أساسي من 

قطاعات المجتمع السوداني.

يـــصـــاحـــب هــــــذا الـــمـــؤتـــمـــر عـــرض 
بتطوير  تعني  علمية  أوراق  مستخلصات 
قطاع  رأسها  وعلى  الحيوانية  الثروة  قطاع 

الدواجن الذي اصبح من اهم وابرز  صناعة 
القطاعات.

الي  الدراسات اإلقتصادية  تشير معظم 
ان هنالك طلبآ متزايدآ علي لحوم الدواجن 
في السودان وجاءت هذه الزيادة نتيجة لعدة 
نمو  مــعــدالت  إرتــفــاع  ضمنها  مــن  متغيرات 
السلع  مــن  الــدواجــن  لحوم  وتعد   ، السكان 
البديلة للحوم الحمراء مما زاد االقبال عليها 
، ويؤكد خبراء ومنتجون في هذا القطاع وجود 
فرص واسعة في صادرات لحوم الداجن اذا 

تم التحكم في أسعار االعالف. 

األستهالك المحلي :

الخرطوم  ــة  واليـ قدمته  تقرير  كشف 

بلغ  الحالي  الــدواجــن  انتاج  جملة  ن  مؤخرآ 
ــة  والي تنتجه  منها   %٨٠ طـــن(   ٨٠.١٥٣(
من  الحالي  االنــتــاج  يــقــدر  بينما  الــخــرطــوم 
في  طن   ٤١.٠٠٠ حوالي  بالسودان  البيض 

العام.
السودان بفرص استثمار واسعة  ويتمتع 
في مجال صناعة وانتاج الدواجن ولالستفادة 
واليــة  حكومة  طــرحــت  الــمــشــاريــع  تلك  مــن 
بموجبها  تنشأ  استثمارية  خارطة  الخرطوم 
مشاريع كبيرة النتاج الدواجن الالحم وأمات 
الدواجن والجدود بجانب إنشاء مشاريع إنتاج 
الدجاج البياض وزيادة االنتاج الحالي  رأسيآ 
عن  فضال  الحديثة  اآللية  المجازر  وتوفير 

انتاج وتصنيع اعالف الدواجن.

كــشــف الــمــنــتــدى الــعــالــمــي لــالبــتــكــارات 
الزراعية عن الفائزين بجوائز االبتكار الزراعي 
للرقابة  أبــوظــبــي  جــهــاز  يقدمها  الــتــي   ٢٠١٨
هذا  جوائز  على  شركات   ٦ وحصلت  الغذائية، 
العام، حيث حازت شركة »إليت أجرو« اإلماراتية 
على جائزة أفضل ابتكار إلنتاج المحاصيل، عن 
االرتفاع  عالية  المناطق  الستثمار  مشروعها 
لزراعة المحاصيل الصعبة في المنطقة بطريقة 
ايه  كوربوريشن  »فرش  شركة  وحازت  عامودية، 
في  ابتكار  أفضل  جائزة  على  السويسرية  جي« 
ألول  ابتكارها  عن  السمكي،  االســتــزراع  قطاع 
وغير  النطاق  واسعة  حضرية  سمكية  مزرعة 

متصلة بالبحر في العالم.
التمور  إنتاج  في  ابتكار  أفضل  جائزة  أما 
ألترنتيفز«  »نــاتــشــرال  شــركــة  عليها  فحصلت 
مخلفات  الستثمار  مشروعها  عن  الفلسطينية، 
شركة  وحصلت  األعــــالف..  إنــتــاج  فــي  التمور 
جائزة  على  الفنلندية  أوي«  فــارم  »إفــرجــريــن 
مشروعها  عن  الداخلية،  للزراعة  ابتكار  أفضل 
الفواكه  إلنــتــاج  الرأسية  الــزراعــة  لتكنولوجيا 
بنية  ضمن  الــجــودة  عالية  ــار  واألزهـ والخضار 
أطلقت  والتي  كامل،  بيئي  بتحكم  تتمتع  مبتكرة 
الرأسية  المائية  »الــزراعــة  اسم  الشركة  عليها 

.»DFVH - بالتغذية المباشرة

إنتاج  مستوى  بأعلى  التقنية  هذه  وتتمتع 
للمتر المربع الواحد وللمتر المكعب الواحد في 

العالم.
ناشئة  لشركة  ابتكار  أفــضــل  جــائــزة  أمــا 
األسترالية،  »أغيونيتي«  شركة  عليها  فحصلت 
عن مشروعها لتقديم الدعم لصغار المزارعين 
في الدول النامية من خالل تقنيات »بلوك تشين« 
أفضل  جائزة  أما  الذكية..  الهواتف  وتطبيقات 
شركة  عليها  فحصلت  الــعــســل،  لنحل  ابــتــكــار 
الحديث  نظامها  عن  األمريكية،  بيز«  »هيلثي 

لتغذية النحل طبيعياً »بيز فيتا بلس«. 
الفرنسية  »أولــمــيــكــس«  شــركــة  وحصلت 
الحيواني عن  لإلنتاج  ابتكار  أفضل  على جائزة 
ابتكارها القائم على استخدام الطحالب لتغذية 
الــحــيــوانــات واإلنـــســـان والــحــفــاظ عــلــى صحة 

النباتات.
الدولي  السنوي  المؤتمر  بانعقاد  واحتفاالً 
الجمعية  أعلنت  الــعــرب،  النحل  لمربي  األول 
بالنسخة  الفائزين  عن  النحل  لتربية  العربية 
النحل  لتربية  العربية  الجمعية  لجائزة  األولــى 
ألفضل عسل طبيعي بفئتيها االثنتين، والتي تقام 
ومجلس  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  برعاية جهاز 

أبوظبي للجودة والمطابقة.

أفضل عسل سائل حصل غازي  فئة  وعن 
عــلــي الــغــامــدي مــن الــســعــوديــة عــلــى الــجــائــزة 
اإلمارات  من  الشامسي  خلفان  وعلي  الذهبية، 
من  شعيب  ــداهلل  وعــب الفضية  الــجــائــزة  عــلــى 
فئة  وعــن  البرونزية،  الجائزة  على  السعودية 
القنون  راضي  فهد  أفضل قرص شمعي حصل 
وعلي  الذهبية،  الــجــائــزة  على  السعودية  مــن 

الظنحاني من اإلمارات على الجائزة الفضية.
الزراعية  التكنولوجيا  فعاليات  وشهدت 
الزراعية  لالبتكارات  العالمي  )المنتدى  الثالث 
العرب  النحل  لمربي  األول  الــدولــي  والمؤتمر 
ومؤتمر VIV MENA 2018 أبوظبي( مشاركة أكثر 
من ٦٠٠ شركة من أكثر ١٠٠ دولة من مختلف 
أرجاء العالم، حيث عرضت هذه الشركات خالل 
يومي الفعاليات مشاريعها المستدامة في قطاع 

اإلنتاج الغذائي أمام أكثر من ١٥ ألف زائر.
ويــعــقــد الــمــنــتــدى الــعــالــمــي لــالبــتــكــارات 
في  الرئاسة  وزارة شؤون  رعاية  تحت  الزراعية 
الشركة  من  وبدعم  المتحدة،  العربية  اإلمــارات 
و  والدقيق،  األعــالف  وتسويق  إلنتاج  الوطنية 
»أغيونيتي«، ومبادرة البيانات الدولية المفتوحة 
أبوظبي  وصندوق  »غـــودان«،  والتغذية  للزراعة 
للتنمية، ومزارع مدار، وشركة إمارات المستقبل، 

ومركز األمن الغذائي- أبوظبي. 

اخبار قطاع الدواجن بالسودان
د. وفاء موسى تنب
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إن الذي اجتذب أنظار العالم نحو 
انفلونزا الطيور الشديد الضراوة هو 
الخوف على صحة اإلنسان، وخاصة 
مما  عالمية  جائحة  بحدوث  التهديد 
أعمال  لــدعــم  مانحة  أطــرافــاً  دفــع 
جهوزية  اجـــراءات  وتبني  المكافحة 
محتملة  عالمية  لجائحة  تتصدى 
الكثيرون  ويعتقد  الطيور.  النفلونزا 
أن الــعــنــصــر األهــــم فـــي الــتــصــدي 
للمرض  العالمية  الجائحـة  لمخـاطر 
هو مكافحته في الدواجن أوالً بهدف 
اإلنسان  تعـرض  مخـاطر  من  الحد 
لــلــفــيــروس وامــكــانــيــات تــطــوره عبر 
طفرة تأقلميـة أو إعـادة تنظـيم بنيتـه 
قاباًل  فــيــروســاً  ليصبح  البيولوجية 
إلى  اإلنــســان  مــن  بسهولة  لالنتقال 

اإلنسان.
دور مــنــظــمــة االغـــذيـــة والـــزراعـــة 

:FAO العاملية
األغــذيــة  منظمة  أوالً  قــامــت   .
والزراعة بنشر دراسة في العام ٢٠٠٤ 
الوقاية  أجــل  مــن  »توصيات  بعنوان 
شـديد  الطيـور  انفلـونزا  مـرض  من 
في  واستئصاله  ومكافحته  الضراوة 
FAO/ المنظمتان  وبـــادرت  آســيــا. 
مج  برنا  وضع  إلى  أثرها  على   OIE
مشترك يدعى »الخطة االستراتيجية 
أجل  مــن   FAO/OIE للـ  العالمية 
المكافحة التدريجية لمرض انفلونزا 
الطيور شديد الضراوة HPAI، وذلك 
في شهر نوفمبر /تشرين ثاني ٢٠٠٥.

 H5N1 ومنذ ذاك الحـين والفيـروس

انتشار مستمر  للمرض في  المـسبب 
مما أدى إلى ظهور دعم عالمي واسع 
المكافحة  أعمال  في  كبيرة  وزيـــادة 
التي تأمن لها التمويل الكافي بفضل 
الــكــرم الــذي أظــهــره عــدد كبيـر من 
بعض  فيها  بما  الــواهــبــة  ــراف  األطــ
ومصارف  األعضاء  الــدول  حكومات 
التنميـة الدولية ووكاالت التنمية وفي 

مقدمتها منظمة الفاو.
نــشــرتــهــا  ــي  ــتـ الـ الــــدراســــة  إن 
)منظمة   OIE/FAO المنظمتان 
الحيوانية( الصحة  ومنظمة  الــفــاو 

الـسليمة  اإلدارة  »تأمين  وعنوانها 
الظاهرة  األمراض  ألخطار  للتصدي 
أجل  مــن  للظهور  والــعــائــدة  حــديــثــاً 
 Ensuring Good« السلطات  دعــم 

أهمية الشراكة العالمية في 
مكافحة مرض أنفلونزا الطيور

شهد عالمنا في السنوات األخيرة جائحة على مستوى الكوكب لمـرض انفلـونزا الطيور شديد الضراوة HPAI سببه 
تفٍش للعترة الفيروسية H5N1 نتج عنه مرض عابر للحدود في نهاية عام ٢٠٠٣ لينتشر من القا رة األسيوية إلى 
أوروبا ثم إلـى شمال وغرب أفريقيا عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦.وقد نفق بسببه أعداد هائلة من الدواجن باإلضافة إلى اتالف 
المربين للماليين منها، وقد تضرر أصحاب المزارع والتجار وخسروا مداخيلهم بسبب انهيار األسواق نتيجة ألعمال 
المكافحة للمرض والصدمة التي أصابت المستهلكين واالمتناع عن تناول لحوم الدواجن بسبب األخطار الصحية 

على حياة اإلنسان.
ونظراً الن مهمة منظمة األغذية والزراعة )FAO(  ومنظمة الصحة الحيوانية العالمية )OIE( وغيرها من الشركاء 
هي الحفاظ على معيشة شعوب البلدان النامية، فقد دفعتهم هذه الظـروف لتنظيم حملة واسعة لوقف انتشار المرض 

واحتوائه ضـمن المنـاطق الموبـوءة والعمل تدريجياً على التخلص منه

د. وفاء موسي تنب موسي
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 Governance to Address
 Emerging and Re-Emerging
الــدول  في  البيطرية   ٣  »Diseases
العالمية  بالمعايير  لاللتزام  النامية 
الصحة  الصادرة عن منظمة  للجودة 
الحيوانية OIE( تم تحديثها آخرمرة 
عــام ٢٠٠٦، )وتــقــدم هــذه الــدراســة 
انتشار  من  للحد  توجيهية  خطوطاً 
مرض  فيها  بما  الحيوانية  األوبــئــة 
الــضــراوة شـديد  الطيـور  انفلونزا 
تدعيم  قضية  شكلت  وقــد   HPAI
المحـور  البيطريـة  الـسلطات  قدرات 
األســاســي لــوضــع االســتــراتــيــجــيــات 
ــة لــلــمــكــافــحــة الــتــدريــجــيــة  ــ ــــالزم ال
النفلونزا الطيور فـي البلدان الموبوءة 
غير  أخــرى  بلدان  إلــى  انتقاله  ومنع 

موبوءة.
العام ٢٠٠٥ تم اإلعــالن عن  في 
 Global الــدولــيــة  الــشــراكــة  تشكيل 
الطيور  إنفلونزا  حول   Partnership
واألنفلونزا الوبائية لتحقيق االهداف 

التالية:
أنفلونزا  أهــمــيــة  رفـــع  أجـــل  مــن 

الطيور وتنسيق الجهود لمكافحتها.
من  والــتــرصــد  اإلبـــالغ  تحسين 
أجل اإلستجابة بشكل أفضل لألوبئة 

في المستقبل.
ــد ظــهــرت شــبــكــات جــديــدة  ــ وق
الطيور  انفلونزا  علي  والــرد  للكشف 

مثل:
للصحة  ــات  ــ األزمـ ادارة  مــركــز 

الحيوانية.
العالمية  الطيور  أنفلونزا  شبكة 

للمراقبة.
المبكر  لإلنذار  العالمي  النظام 

لألمراض الحيوانية الرئيسية.
:WHO دور منظمة الصحة العاملية

دورها  إطــار  في  المنظمة  تعمل 

الصحة  بمسائل  المتصل  القيادي 
ــد فــيــروســات  ــى رصــ الــعــالــمــيــة عــل
أنفلونزا الطيور وغيرها من فيروسات 
األنفلونزا الحيوانية المنشأ عن كثب 
لترصد  العالمية  شبكتها  خــالل  من 
األنفلونزا والتصدي لها. وبالتحديد، 
العالمية  والمنظمة  المنظمة  تتعاون 
األغــذيــة  ومنظمة  الــحــيــوان  لصحة 
أجل  مــن   FAO العالمية  ــزراعــة  وال
تتبع المخاطر الناجمة عن فيروسات 
أنفلونزا الطيور وغيرها من فيروسات 
األنفلونزا الحيوانية المنشأ التي تثير 
العمومية  الصحة  مــجــال  فــي  قلقاً 

وتقديرها. 
ــائــج تــقــديــر  ــت ــى ن ــ ــاداً إل ــنـ ــتـ واسـ
المخاطر، ترسي المنظمة التدخالت 
المالئمة وتكّيفها بالتعاون مع الجهات 
الــوكــاالت  بــمــا فيها  لــهــا،  الــشــريــكــة 
والسلطات  الحيوان  بصحة  المعنية 
عن  الــمــســؤولــة  الوطنية  البيطرية 
مكافحة أمراض الحيوان التي تشمل 

األنفلونزا والوقاية منها. 
ــدول األعــضــاء في  ويتم ابــالغ ال
الوقت المناسب بأحدث نتائج تقدير 
المتصلة  ــات  ــوصــي ــت وال الــمــخــاطــر 
التأهب  تعزيز  بــهــدف  بــالــتــدخــالت 

واالستجابة.
 ،٢٠٠٣ عام  المرض  انــدالع  بعد 
العالمية  الصحة  منظمة  اعترفت 
أكثر  تقاسم  ــي  إل بالحاجة   WHO
ــن الــلــقــاحــات  شــفــافــيــة وإنــصــافــآ م
والفوائد االخري من هذه الشبكات. 
التي  التعاونية  التدابير  خدمت  وقد 
الطيور  ألنفلونزا  استجابة  أنشئت 
المتعلقة  للبرامج  كــأســاس   HPA1
ــة واألمـــــراض  ــمــعــدي ــراض ال ــ ــاألم ــ ب

الناشئة. 
نبذة عن املرض:

أنفلونزا الطيور هو مرض يسببه 

نوع من أنواع فيروس األنفلونزا ينتمي 
إلي عائلة Orthomyxoviridae تطور 
يصيب  الطيور،  أجسام  في  وتكيف 
بشكل  والــطــيــور  عموما  الحيوانات 
والديك  والبط  الدجاج  مثل:  خاص 
الرومي واالوز، ويمكن أن ينتشر بين 

الطيور البرية والطيور الداجنة.
يعيش الفيروس في دماء الطيور 
برازها  مع  فتخرج  وإمعائها  ولعابها 
غبار  ذرات  إلي  ليتحول  يجف  الذي 
متطايرة يستنشقها الدجاج واإلنسان.

انواع الفيروس:
إلي  االنفلونزا  فــيــروس  ينقسم 
 A ويعتبر A، B، C ثالثة مجموعات
هو األكثر أنتشارآ، ويتواجد في أكثر 
الثديات  أو  باالنسان  من عائل سواء 
الفيروس  وهــذا  الطيور،  أو  األخــري 
بيطرية  أهمية  له  الــذي  الوحيد  هو 
ودائمآ مايرتبط باألمراض التنفسية 
في العديد من الثديات والطيور، أما 
فيروس األنفلونزا C وb فهما يصيبان 
 A األنسان. ينقسم فيروس األنفلونزا
إلي مجموعات حسب وجود البروتين 
والبروتين   ،)H( Haemagglutinin
أن  حــيــث   )N(Neuraminidase
فيروس األنفلونزا يحتوي علي ١ من 
١٦ )H( وعلي ١ من ٩ )N( مختلف، 
والمرضية  االنتيجينية  والــصــفــات 
هذين  أرتباط  علي  تعتمد  للفيروس 
فيروس  تسمية  وعند  األنتيجينين، 
أن  فينبغي  تعريفه  او عند  األنفلونزا 
بنوعه  الخاصة  المعلومات  يتضمن 
والمنطقة  به  أصيب  الــذي  والعائل 
الجغرافية التي ظهر بها ورقم العترة 
أو الساللة والعام الذي تم فيه عزله 

.H،N ثم توصيف
فترة احلضانة: 

تــتــراوح من عــدة ساعات إلــي ٣ 
إلي  تصل  وقد  للطائر  بالنسبة  أيــام 
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٥ أيام في بعض الحاالت، وتمتد إلي 
وتعتمد  للقطيع،  بالنسبة  يومآ   ١٤
الفيروس  جرعة  علي  الحضانة  مدة 
الــطــائــر، طريقة  ونـــوع  ــه،  ــراوتـ وضـ
الطائر  مقاومة  قــدرة  وعلي  العدوي 

للمرض. 
حيث  من  الطيور  أنفلونزا  تقسم 
أساسيين  قسمين  إلــي  االمــراضــيــة 
اإلمراضHPAI((وضعيفة  شــديــدة 

.)LPAI( اإلمراض
خـــصـــائـــص الــــفــــيــــروس املــســبــب 

ألنفلونزا الطيور:
ــواء  ــروس فــي االجــ ــي ــف يــعــيــش ال
الباردة ويستطيع اإلستمرار في الجو 
لمدة  منخفضة  حـــرارة  درجــة  تحت 
فيعيش  الــمــاء  فــي  أمــا  أشهر  ثالثة 
حرارة  درجة  تأثير  تحت  أيام  الربعة 
الــحــرارة  كــانــت  اذا  امــا  ٢٢ درجـــة، 
الفيروس  فيستطيع  جــدا  منخفضة 

العيش ألكثر من ٣٠ يومآ.
تأثير  تــحــت  الــفــيــروس  ــمــوت  ي
أثبتت  وقـــد  عــالــيــة  ــرارة  ــ درجــــة حـ
من  واحد  غرام  أن  الدراسات  بعض 
مليون  إلصابة  كاف  الملوث  السماد 
طائر فهناك أكثر من ١٦ نوعآ لهذا 
وجــدوا  منهم  خمسة  لكن  الفيروس 
في الفم والبراز مما يسهل اكثر في 

اإلنتشار.
فيروس اإلنفلونزا يستطيع البقاء 
الدواجن  بيوت  مثل  االســطــح،  علي 
القابلية  هــذه  وبسبب  أسابيع  لعدة 
للبقاء فإن طرق حفظ الغذاء العادية 
تخفض  لــن  والتبريد  التجميد  مثل 
الملوثة.  اللحوم  الفيروس في  نشاط 
امــا درجـــات الــحــرارة فــي حــدود او 
نشاط  ايــقــاف  علي  تعمل   ٧٠ ــوق  ف
نستنتج  أن  يمكن  فلذلك  الفيروس، 
آمنة،  جيدآ  المطبوخة  اللحوم  بــأن 
لكن المشكلة تكمن في أن التعامل مع 
اللحم المجمد أو المذاب قبل طبخه 

يشكل خطورة 

طرق اإلنتقال:
االتصال بالطيور املصابة.

عــن طــريــق الــطــيــور الــمــهــاجــرة   -
البط،  السابحة،  الــمــاء  )طــيــور 
الطيور  إلـــي  الــشــواطــئ(  طــيــور 
والــرومــي  كالدجاج  المستأنسة 
المباشر  اإلحــتــكــاك  خــالل  مــن 

باإلفرازات الخارجة منها.
عن طريق الفضالت أو االحتكاك   -
غير المباشر مثل المياه المحيطة 
بهذه الطيور أو وجود هذه الطيور 
في حظائر الدجاج، لذلك يعتبر 
الدجاج  تربية  المغلق في  النظام 
هذه  لتفادي  الطرق  أفضل  من 

المشاكل.
ــروس مـــن خــالل  ــيـ ــفـ يــنــتــقــل الـ  -
استنشاق الرذاذ الخارج كإفرازات 

األنف والجهاز التنفسي. 
تنتشر أنفلونزا الطيور غالبا عن   -
الطيور  مابين  االتــصــال  طــريــق 
ومع  السليمة  والطيور  المصابة 
ينتشر  أن  للفيروس  يمكن  ذلــك 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر بــواســطــة 

المعدات الملوثة. 
العمال  عن طريق  العدوي  تنتقل   -
الـــذيـــن يــتــعــامــلــون مـــع الــطــيــور 
المصابة حيث ان الفيروس يكون 

عالقآ بمالبسهم وأحذيتهم.
يمكن للخنازير أن تنقل الفيروس   -
إلــي الــرومــي أو الــدجــاج التركي 
الـــفـــيـــروس  أن  وجــــــد  حـــيـــث 
الــخــاص بــالــخــنــازيــر يــمــكــن أن 
الدجاج  أو  الــرومــي  في  يتواجد 
ــتــركــي، كــمــا انــهــا تــكــون أكثر  ال
الطيور  بفايروس  للعدوي  قابلية 
فيكون  معآ  ــســان  االن ــروس  ــي وف
أختلطت  عــائــل  الخنزير  بــذلــك 
لفيروس  الــوراثــيــة  الصفات  بــه 

وينتج  الطيور  وفيروس  االنسان 
عنه عترة شديدة الضراوة.

أنفلونزا  ســـالالت  بعض  هــنــاك   -
الطيور متواجدة في أمعاء اعداد 
كبيرة من طيور الشاطئ والطيور 
المائية ولكن نادرآ ماتسبب هذه 
ساهمت  وقد  العدوي  السالالت 
صنع  من  البيئية  االنظمة  بعض 
االنسان في تشكيل بيئة أنفلونزا 
تربية  ــي:  الــحــديــثــة وهـ الــطــيــور 
الطيور التجارية في أماكن مغلقة 
الــجــمــاعــات التي  ــي،  كــل بــشــكــل 
أسواق  التجارية،  الدواجن  تربي 
الدواجن  تربية  الحية،  الدواجن 
جمع  وهواية  المنازل  افنية  في 
اسراب الطيور. ولقد كان لتربية 
داخلي  بشكل  التجارية  الدواجن 
انفلونزا  أنتشار  في  األكبر  االثر 
الطيور وأزدادت أنفلونزا الطيور 
بشكل واسع نتيجة لزيادة األنتاج 

التجاري منذ التسعينات.
أسلوب  فأن  سبق  لما  باإلضافة 
تــســويــق الــطــيــور الــحــيــة يـــؤدي إلــي 
التعرض بشكل أكبر لألجزاء الملوثة 

من الطيور. 
البيض:

يمكن لفيروس اإلنفلونزا التواجد 
الخارجية  الــقــشــرة  عــلــي  أو  ــل  داخـ

للبيضة.
األعراض:

ــدي  ــي إحــ ــ ــة ف ــ ــابـ ــ تـــكـــون اإلصـ
الصورتين:

الصورة البسيطة وتكون بإنتفاش 
الريش، قلة إنتاج البيض، رقة قشرته، 
إستهالك  في  نقص  الشهية،  فقدان 
مثل  تنفسية  أعراض  وهناك  العلف، 
وأعــراض  التنفس  وســرعــة  السعال 

معوية مثل األسهال. 
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الحادة  وهي  الثانية  الصورة  أما 
والتي تنتهي بموت الطائر خالل ٤٨ 
ساعة. وتكون األعراض بانتفاخ حول 
العين،احتقان الملتحمة، تورم العرف، 
تورم بالرأس أحتقان وزرقة باألرجل، 
وفـــي بــعــض االحـــيـــان حـــدوث نــزف 
دمـــوي وعـــدم الــقــدرة علي الــوقــوف 
الريش،  أنتفاش  أســهــال،  والحركة، 
صعوبة التنفس، نقص حاد في إنتاج 

البيض والنفوق المفاجئ. 
من العالمات المميزة في الطيور 
النافقة: وجود بقع نزفية علي السطح 
الداخلي لعظمة القص، ووجود نزيف 

بالعضالت وبقع نزفية علي البطن.
لتجنب  إتباعها  الواجب  اخلطوات 

إنتشار العدوي إلى االنسان:
ــوم غــيــر  ــحـ ــلـ ــــالط الـ ــت مـــنـــع إخــ  -
الجاهزة  اللحوم  مع  المطبوخة 

لالكل لتفادي التلوث 
ثم  النية  األطعمة  مالمسة  عدم   -

المطبوخة بدون غسل اليدين
االبتعاد عن تناول البيض النئ أو   -
المسلوق بدرجة حرارة منخفضة 
غسل اليدين واألسطح واألدوات   -
باللحم  أتصال  علي  كانت  التي 
بعد التعامل مع اللحم المجمد او 

البيض النئ 
الطبخ الجيد للبيض واللحم وفي   -

درجات حرارة تصل ٧٠ م
التخلص من الطيور المصابة او   -

المتعرضة لإلصابة.
إبعاد االطفال عن الطيور.  -

وقفاز  مريلة  واقــي،  حــذاء  لبس   -
عند التعامل المباشر مع الطيور

الحد من أنتقال الطيور الداجنة   -
بين البلدان 

ــع الــكــمــامــات لــلــوقــايــة في  وضـ  -
االماكن التي ينتشر بها المرض 

الحاالت  علي  المبكر  التعرف   -
الطيور  ووضع  اصابتها  المشتبه 
بالستيكية  اكــيــاس  فــي  النافقة 

محكمة وابالغ السلطات عنها.
النافقة  الــطــيــور  مــن  التخلص   -

بشكل مالئم.

تطهير وتعقيم المزارع المصابة.  -
ذبح الطيور:

الجماعي  لــلــذبــح  ــا  ــم دائ يــلــجــأ 
المرض  مخاطر  من  للتقليل  للطيور 
المصابة  الــطــيــور  قــتــل  طــريــق  عــن 
تصاب  أن  المحتمل  مــن  الــتــي  أو 

بالفيروس.
والزراعة  الغذاء  منظمة  كتيب 
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علي  بالسيطرة  الــخــاص  العالمية 
شديدة  الطيور  أنفلونزا  فيروسات 
األمراض ينصح بإستراتيجية تقسيم 
مصابة  منطقة  عن  بالكشف  تبدأ 
)Infected Area( حيث أدي فحص 
الطيور المصابة إلي نتيجة إيجابية. 

ــع الــــدواجــــن فـــي هــذه  جــمــي
جميع  بينما  ذبحها  يتم  المنطقة 
ــي ٥  ــ ــاطــق فـــي حــــدود ١ إل ــمــن ال
المصابة  المنطقة  مــن  كيلومتر 
تعتبر منطقة محظورة، حيث توضع 
مشددة  رقابة  تحت  المنطقة  هذه 

من  كيلومتر   ١٠ إلي   ٢ حــدود  في 
المنطقة المحظورة.

ال ينصح بالذبح في أي منطقة 
غير المنطقة المصابة إال في حال 

وجود دليل علي اإلنتشار.

اإلجراءات املوصي بها للوقاية ومكافحة أنفلونزا الطيور يف البلدان ذات الوضع الوبائي املتباين:
االجراءات المساعدة نوع اإلجراءات الموصي بها األهداف الوضع الوبائي للبلد

ــيـــطـــري وتــوعــيــة  ــبـ االرشـــــــــاد الـ  -
المواطنين والحمالت االعالمية.

نظم  وتصنيف  الــدواجــن  احــصــاء   -
التربية والتوزيع الجغرافي.

االجتماعية  ــجــوانــب  ال مــنــاقــشــة   -
بمكافحة  المتصلة  واالقتصادية 
المصالح  اصــحــاب  مــع  ــمــرض  ال
مــزارع  تأهيل  ــادة  وإعـ )التعويض 

الدواجن(.
الخاص  والقطاع  الحكومة  ألتزام   -
لقطاع  الــالزمــة  المقاييس  بوضع 

الدواجن.
تفاصيل  لمعرفة  وبائية  تحريات   -
تطورات المرض وفعالية اجراءات 

المكافحة.
رصد الفيروس لتتبع مراحل تحوله   

البنيوي.
الـــتـــواصـــل الــمــســتــمــر بــســلــطــات   -

الصحة العامة.
البيطرية  السلطات  قدرات  تعزيز   

وسد الثغرات الهامة بشكل كامل.
الخاص  القطاع  مسؤوليات  زيــادة   -

وقدرته علي الوقاية والمكافحة.

تــقــيــيــم إمــكــانــيــة دخـــول   -
ــمــرض عــبــر الــمــســارات  ال

المحتملة.
تقييم  علي  المبني  الرصد   -
للكشف  بالنسبة  المخاطر 
ــبـــكـــر والــتــشــخــيــص  الـــمـ

واإلبالغ الوبائي.
ــاج  ــت ــاع ان مـــراجـــعـــة أوضــــ  -
الدواجن واألسواق لتحديد 
للمخاطر  المولدة  العوامل 
انفلونزا  بانتشار  المتصلة 

الطيور والتصدي له
الــدواجــن  استيراد  تنظيم   -
العبور  مــراكــز  مراقبة  مــع 

الحدودية.
ــة  ــي ــط عــمــل ــطــ وضـــــــع خــ  -
للحاالت الطارئة وتجربتها 
الحالية  ــقــدرات  ــل ل وفــقــآ 

للسلطات البيطرية.
سد النقص في االحتياجات   -

الهامة للسلطات البيطرية

منع دخول المرض ١. خالي من المرض

رصد وبائي منظم ومرتكز   -
يلتزم  المخاطر  تقييم  علي 
لل التوجيهية  بالخطوط 
OIE لبرهان خلو الدواجن 

H5N1 من فيروس

تأكيـــد الخلـــو مـــن المـــرض 
بعد االســـتئصال
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تنفيذ اإلجراءات أعاله مع:
األعـــدام الرحيـــم للطيـــور الموبـــوءة والطيـــور المخالطـــة والخطـــرة   -

وبائيـــآ
التخلص من الطيور النافقة والتطهير.  -
وضع األماكن المصابة تحت الحجر.  -

اعمال الرصد في المناطق المحيطة بالتفشيات.  -
تنظيم نقل الدواجن ومنتجاتها  -

تنظيم أوضاع أسواق الدواجن الحية.  -
ــتنتاج  ــي حاالسـ ــي فـ ــن الوقائـ ــر للتحصيـ ــوء المبكـ ــة اللجـ أمكانيـ  -
تعـــدد التفشـــيات القليلـــة المتباعـــدة الدالـــة علـــي أنتشـــار غيـــر 

معـــروف للفيروســـات.
ابالغ سلطات الصحة العامة بالوضع الوبائي  -

األحـــوال  خطـــط  تنشـــيط 
ئـــة ر لطا ا

تنفيـــذ اجـــراءات الـــرد الســـريع   -
ــؤر  ــر البـ ــة الحصـ ــي محاولـ فـ
األنتشـــار  قبـــل  المرضيـــة 

لإلصابـــات الواســـع 

٢- تفشيات متفرقة

إتخاذ اإلجراءات العامة اعاله باإلضافة إلي التالي:
إمكانية التقليل من إعدام األفواج الموبوءة.  -

توســـيع دائـــرة التحصيـــن اإلســـتراتيجي الشـــامل فـــي المناطـــق   -
الموبـــوءة المحـــددة أو المعرضـــة لإلصابـــة ومـــزارع الدواجـــن.
التـــزام قطـــاع الصحـــة العامـــة الرســـمي بتوجيـــه النـــداءات للحـــد   -

مـــن التعـــرض لإلصابـــة واتخـــاذ اإلجـــراءات الوقائيـــة

زيـــادة اجـــراءات المكافحـــة فـــي 
وخاصـــة  الموبـــوءة  المناطـــق 

التفشـــيات حـــدود  حـــول 

٣- تفشيات واسعة األنتشار

نقس األجراءات أعاله باألضافة للتالي:
وضع الخطط اإلستراتيجية الطويلة األمد.  -

توسيع حمالت التحصين الوقائي.  -
ــل  ــل نظـــام أفضـ ــية الحساســـة مـــن أجـ ــاط المعيشـ تحديـــث األنمـ

لتربيـــة الدواجـــن وتســـويقها واالمـــن البيلوجـــي.

للمـــرض  المكافحـــة  إجـــراءات 
لمســـتوطن ا

اســـتيطان  حـــال  فـــي   -٤
ض لمـــر ا

املراجع: 
1_Avian influenza strains are those well adapted to birds” ENROPEAN CENTRE PREVENTION AND CONTROL.

2_Avian and pandemic influenza: The” Global Response”. Avian Influenza Action Group، United states Department of 
state.Oct 2008. 

3_ Brown،I. H.(2009).: Alexander،D.J ”History of high pathogenic avian influenza”. Rev.Sci. Tech. 28 (1):19 – 38.

4-The Global strategy for prevention and control of H5N1Highly pathogenic avian influenza.
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المساقي  ــاع  ارتــف ضــبــط  يــجــب 
تكون  بحيث  المعلقة  األوتوماتيكية 
الطائر  ظهر  مستوي  عند  شفتها 
فترة  طـــوال  مستمرة  بصفة  وذلـــك 
الــنــمــو، خـــالل فــتــرة الــحــضــانــة يتم 
على  األوتــومــاتــكــيــة  المسقي  وضـــع 
وملء  األبــالكــاج  الخشب  من  قاعدة 
شفتها بالكامل وذلك حتى يسهل علي 
الكتاكيت التعرف عليها ويستمر ذلك 
بعد  ثم  ــي  األول ساعة   ٢٤-٣٦ لمدة 

في  الــمــاء  مستوي  خفض  يتم  ذلــك 
الشفة بحيث ال يزيد عمق الماء فيها 
المساقي  غسل  يجب  ١.٥ســم،  عن 
اليوم علي األقــل وهــذا أمر  مرة في 
يجب علي المدير الناجح التأكد منه 

بنفسه.
الحراري  اإلجهاد  فترات  خــالل 
البارد  الماء  توفير  علي  العمل  يجب 
يساعد  ــبـــارد  الـ الـــمـــاء  ــلــطــيــورألن  ل
ارتفاع  حدة  من  التخفيف  في  كثيراً 

أنه يشجع علي  كما  الحرارة  درجات 
خزان  يكون  أن  يفضل  الماء،  شــرب 
وال  األبــيــض  البالستيك  مــن  المياه 
ألنها  المعدنية  ــات  ــخــزان ال يفضل 
العمل  يجب  للصدأ،  عــرضــة  تــكــون 
وخــروج  دخــول  فتحات  حماية  علي 
الماء من القوارض والحشرات وعدم 
السماح لها بالدخول إلي داخل خزان 
أن  علي  التأكيد  يجب  كذلك  المياه، 
خزان  من  الماء  خــروج  فتحة  تكون 

جودة مياه الشرب

تأخذ التغذية االهتمام األكبر من مديري محطات إنتاج الدواجن مع أن إدارة مياة الشرب من األهمية بمكان ألن 
﴾ )األنبياء: ٣٠(، فإلى جانب أن الماء  الماء هو أصل الحياة كما قال سبحانه وتعالى ﴿َوَجَعلْنَا ِمَن الَْماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ
الحيوية  بالمضادات  الطيور  التي تكون ذائبة فيه فهو وسيلة إلمداد  الغذائية األخرى  العناصر  يمد الطيور ببعض 

والتحصينات.
من أهم النواحي الفنية في إدارة مياة الشرب هو تحديد عدد المساقي ومستوي الماء فيها وارتفاع المساقي بالنسبة 
لجسم الطائر، وخالل فترة الحضانة تكفي المسقاة الواحدة األوتوماتكية المعلقة )تشبه الناقوس أو الجرس( حوالي 
١٥٠ كتكوت إلي جانب ضرورة استخدام المساقي اليدوية المقلوبة، وبعد انتهاء فترة الحضانة تكفي المسقاة الواحدة 
األوتوماتكية المعلقة حوالي ٨٠ طائر، وفي حالة استخدام حلمات الشرب فإنه خالل فترة الحضانة تكفي الحلمة 
الواحدة ١٥ كتكوت إلي جانب ضرورة استخدام المساقي اليدوية وبذلك تكفي الحلمة الواحدة ١٠ كتاكيت، وبصفة 
عامة يجب أن ال تمشي الطيور مسافة أكثر من ٢م حتى تجد حاجتها من الماء، يجب ضبط ارتفاع حلمات الشرب 
بحيث يصل المنقار إلي أسفل الحلمة ألن انخفاض مستوي الحلمات يصعب عملية الشرب في الطيور كذلك وجود 
الحلمات في مستوي أعلى من الطيور يحول دون تمكن الطيور صغيرة الحجم من الشرب وبالتالي يختل تجانس القطيع.

السيدة/ غادة زكريا عيد
ghadae5@gmail.com باحثة يف علوم تغذية الدواجن، بريد الكتروني
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المياه علي ارتفاع ١٠ سم علي األقل 
من قاع الخزان وذلك حتى ال تدخل 
الرواسب أو الشوائب إلى خط المياه 
بالتأكيد  وهــذا  الطيور  إلــي  الداخل 
يساعد علي حماية مرشحات )فالتر 
علي  يساعد  وكذلك  المياه   )Filters

عدم انسداد حلمات الشرب.
ــات وعــنــد  ــ ــه ــ فـــي قــطــعــان األم
بنظام  الــغــذائــي  التقنين  اســتــخــدام 
التصويم يوم بعد يوم يجب فتح الماء 
بساعة  العلف  تقديم  قبل  للطيور 
من  االنتهاء  بعد  وتــركــه  ــل  األق علي 
األقل  علي  ساعة  لمدة  العلف  تناول 
وذلك حتى ال يحدث اختناق للطيور 
كبيرة  كميات  تناول  نتيجة  )زوران( 
واحدة، كذلك يجب  دفعة  العلف  من 
فتح الماء لمدة ساعة على األقل في 
آخر النهار، وفي أيام التصويم )التي 
توفير  يجب  العلف(  فيها  يُــقــدم  ال 
صباحاً  ساعة  لمدة  للطيور  المياه 
وساعة في منتصف النهار، وال يفوتنا 

أن  التأكيد علي  إلي  المقام  في هذا 
المحدد األساسي  الطيور هو  سلوك 
الذي يبني عليه المدير الناجح قراره 
إلي  المقدمة  المياه  كميات  بــزيــادة 
ارتــفــاع  فــتــرات  ففي  ال،  أم  الطيور 
درجات الحرارة يفضل إطالة فترات 
الشرب، هناك قاعدة هامة تقول أن 
»كمية المياه المستهلكة تبلغ ١.٥-٢ 
وذلك  المستهلك  الغذاء  كمية  ضعف 
إلي  °م وتصل  عند درجة حرارة ٢٢ 
٢.٥-٣ أضعاف عند درجة حرارة ٢٨ 
°م« وهذا مؤشر هام جداً ينبغي أخذه 

دوماً في الحسبان.
ــار  فــي حــالــة االعــتــمــاد علي اآلب
فإن  الــمــزرعــة  فــي  للمياة  كمصدر 
المكان  باختالف  الماء تختلف  جودة 
ويوضح  التربة،  وتركيب  البئر  وعمق 
الممكن  الملوثات  أهــم   )١( جــدول 
ــذلــك البــد  تــواجــدهــا فــي الــمــاء، ول
الشرب  مياه  لتعقيم  نظام  وجود  من 
تقديمها  قبل  وذلــك  مستمرة  بصفة 

للطيور حتى يساعد ذلك علي تقليل 
بـــاإلمـــراض، فقبل وصــول  ــة  اإلصــاب
وتطهير  تنظيف  يــجــب  الــكــتــاكــيــت 
ــداً،  خـــزانـــات وخــطــوط الــمــيــاه جــي
بصفة  المياه  خطوط  تطهير  ويجب 
دوريــة، كذلك يجب كل فترة تنظيف 
مرشحات المياه وزيادة ضغط المياه 
أي  دفــع  بهدف  الخطوط  داخــل  في 
داخــل  فــي  عالقة  تكون  قــد  رواســـب 
مطهرات  استخدام  يجب  المواسير، 
بها  الموصي  للتركيزات  طبقاً  المياه 
حتى يتحقق الهدف المطلوب )جدول 
التأكيد علي ضــرورة عدم  ٢(، يجب 
ــاه قبل  ــي ــم ــرات ال اســتــخــدام مــطــه
الشرب  ماء  في  التحصين  استخدام 
بمدة ال تقل عن ٤٨ ساعة ألن هذه 
التحصين،  علي  تقضي  المطهرات 
ويوضح الجدوالن ٢و٣ أهم خصائص 
تطهير  في  المستخدمة  المطهرات 

خطوط المياه وتطهير المياه.
جدول )١( المواصفات القياسية لمياه الشرب

المستوي المادة الملوثة
المثالي

الحد القصي 
المسموح به 

المشاكل التي يسببها

وجودها بأعداد قليلة ال يسبب أن مشاكل١٠٠/مل٠/ملالبكتريا الكلية
بكتريات القولونيات 

 Coliforms
وجود بكتريا القولونيات يعني تلوث الماء بالزرق٥٠/مل٠/مل

)ppm( زيادتها عن ٢٠ يسبب ضعف معدالت األداء. ١٠٢٥النيترات

)ppm( ٦٠٠الكالسيوم--

)ppm( يسبب اإلسهال.١٤١٢٥الماغنسيوم

)ppm( يسبب وجود رواسب سوداء في الصمامات مما يعمل علي ٠.٠١١.٠المنجنيز
تسرب الماء من المساقي، تلوث المساقي باللون األسود.
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)ppm( ٢١٠الحديد
وجوده بمستويات عالية يعتبر آمناً بالنسبة للطيور إال أن 
طعم الماء يتغير )طعم معدني( كما أنه يعمل علي تغيير 

لون المساقي.
)ppm( يسبب اإلسهال.٣٢٥٠الصوديوم

)pH( انخفاضه عن ٦ يسبب ضعف معدالت األداء.٦.٨-٧٧.٥رقم الحموضة
)ppm(يسبب اإلسهال.١٤٢٥٠الكلور

)ppm( تسمم الكبد.٠.٠٠٢٠.٠٦النحاس
)ppm( يسبب اإلسهال.١٢٥٢٥٠السلفات

جدول )٢( منظفات ومطهرات خطوط المياة

خالل تواجد الطيورما بين الدورات )عدم وجود الطيور(
الخزان الكبيرنسبة التخفيفالخزان الكبيرنسبة التخفيف

٥٠٠ جم/١٠٠٠ لتر٥٠ جم/لتر٢ كجم/١٠٠٠ لتر٢٠٠ جم/لترحامض الليمونيك )الستريك(
٤ لتر/١٠٠٠ لتر٥٠ مل/لتر٨ لتر/١٠٠٠ لتربدون تخفيفالخل

١٠٠ لتر/١٠٠٠ لتر٢٥ مل/لتر١٠٠٠/٢٠٠ لتر١٠٠ مل/لترمحلول الكلور المركز
١٠٠٠/٥٠ لتر٥ مل/ لتر--بيروكسيد الهيدروجين

٥٠٠ مل/ ١٠٠٠ لتر١٠٠ مل/لتر--اليود
جدول )٣( خصائص مطهرات مياه الشرب

الخصائصالمطهر

رخيــص الثمــن، يصبــح غيــر فعــال فــي وجــود المــواد العضويــة، يســب تــآكل المعادن الكلور
عندمــا يصــل تركيــزه إلــى ٧٥ جــزء فــي المليــون خاصــة مــع الحديــد المجلفــن.

يسبب تآكل المعادن إذا زاد تركيزه عن ٥ جزء في المليون.اليود
يسبب تآكل المعادن بشدة.بيروكسيد الهيدروجين

ــة، اســتعمالها بتركيــزات منخفضــة مركبات األمونيا ــة فــي وجــود المــواد العضوي تصبــح غيــر فعال
يحافــظ علــي ثبــات أدويــة الفوســفور.

يحافــظ علــي ثبــات المضــادات الحيويــة التيتراســيكلين، يســتخدم بــدالً مــن الســكر حامض الليمونيك )الستريك(
كحامــل لمخلــوط الفيتامينــات واألمــالح المعدنيــة، يســبب تــآكل الحديــد المجلفــن.

 References املراجع
كتاب »فسيولوجيا التناسل وتطبيقاتها في مزارع أمهات 
الوفاء  دار  الناشر  عبيد،  أمين  طارق  د./  أ.  الدواجن«، 

لدنيا الطباعة والنشر باإلسكندرية عام ٢٠١٣.

Leeson, S. and J.D. Summers, (2005). Feeding Programs for 

Broiler Breeders. In: Commercial Poultry Nutrition, Third 

Edition (Eds, Leeson, S. and J.D. Summers). Nottingham 

University Press, England, pp. 297-343.
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ــبــــداحملــــســــن الـــســـهـــلـــي  ــة عــ ــ ــركـ ــ شـ
للتجارة

ــن اوائـــــــل الـــشـــركـــات  ــ ــر م ــب ــت ــع ت
ــاء مــشــاريــع  الــمــتــخــصــصــة فـــي انـــشـ
على  عـــالوة  مفتاح  تسليم  ــدواجــن  ال
الحديثة  الــدواجــن  مــعــدات  كافة  بيع 
للهناجر  الــمــســحــوب  واأللـــومـــنـــيـــوم 
التي  الغيار  وقطع  المحمية  والبيوت 
ــمــعــدات بــمـــــزارع  تــخــدم اآللــيــات وال
ــد  ــوري ــت ــن، كــمــا تــخــتـــــص ب ــ ــدواجـ ــ الـ
الطـاقـــات  ذات  الكهربائية  المولـدات 
المختلفــة )٢٥٠ مولد بالسنة( لكبرى 
الشركات المحلية مثل أرامكو، الحرس 
وأهمها  العربية  الدول  وبعض  الوطني 

السودان، اليمن، االمارات وسوريا.
شركة مصنع اخلليج للصناعات 

املعدنية ومعدات الدواجن
تصنيع  في  تطورا  األكثر  المصنع 
باستخدام  المعدنية  األعــمــال  كــافــة 
بأعلى  الــعــالــمــيــة  الــتــقــنــيــات  ــدث  أحــ

مستويات التنفيذ والجودة.
الصناعات  كــافــة  فــي  متخصص 
المعدنية وسحب االلومنيوم والشينكو، 
والــالحــم  الــبــيــاض  بــطــاريــات  صناعة 
ومجاري  المعزولة  الحظائر  وأبـــواب 
التبريد وكل مايخص معدات الدواجن 

وقطع الغيار المتعلقة بها.
ــن الــســهــلــي  ــسـ ــداحملـ ــبـ مـــصـــنـــع عـ

خلايا التبريد
خاليا  تصنيع  في  الرائد  المصنع 
واآللــيــات  التقنيات  بــاحــدث  التبريد 

الحديثة.
لــخــدمــة الــعــمــالء بــاقــل األســعــار 
الــعــالــمــيــة لخاليا  الـــجـــودة  ومــحــاكــاة 

التبريد الورقية السليولوزية.
شركة زغوان للصناعة والتجارة

القالئل  من  زغــوان  شركة  تعتبر 
على خطوط  تستحوذ  التي  بالمملكة 
من  الشامل  البيطري  للعالج  كاملة 

مطهرات،  بيطرية،  لقاحات  أدويــة، 
الشركة  وتستحوذ  أعالف.  اضافات 
الشركات  مــن  مجموعة  وكــالــة  على 

العالمية الرائدة:
1/ MSD Animal Health.
 “Intervet -Schering-Plough”
2/ Hipra.
3/ Farvet.
4/ Jovet.

العامليةانترفيت   MSD شركة   /١
شيرينج باو

عالميا  االولـــي  الشركة  تصنف 
البيطرية  واألدويــة  اللقاحات  النتاج 
وحيوانات  ــدواجــن  ال قــطــاع  لخدمة 
الــمــزرعــة بــاالضــافــه الـــى ابــداعــهــا 
األكثر  الــلــقــاحــات  بــانــتــاج  وتميزها 
كفاءة وفعالية للحماية ضد األمراض 

المختلفة.
وانترفيت  زغـــوان  شركة  تسعي 
مطالب  لتلبية  دومـــا  ــالو  ب شيرينج 

شركة عبدالمحسن السهلي القابضة
Abdulmohsin Al-Sahli Holding Co.

تأسست على يد الشيخ / عبدالمحسن بن سعد عبداهلل السهلي وذلك منذ قرابة النصف قرن تقريبا، تحديدا كانت 
البداية في عام ١٩٨٠ وتعد شركة عبدالمحسـن السهلـي القابضـة من الشركات الرائدة في التصنيع وإنشاء مشاريع 
الدواجن والبيوت المحمية والبيوت الجاهزة ومن الشركات المميزة في مجال التجارة والزراعة والخدمات البيطرية 

وتضم المجموعة العديد من المؤسسات والمصانع التي تخدم انشطتها :
Established by Chiekh / Abdulmohsin bn Saad Abdullah Al-Sahli since half of the century, by the 
year 1980 to be more specific. Abdulmohsin Al-Sahli Holding Co. is considered a leading multi 
activity Co. in trading, construction and manufacturing having official agency for many international 
Companies.
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خالل  من  وذلــك  وطمئنتهم  العمالء 
بالمختبرات  وتحليلها  العينات  أخذ 
بـــاألردن  انترفيت  بشركة  الخاصة 
عن  بحثا  فقط  مجاني  بشكل  وذلــك 

رضا عمالئنا الكرام.
اولى الشركات المنتجة للكثير من 
اللقاحات على سبيل المثال التحصين 
والعشر  عترات  الثماني  ذو  المعوي 

.)Covexin8, Covexin10( عترات
تنفرد بالريادة في جودة المنتجات 
باألبحاث  وتمسكها  لحرصها  وذلــك 

العلمية المستمرة والمتعاقبة.

٢/ شركة Hipra األسبانية
ــوى الـــشـــركـــات االوروبــــيــــة  ــ ــ اق
اللقاحات  ــاج  ــت ان فــي  المتخصصة 
عالم  في  عالميا  البيطرية  ــة  واالدوي

الدواجن وحيوانات المزرعة.

ــوان على  ــ ــ حـــرصـــت شـــركـــة زغ
التعاقد مع شركة هيبرا لتكون وكيلها 
العربية  المملكة  ــل  داخـ الــحــصــري 
توفير  على  حرصا  وذلــك  السعودية 
المتميزة  واألدوية  اللقاحات  مختلف 
حاجة  لتلبية  السعودي  الــســوق  فــي 
عمالئنا الكرام من جميع المنتجات.

المتواجد  الوحيد  مصنعها  من 
األراضــي األسبانية تخرج جميع  في 
الى  ولــقــاحــات  أدويـــة  مــن  منتجاتها 

مختلف الدول حول العالم. 
3/ شركة Farvet الهولندية

اعـــرق الــشــركــات االوروبــيــة في 
للدواجن  البيطرية  ــة  ــ األدوي ــتــاج  ان

وحيوانات المزرعة.
تتميز الشركة بجودة منتجاتها مع 
الحفاظ على سعر منافس في السوق 

السعودي.

على  الشركة  منتجات  وتحظى 
نتائج  لثبات  بالمملكة  العمالء  ثقة 

منتجاتها.

4/ شركة Jovet األردنية
اقوى الشركات العربية المتخصصة 
األعالف  وأضافات  األدويــة  انتاج  في 
في اشكالها المختلفة السائلة والبودرة 

للدواجن وحيوانات المزرعة.
الشركات  منتجاتها  جودة  تضاهي 

االوروبية.
بالسمعة  الشركة  منتجات  تتمتع 
والــجــودة  الــكــفــاءة  حــيــث  مــن  الطيبة 
التي يشهد بها جميــع عمــالء المملكة 
توفر  الى  باالضافة  السعودية  العربية 
كل  تشمل  التي  المنتجات  من  العديد 
خــطــوط الــعــالج فــي مــجــال الــدواجــن 

وحيوانات المزرعة.

سعادة المكرم رئيس مجلس ادارة شركة عبدالمحسن السهلي القابضة وفى ضيافته وزراء الزراعة بدول مجلس التعاون 
الخليجي بالمعرض الزراعي السعودي.
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وكما نعلم الطبيعة الفسيولوجية للطيور 
تحافظ   ،Homeothermic كائنات  فهي 
على درجة حرارة جسمها ثابتة نسبياً بغض 
الحرارة  درجــة  في  تغيرات  اي  عن  النظر 
الطائر  جسم  أن  وحــيــث  بــهــا.  المحيطة 
اإلنسان  مثل  عرقية  غــدد  على  يحتوي  ال 
فجلد الطائر يحتوي على غدد دهنية مما 
يشكل إعاقة تحول دون تمكنه من التخلص 
العادية  الظروف  الزائدة،ففي  الحرارة  من 
يفقد الطائر الحرارة التي ينتجها من خالل 
للفقد عن طريق اإلشعاع  الطرق المختلفة 
 Convection والــحــمــل   Radiation
إلى  باإلضافة   Connection والتوصيل 
البيض،  ووضــع  والتبرز  الزفير  مياه  تبخر 
ينتجها  التي  الحرارة  مقدار  يزداد  وعندما 
يبدأ  يفقدها  التي  تلك  عن  بكثير  الطائر 
الــطــائــر فــي الــلــجــوء الــي آلــيــات إضافية 
ليزيد   Panting اللهاث  وهــي  إستثنائية 
الفقد الحراري عن طريق التنفس، ونتيجة 
ثاني  فقدان  يزداد  )اللهاث(  الزفير  لفرط 
أكسيد الكربون CO2 مما يحدث خلل في 
الطائر  بجسم  القاعدي  الحمضي  التوازن 
في  خلل  ويتبعه   Acid-base balance

المعادلة األيونية مع ارتفاع شديد في قلوية 
لزوجة  فتزيد   Blood Alkalosis الدم 
الدم ويرتفع ضغطه مما يؤدي إلى انفجار 

في شرايين الكبد والمخ والكليتين.

ــالحــظ أبـــرز  بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك ن
التغيرات الفيسيولوجية التالية:

صعوبة في التنفس يتبعه حاالت تشنج.  -

إزديــاد  وبالتالي  البولي  اإلدرار  إرتفاع   -
إستهالك الماء.

إنــخــفــاض إســتــهــالك الــعــلــف مــحــاولــة   -
 Heat الــهــضــمــيــة  الـــحـــراره  لــخــفــض 

.Increment

فقدان وزن الطائر حيث أن الطاقة يتم   -
المختزنة  البديلة  الــمــواد  من  إنتاجها 

)الدهون والبروتينات(.

 Electrolytes ــوارد  ــشــ ــ ال فـــقـــدان   -
كنتيجة  للكالسيوم  السيئ  واالمتصاص 
لمحاولة التكيف الفسيولوجي اإلستثنائي 
حيث يحدث نموا متأخرا وعرجا وقشر 

بيض هش مع فرشة رطبة.

ــحــرارة  مــع إســتــمــرار إرتــفــاع درجـــة ال  -
نفوق  حــاالت  تحدث  للطائر  الداخلية 
الــدم  قلوية  درجـــة  ــفــاع  ارت عــن  ناجمة 
أو  واختناقه  القلوية  بغيبوبة  لدخوله 

قصور قلبه عن العمل.
لتأثير  األبحاث  من  العديد  وأشــارت 
اإلجهاد الحراري على اإلستجابة المناعية 
للطيور وكذلك سالمة األمعاء حيث لوحظ 
التهاب  عــن  ــحــراري  ال اإلجــهــاد  مسؤولية 
للسلمونيال  البكتيري  العد  وزيــادة  األمعاء 
ــاد الـــحـــراري.  ــهـ فـــي األنــســجــة بــعــد اإلجـ
المغذيات،  تقل هضم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
تدخل  الستراتيجيات  الحاجة  يدعم  مما 
الحراري  اإلجهاد  اثار  لتخفيف  استثنائية 
ــة، وتــشــمــل تلك  ــاجــي ــت ــاءة اإلن ــف ــك عــلــى ال
من  ــة  ــ اإلداري الــتــدخــالت  االستراتيجيات 
تصميم العنابر وجودة التهوية وتوافر المياه 
الباردة وما إلى ذلك باإلضافة إلى صياغة 
نظام غذائي استثنائي وفقا للحالة األيضية 
للطيور نتيجة لإلجهاد الحراري باستخدام 
مكونات أعالف ذات جودة عالية لها قابلية 
أعلى للهضم وكذلك إضافات األعالف التي 
تدعم الهضم وتحافظ على سالمة األمعاء 

اإلجهاد الحراري في الدواجن
 العواقب والحلول الممكنة

  يسعى الجميع للوصول إلى اداء إنتاجي أمثل يتماشى مع اإلمكانيات الوراثية لسالالت الدجاج الحديثة، وتوصي دائما دالئل 
الرعاية لتلك السالالت بالحفاظ على درجات الحرارة المثلى لتربية الدواجن في مدى يتراوح بين ٢١ - ٢٧ م فيما عدا األفراخ 
)الصيصان(، حيث تحتاج إلى درجات حرارة أعلى وباألخص في األيام األولى فيما يعرف بفترة التحضين. ولكن من الصعب 
المحافظة على تلك المثالية في ظل الظروف الحقلية الواقعية. ومن أبرز األثار السلبية لإلجهاد الحراري لدجاج التسمين 
إلى  باإلضافة  الغذائي،  التحويل  وضعف  العلف  استهالك  وانخفاض  الوفيات،  معدل  وزيــادة  النمو  معدل  انخفاض  التجاري 

إنخفاض إنتاج البيض وإنخفاض وزن البيضة وجودة القشرة بالدجاج البياض.

ترجمة د. محمد صالح
مدير عام اخلريف البيطرية
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إضافات  إدراج  المثال  سبيل  على  للطيور 
والمعادن  األكــســدة  مــضــادات  مثل  علفية 
والبريبيوتيك  والبروبيوتيك  والفيتامينات 
في  الغذائية  والمكمالت  الشوارد  وإضافة 

مياه الشرب. 
التدخالت  أهم  يلي  فيما  ونستعرض 

لمواجهة اإلجهاد الحراري:
وقت التغذية: تقديم العلف أثناء الليل 
وسحبه من ٤-٦ ساعات قبل ارتفاع درجة 

الحرارة في العنابر المفتوحة.
من  للتأكد  بــاإلضــافــة  الــشــرب:  مــيــاه 
توافر مياه شرب بكثرة وذات درجة حرارة 
الحقلية  بالظروف  ان  الكثير  يغفل  بــاردة، 
الواقعية قد تحتوي المياه على ملوثات من 
كائنات حية دقيقة وغيرها ومع زيادة معدل 
ارتفاع درجة الحرارة، يجب  الشرب نتيجة 
ان تعامل مياه الشرب بالمكمالت الحمضية 

لتقليل العد البكتيري داخل األمعاء.
في حالة استخدام المياه المكلورة في 
المزرعة، يوصى بوقف الكلورة اثناء فترات 

اإلجهاد الحراري.
بالعلف:  والبروتين  الطاقة  معدالت 
الدهن  عالية  العلفية  التركيبات  ساعدت 
)٥%( في الحد من التأثير الضار لإلجهاد 
في  المربى  التسمين  دجــاج  في  الــحــراري 

درجة حرارة ٢٩-٣٦ درجة مئوية.
التركيبة  في  العالية  الدهون  محتوى 
العلفية يساعد على الحد من إنتاج الحرارة، 
هضمية  ــرارة  حـ لديها  الــدهــون  ان  حيث 
أو  البروتين  من  أقل   Heat Increment

الكربوهيدرات.
العلفية  التركيبة  إلى  الدهون  إضافة 
بالمكونات  مقارنة  الطاقة  قيمة  من  يزيد 
العلفية األخرى، ويؤدي إلى انخفاض معدل 
وبالتالي  الهضمي  الجهاز  في  الغذاء  مرور 

زيادة استخدام المغذيات.
االهتمام  يجب  الطاقة  إلى  باإلضافة 
التركيبة  في  األميني  الحمضي  بالتوازن 
األحماض  تقليل  ان  لوحظ  فقد  العلفية، 
الحراري  اإلجــهــاد  أثناء  الــزائــدة  األمينية 
وجبات  وتقديم  العلف،  تناول  عادة  يحسن 

من  الــحــد  مــع  البروتين  فــي  اقــل  غذائية 
)الميثيونين  الــزائــدة  األمينية  األحــمــاض 
نتائج  سيعطي  أســاســي(  بشكل  والليسين 

أفضل من ارتفاع نسبة البروتين الغذائي.
األعـــالف  فــي  الفيتامينات  ــة  إضــاف
ومياه الشرب: فيتامين C )١ جرام حمض 
ربما  ــشــرب(  ال مــيــاه  لتر   / االســكــوربــيــك 
طوال  الفيتامينات  بين  فائدة  األكثر  يكون 
 C فيتامين  يعزز  حيث  االجــهــاد،  فــتــرات 
لفيتامين  لألكسدة  المضاد  النشاط  يعزز 
متانة  من  ويرفع  النفوق  نسبة  ويخفض   E
قلوية  معادلة  على  ويساعد  البيض  قشرة 

الدم.
عظيمة  ــيــة  فــاعــل ــه  لـ  E فــيــتــامــيــن   
ضــد األكــســدة والــتــي تتضاعف مــع وجــود 

السيلينيوم.
ــة إلـــى ذلـــك، فـــإن حزمة  ــاإلضــاف  وب
فيتامينات من A، D وB-complex لمياه 
والوظائف  األداء  لتحسين  مفيد  الشرب 

المناعية للطيور.
في   Electrolytes الشوائب  إضافة 
األعـــالف ومــيــاه الــشــرب: إضــافــة كلوريد 
البوتاسيوم )٠.٢-٠.٥%(، كلوريد األمونيوم 
 )%٠.٢( الصوديوم  بيكربونات   ،)%٠.٢(
ومزيج منهم يغير التوازن االسموزي للطائر 
القاعدي،  الحمضي  االتزان  على  فيحافظ 
ويزيد من استهالك المياه يؤثر على توازن 
الماء بشكل مفيد خالل اإلجهاد الحراري.

معامات خاصة:
ــاض يــضــاف  ــي ــب فـــي قــطــعــان دجــــاج ال  -
نوعية  لتحسين  والفوسفور  الكالسيوم 
البيض  نسبة  وتقليل  والقشرة  البيض 

المستبعد.
منع أي إجهاد إضافي كإمساك الطيور   -
التحصين  أو  المنقار  قص  أو  نقلها  أو 
أو مكافحة الطفيليات الداخلية، على أن 
تتم كل هذه العمليات في فترات انخفاض 
درجات الحرارة لتجنب تعريض الطيور 

لمزيد من اإلجهاد.
الكوكسيديا  مضادات  استعمال  يمكن   -
الفطرية  والسموم  والفطريات  العلفية 

ــي زيـــــادة جـــرعـــة مــضــاد  ــراعـ ولـــكـــن يـ
وذلك  المستخدم  العلفي  الكوكسيديا 
لكل  المطلوب  التركيز  في  تــوازن  لعمل 
ــخــفــاض االســتــهــالك  ــر نـــظـــراً الن طــائ
مضاد  عــن  االبــتــعــاد  ويفضل  العلفي، 
فترات  أثناء   nicarbazin الكوكسيدا 

االجهاد الحراري.
ــام، يــجــب الــمــحــاولــة على  وبــشــكــل عـ
األخــرى  األســبــاب  مــن  التخلص  أو  تقليل 
المؤدية لإلجهاد والتي يمكن أن تعقد وتزيد 
الحراري.  اإلجهاد  عن  الناتجة  المشاكل 
اتــزان  حالة  ألقــرب  الــوصــول  مــن  لنتكمن 
تؤدي ألفضل أداء إنتاجي وجدوى اقتصادية 

بالظروف الحقلية.
Mohsen Kamal
DVM/PhD in Microbiology, 
Technical Director, Biochem 
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 VIV MEA 2018 جناح مصنع مرام لمكعبات ومركزات األعالف بمعرض
المقام في ابوظبي بدولة االمارات العربيه المتحده في الفتره من ٥-٧ فبراير ٢٠١٨
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البحث األول
األداء اإلنتاجي، حالة األكسدة واالختزال ومستوي األجسام المضادة 
على  المغذاة  التسمين  بــداري  في  النيوكاسل  مرض  فيروس  ضد 
مستويات عالية من فيتامين هـ المرباة تحت ظروف اإلجهاد الحراري

املصدر
Sayed M. A. M. and A. A. Abuoghaba (2017). Growth 
performance, redox status and antibody titers against 
Newcastle disease virus in broiler chickens fed excessive 
dietary vitamin e under heat stress conditions. Egyptian 
Poultry Science. 37: 123-136.

اســـتهدفت هـــذه التجربـــة دراســـة تأثيـــر إضافـــة المســـتوي العالـــي 
مـــن فيتاميـــن هــــ ١٠٠٠( ملجـــم / كجـــم علـــف( علـــي األداء اإلنتاجـــي 
لبـــدارى التســـمين المربـــاة تحـــت ظـــروف اإلجهـــاد الحـــراري. اســـتخدم 
فـــي هـــذه الدراســـة عـــدد ١٥٠ كتكـــوت بـــدراي التســـمين (كـــب)، عمـــر 
ــد  ــات. ولقـ ــالث مجموعـ ــى ثـ ــاوي إلـ ــمت بالتسـ ــي قسـ ــوم والتـ ١٤ يـ
اشـــتملت المجموعـــة األولـــي (الكنتـــرول) علـــي كتاكيـــت تـــم تغذيتهـــا 
علـــى عليقـــة أساســـية تجاريـــة، بينمـــا تغـــذت مثيالتهـــا بالمجموعتيـــن 
إليهـــا  مضافـــاً  التجاريـــة  العليقـــة  نفـــس  علـــى  والثالثـــة  الثانيـــة 
فيتاميـــن هــــ بمعـــدل ٢٠٠ و١٠٠٠ ملجـــم / كجـــم علـــف علـــي التوالـــي. 
ـــن  ـــذاء ومـــاء الشـــرب النقـــي الالزمي ـــت بالغ ـــع الكتاكي ـــد جمي ـــم تزوي ت
بصـــورة حـــرة علـــى مـــدار التجربـــة. ولقـــد ربيـــت جميـــع الكتاكيـــت 
تحـــت درجتـــي حـــرارة ٣٢ و٣٠ درجـــة مئويـــة خـــالل األســـبوعين 
األول والثانـــي مـــن العمـــر علـــى التوالـــي، بينمـــا ربيـــت مـــن األســـبوع 
ـــة.  ـــى درجـــات الحـــرارة الطبيعي ـــى الخامـــس مـــن العمـــر عل ـــي إل الثان
عرضـــت جميـــع الكتاكيـــت بالمجاميـــع المختلفـــة لبرنامـــج اإلضـــاءة 
المســـتمرة بصـــورة يوميـــة. ولقـــد أوضحـــت النتائـــج المتحصـــل عليهـــا 
أن كتاكيـــت المجموعـــة الثانيـــة ٢٠٠( ملجم/كجـــم علـــف) كانـــت تميـــل 
إلـــى تحســـن معـــدالت أوزن الجســـم، كمـــا أنهـــا حســـنت مـــن معـــدل 
بالمقارنـــة  الغذائـــي معنويا(عنـــد مســـتوى معنويـــة ١%(  التحويـــل 
بالمجاميـــع األخـــرى خـــالل الفتـــرة مـــن ٢٨ - ٣٥ يـــوم مـــن العمـــر. 
إزداد وزن الجســـم بصـــورة معنويـــة )عنـــد مســـتوى معنويـــة ٥%( 
بكتاكيـــت المجموعـــة الثانيـــة ( ٢٠٠ملجـــم فيتاميـــن هــــ) عنـــد عمـــر 
٣٥ يـــوم مقارنـــة بمجموعـــة الكنتـــرول. ولقـــد أوضحـــت النتائـــج وجـــود 
ــا  ــدة ببالزمـ ــادات األكسـ ــة لمضـ ــاءة الكليـ ــي الكفـ ــوي فـ ــن معنـ تحسـ
كتاكيـــت المجموعـــة الثانيـــة مقارنـــة بالمجموعـــات األخـــرى. انخفـــض 
تركيـــز المالونالدهيـــد Malondialdehyde معنويـــاً ببالزمـــا كتاكيـــت 
ـــق  ـــرول. تحق ـــة بمجموعـــة الكنت ـــة مقارن ـــة والثالث ـــن الثاني المجموعتي
أعلـــى إنتـــاج لألجســـام المضـــادة ضـــد فيـــروس مـــرض النيوكاســـل 
ــة  ــوم بالمقارنـ ــر ٣٠يـ ــد عمـ ــة عنـ ــة الثانيـ ــت المجموعـ ــي دم كتاكيـ فـ
بكتاكيـــت المجاميـــع األخـــرى. هـــذا ولـــم توجـــد أيـــة فـــروق معنويـــة 
بمســـتوى الكوليســـترول بالبالزمـــا ومســـتوى الجلوكـــوز باإلضافـــة إلـــى 

 H/L ratio ـــة ـــدم البيضـــاء المتعادلة/الليمفاوي ـــرات ال ـــن ك النســـبة بي
ــي  ــص إلـ ــن أن نخلـ ــة يمكـ ــة عامـ ــة. وبصفـ ــع المختلفـ ــن المجاميـ بيـ
ـــدارى التســـمين  ـــق ب ـــدة لعالئ ـــن هــــ بمســـتويات زائ ـــة فيتامي أن إضاف
خـــالل فصـــل الصيـــف لـــم يحقـــق أفضـــل أداء إنتاجـــي بينمـــا تحققـــت 
أفضـــل كفـــاءة لمضـــادات األكســـدة وأعلـــي معـــدل إلنتـــاج األجســـام 
المضـــادة ضـــد فيـــروس مـــرض النيوكاســـل فـــي الكتاكيـــت المغـــذاة 
علـــى عليقـــة مضـــاف إليهـــا فيتاميـــن هــــ بمســـتوى )٢٠٠ ملجـــم/ كجـــم 

علـــف(.
البحث الثاني

تأثير تحصين األجنة النامية ضد الكوكسيديا أثناء التطور الجنيني 
لكتاكيت الروس ٧٠٨ على آداء النمو خالل الـ ١٤ يوم األولى من بعد 

الفقس
املصدر

Sokale A. O.,  W. Zhai, L. M. Pote, C. J. Williams, E. 
D. Peebles (2017). Effects of coccidiosis vaccination 
administered by in ovo injection on Ross 708 broiler 
performance through 14 days of post-hatch age. Poultry 
Science 96: 2546-2551.

بيض  في  النامية  األجنة  تحصين  تكنولوجيا  استخدام  زاد  لقد 
أهمها  والتي  األمــراض  من  للعديد  فاعليتها  ثبتت  والتي  التفريخ 
الماريك والجامبورو والكوكسيديا، تهدف الدراسة التي بين أيدينا 
األن إلي دراسة تأثير تحصين األجنة النامية في بيض التفريخ ضد 
الكوكسيديا علي جودة آداء الكتاكيت الفاقسة لدجاج التسمين حتى 
عمر ١٤ يوم، استخدم في هذه الدراسة ٢.٥٢٠ بيضة مخصبة من 
ساللة الروس ٧٠٨ تم تقسيمها إلي ٤ مجاميع تجريبية )ثالثة منها 
بمثابة مجموعات مقارنة وهي بيض غير محقون وبيض مثقوب فقط 
بتحصين  حقنها  تم  الرابعة  والمجموعة  بالمخفف(  محقون  وبيض 
الكوكسيديا )Inovocox EM1 vaccine( في اليوم ١٨.٥ من التفريخ، 
عقب الفقس تمت تربية الكتاكيت الفاقسة في بطاريات وتم قياس 
كل من معدالت النفوق واالستهالك الغذائي ووزن الجسم المكتسب 
ومعدل التحويل الغذائي وذلك خالل الفترتين ٠- ٧ يوم و٧-١٤ يوم 
وخالل الفترة ٠-١٤ يوم، أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق معنوية 
بين المعامالت في كل من نسبة النفوق وأوزان الجسم عند الفقس 
إال أن وزن الجسم عند عمر ٧ و١٤ يوم وكذلك وزن الجسم المكتسب 
واالستهالك الغذائي قد تأثر معنوياً خالل الفترتين ٠- ٧ يوم و٧-
١٤ يوم، أظهرت النتائج أن هناك تحسناً في أوزان الجسم للمجموعة 
التي تم تحصينها ضد الكوكسيديا أثناء التطور الجنيني، نخلص من 
هذه الدراسة إلي أن تحصين األجنة النامية في بيض التفريخ ضد 
يوم   ١٤ عمر  حتي  اإلنتاجي  األداء  علي  سلباً  يؤثر  لم  الكوكسيديا 

للكتاكيت الفاقسة لدجاج التسمين.

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

القارئ العربي بما يدور في أذهان العلماء والرواد ويشغل بالهم.

من ثمرات البحث العلمي.. إعداد: أ. د. طارق أمني عبيد
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Growth performance, redox status and antibody 
titers against Newcastle disease virus in broiler 
chickens fed excessive dietary vitamin e under heat 
stress conditions. 

Sayed M. A. M. and A. A. Abuoghaba 

2017 Egyptian Poultry Science. 37: 123-136. 
This experiment aimed to study the effect of 
supplementation excessive level of vitamin E (1000 
mg/kg diet) on growth performance of broiler chickens 
under heat stress conditions. One hundred and fifty 
Cobb broiler chicks, 14 days old, were divided into three 
equal groups. Chicks in the 1st group were fed on the 
commercial basal diet; while those in the 2nd and 3rd 
groups were fed the same diet with adding 200 and 1000 
mg Vit. E/kg diet, respectively. Broilers had free access 
to feed and fresh tap water. Broilers were raised under 32 
and 30°C during the first and second weeks, respectively, 
while the broilers were reared under natural ambient 
temperatures from 2-5 weeks of age. The broilers in 
the different groups were daily exposed to continuous 
lighting program. The obtained results showed that the 
broilers in the 2nd group tended to have higher daily 
weight gain (p=0.056) in addition they significantly 
improved feed conversion ratio (FCR; p<0.01) compared 
to the other groups during the period 28-35 days of age. 
At 35 days of age, broilers in the 2nd group had heavier 
live body weights (p<0.05) compared to control. Broilers 
in the 2nd group (200mg/kg diet) significantly enhanced 
(p<0.05) plasma total antioxidant capacity (p<0.05) 
compared to the other groups. Plasma malondialdehyde 
concentrations for broilers in the 2nd and 3rd groups 
were decreased compared to control group. The higher 
antibody titers against Newcastle Disease Virus in the 
serum were observed at 30 days of age in the 200 mg Vit. 
E/kg group compared to the other treatment groups. H/L 
ratio, plasma cholesterol, and glucose concentrations 
were insignificantly differed among treatment groups. In 
general, it could be concluded that the excessive vitamin 
E supplementation during summer reduces its effect for 
maximum performance, while the better antioxidant 
capacity and higher antibody titers were achieved by 
adding the lower level (200 mg Vit. E/kg diet).

Effects of coccidiosis vaccination administered by 
in ovo injection on Ross 708 broiler performance 
through 14 days of post-hatch age
Sokale A. O.,  W. Zhai, L. M. Pote, C. J. Williams, E. D. 
Peebles
2017 Poultry Science 96: 2546-2551
Effects of the in ovo injection of a commercial coccidiosis 
vaccine on various hatching chick quality variables and 14 
d post-hatch (dph) oocyst shedding have been previously 
examined. The current study was designed to examine 
the performance of Ross 708 broilers during the 14 dph 
period of oocyst shedding following the application of 
the coccidiosis vaccine. On each of 7 replicate tray levels 
of a single-stage incubator, a total of 4 treatment groups 
was randomly represented, with each treatment group 
containing 63 eggs. Treatments were administered using 
a commercial multi-egg injector on d 18.5 of incubation. 
The treatments included 3 control groups (non-injected, 
dry-punch, and diluent-injected) and one treatment group 
(injected with diluent containing Inovocox EM1 vaccine). 
On d 21 of incubation, 20 chicks from each of the 28 
treatment-replicate groups were placed in corresponding 
wire-floored battery cages. Mortality, feed intake (FI), 
BW gain (BWG), and feed conversion ratio (FCR) were 
determined for the zero to 7, 7 to 14, and cumulative zero 
to 14 dph intervals. There were no significant treatment 
effects on mortality in any interval or on BW at zero dph. 
There were significant treatment effects on BW at 7 and 
14 dph, on BWG and FI in the zero to 7, 7 to 14, and zero 
to 14 dph intervals, and on FCR in the 7 to 14 and zero 
to 14 dph intervals. Although the performance variables 
of birds belonging to the diluent-injected and vaccine-
injected groups were not significantly different, the 14 
dph BW, 7 to 14 dph FI, and zero to 14 dph BWG and FI 
of birds belonging to the vaccine treatment group were 
significantly higher than those in birds belonging to the 
non-injected control group. It was concluded that use of 
the Inovocox EM1 vaccine in commercial diluent has no 
detrimental effect on the overall post-hatch performance 
of broilers through 14 dph.

Scientific research.. Edit: Prof. Tariq Amin Abaid



60
العدد التاسع عرش

4. Use onion wastes in feeding broiler 
chickens.

Prof. Dr. Ezz Eldin A. Babeker

In this article the author discuss the result of an 
research on studying the effect of the addition 
of dry onion powder to poultry ration on the 
performance of broiler chickens:

The addition of dry onion powder at 8 g / bird per 
day showed positive results on the

performance broiler gain.

No antibiotics were added to the treated group 
that contained the onions, which confirms 
the ability of onions to work against microbes 
because of the active substances that affect 
these microbes.

It is noted that the higher the dose of dried onions, 
the less consumption of feed, so it is necessary 
to work with the appropriate dose.

Recommendations:

• Utilization of onion wastes in animal feed, 
adding an additional economic resource

• Do not throw the remnants of cultivation and 
processing of onions and used as fodder 
helps to preserve the environment.

• Further research on the use of green onions as 
feed for cattle and poultry.

5. The importance of global partnership in 
fighting Avian Influenza.

Dr. Wafaa M. Tibn

In this article, the author highlighting the global 
effort to control Avian Influenza, and the role of 
different organization and international bodies 
concerned with avian influenza.. Among many 
international bodied, World Health Organization 
(WHO), Food and Agriculture Organization 

(FAO)  and Animal Health organization (OIE) 
have major roles in fighting avian influenza. 
These organization outlined the recommended 
measures for prevention and control of 
avian influenza in countries with different 
epidemiological situations such as free status, 
sporadic outbreaks, spreading outbreaks and 
endemic status. 

6. Quality of drinking water for poultry

Ghada Z. Eid.

In this article, the author gives a quick look at 
some important points related to potable water in 
terms of quality and requirements for birds and 
the mechanism of delivery to birds in different 
stages of life and different times.

Determination of the number of the drinkers and 
the level of water in it and the height of from the 
body of the bird.

Free periods of heat stress should work to provide 
cold water for the birds because cold encourages 
drinking water and reduce the temperature.

In breeders, water should be given to the birds 
before feeding for at least one hour and left 
after eating for at least one hour, so as not to 
cause impaction to the birds as a result of large 
amounts of feed.

It should be emphasized that water disinfectants 
should not be used before using vaccination in 
drinking water at least 48 hours.

The article contains some important points:

· The most important characteristics of 
antiseptics used in the water disinfection.

· The most important characteristics of good 
drinking water for birds
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1. Avian influenza (H9N2)

Eng. Ahmed A. El-Skout

The outlines the most important procedures to be 
followed for the prevention of influenza virus

• Pay attention to bio- security and commitment 
to its applications

• Using disinfectants around poultry houses on 
an ongoing basis.

• Live birds should not be sold

• Vaccination

Breeders: vaccination (3) times for the delivery 
of Abs to broiler flocks,  the vaccine is injected 
intravenously or subcutaneously every 8-6 weeks 
depending on the epidemiology of the area and 
the measurement of the Abs titers. 

Broilers chicken: vaccination is useless or useful 
because the infection occurs early in advance 
of vaccination because of poor bio-security and 
low program of cleansing and the absence of 
preventive measures to protect the farm.

2. Avian Influenza and Bio-security.

Prof. Dr. Salah S. Abdel Rhaman

Prevention and control plans for highly 
pathogenic avian influenza vary according to the 
circumstances of each country

These include the poultry industry infrastructure 
and biosecurity measures within poultry projects, 
the number and intensity of projects in the affected 
areas, and compensation for culled birds.

The success of strategic actions and plans to 
combat avian influenza is largely dependent on 
the application of biosecurity measures before, 
during and after the outbreak of avian influenza.

• Biosecurity at the international level: OIE 
has devoted more than one chapter on bio-
security and disposal methods to poultry 
waste, sampling and biosecurity in veterinary 
laboratories.

• Biosecurity at the country level includes: 
Regulations, laws governing the poultry 
industry, veterinary quarantine laws, and 
controls regulating the poultry industry

• Biosecurity at the project level includes: 
Insulation (location - distances - fence), 
movement control (visitors - workers - 
technicians), cleaning and disinfection.

3. Scientific facts of light (Part -1)

Prof. Dr. Tarek A. Obied

In this article the author briefly mention the 
important physiological role of  day light in 
stimulating reproduction (egg laying in females, 
sperm production in males), Increased lighting 
periods are not a requirement for sexual maturity, 
but are an effective way to control and stimulate 
the timing of sexual maturity and thus increase 
the resulting egg yield in addition to improving 
fertility.

Scientific concepts and terms describing the 
relationship between light and reproduction 
in poultry include nine terms that include the 
following: Perception

of light, Endocrine effects of photo-stimulation 
Critical day length, The biological clock and light 
perception, Light intensity, hormonal effect of 
light, critical day length, Biological hours of the 
bird.
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Transparency in emergency crisis management plays a major 
role in the interaction of all those involved in the crisis and 
helps to achieve the primary objective of success in resolving 
the crisis in record time while achieving the overall outcome of 
the individual and society.

 Avian influenza is one of the most urgent emergencies 
facing many countries all over the world, because the avian 
influenza epidemic in poultry, although it is a predictable event, 
but it is not known the time of the event exactly, and one of the 
most important factors that make the problem more complex is the presence of 
external factors (migratory birds ) which is not controlled and have a major role 
in transmitting the disease from one country to another.

In this regard, the Kingdom’s efforts to combat Avian influenza can not be 
underestimated , the great efforts that deal with the disease in a practical way 
based on scientific grounds, with a demonstration and clarification of all the facts 
about the disease and the stages of its development or spread and the actions 
taken in combating it with all transparency and clarity for each one related to the 
poultry industry as citizens or investors. This information is communicated to 
stakeholders through various means such as press releases, television programs 
and various social networking sites, as well as the Ministry’s website which 
updates all data and information about the disease on a daily basis, as well as 
other means of communication so that everyone can access that information 
easily.

This transparency has won the admiration of all interested in the poultry 
industry at the local and international level and international organizations 
specialized in this area.

In this regard, it is important to highlight the role of key stakeholders (poultry 
project entrepreneurs) in contributing to government agencies in addressing this 
disease by supporting government efforts by strengthening bio-security measures 
in poultry projects at all level of production and to eliminate the disease as soon 
as possible and keep the poultry industry in the Kingdom advanced forever.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah










