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

جوال: ٠٠٩٧١٥٠٣٦١٤٩١٣ 
• االأردن: �سركة بوابة جند الدولية للزراعة والتجارة 	

مهند�س حممد الرو�سان - جوال: ٠٠٩٦٢٧٩٥٩١٩٩٨٩ - 
�س ب ٢٩٠٠ عمان ١١٩٤١

�ل���م���ق���االت �ل���������و�ردة ف����ي ه�����ذه �ل��م��ج��ل��ة ت��ع��ب��ر ع����ن ر�أي ك��ات��ب��ي��ه��ا

اإفتتاحية العدد
يعد.إنتاج.الدواجن.موردا.اقتصاديا.مهما.لعالمنا.العربي،.ولكن.
االقتصادية. للخسائر. الرئيسي. السبب. المتوطنة. األم��راض. تزال. ال.

وهي.العائق.الرئيسي.لتحسين.نمو.وإنتاجية.صناعة.الدواجن.
العديد.من.هذه.األمراض.ال.تزال.بعيدة.عن.أن.يتم.استئصالها.
يمكن. أن��ه. من. الرغم. على. وذل��ك. المنطقة.. بلدان. من. العديد. في.
أو.القضاء.عليها.من.خالل. السيطرة.علي.معظم.هذه.األمراض.و/.
تطبيق.برامج.تحصين.مصممة.بعناية.مع.اللقاحات.المأمونة.والفعالة.

المناسبة.
وتستمد.أهمية.سوق.اللقاحات.البيطرية.من.الزيادة.في.أعداد.
وزيادة. الحيوانية. لألمراض. المتكررة. االندالعات. الحيوانية،. الثروة.

حدوث.األمراض.الحيوانية.المنشأ.
هي. األليفة. الحيوانات. لقاحات. شريحة. أن. من. الرغم. وعى.
الوعي. لزيادة. نتيجة. البيطرية،. اللقاحات. بين. نموا. األس��رع. المنتج.
حول.التحصين،.وزيادة.عدد.األمراض.الحيوانية.المنشأ.في.البشر،.
الدواجن. لقاحات. أن. إال. األليفة،. الحيوانات. المتزايدة.من. واألعداد.
في. . المعدية. األم��راض. ومكافحة. لمنع. واس��ع. نطاق. على. تستخدم.

الدواجن.
إلى. لتصل. العالمية. البيطرية. اللقاحات. سوق. تستعد. فبينما.
في. االستثمار. فإن. .،2021 عام. بحلول. أمريكي. دوالر. مليار. .7.68
صناعة.اللقاحات.في.عالمنا.العربي.ال.يزال.بعيدا.عن.طموحاتنا.

العالمية.حتى. البيطرية. اللقاحات. الجغرافي.لسوق. وبالتوزيع.

الشمالية. أمريكا. في. أساسية. بصورة. متركز. أنه. نجد. 2016م. عام.

وأوروبا.وآسيا،.وبقية.دول.العالم..وتمثل.أوروبا.أكبر.حصة.من.سوق.

اللقاحات.البيطرية،.تليها.أمريكا.الشمالية.ومع.ذلك،.من.المتوقع.أن.

المقام. في. القادمة. الفترة. نمو.خالل. نسبة. أعلى. أسيا. قارة. تسجل.
األول.في.الصين.والهند.وتايالند.وكوريا.الجنوبية..

اللقاحات. العاملة.في.سوق. الرئيسية. الشركات. وعلى.صعيد.

Zoetis.)فايزر(.)الواليات.المتحدة(،. شركة. نجد. العالمية. البيطرية.

)سانوفي(. ميريال. المتحدة(،. )ال��والي��ات. الحيوان. صحة. وم��ي��رك.

الحيوان. صحة. وإيالنكو. )ألمانيا(،. إنغلهايم. بورنغير. )ف��رن��س��ا(،.
)الواليات.المتحدة(.

في. رئيسيا. دورا. تلعب. الدواجن. لقاحات. أن. من. الرغم. على.

تقدم.صناعة.الدواجن.وينبغي.أن.يتم.صناعة.اللقاحات.من.العترات.

أن. غير. والمتوطنة. المحلية. األم��راض. مع. مناسبة. لتكون. المحلية.

جدا،. منخفضة. لدينا. العربية. ال��دول. في. الدواجن. لقاحات. صناعة.

وهذه.الصناعة.في.وضع.بدائي.وال.نجد.لعالمنا.العربي.دور.بارزاً.في.
هذه.الصناعة.الهامة.

علماً.أنه.قد.تم.تحديد.بعض.النقاط.الهامة.التي.سوف.تساعد.

هو. كما. الصناعة. هذه. تطوير. تعترض. التي. العقبات. هذه. إدارة. في.

مذكور.في.التقرير.المعد.من.قبل.منظمة.األغذية.والزراعة.)الفاو(.

منذ.عام. األدنى. الشرق. منطقة. البيطرية.في. اللقاحات. عن.صناعة.
)2000(.والتي.تشمل.معرفة.الوضع.الحالي.بخصوص.النقاط.التالية:

1..توفر.مختبرات.إنتاج.اللقاحات.البيطرية.
2..أنواع.وكميات.اللقاحات.البيطرية.المنتجة.سنويا.

3..الخطط.المستقبلية.لزيادة.و/.أو.تحسين.إنتاج.اللقاحات.البيطرية.
البيطرية. اللقاحات. جودة. مراقبة. تطبيق. عن. المسؤولة. السلطة. ..4

المنتجة.محليا.
قبل. من. سنويا. تستهلك. التي. البيطرية. اللقاحات. وكميات. أنواع. ..5

الدولة.
6..تحديد.نوعية.اللقاحات.المستهدفة.)محلية.أو.مستوردة(.

لها. تزال.هناك.حاجة. التي.ال. البيطرية،. اللقاحات. أنواع. 7..تحديد.

للسيطرة.على.األمراض.التي.ال.تطبق.أي.برامج.مكافحة.وقائية.
ضدها.حتى.اآلن.

صناعة. في. االستثمار. نشجع. أن. يجب. المنطلق. ه��ذه. وم��ن.

تواجه. التي. العقبات. تحديد. ويجب. العربي،. عالمنا. في. اللقاحات.

تطوير.هذه.الصناعة.وينبغي.التعامل.مع.هذه.العقبات.بطريقة.جيدة.
لتحقيق.هدفنا.المنشود.

رقم.اإليداع:.1436/2912.ردمد:.1658-6980
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مقاييس. أو. معايير. ع��دة. توجد.

ي��م��ك��ن.ب��ه��ا.ت��ق��دي��ر.ج����ودة.ال��ص��وص.

أثناء. المتوقعة. كفائتة. على. والحكم.
مراحل.التربية.المختلفة.

نتطرق. سوف. المقالة. هذه. وفي.

تشمل. وال��ت��ي. المعايير. ه���ذه. أله���م.
التالي:

وزن.الصوص.وقت.الفقس. ..1
مقياس.طول.الصوص. ..2

قياس.طول.ريشة ..3
حيوية.الصوص. ..4
سرة.البطن. ..5

المنقار.والمفاصل. ..6
جودة.البطن ..7

1. وزن الصوص وقت الفقس
ال��ص��وص. وزن. أن. ال��م��ع��ل��وم. م��ن.

بيض. ب���وزن. وثيقا. ارت��ب��اط��ا. يرتبط.

به. التنبؤ. يمكن. وبالتالي. التفقيس.
نسبيا.

التحضين. عملية. ت��م��ت. م��ا. إذا.

الصوص. وزن. ف��إن. صحيح،. بشكل.

وزن. من. .%66.6 حوالي. يمثل. الحي.
بيضة.التفقيس.

أو. تمديد. ف��إن. ذل��ك. على. وب��ن��اًء.

تقليل.فترة.حضانة.البيض.المخصب.

داخل.الفقاسة.وكذلك.المعامالت.التي.

يتعرض.لها.الصوص.أثناء.التحضين.

أو. العالية.جدا. الحرارة. درجات. مثل.

الرطوبة. ومستويات. جدا. المنخفضة.

على. تأثير. لها. يكون. الحضانة. أثناء.
وزن.الصوص.المنتج.

لفترة. التفقيس. بيض. ب��ق��اء. أن.

أطول.داخل.الحضانات.أو.الفقاسات.

الوزن. نقصان. من. مزيد. في. يتسبب.

تعرضه. ن��ت��ي��ج��ة. ال��م��ن��ت��ج. ل��ل��ص��وص.
للجفاف.

ي��ج��ب.توفير. ذل���ك. وب���ن���اء.ع��ل��ى.

المناسب. والرطوبة. الحرارة. درجات.
أثناء.فترة.التحصين.

2. مقياس طول الصوص
باإلضافة.إلى.وزن.الصوص،.فإن.
هو. الصوص. طول. مقياس. أو. معيار.
سمة.كمية.أخرى.يمكن.تسجيلها.في.

الفقاسات.
الصوص،. ط��ول. قياس. أج��ل. م��ن.
جنبا. الصوص. وض��ع. من. بد. ال. فأنه.
إلى.جنب.مع.مسطرة.ويحتسب.طول.

جودة الصوص... المعايير النوعية

الصيصان.السليمة.هي.نقطة.االنطالق.لألداء.الجيد.للدواجن..
الهدف.األساسي.للفقاسات.هو.تحقيق.أقصى.قدر.من.نسبة.الفقس.مع.عدد.كبير.من.صيصان.ذات.جودة.عالية.يقبل.

عليها.المربيين.وذلك.لحيويتها.العالية.وكفاءتها.في.األداء.أثناء.مراحل.التربية.المختلفة..
التفريخ. الفقاسات.ونجاح.عملية. لتقييم.عمل. المستخدمة. المعايير. يوم.واحد.أحد.أهم. تعد.جودة.الصيصان.عمر.

وأيضا.لتقدير.ربحية.منتجي.الدجاج.الالحم..

د. صالح شعبان عبدالرحمن
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الصوص.بداية.من.طرف.المنقار.إلى.
نهاية.األصبع.الوسطى.

الصفة. هذه. تستخدم. ما. وغالبا.

حيث. الالحم. الصوص. فقاسات. في.

الصوص. أن.طول. جيدا. معروف. أنه.

له. يكون. أن. يمكن. الفقس. ي��وم. ف��ي.

تأثير.كبير.على.األداء.في.نهاية.فترة.
التربية.

أن. يجب. ذلك. من. العكس. وعلى.

نضع.في.االعتبار.أن.هذه.الصفة.ليس.

البياض. الدجاج. في. كبير. تأثير. لها.

يكون. س��وف. الطيور. ه��ذه. أن. حيث.

الجسم. نمو. تعويض. على. لها.فرصة.
نسبياً. الطويلة. التربية. فترة. خ��الل.

والتي.تمتد.لحوالي.18.أسبوعا.
3. قياس طول ريشة

ق���ي���اس.ط����ول.ري���ش���ة.ال��ص��وص.

غيرها. إل��ى. باإلضافة. الفقس. وق��ت.

القياسات.يمكن.أن.تساعد.على. من.
تحسين.عملية.التحضين،
ويمكن.لها.أن.تعطي.
انطباعا.حول.جودة.
الصوص.وما.إذا.
عملية. كانت.

المحدد. الوقت. في. تمت. التحضين.

أكثر.من. أو. أطول. أو.استغرقت.وقتاً.
الالزم.

أن. االعتبار. في. يؤخذ. أن. يجب.

طول.ريشة.الصوص.يختلف.بين.أنواع.

سبيل. على. فنجد. ال��دج��اج. س��الالت.

المثال.أن.الصيصان.سريعة.الترييش.

)خط.اإلن��اث.من.األم��ات.LB(.لديها.

وقت. في. بكثير. أط��ول. ري��ش. بالفعل.

ال��ف��ق��س.وك��ذل��ك.ف���إن.م��ع��دل.النمو.

أعلى. أيضا. هو. لها. األولية. للريشة.
مقارنة.بالسالالت.بطيئة.الترييش.

الجناح،. ريشة. طول. قياس. عند.

يجب.أن.توضع.المسطرة.بعناية.بين.

قياس. يتم. ذل��ك. وبعد. الجناح. ري��ش.
طولها..

أن.صيصان. الفقاسات.نجد. في.

ل��ل��دج��اج. .)LSL( ام�����ات. س�����الالت.

طول. المتوسط. في. تعطي. البياض.

ريشة.يقدر.ب�.)9.6مم(.مع.معدل.نمو.

الساعة،. في. مم. .0.09 متوسط.

أمات. أن.صيصان. بينما.نجد.

ت��ع��ط��ي. .،)LB( ال����دج����اج.

متوسط.طول.ريشة.الجناح.

ح��وال��ي.15.6م���م.م��ع.معدل.
نمو.0.15مم.في.ساعة.

4. حيوية الصوص
المعيار.الرابع.من.معايير.قياس.
جودة.الصوص.الذي.سوف.نتطرق.له.
أن. يجب. حيث. الصوص،. حيوية. هو.
الممتازة. النوعية. ذو. الصوص. يكون.
جيدا.. م��ش��دود. الجسم. وي��ك��ون. ح��ي.
ويمكن.أن.يتم.فحص.ذلك.عن.طريق.

ظهره. على. يوم. عمر. الصوص. وضع.

فعل. رد. مالحظة. ويتم. ط��اول��ة. ف��وق.
الصوص.على.ذلك..

ال. الجيد. الصوص. أن. فيالحظ.

العودة. من. يتمكن. لكي. كثيراً. يعاني.

والوقوف. الصحيح. للوضع. مباشرة.

ذلك. يستغرق. ال. بحيث. قدميه. على.

الجيد. للصوص. ثوان. ثالث. من. أكثر.
ليعود.إلى.وضعه.الصحيح.

5. سرة البطن
البطن. سرة. جودة. مقياس. يعتبر.
من. التحقيق. ف��ي. أس��اس��ي��ا. عنصرا.
ال��س��رة. فتتميز. ال���ص���وص.. ج���ودة.
وخالية. جافة. تكون. ب��أن. السليمة.
أغشية. ومخلفات. بقايا. من.

وقشر.بيض.التفقيس.
السرة. يتم.فحص. ولكي.
ي��ج��ب.اإلم���س���اك.ب��ال��ص��وص.
بالعين. السرة. ويتم.فحص. باليد.
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إليها. ال��م��ش��ار. ال��ن��ق��اط. م��ن. للتأكد.

سابقاً،.وبطبيعة.الحال،.فإنه.من.غير.

الممكن.التحقق.من.كل.الصوص.في.
الفقاسة.بعد.الفقس..
6. املنقار واملفاصل

منقار. من. كاَل. فحص. خالل. من.

الحصول. يمكن. ال��ص��وص. ومفاصل.

على.عدة.إشارات.حول.ظروف.عملية.
التحضين.وكفاءتها..

ويجب.أن.يكون.المظهر.الطبيعي.

سليم. والمفاصل. المنقار. م��ن. لكل.

مما.يعني.أنه.يجب.أن.يكونا.خاليين.

فالمناقير. وال���ج���روح،. ال��ك��س��ور. م��ن.

وال��م��ف��اص��ل.ال��ت��ي.ب��ه��ا.ج���روح.دليل.

على.أن.ظروف.عملية.التفقيس.غير.
مثالية..

وت��ش��ي��ر.ال��ن��ق��اط.ال��ح��م��راء.على.

في. ال����ح����رارة. درج����ة. أن. ال��م��ن��ق��ار.

مما. للغاية. مرتفعة. كانت. الفقاسة.

للتغلب. محاولة. في. الصوص. يجعل.

يقوم. أن. الحرارة. درج��ة. ارتفاع. على.

البيضة. قشرة. من. الخروج. بمحاولة.

أض��رارا. حق. أل. مما. كبيرة. بسرعة.

بالمنقار.من.خالل.العمل.بشدة.لثقب.

قشرة.البيضة.أو.حاول.تنظيم.درجة.

حرارة.الجسم.عن.طريق.التنفس.من.

خالل.فتحات.البيضة.وكال.الحالتين.

أدت.إل��ى.ح��دوث.ض��رر.وج���روح.في.
الجزء.العلوي.من.المناقير.للصيصان.
يمكن.أن.تحدث.جروح.للمفاصل.
وجود. في. الصوص. تحضين. نتيجة.
م��س��ت��وى.رط���وب���ة.ع���ال���ي���ة..ف��ت��ق��وم.
الجهود. من. المزيد. ببذل. الصيصان.
على. للتغلب. البيضة. م��ن. ل��ل��خ��روج.
مفاصل. يعرض. مما. العالية. الرطوبة.

الصوص.للضرر.
7. جودة البطن

عمر. الصوص. بطن. فحص. عند.

يوم.يجب.أن.تكون.البطن.لينة.وناعمة..

ب��ي��ن��م��ا.ال���ب���ط���ون.ال��م��ن��ت��ف��خ��ة،.

والمتحجرة.والقاسية.هي.دالئل.على.

وجود.عدم.االمتصاص.الكامل.لكيس.
المح.

إلى.مشاكل. ي��ؤدي. ما. غالبا. وهو.

مرضية.أثناء.فترة.استقبال.وتحضين.

الصيصان.في.حظيرة.التربية.والذي.

في. النافق. معدل. ارت��ف��اع. عنه. ينتج.

االسبوع.االول.من.العمر.عن.المعدل.
الطبيعي..

ويسبب.البطن.الكبيرة.والمتحجرة.

كفاية. ع��دم. البياض. الصيصان. في.

إلى. الصيصان. وتعرض. الماء. فقدان.

ج��دا.خالل. مرتفعة. ح���رارة. درج���ات.

انتفاخ. تكون. وق��د. التحضين. عملية.

نتيجة.عدوى.كيس. البطن.وتحجرها.
المح.

هذه. قياس. يمكن. النهاية. وف��ي.

من. كمي. بشكل. النوعية. المعايير.

ارقام. تعطي. حسابية. معادالت. خال.

من. نوعين. خ��الل. من. وذل��ك. محددة.

.Tona( ب���ٍاس���م. ت��ع��رف. ال���م���ع���ادالت.

والتي. .)Pasgar score(و .)score

القادم. المقال. في. لها. نتطرق. سوف.
بإذن.اهلل.تعالى.

املراجع:
Djanet Ould-Ali. Review of 
different day-old chick quality 
parameters in layer type breeds. 
International Poultry Production 
— Volume 23 Number 4.

Christophe Cazaban. Day-
Old Chick Quality. Hatchrey 
expertise online. Issue No.1 / 
July 2005
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الفضلي: تعاون صغار منتجي األلبان سيخلق كيانًا اقتصاديًا قويًا 

وزير.الزراعة.خالل.افتتاح.المعرض.الزراعي.2016م

طالب.وزيرالبيئة.والمياة.والزراعة.

المهندس.عبدالرحمن.الفضلي.منتجي.

االلبان.الصغار.بالعمل.على.خلق.كيان.

لتتمكن. أوال. أنفسهم. ومساعدة. أق��وى.

خالل. مساعدتهم،أضاف. من. ال��وزارة.

افتتاحه.)المعرض.السعودي.2016م.(.

في.دورته.الخامسة.والثالثين.أن.وزارة.

الزراعة.تهدف.الى.توفير.المنتجات.في.

ترفض. أنها. مؤكدا. المحلية. االس��واق.

مشددا. المنتجات. ف��ي. احتكار. مبدأ.

والطلب. للعرض. تخضع. االس��ع��ار. أن.

أن. الفضلي. وأكد. المحلي.. السوق. في.

تخصيص. مؤخرا. اقر. ال��وزراء. مجلس.

ل��رج��ال. ال��ق��م��ح. 10%.م��ن.م��ش��ت��ري��ات.

في. المستثمرين. السعوديين. االعمال.

خالل. التجربة. هذه. وستقيم. الخارج،.

الثالث.سنوات.المقبلة،مبينا.أن.ارتفاع.

ستحل. ال��ع��ض��وي��ة. المنتجات. اس��ع��ار.

الزراعة. في. الجميع. دخول. بالمنافسة.

كبيرا. نموا. هناك. أن. مبينا. العضوية.

الزراعي. االستثمار. أن. واوض��ح. فيها،.

ال��دول. جميع. يستهدف. ال��خ��ارج. ف��ي.

التي.ترتبط.بعالقات.جيدة.مع.المملكة.

أنه. معتبرا. زراعية،. مقومات. وتمتلك.

من.المبكر.جدا.الحديث.عن.نمو.هذه.
االستثمارات.بشكل.كبير.

الجدير.بالذكر.أن.المعرض.يستقطب.

متخصصة. شركة. .350 على. يزيد. ما.

العالم،. اك��ث��ر.م��ن.31.دول���ة.ح��ول. م��ن.

البرازيل،الصين،جمهورية. أبرزها. من.
اليونان،هنغاريا التشيك،مصر،االردن،.
هولندا،. ،أندونيسيا،نيوزلندا،المملكة،.
المتحدة،. العربية. االم����ارات. ت��رك��ي��ا،.
لتعاون.. ا. وأف��ق. مفهوم. لتعزيز. وذل��ك.
لتطوير. وعالميين. محليين. شركاء. مع.
أفضل. الحيوي،وتقديم. القطاع. ه��ذا.

القطاع. ف��ي. وال��م��ن��ت��ج��ات. ال��خ��دم��ات.

االبتكارات. بأهم. والتعريف. ال��زراع��ي.
لزوار.المعرض.المتخصصين.

وتتميز.الدورة..الخامسة.والثالثين.

من.المعرض.الزراعي.السعودي.بانعقاد.

)م��ؤت��م��ر.ال���زراع���ة.ال��ع��ض��وي��ة.(.ال��ذي.

للزراعة. السعودية. الجمعية. تنظمه.

متخصصة. ن��دوات. .6 العضوية،ويقدم.

في.الزراعة.العضوية.وتشمل.محاورها.

للزراعة. السعودية. الجمعية. مسيرة.

العضوية. ال���زراع���ة. ال��ع��ض��وي��ة،وواق��ع.

العضوية. الزراعة. المملكة،ونظام. في.

ش��رك��ات. ودور. ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،. والئ��ح��ت��ه.

حلول. العضوية،. الزراعة. في. التوثيق.

العضوية،المكافحة. المنتجات. تسويق.

الحيوية.في.الزراعة.العضوية.بمشاركة.
عدد.من.الخبراء.وذوي.االختصاص.
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األستاذ.محمود.فقيه.يسلم.معالي.وزير.البيئة.والمياه.والزراعة.
المهندس.عبدالرحمن.الفضلي.درعاً.تذكارياً.تقديراً.لزيارته.لجناح.شركة.مزارع.فقيه.للدواجن.

الراعي الماسي للمعرض الزراعي 2016 م
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جناح شركة عبداحملسن 
السهلي القابضة
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ك����ي����ف ي����ت����م إن������ت������اج اإلن������زمي������ات 
املصنعة؟

ي��ت��م.اخ���ت���ي���ار.اإلن���زي���م���ات.من.

المختبرات. في. العمل. ويتم. الطبيعة.

اإلنزيم. إنتاج. أدائ��ه��ا.. تحسين. علي.

يحدث.في.أوعية.تخمر.تحت.ظروف.

خاضعة.للرقابة..بعد.عملية.التخمير،.

إعدادها. ويتم. اإلنزيمات. فصل. يتم.

الصناعي. ل��الس��ت��خ��دام. وتجهيزها.

تصنيع. طريقة. يوضح. .1 رقم. )شكل.
االنزيمات.التجاريه(.

ما هي الصناعات التي تستخدم 
فيها اإلنزميات؟

نطاق. على. اإلنزيمات. تستخدم.

الصناعات. م��ن. ال��ع��دي��د. ف��ي. واس���ع.

ال��م��خ��ت��ل��ف��ة،.ب��م��ا.ف���ي.ذل���ك.ال��م��واد.

والمنظفات. والمشروبات،. الغذائية.

تستخدم. أن��ه��ا. كما. وال��م��ن��س��وج��ات..

إضافة. يتم. الحيوان.حيث. تغذية. في.

اإلنزيمات.في.األعالف..خالل.عملية.

تكسير. علي. اإلنزيمات. تعمل. الهضم.

أصغر،. مكونات. إلى. الغذاء. جزيئات.

الغذائية. المواد. هذه. تصبح. وبالتالي.

قبل. م��ن. لالمتصاص. سهولة. أك��ث��ر.

الدواجن. لمنتج. يتيح. وه��ذا. األمعاء..

وتحسين. األع���الف،. تكاليف. خفض.

التجانس.الغذائي.لألعالف،.ويساعد.

في.الحفاظ.على.التوازن.األمثل.للقناه.

المخرجات. م��ن. وال��ح��د. الهضمية.
البيئية.من.الفوسفور.والنيتروجين.

هل تغذية احليوانات باألنزميات آمنة؟

للتحلل.. قابلة. نعم،.فهي.طبيعية,.

يتم.هضم.األنزيمات.مثل.البروتينات.

دليل إنزيمات العلف

ما.هي.اإلنزيمات؟
اإلنزيمات.هي.عباره.عن.بروتينات،.تتألف.من.أحماض.أمينية،.التي.يتم.إنتاجها.من.قبل.جميع.الكائنات.الحية.

.اإلنزيمات.هي.المسئولة.عن.العديد.من.التفاعالت.واألنشطة.الحيوية.في.النباتات.والحيوانات.واإلنسان.والكائنات.
الحية.الدقيقة.

اإلنزيمات.هي.أساسية.لجميع.عمليات.التمثيل.الغذائي،.وهي.مميزة.عن.غيرها.من.البروتينات.ألن.اإلنزيمات.تشارك.
في.التفاعالت.ولكنها.ال.تستهلك..اإلنزيمات.لها.نشاط.محفز.– بحيث.تعمل.على.زيادة.سرعة.التفاعل.

اعداد: د/ خالد عكاشه
دكتوراه يف تغذية الدواجن، مدير فني اقليمي ملنطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا، دانيسكو لتغذية احليوان، شركة ديبونت، موبيل: 00491771352623، 

khaled.okasha@dupont.com :بريد الكتروني
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العادية،.بحيث.ال.تترك.أي.بقايا.في.المنتجات.الحيوانية.

كيف تعمل إنزميات العلف؟
اإلنزيمات.يكون.لها.موقع.نشط.له.حجم.وشكل.محدد.
عليها. يعمل. التي. الهدف. ال��م��ادة. فقط. ويناسب. يوافق.
معين. تفاعل. في. .)Substrate( باسم. المعروفة. اإلنزيم.
على.سبيل.المثال.قد.تكون.المادة.الهدف.التي.يعمل.عليها.
فيرتبط. .)arabinoxylan( االربينوزيالن. م��ادة. اإلنزيم.
اإلنزيم.والمادة.التي.يعمل.عليها.مكونه.مركب.من.االثنين،.
المادة. ه��ذه. تحطيم. عنه. ينتج. ال��ذي. التفاعل. فيحدث.
اإلنزيم. يعمل. وبعدها. المختلفة.. المواد. تتحرر. وبالتالي.
علي.جزيء.آخر،.ويتحد.مرة.أخري.مع.هذه.المادة.ويكون.

مركب.وهكذا.)كما.هو.موضح.في.شكل.رقم.2(.

ملاذا نستخدم اإلنزميات يف تغذية احليوان؟
املشكلة: 

اإلن��ت��اج. تكلفة. م��ن. األك��ب��ر. ال��ج��زء. األع����الف. تمثل. .·
-15 حوالي. هضم. الدواجن. تستطيع. ال. الحيواني..

25%.من.العلف.
.،« المضادة. “المواد. على. األع��الف. خامات. تحتوي. . .·
هذه. لتحطيم. الالزمة. األنزيمات. تنتج. ال. والدواجن.

المواد.المضادة.
.الجهاز.الهضمي.في.صغار.الطيور.يكون.غير.ناضج. .·

لذلك.فان.إنتاج.اإلنزيمات.يكون.غير.كاف.

احلل:
ال��م��واد. تكسر. .- التكلفة. وتقليل. ال��ك��ف��اءة. تحسين. .-
المضادة،.مما.يسمح.للحيوان.لهضم.األعالف.بشكل.

أكثر.كفاءة.
إنزيم.الفايتيز.يقلل.من. .للحصول.على.بيئة.أفضل.–  .-
خروج.الفوسفور.في.الزرق،.وإنزيمات.الكربوهيدريز.
carbohydrases.والبروتييز.)protease(.تساعد.على.

تقليل.خروج.النيتروجين.في.الزرق.
في. الغذائية. التباينات. تقليل. .- التجانس. تحسين. . .-

مكونات.العلف.مما.يؤدي.إلى.تغذية.أكثر.اتساقا.مما.
يؤدي.الي.تحسن.التجانس.بين.الحيوانات..

.يساعد.على.الحفاظ.على.توازن.األمعاء.األمثل.-.من. .-

خالل.تحسين.هضم.المواد.الغذائية،.وبالتالي.تتوفر.

البكتيريا. لنمو. الحيوان. أمعاء. في. اقل. غذائية. مواد.
غير.المرغوب.فيها.

كيف يتم استخدام اإلنزميات يف صناعة األعاف؟
ي��وج��د.خ��ي��اران.الس��ت��خ��دام.االن��زي��م��ات.ف��ي.أع��الف.

الدواجن:.
العلف. تكاليف. من. للحد. .- األع��الف. تركيب. تعاد. . ..1
وعلى.األقل.الحفاظ.على.نمو.الحيوان،.وإنتاج.البيض.

ومعامل.التحويل.الغذائي.
على.سبيل.المثال.استبدال.بعض.الذرة.أو.القمح.أو. .
ألياف. علي. تحتوي. تكلفة. اقل. علف. بمواد. الشعير،.
الدهون. مستوى. خفض. أو. ./ ثانوية(. )نواتج. عالية.

المضافة.في.العليقة.
.إضافة.اإلنزيمات.إلى.العليقة.)بدون.أي.تغيير.فيها(. ..2
لتحسين.نمو.الحيوان،.وإنتاج.البيض.ومعامل.تحويل.

العلف.وبالتالي.خفض.تكاليف.اإلنتاج.

ما هي اإلنزميات التي تستخدم يف تغذية احليوان؟
عليها. تعمل. ال��ت��ي. ل��ل��م��واد. وف��ق��ا. اإلن��زي��م��ات. تقسم.

)تحطمها(..ومن.أكثرها.شيوعا.تشمل:
المادة.التي.يعمل.عليهااإلنزيم

)Xylnase(.االربيونزيالن.الزيالنيز
)arabinoxylans(.في.االلياف.

النباتية
Amylase(.النشا.في.العلفاالميليز
)Protease(.البروتيناتالبروتيز

Beta-(.بيتا.جلوكانيز
)glucanase

البيتا.جلوكان.في.االلياف.
النباتية

)Phytase(.الفيتيت.في.النباتاتالفايتيز
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ما هي االشروط الواجب توافرها 
يف اإلن�����زمي�����ات امل���س���ت���خ���دم���ة يف 

تغذية احليوان؟

المستخدمة.في.علف. اإلنزيمات.
الحيوان.يجب.أن.تكون:

نشطة.وفعاله.في.الحيوان .·
ثابتة.أثناء.التخزين .·

متوافقة.مع.المعادن.والفيتامينات. .·
ومكونات.األعالف.األخرى

عالية. ح���رارة. درج���ات. ف��ي. ثابتة. .·
خالل.تصنيع.األعالف
آمنة.وسهلة.تداولها .·

ال��ت��دف��ق.ال���ح���ر،.ل��ض��م��ان.دق��ة. .·

م��ك��ون��ات. م��ع. خلطها. وت��ج��ان��س.
العلف..

شكل.رقم.)1(.يوضح.طريقة.تصنيع.االنزيمات.في.الصناعة

شكل.رقم.)2(.يوضح.طريقة.عمل.االنزيمات:



OMMAT - Saudi Arabia: +9662 6393333
OMMAT - Egypt: +202 337066660 • OMMAT- Sudan: +249 187714490

www.ommat.com

١٠٠ مليون  صوص إنتاجنا السنوي
100 Million chicks is our annual production
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Fat Reserves الدهون االحتياطية
سنتحدث.عن.نقطة.متخصصة.جدا.عن.كيفية.تكوينها.
ودورها.في.تحقيق.أعلي.مثابرة.في.قمة.انتاج.لعدد.أسابيع.

متتالية.والوصول.لتحقيق.اجمالي.عدد.بيض./.أم.
بداية.البد.أن.نبدأ.الحديث.من.الطريق.الصحيح

جميع. فيها. ي��ب��ذل. ال��ت��ي. ال��ف��ت��رة. ه��ي. التربية. ف��ت��رة.

العاملون.في.المزرعة.كل.الجهد.مع.الطيور.اناث.وذكور.

صورة.)2(.لضمان.الوصول.للحالة.الفسيولوجية.المثالية.

واالخصاب(.طوال. والفقس. )األنتاج. األنتاجي. األداء. في.

فترة.االنتاج.وأي.أخطاء.أو.عدم.فهم.وادراك.لفترة.التربية.

تظهر.المشاكل.بصورة.قوية.في.الفترة.األنتاجية.فهل.أنتم.
منتبهون.أيها.األخوة.المربون..

المزرعية. العمليات. من. الكثير. يتم. ذل��ك. أج��ل. وم��ن.
ومنها:.

تحقيق األداء القياسي 
ألمهات التسمين 

النقاط. علي. الضوء. تسلط. الدواجن. تربية. عالم. مجلة.

اداء. الفضل. الوصول. المربين. لجميع. تتيح. التي. الفنية.
وجودة.شكل.)1(

م. أحمدعلي السكوت - مصر
استشاري.دواجن.-.مدير.المتابعة.الفنية.والتسويق.
شركة.طيبة.لجدود.الدواجن.ساللة.انديان.ريفر

التجانس 
.بدايتا.اقدم.التجانس.والعالقة.بين.c.v.والتجانس%.

في.شكل.)3(

المثالي. ال��وزن. القطيع.في.حيز. هو.وص��ول90%.من.

تأثير. أو. القطيع. علي. اجهاد. أي. دون. العلف. بجرامات.

سلبي.علي.أجهزته.وزد.علي.ذلك.تجانس.الهيكل.العظمي.

واالكتناز.اللحمي.في.الصدر.فليس.التجانس.في.الوزن.او.
كتلة.الجسم.فقط.)شكل.4(.
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ينقسم.التجانس.الي.مرحلتين:.-.أوال:.المرحلة.األولي.

للتجانس.بالوزن.)يعرفها.الكثيرون(.للوصول.90%.تجانس.

يتم.تحقيق.األوزان.القياسية.األسبوعية.بالجرامات.العلفية.

أو.أخر.15.أسبوع.مع. الوزن.حتي.األسبوع12. من.خالل.
تصحيح.أي.انحراف.صورة)5(

ص���ورة)6(. بالميزان. عملنا. ك��ل. الفترة. تلك. وخ��الل.
لتصحيح.االوزان.

شكل.)2(

شكل.)5(

شكل.)6(شكل.)3(

شكل.)4(

ث��ان��ي��ا: امل��رح��ل��ة األخ���ي���رة ل��ل��ت��ج��ان��س اك��ت��ن��از ص��در 
)يجهلها األخرون(

.%90 بنسبة. التجانس. تحقيق. يتم. المرحلة. هذه. في.

لكن.عن.طريق.قياس.االكتناز.اللحمي.في.الصدر.,.مش.

كل.حاجة.علي.الميزان.وزن.وأرقام.الزم.يكون.فيه.تفكير.

العالم. في. المربين. لجميع. روتين. أصبح. ال��وزن. ., ووع��ي.

العربي..مع.نهاية.األسبوع.15.بمعني.انه.قد.انتهي.اكتمال.

الهيكل.العظمي.وبدأنا.نقيم.دجاجنا.في.االكتناز.اللحمي.
في.الصدر.

الوقت. في.هذا. التربية. في. لديه.قطيع. من. كل. اآلن.

الحرج.يذهب.لتقيم.قطيعه.حسب.شكل.الصورة.رقم.)7(.

لو.أصابعك.ترسم.علي.صدر.الطائر.)شكل.V(.النتيجة.

الطائر. هو.االكتناز.سيئ.ولو.أصابعك.ترسم.علي.صدر.
)شكل.U(.النتيجة.هو.االكتناز.جيد

األس��ب��وع. ف��ي. ال��ت��رب��ي��ة. ف��ت��رة. أداء. ك��ل. تقييم. وي��ت��م.
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شكل.)8(

شكل.)9(

شكل.)10(

شكل.)11(

شكل.)7(

15لألستعداد.ألصالح.األخطاء.طريقة.التقييم.
العمر.نهاية.االسبوع.15أو.أول.االسبوع.16. .·

االكتناز.اللحمي.لو.أصابعك.ترسم.علي.صدر.الطائر. .·

شكل.رقم.)8(.فهو.سيئ.او.حرف.)U(.فهو.جيد.الوزن.

التقيل.هيكمل.زي.ماهو.طول.الدورة.ويراعي.بعد.ذلك.

تحقيق.معدل.الزيادة.الوزنية.األسبوعية.أما.الخفيف.

في. للمساعدة. اضافي. علف. حوالي. تقديم. فسيتم.
االكتناز.اللحمي.لمدة.4.أسابيع.صورة.)8(.

الدهون.االحتياطية .·
أين مكان الدهون األحتياطية 

ان.وجود.الدهون.االحتياطية.ال.يدل.فقط.علي.قوة.

في. المزرعة. مسئول. نجاح. علي. تدل. بل. االنتاج. ومثابرة.

داخل. الحواجز. مع. التعامل. في. خلل. بدون. التربية. فترة.

الساللة. توصيات. تحقيق. في. منضبطا. كان. وأنه. العنابر.
وأنه.مقتنع.بتلك.القواعد.األساسية.للتربية.الصحيحة.

الشكل.االتي.في.صورة.)9(.في.الدائرة.والسهم.باللون.
األصفر.هو.مكان.الدهون.األحتياطية.

قطيع.متوسط.يمكن.عالي.االنتاج.لكن.ليس.به.مثابرة.

صورة.)10(.اليوجد.شريط.أصفر.أسفل.الوعاء.الدموي.
كما.يشير.السهم.األبيض.؟.

ونكتب. قطيع. علي. ونحكم. نقيم. كيف. تعلمنا. األن.

المستقبل. القطيع.في. العنبرأداء. بالطباشير.علي.حائط.
صورة.)11(.

استقرار. نحافظ.علي. كيف. األخير. السؤال. وأخيرا. .
االنتاج.والفقس.واالخصاب.؟؟؟؟

طوال. للجنسين. األسبوعية. الوزنية. الزيادة. معدل. تحقيق.

إناث:.15-20.جرام./.األسبوع.-.عيوب.زيادة.الوزن.  • األنتاج.• 

ويحدث. المنوية. الحيوانات. مخزن. في. ال��ده��ون. إي��داع. سيتم.

العقم..• • ذكور:.30.جراما./.األسبوع.-.نقص.الوزن:.انخفاض.

في.إنتاج.وجودة.الحيوانات.المنوية.ويحدت.هبوط.في.الفقس.

واألخصاب.التأثير.دائم..-.زيادة.الو.زن:.عدم.القدرةعلي.التزاوج.

في.النهاية.دائما.في.خدمتكم.وأن.نجاحكم.هو.هدفنا.فهذا.ما.
بدأنا.من.أجله.
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صري شركة مزارع الوادي للدواجن 
حل

الوكيل التجاري وا
س: ٠١١٢١٤٤٣٤٤  

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

اململكة العربية السعودية 
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أهمية تطهير بيض التفقيس:
ت��ط��ه��ي��ر.ال��ف��ق��اس��ات.م���ن.أه��م.
اإلجراءات.التي.يجب.أن.تتم.بصورة.
صحيحة.حيث.تعتبر.الفقاسة.مصدر.
.المسببات. خطير.ال
وتهدف. الصيصان. إل��ى. المرضية.
برامج.التنظيف.والتطهير.إلى.تحقيق.
عدد.من.األهداف.على.النحو.التالي:
ال��ت��ق��ل��ي��ل.ب��ق��در.اإلم���ك���ان.وم��ن. أ..

الكائنات. العملية.أعداد. الناحية.

ال���ح���ي���ة.ال���دق���ي���ق���ة،.وخ���اص���ة.
الممرضات.إذا.كان.موجودا.

بين. المتبادل. التلوث. من. الحد. ب..

من. وال��ق��ذرة. النظيفة. المناطق.

ال��م��ب��ن��ى.وب��ي��ن.م��ج��م��وع��ات.من.
البيض.في.حضانة.والصيصان.
بيئة. في. البكتيريا. تراكم. تقليل. ت..

المبنى.

الجوانب 
العملية في 

تطهير بيض 
التفقيس

الغذاء.فلقد.زاد.في.اآلونة.األخيرة.اإلهتمام.بدور. مع.تزايد.مفهوم.سالمة.

عن. يبحث. المستهلك. أصبح. لقد. اليوم. اإلنسان،. تحسين.صحة. في. الغذاء.

المنتجات.الصحية.التي.تحتوي.علي.كافة.العناصر.الغذائية.النافعة.والمقوية.

للبدن.وفي.ذات.الوقت.تكون.خالية.من.الملوثات.والكيماويات.وكل.ضار.أو.

غير.مفيد؛.حيث.ثبت.أن.هناك.إرتباط.وثيق.الصلة.بين.نوعية.الغذاء.وصحة.

المستهلك،.لذلك.صارت.األنظار.تتجه.اليوم.إلي.لحوم.األرانب.لكونها.من.أهم.

وأفضل.اللحوم؛.تتميز.لحوم.األرانب.بأنها.ذات.قيمة.غذائية.ممتازة.الرتفاع.

محتواها.من.البروتينات.والفيتامينات.والمعادن.وفي.نفس.الوقت.انخفاض.

الدهون.والكوليسترول،.لذلك.دائما.ما.ينصح.االطباء.وعلماء. محتواها.من.

التغذية.بتناولها.واإلكثار.منها.لألطفال.ولكبار.السن.باإلضافة.إلي.الباحثين.

عن.القوام.الرشيق.فضاًل.عن.الرياضيين،.هناك.كثير.من.الشعوب.األوروبية.

)االيطاليين،.الفرنسيين،.األسبان......الخ(.من.يهتمون.اهتماماً.بالغاً.بلحوم.

األرانب.ليقينهم.بأهميتها.للصحة.العامة،.وهناك.بعض.الشعوب.العربية.مثل.

مصر.وتونس.والجزائر.من.يولون.األرانب.اهتماماً.بالغاً،.وعلي.الجانب.اآلخر.

هناك.من.الشعوب.من.يلفظ.لحوم.األرانب.وال.يرتاح.مطلقاً.لتناولها؛.لذلك.

أردنا.أن.نبين.أهمية.لحوم.األرانب.من.الناحية.الغذائية.والصحية.حتى.يُقبل.
عليها.المواطن.العربي.من.الخليج.إلي.المحيط..

د. أمين سامي أمني
استاذ.مساعد.ميركوبيولوجي

المركز.القومي.للبحوث.-.مصر
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.وم����ن.أه����م.ه����ذه.ال��م��س��ب��ب��ات.
المرضية.التالي:

1. Pseudomonas,
2. Escherichia coli,
3. Salmonella,
4. Mycoplasma,
5. Moulds such as Aspergillus 

fumigatus

توجد.عدة.وسائل.لتظهير.بيض.

فيما. االخ��ت��ي��ار. يعتمد. التفقيس،.

بينها.على.عدة.عوامل.منها.الطاقة.

الكلية.وحجم.االنتاج.داخل.الفقاسة.

و.ن���وع.ال��ط��ي��ور.و.أه���م.االم����راض.

محيط. في. والمتواجدة. المنتشرة.

موقع.الفقاسة.باإلضافة.إلى.تكلفه.

التي. المواد. و. والمعدات. األجهزة.

ستستعمل.لذلك.وتشمل.هذه.الطرق.
التالي:

ال��ت��ب��خ��ي��ر.ب���ال���غ���ازات.وخ��اص��ة. ..1
الفورمالين.

الرش.بالمطهرات. ..2
األشعة.فوق.البنفسجية ..3

الغسيل ..4

المقالة. هذه. في. نركز. وسوف. .

باستخدام. التطهير. عملية. ع��ل��ى.

ال��ف��ورم��ال��ي��ن.وال���ع���وام���ل.ال��م��ؤث��رة.

للبيض. التطهير. عملية. نجاح. على.
المخصب.

ط������رق ت����ل����وث ب���ي���ض ال��ت��ف��ق��ي��س 
باملسببات املرضية:

التفقيس. ب��ي��ض. ت��ل��وث. ي��ح��دث.

من. ب��أح��د. ال��م��رض��ي��ة. بالمسببات.
رأسياً. إم��ا. المعروفتين. الطرقتين.
األم. من. المرضي. المسبب. )انتقال.
أو. البيضة(. داخ���ل. ال��ص��وص. إل��ى.

أفقياً.داخل.الفقاسة.

االنتقال الرأسي للمسبب املرضي: 
يحدث.التلوث.راسياً.عن.طريق.
قناة. في. المرضي. المسبب. تواجد.
ال��ب��ي��ض.وب��ال��ت��ال��ي.ت��ح��دث.إص��اب��ة.
ومن. البيضة. ن��زول. قبل. ال��ص��وص.
باللورم. )السالمونيال. لذلك. األمثلة.

والسالمونيال.جالينيرم(.

البيضة. لقشرة. ت��ل��وث. ي��ح��دث.

المرضي. المسبب. اختراق. يتم. ثم.

في. م��روره��ا. أثناء. البيضة. لقشرة.
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مصابة. ل��دج��اج��ة. . المجمع. فتحة.

نزولها. بعد. مباشرة. أو. بالميكروب.

إلى.فرشة.ملوثة.بالمسبب.المرضي،.

انتريتيدس. سالمونيال. ذلك. وأمثلة.
وسالمونيال.تايفميوريم.

االن�����ت�����ق�����ال األف������ق������ي ل��ل��م��س��ب��ب 
املرضي:

للمسبب. االف��ق��ي. االنتقال. يتم.

نتيجة. ال��ف��ق��اس��ة. ال��م��رض��ي.داخ���ل.

وج�����ود.م���ص���در.ل���ه���ذا.ال��م��س��ب��ب،.

للمسببات. م��ص��ادر. ع���دة. وت��وج��د.

ال��م��رض��ي��ة.ال���ت���ي.ت��ن��ت��ق��ل.ب��ص��ورة.

اف��ق��ي��ة.داخ����ل.ال��ف��ق��اس��ة.وت��ش��م��ل.

ال��ه��واء.وال��م��اء.وم��ن.أه��م.مسببات.

األمراض.التي.تنتقل.بطريقة.أفقية.

.E.coli,. Pseudomonas and(
).Staphyloccocus

إج�������راءات خ���اص���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
بيض التفقيس:

ف��رش��ة. ت���ك���ون. أن. ي���ج���ب. .·

بقدر. جافة. والجدود. األمات. دجاج.
اإلمكان.

فرشة.أعشاش.البيض.يجب. .·
أن.تكون.نظيفة.وبكمية.كافية.

مرتين. البيض. جمع. يجب. .·
على.األقل.في.اليوم.

التفقيس. بيض. وضع. يجب. .·

تطهيرها. ت��م. نظيفة. أط��ب��اق. ف��ي.
مسبقاً.

البيض. جمع. يتم. أن. يجب. .·
جداً. والمتسخ. والمشروخ. المكسور.
في.أطباق.خاصة.وال.يستخدم.في.

التفقيس.
وتطهير. جمع. يتم. أن. يجب. .·
ال��ب��ي��ض.ال��ن��ظ��ي��ف.ب���أس���رع.وق��ت.
من. البيض. جمع. من. االنتهاء. بعد.

الحظيرة.
يجب.أن.يتم.تخزين.البيض. .·
في.غرف. وتطهيره. تم.جمعه. الذي.
يدخلها. وال. نظيفة. وت��ك��ون. خاصة.

غبار.

جدول.رقم.)1(:.البرنامج.الدوري.للتنظيف.والتطهير.للحضانات.والفقاسات
معدل.التنظيف.والتطهيرالمكان/.الموقعم

بعد.االنتهاء.من.عملية.رص.البيض.في.صواني.التحضينمستودع.البيض
الفقاسات.ذات.المرحلة.الواحدة.)الحضانة.

األحادية(
بعد.كل.عملية.فقس

)حضانات. المراحل. متعددة. الفقاسات.
متعددة(

ماكينات.حمل.صواني.البيض.المتحركة.يتم.تنظيفها.كل.شهر.

ويتم. اسبوع،. كل. األرضيات. تنظيف. يتم. الثابتة. الفقاسات.
تنظيف.الماكينة.كاملة.كل.عام.

بعد.كل.عملية.فقسحامالت.البيض.المتحركة.وصواني.البيض
بعد.كل.عملية.فقسغرف.الفقاسة

بعد.كل.عملية.فقسغرف.خدمة.الصيصان
يتم.غسيل.األرضيات.بعد.اختبار.معدل.الخصوبة.غرف.التحضين

يتم.غسيل.الغرف.كاملة.كل.شهر.
بعد.نقل.الصيصان.خارج.الفقاسةغرف.نقل.لصيصان

بعد.كل.عملية.فقسغرف.غسيل.وتنظيف.معدات.الفقاسة
أسبوعياًالممرات.وصاالت.التوزيع
ربع.سنوي.بمعدل.كل.)3(.شهورغرف.األجهزة.والتهوية.



29
العدد الحادي عرش



30
العدد الحادي عرش

يجب.أن.تكون.درجة.الحرارة. .·

في.غرفة.التخزين.)13-15(.درجة.

بين.. تتراوح. الرطوبة. ودرج��ة. مئوية.
...)%80-70(

يجب.أن.يتوفر.لدى.العاملين. .·

بالفقاسة.برنامج.للتنظيف.والتطهير.

الدوري.يتم.تطبيقه.في.كافة.أجزاء.

مكوناتها. جميع. ويشمل. الفقاسة.
وأدواتها.)جدول.رقم.1(

اختيار املطهر:
المطهرات. م��ن. العديد. ت��وج��د.
التي.يمكن.استخدامها.في.مشاريع.
والفقاسات. عامة. بصفة. الدواجن.
ب��ص��ف��ة.خ���اص���ة،.ول���ك���ل.م���ن.ه��ذه.
)مميزات. الكيميائية. المطهرات.

وع���ي���وب(.ي��ج��ب.م��راع��ات��ه��ا.عند.

االس��ت��خ��دام.وي��وض��ح.ال��ج��دول.رقم.

المطهرات. م��ج��م��وع��ات. أه���م. .)2(

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة.ال��م��س��ت��خ��دم��ة.في.
الفقاسات.

أن. يجب. المطهر. اختيار. عند.

أن. يمكن. الذي. المطهر. اختيار. يتم.
يفي.بالمتطلبات.التالية:

يجب.أن.يكون.واسع.الطيف.)أن. .·

تدمير. كبيرة.على. قدرة. له. تكون.

أن�����واع.م��خ��ت��ل��ف��ة.م���ن.ال��ك��ائ��ن��ات.

ج��رام. أو. .+ve ج���رام. ال��دق��ي��ق��ة،.
.).-ve

أدنى. عند. نشط. يكون. أن. يجب. .·
تركيز.

لالستخدام. آم��ن. يكون. أن. يجب. .·

ال���ب���ش���ري.وك���ذل���ك.ع��ل��ى.بيض.
التفقيس.

يجب.أن.يكون.مستقرة.كيميائيا،. .·
وليس.له.تأثير.على.تآكل.المعادن.
وفق. ب��ه. م��ص��رح. ي��ك��ون. أن. يجب. .·

للوائح.المحلية.
ي��ج��ب.أن.ي��أخ��ذ.ف���ي.االع��ت��ب��ار. .·
ع���وام���ل.م��خ��ت��ل��ف��ة.س��ت��ؤث��ر.على.
نشاط.المطهر.مثل.النوع.السطح.
الجرثومية. والخصائص. ومكانه،.
والفيزيائية.والكيميائية.للتخفيف.
ودرج��ة. التركيز. ودرج��ة. بالمياه،.

الحرارة.
المناسب. المطهر. اختيار. يمكن.
من.واحدة.من.المجموعات.الرئيسية.
المطهرات،. أن��واع. أهم. تشمل. التي.

جدول.رقم.)2(:.أهم.مجموعات.المطهرات.الكيميائية.المستخدمة.في.الفقاسة
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كما. المجموعات. ه��ذه. تقسيم. وت��م.

ه��و.موضح.ف��ي.ال��ج��دول.رق��م.)2(.
على.النحو.التالي:

1. Hypocholrites and chlorine 
compounds

2. iodophors
3. Aldehydes,
4. Quaternary ammoniums 

compounds,
5. Phenol and derived,
6. Peroxides
7. Organic acids

تطهير بيض التفقيس:
المقال. هذا. في. نتحدث. سوف.
في. العملية. ال��ج��وان��ب. ب��ع��ض. ع��ن.
باستخدام. التفقيس. بيض. تطهير.

التبخير.
غ��از. ب��اس��ت��خ��دام. التبخير. ..1

الفورمالدهيد..
غ����از.ال��ف��ورم��ال��ي��ن.اس��ت��خ��دم.
ل��س��ن��وات.ع���دي���دة.وأظ���ه���ر.ك��ف��اءة.
المسببات. على. القضاء. في. كبيرة.
الى. باإلضافة. المختلفة. المرضية.
أجزاء. إلى.كل. الوصول. قدرته.على.
ومعدات. البيض. وأقفاص. الفقاسة.

نقل.البيض.
وتطهير. ت��ن��ظ��ي��ف. أوال. ي��ج��ب.
ال��ف��ق��اس��ة.وم��ع��دات��ه��ا.ب��ال��م��اء.ويلي.
بالتركيز. الفورمالين. استخدام. ذلك.
يوضح. .)3( رق��م. ج���دول. الصحيح.
الفورمالين. من. المناسبة. الكميات.
يمكن. التي. البوتاسيوم. وبرمنجنات.
استخدامها.في.مواقع.مختلفة.داخل.

الفقاسة،.والذي.يدل.على.ذلك.هو.

عند.خلط. اللون. بني. بقاء.مسحوق.

برمنجانات. مع. الفورمالين. سائل.
البوتاسيوم.

يمكن. ت���رك���ي���زات. .)3( ت��وج��د.

استخدام.أي.منها.في.عملية.التبخير.
على.النحو.التالي:

.+ .)%37,5( فورمالين. مل. . .)53( ..1

برمنجانات. بوتاسيوم. جم. .)35(
لكل.متر.مكعب.

.+ .)%37,5( فورمالين. مل. .)43( ..2

برمنجانات. بوتاسيوم. جم. .)21(
لكل.متر.مكعب.

.+ .)%40( ف��ورم��ال��ي��ن. م��ل. .)45( ..3

برمنجانات. بوتاسيوم. جم. .)30(
لكل.متر.مكعب.

1. ت��ب��خ��ي��ر ب��ي��ض ال��ت��ف��ق��ي��س يف 
غرف خاصة

ي��ج��ب.ت��وف��ي��ر.غ����رف.خ��اص��ة. .·

بعد. البيض. لتبخير. تستخدم.
جمعه.من.حظائر.الدجاج.

الغرف. ه��ذه. ت��ك��ون. أن. يجب. .·

محكمة.الغلق.والتأكد.من.عدم.
نفاذيتها.

يجب.أن.تحتوي.غرفة.التبخير. .·

ع��ل��ى.م���روح���ة.ل��ت��ق��ل��ي��ب.غ��از.

شفط. ومروحة. الفورمالدهيد.

الغاز. م��ن. للتخلص. تستخدم.
بعد.انتهاء.عملية.التبخير.

التبخير. مساحة. احتساب. يتم. .·
من.األبعاد.الداخلية.للغرفة.

يتم.وضع.وعاء.من.المعدن.أو. .·

غرفة. أرضية. في. السيراميك.
التبخير.

يجب.عدم.استخدام.أوعية.من. .·

تولد.حرارة. نتيجة. البالستيك.

م��ن.ت��ف��اع��ل.ال��ف��ورم��ال��ي��ن.مع.
برمنجانات.البوياسيوم.

الوعاء. حجم. يكون. أن. يجب. .·
ال��م��س��ت��خ��دم.ك��ب��ي��ر.ن��س��ب��ي��اً.
الكيماوية. ال��م��واد. أن. بحيث.
ال��م��س��ت��خ��دم��ة.ف����ي.ع��م��ل��ي��ة.
التبخير.ال.تحتل.أكثر.من.%25.

من.حجم.الوعاء.
البيض.في.رفوف. يجب.وضع. .·
من.السلك.بحيث.تسمح.بمرور.
ودوران.الغاز.حول.البيض.من.

جميع.االتجاهات.
الماء. من. ح��وض. توفير. يجب. .·
بحيث. التبخير. غ��رف��ة. داخ���ل.
الرطوبة. على.مستوى. يحافظ.
التبخير. غرفة. داخل. النسبية.

.)%80-60(
ح��راري. م��ص��در. توفير. يجب. .·
التبخير. غرفة. داخل. كهربائي.
التفاعل. عملية. على. ليساعد.
الحرارة. درج��ة. تتراوح. بحيث.

)24-38م(...
برمنجات. وضع. يتم. أن. يجب. .·
وع��اء. ف��ي. أوالً. ال��ب��وت��اس��ي��وم.
التبخير.قبل.وضع.الفورمالين.
ي��ت��م.وض���ع.ال��ف��ورم��ال��ي��ن.على. .·
برمنجانات.البوتاسيوم.بسرعة.
ويتم.إغالق.باب.غرفة.التبخير.

جيداً..
يجب.وضع.عالمة.تحذير.على. .·
لتجنب. التبخير. غ��رف��ة. ب��اب.
والتعرض. ال��خ��اط��ئ. ال��دخ��ول.
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لغاز.الفورمالدهيد.
يتم.تشغيل.السخان.الكهربائي. .·
ل��رف��ع.درج���ة.ال���ح���رارة.داخ��ل.
عملية. لتسريع. التبخير. غرفة.
كفاءة. على. والحفاظ. التفاعل.

عمل.غاز.الفورمالدهيد.
يتم.تشغيل.مروحة.تقليب.الهواء. .·
داخل.غرفة.التبخير.لمدة.)20.
مروحة. تشغيل. يتبعها. دقيقة(.
للتخلص. ال��خ��ارج��ي. الشفط.
الباب. فتح. ويمكن. ال��غ��از. م��ن.
من. التخلص. ف��ي. للمساعدة.

الغاز.

يجب.اتخاذ.الحذر.عند.وضع. .·

الفورمالين. م��ن. كبيرة. كمية.

البوتاسيوم. برمنجانات. على.

يؤدي. الفورمالدهيد. غاز. ألن.

والجهاز. العين. ال��ت��ه��اب. إل��ى.

المواد. من. أن��ه. كما. التنفسي.

يفضل. وب��ال��ت��ال��ي. المسرطنة.

خلط. عن. كمامات. استخدام.

برمنجانات. م��ع. ال��ف��ورم��ال��ي��ن.
البوتاسيوم.

تعتمد. التطهير. عملية. كفاءة. .·

الظروف. على. أساسية. بصور.

وأهم. فيها. التبخير. يتم. التي.

الحرارة. درج��ة. العوامل،. هذه.

ال��ن��س��ب��ي��ة،.حيث. وال���رط���وب���ة.

يفقد. الفورمالدهيد. غ��از. أن.

الحرارة. درج��ات. عند. كفائته.
المنخفضة.والجو.الجاف.

التبخير داخل املفقس
أ. تبخير البيض يف احلضانات:

لرفع. الحضانات. تشغيل. يتم. .·

درج����ة.ال����ح����رارة.ق��ب��ل.وض��ع.

المناسبة. الدرجة. الى. البيض.
للتحضين.

يجب.تبخير.البيض.في.خالل. .·
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في. وض���ع���ه. م���ن. س���اع���ة. .12

الحضانة.وبعد.وصول.درجات.

لماكينة. وال��رط��وب��ة. ال��ح��رارة.

ال��ت��ح��ض��ي��ن.ال����ى.ال��م��س��ت��وي.
المستوى.الطبيعي..

الحضانة. ب��اب. اغ���الق. يجب. .·

استمرار. مع. التهوية. ومروحة.
تشغيل.مروحة.توزيع.الهواء.

يتم.فتح.باب.التهوية.بعد.اتمام. .·
عملية.التبخير.لمدة.20.دقيقة.
يجب.عدم.تبخير.البيض.الذي. .·
.96-24 تحضينة. ع��ل��ى. م���ر.
في. ذل��ك. يتسبب. حيث. ساعة.

حدوث.نفوق.في.األجنة.
ب. تبخير البيض يف ماكينة الفقس:   
في.بعض.االحوال.يمكن.تبخير. .·
ماكينة. م��ن. نقلة. بعد. البيض.
التحضين.الى.ماكينة.التفقيس.
وقبل.أن.تصل.نسبة.نقر.األجنة.

للبيض.الى.%10.
داخ��ل. ال��ى. البيض. نقل. بعد. .·
تشغيل. يتم. التفقيس. ماكينة.
ال��م��اك��ي��ن��ة.ح��ت��ى.ت��ص��ل.درج��ة.
ال�����ح�����رارة.وال����رط����وب����ة.ال���ى.
ل��درج��ة. الطبيعي. ال��م��س��ت��وى.

التفقيس.
مع. التهوية. مخرج. اغ��الق. يتم. .·
تقليب. مروحة. عمل. استمرار.
الهواء.داخل.ماكينة.التفقيس.
التبخير. يجب.أن.ال.تقل.فترة. .·

عن.20.دقيقة.
ال��ت��ح��ض��ن  ت��ب��خ��ي��ر م���اك���ي���ن���ات  ت. 

والتفقيس اخلالية:
تفقيس. م���ن. االن���ت���ه���اء. ب��ع��د. .·

من. الصيصان. ونقل. البيض.
الفقاسات.

ي��ت��م.إزال����ة.ب��ق��اي��ا.ال��ب��ي��ض.من. .·
ماكينات.التفقيس.

الماكينة. وتطهير. غسيل. يتم. .·

ال����خ����ال����ي����ة.م������ن.ال���ب���ي���ض.
والصيصان.

يلي.ذلك.عملية.تبخير.تستمر. .·

أن. ويفضل. س��اع��ات. .3 ل��م��دة.

يفضل. كما. الليل. ط��وال. تظل.

ال��ت��رك��ي��ز. اس��ت��خ��دام. ي��ت��م. أن.

األول.لعملية.التبخير.)53.مل.

فورمالين.+.35.جم.برمنجانات.
البوتاسيوم(.

التبخير. عملية. ان��ت��ه��اء. ب��ع��د. .·

الفورمالين. تأثير. ايقاف. يتم.

محلول. استخدام. طريق. ع��ن.

بتركيز. األمونيا. هيدروكسيد.

25%.بكمية.ال.تزيد.عن.نصف.

المستخدمة. الفورمالين. كمية.

في.عملية.التبخير.ويتم.اغالق.
باب.الماكينة.فوراً.

2. التخلص من نفايات التفريخ. 
ع��ن��د.ال���وض���ع.ب��االع��ت��ب��ار.أن. .·
متوسط.التفريخ.حوالي.85.%.
أن. إما. البيض. من. .% .15 فإن.
يكون.غير.مخصب.أو.به.أجنة.

ميتة.
إل��ى.جنب. .جنبا. البيض. ه��ذا. .·
المتبقي. ال��ب��ي��ض. ق��ش��ر. م���ع.
يكونان. الصيصان. خروج. بعد.

مخلفات.عملية.التفريخ.
المخلفات. ه���ذه. الن. ن���ظ���راً. .·
لنقل. الخطيرة. المصادر. من.

البلدان. بعض. فان. األم��راض،.

وتشريعات. قوانين. أص���درت.

إدم���اج. أو. اس��ت��خ��دام. تحظر.

مخلفات.الفقاسات.مع.مخلفات.

ال��م��س��ال��خ.إلن���ت���اج.إض��اف��ات.

منها. التخلص. ويجب. . علفية.

وعدم.استخدامها.في.صناعة.
اإلضافات.العلفية.

يتم.هرس.البيض.الذي.يحتوي. .·
على.أجنة.لم.يتم.تفقيسها.

ي���ت���م.إع���������دام.ال���ص���ي���ص���ان. .·

تشوهات. نتيجة. المستبعدة.

ثاني. غاز. باستخدام. وغيرها.

وسيلة. أي. أو. الكربون. أكسيد.
أخرى.مناسبة.

النفايات. جميع. تجميع. يتم. .·

ويتم. الغلق. محكم. خ��زان. في.

لألنظمة. طبقاً. منها. التخلص.
المحلية.واالشتراطات.البيئية.

املراجع:
1. Aviagen Turkeys Ltd , Hatchery 

Cleaning and Disinfection 
.  Management Article. http://
w w w . a v i a g e n t u r k e y s . c o m /
uploads/2015/11/20/HA10%20
Hatchery%.pdf

2. Vincent Turblin (2008):  
disinfection of hatching eggs, 
Importance and practical aspects. 
Hatchery expertise online. Issue 
No. 21 / November.

3. Y. SAMBERG and M. 
MEROZ (1995): Application of 
disinfectants in poultry hatcheries 
Rev. sci. tech. Off. int. Epiz.,14 
(2), 365-380.
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درجة. تكون. عندما. أنه. ويالحظ.

فإن. .o22م حوالي. الحظيرة. ح��رارة.

الطيور. تستهلكها. التي. المياه. كمية.

استهالك. وزن. ضعف. حوالي. تكون.

العلف،.ويمكن.أن.يكون.ذلك.أعلى.مع.

مع. وأقل. العمر. في. الصغيرة. الطيور.

الطيور.الكبيرة.ويمكن.زيادتها.بشكل.
ملحوظ.مع.ارتفاع.درجات.الحرارة.

أس��اس��ي. دور. ال��م��اء. يلعب. ك��م��ا.

واالم��ت��ص��اص. الهضم. عمليات. ف��ي.

الوسط. وهو. الجسم. ح��رارة. وتعديل.

األساسي.الذي.من.خالله.يتم.إعطاء.

الطيور.اللقاحات.واألدوية.والعالجات.

المختلفة.والتي.تتأثر.بدرجة.الحرارة.

الجو.المحيط.في.الحظيرة،.وفي.ذات.

أهم.مصادر. احد. الماء. يعتبر. الوقت.

إذا. ال��دواج��ن. األم��راض.في.مشاريع.

كان.غير.صحي.في.محتواه.أو.تلوث.
بالمسببات.المرضية.المختلفة.

في.صناعة.الدواجن،.يعد.استخدام.

الطبيعية،. ال��خ��ص��ائ��ص. ذو. ال��م��ي��اه.

الجيدة. والميكروبيولوجية. الكيميائية.

التي.تتالءم.مع.المعايير.الصحية.من.
األهمية.بمكان.

وحيث.أن.العديد.من.الطيور.يمكن.

لها.الوصول.إلى.مصدر.المياه.نفسه.

انتقال. احتمال. فإن. واح��د،. وقت. في.

المسببات.المرضية.بين.الطيور.يكون.

عنها. وينتج. الماء. بسبب. جداً. سريع.

عدد. على. تؤثر. سوف. كثيرة. مشاكل.
كبير.من.الطيور.في.آن.واحد..

حيث.تلعب.مياه.الشرب.دورا.هاما.

في.انتقال.بعض.المسببات.المرضية.

والطفيلية. الفيروسية. البكتيرية،.

من. ال��ع��دي��د. تسبب. ال��ت��ي. واألول���ي���ة.

أمراض. بين. من. تعد. التي. األم��راض.
الدواجن.األكثر.شيوعا.

ومن.ثم.يجب.توفير.الماء.بالكمية.

أم��ام. المناسبة. وال��ن��وع��ي��ة. الكافية.

ن��ق��ي.وخ��ال��ي. ي��ك��ون. ال��ط��ي��ور.بحيث.

من. وخالي. المرضية. المسببات. من.

الروائح.الكريهة.وكذلك.مستساغ.من.

به. األمالح. نسبة. وتكون. الطيور. قبل.

في. مناسبة. حرارته. ودرج��ة. مناسبة.
الصيف.والشتاء.

الشرب. مياه. من.مالئمة. وللتأكد.

قياسات هامة 
لجودة ماء الشرب للدواجن 

الماء.أحد.العناصر.الغذائية.الهامة.التي.يستهلكها.الطيور.حيث.تستطيع.الطيور.البقاء.على.قيد.الحياة.لمدة.أسابيع.
دون.تغذية،.ولكن.ال.تستطيع.البقاء.على.قيد.الحياة.سوى.أيام.معدودة.فقط.بدون.ماء.

.الماء.مكون.أساسي.من.مكونات.الدم.وأنسجة.الجسم.حيث.يحتوى.جسد.الطائر،.اعتمادا.على.العمر،.حوالي.%85-60.
ماء.وتحتوي.البيضة.على.حوالي.65%.من.المياه..

د. علي بن حسني اجلاسم
ماجستير علوم أمراض الطيور
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ومناسبتها.للطيور.في.مراحل.العمر.المختلفة.يجب.تعرف.

المتعلقة. الشرب. لمياه. االساسية. المقاييس. بعض. على.

والتي.سوف.نعرضها.في. ونوعيتها.وخصائصها. بكميتها.
الجداول.التالية.

الطيور. بواسطة. المستهلكة. ال��ش��رب. مياه. كميات. ..1
مقارنة.بالحيوانات.األخرى.

المختلفة. الطيور. ألن��واع. الماء. استهالك. متوسط. ..2
)جالون/100.طائر/يوم(.

تأثير.درجة.الملوحة.على.حيوانات.المزرعة.المختلفة. ..3
مناسبة.الماء.للدواجن.بتركيزات.مختلفة.من.المواد. ..4

الصلبة.الذائبة..
الخصائص.الميكروبية.والكيمائية.لجودة.ماء.الشرب. ..5

المناسبة.للطيور..
في. البكتيريا. أن��واع. تركيز. في. المساقي. ن��وع. تأثير. ..6

خطوط.ماء.الشرب.
مختلفة. بتركيزات. الشرب. ماء. في. ال��دواء. استهالك. ..7

عند.درجات.حرارة.مختلفة.
وفي.النهاية.يجب.العمل.على.توفير.المياه.المناسبة.
عالي. وان��ت��اج. صحة. ذات. طيور. على. للحصول. للطيور.
يتناسب.مع.المعايير.القياسية.لكل.ساللة.بحسب.المرحل.

المختلفة.للعمر.واالنتاج.
جدول.رقم.)1(.

كميات.مياه.الشرب.المستهلكة.للطيور.والحيوانات.األخرى
كمية.الماء.المستهلك.)لتر/.يوم(نوع.الحيوانم
55أبقار.تسمين1
160أبقار.اللبن.)حالبة(2
7-2أغنام3
0.30.– 0.25دجاج4

جدول.رقم.)2(.متوسط.استهالك.الماء.ألنواع.الطيور.المختلفة..)جالون/100.طائر/يوم(
درجة.حرارة.الغرفة.نوع.الطيور

.)20.درجة.مئوية(
الجو.الحار

.)32.درجة.مئوية(
طائر.كبيرطائر.كبيرالطائر.الصغير.)مرحلة.النمو(

Layer pullets2.643.435.28
Breeder pullets3.174.236.60
Layer hens5.5510.57
Broiler breeders7.9315.85
Broiler chickens4.236.6013.21
Broiler turkey7.6614.2726.42

جدول.رقم.)3(.تأثير.درجة.ملوحة.مياه.الشرب.على.حيوانات.المزرعة.المختلفة
ال.يوجد.تأثير.سلبي.نوع.الحيوان

على.الحيوان
عدم.قابلية.الحيوان.على.شرب.الماء.

يمكن.أن.تسبب.حدوث.إسهال.
يمكن.التألم.على.تلك.النوعية.مع.عدم.

حدوث.نقص.في.اإلنتاج

حدوث.انخفاض.في.اإلنتاج.
وتأثير.سلبي.على.صحة.الحيوان

4700.– 31006300.– 04700.-.3000طيور
6300.– 390010900.– 06300.-.3900أبقار.حالب
7800.– 630015600.– 07800.-.6300أبقار.تسمين
9400.– 630010900.– 09400.-.6300خيول
15600.-.700020300.-.015600.-.7800أغنام
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جدول.رقم.)4(.مناسبة.الماء.للدواجن.بتركيزات.مختلفة.من.المواد.الصلبة.الذائبة.م
)تركيز.جزء/المليون(

إجمالي.المواد.الصلبة.الذائبة.
)جزء.بالمليون(

اإلجراء

يفضل.استخدام.هذه.النوعية.من.المياه.وليس.لها.أي.تأثير.ضار.على.أي.نوع.من.أقل.من.1.1000
أنواع.الدواجن.

هذه.المياه.مرضية.لجميع.فئات.الدواجن.1000-.22999
.قد.تسبب.حدوث.فضالت.مائية.)وخصوصا.في.المستويات.العليا(.ولكنها.ال.تؤثر.

على.الصحة.أو.األداء.للطيور
هذه.هي.المياه.سيئة.للدواجن،.وغالبا.ما.تسبب.فضالت.مائية،.وزيادة.معدل.3000-.34999

الوفيات،.وانخفاض.النمو
هذه.مياه.غير.مقبولة.للدواجن.ودائما.تقريبا.تسبب.بعض.المشاكل،.خصوصا.في.5000-.46999

الحدود.العليا،.حيث.تسبب.انخفض.النمو.واإلنتاج.أو.زيادة.معدل.الوفيات.على.
هذه.المياه.غير.صالحة.للدواجن.ولكن.قد.تكون.مناسبة.ألغراض.أخرى.7000-.510000
يجب.عدم.استخدام.هذه.المياه.إطالًق.للدواجن.أو.الماشيةأكثر.من.610000

جدول.رقم.)5(.القياسات.الميكروبية.والكيمائية.لجودة.ماء.الشرب.المناسبة.للطيور
Remarks Maximum

acceptable level
Average 
level

Contaminant or
characteristic

Desirable 100/ml
50/ml

0/ml
0/ml

Bacteria
Total bacteria
Coliform bacteria

Levels from 3 to 20 mg/l affect
performance.

25 to 45 mg/l
4 mg/l

10 mg/l
0.4 mg/

Nitrate
Nitrite

A pH of less than 6.0 is not
desirable. Levels below 6.3 may degrade 
performance.

6.8 to 7.5 pH

-- 60 mg/l Calcium
250 mg/l 14 mg/l Chloride

Higher levels produce a bad
odor and taste.

0.6 mg/l 0.002 mg/l Copper

Higher levels produce a bad odor and taste. 0.3 mg/l 0.2 mg/l Iron
Higher levels are toxic 02 mg/l -- Lead
Higher levels have a laxative effect.
 Levels > 50 mg/ml may affect performance 
if magnesium and chloride levels are high.

125 mg/l 14 mg/l Magnesium

Levels above.50.mg/l may affect
performance if the sulfate or
chloride level is high

32.mg/l -- Sodium.

Higher levels have a laxative effect.
.Levels.>50.mg/l may affect performance if.
magnesium and chloride levels are high.

250.mg/l 125.mg/l Sulfate.

Higher levels are toxic. 1.50.mg/l -- Zinc
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جدول.رقم.)6(.تأثير.نوع.المساقي.في.تركيز.أنواع.البكتيريا.في.خطوط.ماء.الشرب

سقايات.برميليةحلماتنوع.الميكروب
نهاية.الحظيرةبداية.الحظيرة.نهاية.الحظيرة**بداية.الحظيرة* 

Total Colifrom6403.30016001.700.000.000
Fecal coliform130230100080.000.000
Escherichia Coli11090090066.000.000
Fecal streptococcus551200200036.000.000
Mesofiles Micro-organisms***24.000700.000.00086.0001.400.000.000

*أول.سقاية.في.الحظيرة
**أخر.سقاية.في.الحظيرة

.Saprophytes and pathogenic((.الماء.غير.معالج.ومجموع.ميكروبات ***

جدول.رقم.)7(.معدل.استهالك.الدواء.في.ماء.الشرب.
بتركيزات.مختلفة.عند.درجات.حرارة.مختلفة

العمر
)أسبوع(

الطائر
)وزن/جم(

32.درجة.مئوية21.درجة.مئوية
تركيز.الدواء.في.ماء.الشرب.)جزء.بالمليون(

105210105210
3700713.27.4.3162.8
51500.91021.823.546.9
724509.318.618.536.9
املراجع.

 Amaral LA do (2004). Drinking Water as a Risk Factor to
 Poultry Health. Brazilian Journal of Poultry Science. Oct -
Dez 2004 / v.6 / n.4 / 191 – 199

 John Summers. WATER QUALITY: AN IMPORTANT
CONSIDERATION http://www.poultryindustrycouncil.ca/

pdfs/factsheets/fs_65.pdf

 The role of water in the life of a chicken. Technical Team,
Ziggity Systems, Inc

http://ziggity.com/wp-content/uploads/2014/08/cont_
article_pdf_20.pdf
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وم���ن.ن��اح��ي��ة.أخ���ري.ي��ج��ب.علي.

في. ي���أخ���ذ. أن. ال��م��ع��ال��ج. ال��ط��ب��ي��ب.

الصحية. ال��ن��اح��ي��ة. األول. االع��ت��ب��ار.

لحوم. يستهلك. سوف. الذي. لإلنسان.

الدواجن.وبيضها،.فإن.التأثير.السلبي.

منتجات. م��ن. اإلن��س��ان. يتناوله. لما.

أي. علي. إهماله. يمكن. ال. ال��دواج��ن.

الحيوية. المضادات. وجه،فمتبقيات.

سلبي. تأثير. لها. المنتجات. تلك. في.

وسالمة. اإلنسان. صحة. علي. خطير.

عند. فيجب. وعليه. جسمه،. أع��ض��اء.

حيوي. مضاد. باستخدام. ق��رار. أخ��ذ.

وتطبيق. الحيطة. ك��ام��ل. أخ��ذ. معين.

في. بها. الموصي. القياسية. المعايير.

الحقيقي. ال��ه��دف. ألن. االس��ت��خ��دام.

لتربية.الدواجن.والحيوانات.ليس.من.

وإنما. األول. المقام. في. الربح. أج��ل.

آمن. ح��ي��وان��ي. ب��روت��ي��ن. توفير. أي��ض��ا.

بين الحلم والواقع..
إنتاج الدواجن بدون المضادات الحيوية.. 

هل هذا ممكن؟؟

الباكتيريا. تثبط. او. تقتل. وهي. الفطريات. او. الجرثيم. تنتجها. كيمياويه. مواد. )antibiotics(.هي. الحيويه. المضادات.

تأثيرها.على. الحيوية،.وطرق. المضادات. انواع.من. الطيور.وهنالك.عدة. السيئة.علي. اثارها. دون. وتحول. الممرضه.

ونفس. التاثير. نفس.. لها. عام. بشكل. المجموعه. نفس. الى. تنتمي. التي. الحيوية. المضادات. فهناك. مختلفه. الباكتريا.

اآلليه.في.العمل.وفي.حدوث.المقاومه.لها،.وتكون.فعاله.على.نفس.الباكتريا..وهناك.بعض.المضادات.الحيوية.التي.

.Broad spectrum(لها.تاثير.واسع.على.انواع.مختلفه.من.الباكتريا.وتسمى،المضادات.الحيوية.ذات.الطيف.الواسع

فقط. تؤثر. الحيوية. المضادات. من. اآلخ��ر. النوع. مختلفه.. مرضيه. مسببات. لعالج. استعمالها. ويمكن. .)antibiotics

.Narrow spectrum(.الضيق النطاق. ذات. الحيوية. المضادات. عليها. يطلق. لذلك. الجراثيم،. من. محدده. انواع. على.

أفضل. علي. الحصول. هو. .)antibiotics( الحيوية. للمضادات. الصحيح. االستخدام. من. المقصد. إن. ..)antibiotics

عنها،. التغاضي. الحقلي. للطبيب. يمكن. ال. الهامة. المعادلة. تلك. وحقيقة. أقل،. اقتصادية. وبتكلفة. العالجية. النتائج.

فاستخدام.مضاد.حيوي.في.غير.موضعه.أو.بدون.إجراء.اختبار.حساسية.كما.هو.الحال.في.بعض.أنواع.من.الميكروبات.

يعتبر.مضيعة.للمال.الذي.أنفق.في.شراء.هذا.المضاد.عالوة.علي.استمرار.الخسائر.في.المزرعة.متمثلة.في.النفوق.
وتدني.معامل.اإلنتاج.

د/ هاني محمد شتا 
دكتوراه- أخصائي الوبائيات - مديرية الزراعه باخلرج- وزارة الزراعه السعودية
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لإلنسان.
ك����م����ا.ي����ج����ب.ع����ل����ي.االط����ب����اء.
والممارسين.في.الحقل.اتباع.المعايير.
استخدام. عند. ال��واج��ب��ه. األس��اس��ي��ة.
ال��دواج��ن. ف��ي. الحيوية. ال��م��ض��ادات.

وهي:
أواًل: إختيار املضاد احليوي املناسب: 
ال���ق���ادر.ع��ل��ي.ق��ت��ل.ال��م��ي��ك��روب.
وذل��ك. المرضيه. ل��ل��ع��دوي. المسبب.
الجيد. التشخيص. طريق. عن. يكون.
يسمى. ما. واج��راء. المرضية. للحالة.
اخ��ت��ب��ار.ال��ح��س��اس��ي��ة.ل��ل��م��ض��ادات.
.antibiotic. sensitivity( الحيوية.
الحيوي. المضاد. نوع. لتحديد. .)test

االنسب.لالستخدام
ثانيًا: حساب جرعة املضاد احليوي: 
المناسبة. الجرعه. حساب. يجب.
العالج. في. المرغوب. االث��ر. الح��داث.
بتحديد. وذل��ك. الحيوي. المضاد. من.
اوزان.الطيور.التي.سوف.يتم.معالجتها.
وطريقة.استخدام.المضاد.سواء.عن.
طريق.ال��ذوب��ان.ف��ي.م��اء.ال��ش��رب.او.

الحقن
ث�����ال�����ث�����ًا: ف�����ت�����رة س����ح����ب امل����ض����اد 

 )withdrawal time( :احليوي
تمر. أن. ال��ت��ي.يجب. ال��ف��ت��رة. ه��ى.
بين.أخر.تعاطي.للعالج.وذبح.الطائر.
وذل�����ك.ح��ت��ي.ي��م��ك��ن.ت��ج��ن��ب.وج���ود.
أنسجة. ف��ي. ال�����دواء. م��ن. متبقيات.
التي. واألحشاء. )العضالت. الذبيحة.
لضرر. ت��ؤدي. قد. والتي. أكلها(. يمكن.
المستهلك.عند.تناول.الطيور.أو.أحد.
مضاد. كل. دراس��ة. تم. منتجاتها،وقد.

متخصصين. علماء. بواسطة. حيوي.

جميع. سحب. ف��ت��رة. بتحديد. ق��ام��وا.

المضادات.الحيوية.التي.تستخدم.في.

مسجلة. الفترة. وتلك. الدواجن. عالج.

علي.عبوات.المستحضرات.التي.تباع.

في.األس��واق،.وبكل.أسف.فإن.بعض.

المستحضرات. تلك. مستخدمي. من.

ال.يلقوا.باالً.لتلك.المعلومات.المدونة.

إحتمال. عنه. ينتج. مما. العبوات. علي.

للمستهلكين،. صحية. مشاكل. حدوث.

وعلي.سبيل.المثال.ال.الحصر.اليمكن.

ب��أي.ح��ال.إس��ت��خ��دام.م��ض��اد.حيوي.

التسمين. دج��اج. في. الحقن. بواسطة.

فترة.سحبة.قد.تتعدي.100.يوم،.ومن.

الحيوية. ال��م��ض��ادات. أن. ب��ه. المسلم.

التي.تعطي.في.ماء.الشرب.وال.تمتص.

م��ن.األم��ع��اء.ل��ي��س.ل��ه��ا.ف��ت��رة.سحب.

الهدف. ك��ان. وإن. النيوميسين،. مثل.

توفير. هو. الدواجن. لتربية. األساسي.

لإلستهالك. صالح. حيواني. بروتين.

فإن.تطبيق.حظر.الذبح.قبل.إنقضاء.

بشكل. تفعيله. يجب. السحب. ف��ت��رة.

الطيب. للمستهلك. نقدم. حتي. كامل.

من.الطعام.الحالل.الذي.ال.يؤذي.وال.
يضر.اإلنسان.

رابعًا: تطبيق مدة العاج املطلوب:
ب��ال��م��ض��ادات. ال���ع���الج. ف��ت��رة. إن.
أي��ام. .5 ال��ي. .3 بين. ت��ت��راوح. الحيوية.
حسب.شدة.الحالة.ونوعية.الميكروب.
المسبب.للعدوي.وقد.تمتد.تلك.الفترة.
الي.7.ايام.كما.هو.الحال.في.عدوي.
السالمونيال.أو.حتي.أسبوعين.أو.أكثر.
كما.هو.الحال.في.عدوي.الكالميديا،.
وقد.تختلف.تلك.الفترة.كما.هو.الحال.
توصي. التي. اإلنجليزية. المدرسة. في.

ب��إم��ت��داد.ال��ع��الج.ل��م��دة.ي��وم��ي��ن.بعد.

وهنا. اإلكلينيكية،. األع��راض. إختفاء.

تطبيق. في. األخ��ط��اء. بعض. نجد. قد.

إستخدام. مثل. المطلوب. العالج. مدة.

أو. واح��د. يوم. لمدة. الحيوي. المضاد.

إثنين.وتغيره.مباشرة.دون.إنتظار.ظهور.

العامة. الحالة. ف��ي. ملحوظ. تحسن.

للطيور،.فإن.عدم.ظهور.تحسن.واضح.

ال��ط��ي��ور.خ��الل.48. وكبير.ف��ي.ح��ال��ة.

ساعة.من.بدء.العالج.ليس.معناه.عدم.

القضاء. في. الحيوي. المضاد. كفاءة.

علي.العدوي.الميكروبية.ولكن.قد.يعني.

كافية. لمدة. يحتاج. الطائر. جسم. أن.

جسمه. أج��ه��زة. جميع. تستعيد. حتي.

مخاطر. من. وإن. الطبيعية،. وظائفها.

التغيير.المستمر.للمضاد.الحيوي.دون.

إنتظار.للتحسن.المرجو.من.العالج.هو.

المقاومة. البكتريا. من. تكون.سالالت.
 antibiotic( الحيوي. المضاد. لهذا.

.)resistant bacteria

خ���ام���س���ا: ع����دم خ��ل��ط امل���ض���ادات 
احليوية الغير متوائمة:

ودراس���ات. علمية. ق��واع��د. هناك.

م��س��ت��ف��ي��ض��ة.أرس����ت.ق���واع���د.خلط.

المضادات.الحيوية،.فهناك.مجموعة.

من.القواعد.مثل.عدم.خلط.مضادات.

لها. أو. المجموعة. نفس. م��ن. حيوية.

نفس.التأثير.علي.البكتيريا.المرضية،.

الحيوية. المضادات. بعض. كذا.هناك.

مضادات. أن���واع. بعض. م��ع. تعطي. ال.

بعض. ويوجد. العلفية،. الكوكسيديا.

المضادات.التي.بينها.تآزر.أو.تعاضد.

مثل.األوكسيتتراسيكلين.والنيوميسين.
أو.األوكسيتتراسيكلين.والكولستين.
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أحد. هي. الحيوية. المضادات. ان.

األطباء. أيدي. في. المتوفرة. األدوات.

ال��ب��ي��ط��ري��ن.وال��ت��ي.م��ن.خ��الل��ه��ا.يتم.

البكتيرية. األم���راض. علي. السيطرة.

عالوة. ال��دواج��ن. صناعة. تهدد. التي.

علي.أنها.تساعد.علي.توافر.منتجات.

ال���دواج���ن.ال��خ��ال��ي��ة.م���ن.األم����راض.

المعدية.التي.من.شأنها.أن.تهدد.صحة.

المستهلك،وعليه.فإن.استخدمت.تلك.

األداة.بأساس.علمي.صحيح.وبإرشاد.

المتخصصين.ظلت.سالح.يساعد.في.

زيادة. في. ويساهم. األمراض. مقاومة.

طيب. منتج. وتوفير. الداجني. اإلنتاج.

بالرغم. وذلك. اإلنسان. صحة. يحمي.

من.المخاوف.المتزايدة.من.االضرار.

ال��م��ض��ادات. ه��ذه. تسببها. ق��د. ال��ت��ي.

نشؤ. ه��و. اخ��ط��ره��ا. وال��ت��ي. الحيوية.

ال��م��ق��اوم��ة. البكتيريا. م��ن. س���الالت.

.antibiotics( الحيوية. للمضادات.

قد. وال��ت��ي. .)resistant. bacteria

ت��ك��ون.ق��ات��ل��ه.ل��إلن��س��ان.وق���د.ت��ودي.

عالج. ألي. استجابته. ل��ع��دم. بحياته.

المستمرة. ال���ن���داءات. م��ن. وب��ال��رغ��م.

المضادات. استخدام. منع. أو. لتقليل.

)برامج. الداجني. االنتاج. الحيوية.في.

ال��ت��رب��ي��ة.ال��خ��ال��ي��ه.م��ن.ال��م��ض��ادات.

.ABF(. )antibiotic-free( الحيوية(.

production.programs(.إال.أن.هذا.

االمر.مازال.يشكل.التحدي.االكبر.من.
تحديات.السيطرة.علي.االمراض.

في.عام.2013.وفي.ندوة.لصحة.

وإن��ت��اج.ال��دواج��ن.ق��دم.ال��دك��ت��ور.تيم.

الخدمات. في. االطباء. كبير. كامينغز،.

الفنية.لواحدة.من.اكبر.شركات.االدوية.

نتائج. البيطرية.االمريكية. واللقاحات.

رسمية. غ��ي��ر. اس��ت��ق��ص��ائ��ي��ة. دراس����ة.

والباحثين. البيطريين. األط��ب��اء. م��ن.

في. الخبرة. ذوي. من. واالستشاريين.

من. الخالية. ال��دواج��ن. إن��ت��اج. ب��رام��ج.
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المضادات.الحيوية.
ح��ي��ث.خ��ل��ص��ت.ال����دراس����ة.ال��ي.
بعض.الخبرات.المستفادة.من.برامج.
ال��م��ض��ادات. م��ن. الخاليه. ال��دواج��ن.

الحيوية.ومنها:
من. المكونه. الغذائية. الوجبات. .-1
All- كامل. بشكل. الخضراوات.
بشكل. تعمل. .vegetable. diets

جيد.
دورا. .Husbandry الرعاية. تلعب. .-2
علي.صحة. الحفاظ. في. محوريا.

القطعان
.bird.density.3-.تقليل.كثافة.الطيور
دورات. بين. البينة. المدد. وتقليل.
.downtime. between اإلن��ت��اج.

.flocks
 Litter ال����ف����رش����ة. ادارة. .-4
ب��ال��م��ع��ام��الت. .management
ال����الزم����ة.أم����ر.ب���ال���غ.االه��م��ي��ة.
انتاج. ب��رام��ج. لنجاح. وال��خ��ط��ورة.
المضادات. من. الخالية. الدواجن.
 ABF antibiotic-free( الحيوية.

.)production programs
ال��ت��ح��ك��م.ف��ي.ال��ك��وك��س��ي��دي��ا.عن. .-5
بشكل. يعمل. التحصين. ط��ري��ق.
بالطرق. يستخدم. عندما. جيد.
الصحيحة.حيث.يؤدي.التحكم.في.
.the.control..مرض.الكوكسيديا
of.coccidiosis.الي.تقليل.فرض.
االمعاء. التهاب. بمرض. االصابة.
.necrotic. enteritis التنكرزي.
وال�������ذي.ي���س���ت���ل���زم.اس���ت���خ���دام.
الحيوية.لعالجه.وفي. المضادات.
النهاية.اشار.الدكتور.تيم.كامينغز.
ان.برامج.انتاج.الدواجن.الخالية.

من.المضادات.الحيوية.في.تطور.

م��ط��رد.وم��س��ت��م��ر.وب���ذل���ك.ف��ان.

النتائج.التي.خلصت.اليها.دراسته.

االنشطة. كل. معبرة.عن. تعتبر. ال.

ال��ت��ي.ت��ت��م.م��م��ارس��ت��ه��ا.ف��ي.ه��ذا.
المجال.

انتاج  التحديات التي قد تواجه 
دواجن بدون استخدام مضادات 

حيوية
استخدام. ب��دون. دواج��ن. نتاج. ان.
م��ض��ادات.ح��ي��وي��ة.ل��ي��س.ه��و.ب��االم��ر.
السهل.الميسر.وانما.هي.عملية.صعبة.
تواجهها. حيث. االن. حتي. وم��ع��ق��دة.
والصعوبات. التحديات. م��ن. العديد.
ومن. تحققها. دون. تحول. ق��د. وال��ت��ي.

هذه.التحديات:
.Management.1-.صعوبات.إنتاجية
challenges:.حيث.ان.انتاج.مثل.
هذا.النوع.من.االنتاج.يحتاج.الي.
وتتوافر. خاص. نوع. ذات. حظائر.
بها.العديد.من.االمكانيات.التقنية.
الوصول. من. المنتج. تمكن. والتي.
في. وتربيتها. ال��دواج��ن. ب���دورات.
م��ن��اخ.ي��ح��ول.دون.ال��ح��اج��ه.ال��ي.
الحوية. ال��م��ض��ادات. اس��ت��خ��دام.
وذل���ك.ع��ن.ط��ري��ق.ال��ت��ح��ك��م.في.
الحرارة.والرطوبة.والتهوية.بهدف.
تقليل.فرص.االجهاد.stress.الذي.
وتوفير. الطيور. ل��ه. تتعرض. ق��د.
الحيوي. االم���ن. درج���ات. اق��ص��ي.
حظائر. داخ����ل. .biosecurity
الدواجن.هذا.باالضافة.الي.تقليل.
.stocking.density.كثافة.الطيور
down- البينية. الفترات. واطالة.
time.بين.الدورات.االنتاجية.

.Health ص��ح��ي��ة. ت���ح���دي���ات. .-2

ط��ري��ق. ع����ن. .:challenges

االم����راض.ال��م��ع��وي��ة.واالم����راض.

.enteric.and.systemic.الجهازية

لها. تتعرض. قد. التي. .diseases
الطيور.خالل.دورة.االنتاج.

بالحيوان. بالرفق. تتعلق. تحديات. .-3

.Animal. welfare. challenges

وذل����ك.م��ن.خ���الل.خ���ي���ارات.قد.

يجب.اتخاذها.عن.الحاجه.لعالج.

البرامج. ال��ي. التحول. أو. الطيور.
التقليدية.

وان��ن��ا.ن���ري.ان���ه.م��ن.خ���الل.ه��ذا.

التحديات. عن. تناولناه. الذي. الطرح.

التي.قد.تعترض.طريق.انتاج.الدواجن.

التركيز. وان. حيوية. مضادات. ب��دون.

وكيفية. الصحية. ال��ت��ح��دي��ات. ع��ل��ي.

احتوائها.والتغلب.عليها.قد.يكون.هو.

من. المنشود. الهدف. لتحقيق. الغاية.

انتاج.الدواجن.بهذه.الطريقة.المغايره.

االع��ت��م��اد.علي. وال��ت��ي.تحطم.ج���دار.

بنائه. تم. ال��ذي. الحيويه. المضادات.

خالل.عقود.مضت.في.انتاج.الدواجن.
الغراض.تجاريه.

.HEALTH الصحية. التحديات 
CHALLENGES

بالرغم.من.اكتشاف.بعض.المواد.

التي.قد.يكون.لها.تاثير.فسيولوجي.او.

مناعي.مثبط.للباكتريا.اال.ان.االعتماد.

وخاصة. الحيوية. ال��م��ض��ادات. علي.

أثناء. العالئق. مع. تستخدم. التي. تلك.

كان. .in-feed. antibiotics التغذية.

للباحثين. االول. االهتمام. هو. وم��ازال.

الدواجن. تربية. عالم. في. وللمنتجين.
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الحيوية. المضادات. لهذه. لما. وذل��ك.

من.اثر.انتاجي.فعال.وكذلك.لتحقيقها.

المطلوبه. المناعي. االم��ان. مستويات.

حيث. ال��دواج��ن. انتاج. عملية. لنجاح.

بات.من.المؤكد.ان.هذه.المعايرر.البد.

من.وضعها.في.ذهن.اي.عالم.يحاول.

ان.يبحث.عن.بدائل.لهذه.المضادات.
الحيوية.

يتعرض. س��وف. ال��ذي. المنتج. ان.

استخدام. بدون. دواجن. انتاج. لعملية.

يدرس. ان. الب��د. الحيوية. المضادات.

ج���ي���دا.ت��ل��ك.ال��ت��ح��دي��ات.ال��ص��ح��ي��ة.

القطيع. تواجه. سوف. التي. الخطيره.

ال�����ذي.ي��رب��ي��ه.وذل�����ك.ف���ي.م��ح��اول��ة.

للسيطرة.والتحكم.في.هذه.التحديات.
واخطرها.هي:

.Enteric ال��م��ع��وي��ة. االم�����راض. .-1
disease.challenges

.Systemic الجهازية. االم���راض. .-2
disease.challenges

حت������دي������ات االم�������������راض امل����ع����وي����ة.
Enteric.disease.challenges

ان.اخطر.تحدي.قد.يواجه.منجي.

المضادات. استخدام. بدون. الدواجن.

الحيوية.ABF.chickens.لهو.الحالة.

العضو. ذلك. الطيور. المعاء. الصحية.

وان���ت���اج.اي.طائر. ف��ي.ح��ي��اة. االه���م.

او. صحة. ف��ي. اع��ت��الل. اي. ان. حيث.

العملية. ي��ه��دم. ق��د. االم��ع��اء. وظ��ي��ف��ة.

حياة. يهدد. وقد. بل. برمتها. االنتاجية.

ان. هنا. ونجد. االس���اس. م��ن. الطائر.

التحدي.االصعب.هو.مكافحة.مرض.

الكوكسيديا.coccidiosis.في.الطيور.

والذي.يعتبر.بمثابة.المقدمة.وفاتحة.

التهاب. وهو. االخطر. للمرض. الباب.

.necrotic.enteritis.االمعاء.التنكرزي

هذا. لتحقيق. يجب. ان. حيث. .))NE

ال��غ��رض.ب���االس���اس.االس��ت��غ��ن��اء.عن.

الكوسيديا. ضد. الحيوية. المضادات.

.ionophore ال��ط��ي��ور. ع��الئ��ق. ف���ي.

anticoccidials.واالعتماد.فقط.علي.

الكوكسيديا. ضد. التحصين. برامج.

او. .live. coccidiosis. vaccines

التحصينات. بين. .rotations التبادل.

الكيمائية. ال��ك��وس��ي��دي��ا. وم���ض���ادات.

والتي. .chemical” anticoccidials“

قد.تواججها.العديد.من.تحديات.تكون.

المتطفر. الكوكسديا. لطفيل. مناعه.

resistant.mutant.parasites.ضدها.

التحكم. ف��ي. فاعليتها. بذلك. م��ه��ددا.

الكوكسيديا. طفيل. ف��ي. والسيطرة.

التحدي. ه���ذا. وي��ب��زغ. ك��ام��ل. بشكل.

اللقاحات. استخدام. حالة. في. ايضا.

والتي. الكوكسيديا. طفيل. الحية.ضد.

متكرر. بشكل. استخدامها. ي��ؤدي. قد.

يمكن. حيث. مناعه.ضدها. تكون. الي.

االم��ع��اء. ج���دار. الطفيل. ي��خ��ت��رق. ان.

لحدوث. ال��الزم��ه. المقدمات. مسببا.

م���رض.ال��ت��ه��اب.االم���ع���اء.ال��ت��ن��ك��رزي.

الكلوستريديا. ط��ري��ق. ع��ن. وخ��اص��ة.

perfringens.type.A.C..التي.تعيش.

بشكل.طبيعي.داخل.االمعاء.وهذا.هو.

استخدام. لضرورة. الحقيقي. السبب.

عن. )وخ��اص��ة. الكوسيديا. م��ض��ادات.

التحصينات. طريق.االعالف(.بجانب.

الحيه.ضدها.جنبا.الي.جنب.وخاصة.

فيرجينيامايسين. الحيوي. المضاد.

ي���ؤدي. وال�����ذي. .Virginiamycin

الكوسيديا. تحصينات. مع. استخدامه.

الحية.الي.نتائج.انتاجية.رائعه.ولكنه.

لالسف.ال.يصلح.ان.يكون.خيرا.لمن.

مضادات. بدون. الدواجن. انتاج. يريد.

ح��ي��وي��ة.ول���ه���ذا.ف��ق��د.ل��ج��أ.ه���ؤالء.

عدة. علي. االع��ت��م��اد. ال��ي. المنتجين.

استراتيجيات.تهدف.الي.تقليل.االثار.

ال��م��ض��ادات. ات��خ��دام. لمنع. السلبية.

الحيوية.كمضادات.للكوسيديا.حفاظا.

ومن. الطيور. أمعاء. واداء. علي.صحة.
هذه.االستراتيجيات:

. pelleting.أ. االع����الف. م��ع��ال��ج��ة.
الميكروبي. حملها. تقليل. بهدف.

.bacterial.load
ال���ت���ح���ول.ال�����ي.ن���ظ���ام.غ���ذائ���ي.ب..

والتي. .vegetarian. diet نباتي.

ت��ق��ل��ل.ف����رص.ع�����دوي.ب��ك��ت��ي��ري��ا.

.clostridial ال��ك��ل��وس��ت��ري��دي��ا.
contamination

. الفرشة.ج. ج��ف��اف. ع��ل��ي. ال��ح��ف��اظ.
الطيور. كثافة. تقليل. طريق. عن.
وزي����ادة. .stocking. density
.ventilation التهوية. م��ع��دالت.
وزيادة.سمك.المواد.المستخدمة.
ك��ف��رش��ه.ل��ل��ط��ي��ور.م��ث��ل.ن��ش��ارة.

shavings.االخشاب
. لتقليل.د. ال���ش���رب. م��ي��اه. ت��ط��ه��ي��ر.

.bacterial الميكروبي. التلوث.
contamination

. بشكل.ه. االم��ن. الصحي. التخلص.
م��س��ت��م��ر.م���ن.ال��ط��ي��ور.ال��ن��اف��ق��ة.
االف��ت��راس. ظ��اه��رة. م��ن. للوقاية.
ف��رص. وت��ق��ل��ي��ل. .cannibalism
.bacterial الميكروبي. التلوث.

contamination
. اس�����ت�����خ�����دام.ال���ب���روب���ي���وت���ي���ك.و.
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من. مبكر. وقت. في. .probiotics

الصحيح. االنشاء. بهدف. الحياة.

للميكروفلورا.الصحية.في.االمعاء.

.healthy.intestinal.microflora

االول. الصد. حائط. تكون. والتي.

في. الممرضه. الباكتيريا. ض��د.
الفترات.المبكرة.من.حياة.الطائر

. Coarser.ز. ال���خ���ش���ن. ال���ط���ح���ن.
grain.بهدف. grinding.للحبوب.
دع����م.وظ��ي��ف��ة.ال��م��ع��دة.ال��غ��دي��ه.
.digestion وال��ه��ض��م. .gizzard
واي����ض����ا.ي��م��ك��ن.ت��ح��ق��ي��ق.ه���ذه.
استخدام. ط��ري��ق. ع��ن. االه���داف.
الحبوب.الكاملة.whole.grain.او.

grit.الحصي
. الغذائية.ح. المكمالت. اس��ت��خ��دام.

وال�����ت�����ي.ت����ك����ون.ع�����ب�����ارة.ع��ن.

األساسية. الدهون. مستخلصات.

والذي. .essential. oil. extracts
يؤدي.الي.تحسن.صحة.االمعاء

بروتيني.ط.. الغير. النيتروجين. تقليل.
عن.طريق.صياغة.النظم.الغذائية.
ب���االع���ت���م���اد.ع���ل���ي.االح���م���اض.
ال��ه��ض��م��ي��ة.ال���ق���اب���ل���ة.ل��ل��ه��ض��م.
يمنع. .digestibleوالذي. AAs

تكاثر.الجراثيم
. العلفية.ي. ال��م��ك��ون��ات. اس��ت��خ��دام.

القابلة. األل��ي��اف. من. المزيد. مع.

والتي. .soluble. fiber للذوبان.

تمنع.بقاء.االلياف.غير.المهضومه.
في.نهاية.القناة.الهضمية.

استخدام.الدهون.fats.والنشويات.ك..
للهضم. القابلية. عالية. .starches

بهدف.تحسين.الهضم.
. تقليل.إدراج.المكونات.مثل.القمح.ل.

.wheat, وال��ش��وف��ان. وال��ش��ع��ي��ر.

كمكونات. .barley. and. oats

تقليل. ال��ي. يهدف. وال��ذي. علفيه.

بجدار. تلحق. قد. التي. االض���رار.

يكون. ان. يمكن. وال���ذي. االم��ع��اء.

االمعاء. بالتهاب. لالصابة. مقده.
necrotic.enteritis.التنكرزي

. الحفاظ.علي.توازن.امالح.الجسم.م.
بشكل. .electrolyte. balance
صحيح.بحيث.يمنع.توهج.االمعاء.
الغذاء. م��رور. وسرعة. .flushing

عبر.القناة.الهضمية
. بهدف.ن. الغذائية. التغيرات. تقليل.

قد. التي. الضارة. التغيرات. تقليل.

تلحق.بالباكتيريا.النافعه.باالمعاء.
gut.microflora

اض��اف��ة.االن��زي��م��ات.ال��خ��ارج��ي��ة.س..
بهدف. .exogenous. enzymes
.extraction استخالص. تعظيم.
ال���م���واد. .digestion وه���ض���م.
الغذائية.nutrients.وتقليل.لزوجة
المهضومة. ال��م��ادة. .viscosity

digesta
. ال����ح����ف����اظ.ع���ل���ي.م���م���ارس���ات.ع.

.management الجيدة. االدارة.

االجهاد. تقليل. بهدف. .practices
stress

الحيوي.ف.. االم��ن. ممارسات. اتباع.
االم��راض. انتقال. لمنع. الصارمة.

الي.القطعان
.SYSTEMIC.حتديات االمراض اجلهازيه

.DISEASE.CHALLENGES

االت���ه���دي���دات. اخ���ط���ر. م����ن. ان.

تهدد.صحة. التي. الجهازيه. المرضية.

ان��ت��اج.ال��دواج��ن.ه��ي.ع��دوي. قطعان.

.Escherichia(القولوني الميكروب.

بشكل. تعيش. والتي. .coli. )E.. coli

ط��ب��ي��ع��ي.ف���ي.أم���ع���اء.ال��ط��ي��ور.حيث.

للعدوي. اس��اس��ي. مسبب. تعتبر. ال.

.primary. pathogen ال��م��رض��ي��ة.

ولكنها.تعد.من.الميكروبات.االنتهازية.

الفرص. تنتهز. التي. .opportunistic

الممرضة. للصورة. لتتحول. المناسبة.

للطيور.وذلك.عند.تعرض.الطيور.الي.

المختلفة. االجهاد. عوامل. من. عوامل.

المسببات. من. العديد. تتواجد. بينما.

.primary االس���اس���ي���ة. ال��م��رض��ي��ة.

ال��م��س��ب��ب��ات. وخ���اص���ة. .pathogen

من. العديد. تسبب. التي. الفيورسيه.

الطيور. حياة. تهدد. التي. االم���راض.

النيوكاسل. أم��راض. مثل. كبير. بشكل.

واالل��ت��ه��اب. .Newcastle. disease

.infectious ال���وب���ائ���ي. ال��ش��ع��ب��ي.

المعدي. البرسا. bronchitis.والتهاب.

.infectious. bursal )ال��ج��ام��ب��ورو(.

disease.وغيرها.الكثير.من.الجائحات.

عند. وال��ت��ي. .outbreaks المرضيه.

حدوثها.يستلزم.استخدام.المضادات.

ال��ح��ي��وي��ة.ل��ت��ق��ل��ي��ل.ح��ج��م.االص��اب��ة.

االقتصادية. الخسائر. تقليل. وبالتالي.

الناتجة.عن.هذه.الجائحات.المرضية.

السيطرة. وج���ب. ل���ذا. .outbreaks

االمراض.عن. والتحكم.في.مثل.هذه.

الوقائية. التحصينات. برامج. طريق.

ورسم. اعدادها. يجب. والتي. الفاعله.

بعناية.واحكام.مطلق.حسب. خططها.

وبائية.كل.منطقة.يتم.تربية.الدواجن.
بها.

والعلماء. العلم. لنا. يخرج. يوميا.

ب��م��ح��اوالت.ج����اده.ل��ت��ح��ق��ي��ق.ه��دف.
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استخدم. بدون. الدواجن. تربية. وحلم.

متبقي. في. ولنا. الحيوية. المضادات.

االط��الع. نحاول. ان. المقال. ه��ذا. من.

واالفكار. التجارب. هذه. اح��دث. علي.

ال��م��راد. ه��ذا. لتحقيق. وال��م��ح��اوالت.

ومنها.استخدام.السوبر.اكسدة.للمياه.

.)Super.Oxidized.Water. )SOW

وفعالة. حديثة. طريقة. تعتبر. وه��ي.

التي. المياة. اس��ت��خ��دام. علي. تعتمد.

.oxidising.تحتوي.علي.مواد.مؤكسده

.ozone االوزون. م��ث��ل. .species

وخالفها.بتركيزات.معينه.حيث.تكون.

تدمير. طريق. ع��ن. للباكتيريا. قاتله.

.bacterial.cell.wall.جدارها.الخلوي

عن. الطريقة. ه��ذه. استخدام. ويكون.

طريق.استخدامها.في.تطهير.البيض.

.SOW. for. Egg للتفريخ. ال��م��ع��د.

كاضافات. او. .Decontamination

لمياه.الشرب.في.عنابر.الدجاج.الالحم.

.SOW. Broiler. Drinking.Water

االغشية. لتطهير. وكذلك. .Additive

مياه. مجاري. من. .Biofilms الحيوية.

ال��ش��رب.ف��ي.ال��ع��ن��اب��ر.وخ��اص��ة.تلك.

باكتر. الكامبيلو. ببكتريا. ال��خ��اص��ة.

لحوم. وللتطهير. .Campylobacter

خاصة. الباكتريا. ه��ذه. من. ال��دواج��ن.

.Decontamination المسالخ. ف��ي.

.of.Campylobacter. on.Chicken

االب��ح��اث.في. ف���ان. وب��ال��ف��ع��ل. .Meat

استخدام.هذه.الطريقة.مشجعه.جدا.

في.مجال.توفير.خيار.بديل.الستخدام.

وانتاج. تربية. في. الحيويه. المضادات.

الدواجن.وايضا.هناك.طريقة.اخري.

ال��م��ض��ادات. ع��ن. لالستغناء. حديثة.

الحيويه.التقليدية.وذلك.باستخدام.ما.

يسمي.بالببتديات.المضادة.للباكتيريا.

.AMPs(.Antimicrobial.peptides(

والتي.تمثل.امل.واعد.في.ايجاد.بديل.

التقليدية. الحيوية. للمضادات. حيوي.

تكون. مخاوف. من. التخلص. فيه. يتم.

عترات.الباكتيريا.المقاومة.للمضادات.

الذي. الداهم. الخطر. ذل��ك. الحيوية.

يهدد.صحة.االنسان.حيث.هي.عبارة.

الباكتيريا. من. انتاجها. يتم. مواد. عن.

والثدييات. والبرامائيات. والحشرات.

.chemical.كما.يمكن.تخليقها.كيميائيا

ه��ذه. ان. وج����د. ح��ي��ث. .synthesis

وقاتله. مضادة. خصائص. لها. المواد.

للباكتيريا.دون.قابلية.لحدوث.مقاومه.

وجد. ان��ه. كما. الباكتريا. قبل. من. لها.

لخصائص. مالكه. فقط. ليست. انها.

للباكتيريا. كمضادة. الطيف. واس��ع��ة.

لها. ايضا. وانما. الفيروسات. وبعض.

قبل. من. للمقاومه. مقويه. خصائص.

المسببات. تجاه. الطائر. او. الحيوان.

وجد. وايضا. بل. المختلفه. المرضيه.

للنمو. لها.بعض.الخصائص.المحفزه.

وتحسين. الهضم. علي. والمساعدة.

م��ورف��ول��وج��ي��ا.وخ��ص��ائ��ص.ال��ج��ه��از.

.intestinal. morphology الهضمي.

ال��م��ض��ادات. محل. لتحل. يؤهلها. م��ا.

تربية. صناعة. في. التقليديه. الحيويه.
الدواجن.في.القريب.العاجل.
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قمة البحر المتوسط الخامسة للدواجن 2016
The Mediterranean Poultry Summil 2016

20-25 تشرين األول )أكتوبر( الزمان: 
البحر المتوسط المكان: 

Time: 20-25 October
Location: Mediterrenean Sea

www.mpn.wpsa.org

معرض الدواجن واألعالف 2017
IPPE Show 2017

31 كانون الثاني )يناير( 2 شباط )فبراير( الزمان: 
أتلنتا - الواليات المتحدة األميركية المكان: 

Time: January 31- February 2
Location: USA

www.ippexpo.org

معرض فيف تركيا 2017
VIV Turkey Show 2017

6-8 تموز )يوليو( الزمان: 
اسطنبول - تركيا المكان: 

Time: 6-8 July
Location: Istanbul - Turkey

www.viv.net

معرض يوروتير 2016
Eurotier Show 2016

15-18 تشرين األول )أكتوبر( الزمان: 
هنوفر - ألمانيا المكان: 

Time: 15-18 October
Location: Honnover - Germany

www.rurutier.com

معرض أجرامي 2017
Agrame Show 2017

10-12 نيسان )ابريل( الزمان: 
دبي المكان: 

Time: 10-12 April
Location: Dubai

www.agramiddleeast.com
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من ثمرات البحث العلمي.. إعداد: أ. د. طارق أمين عبيد

البحث األول
تأثير.العطش.علي.سلوك.الدجاجات.البياضة.

املصدر
Rault, J. L., S. Cree, and P. Hemsworth (2016). The effects 

of water deprivation on the behavior of laying hens. Poultry 

Science 95:473–481.

تتجه.أنظار.العالم.أجمع.إلي.حقوق.الحيوان.والتي.تشمل.عدم.

عدم. علي. األسترالية. القوانين. وتنص. والعطش،. للجوع. تعرضه.

اطالة.فترة.العطش.للدواجن.عن.24.ساعة،.ونظراً.ألنه.في.بعض.

األحيان.قد.تطول.مسافة.نقل.الطيور.وبالتالي.تتعرض.الطيور.

خاللها.للعطش.باإلضافة.إلي.أن.اإلصابة.باألمراض.أو.الجروح.

تقلل.رغبة.الطيور.لشرب.الماء؛.وبالتالي.يحتاج.األمر.إلي.المزيد.

من.الدراسات،.تهدف.الدراسة.التي.بين.أيدينا.األن.إلي.دراسة.

لفترات. تعرضها. عقب. البياضة. للدجاجات. السلوكية. التغيرات.

الحركي. االختبار. باستخدام. وذلك. العطش. من. مختلفة. زمنية.

المحفز.الذي.يعتمد.علي.استخدام.فجوة.ضيقة.عمودية.للوصل.

تم. بياضة. دجاجة. .20 علي. الدراسة. هذه. اشتملت. الماء،. إلي.

تعطيشها.لفترات.زمنية.مختلفة.)صفر،.12،.18،.24،.32.ساعة(.

العمودية. الضيقة. للفجوة. مختلفة. أعماق. عدة. استخدام. وتم.

)150،.135،.120،.100.مم(.التي.تفصلها.عن.الماء،.ولقد.اتبع.

في.هذه.التجربة.تصميم.القطاعات.العشوائية.بحيث.تم.االختبار.

بمعدل.مرتين/دجاجة/أسبوع.واستمرت.التجربة.لمدة.5.أسابيع،.

الجانب. عند. أطول. وقتاً. الدجاجات. مم.قضت. عند.عمق.100.

البعيد.للماء.أكثر.من.الجانب.القريب.للماء.وذلك.عند.مقارنتها.

بعمق.120.مم،.لم.تتأثر.رغبة.الطيور.في.عبور.الفجوة.الضيقة.

العمودية.لكي.تصل.إلي.الماء.بطول.فترة.التعطيش،.إال.أن.طول.

فترة.التعطيش.كان.لها.تأثير.واضح.علي.مكان.وقوف.الدجاجات.

بالقرب. أطول. وقتاً. الدجاجات. قضت. سلوكياتها،. علي. وكذلك.

ساعة. .32 .،24 .،18 لفترات. تعطيشها. تم. عندما. المساقي. من.

وذلك.بالمقارنة.بأخواتها.التي.تم.تعطيشها.لفترات.صفر.و.12.

ساعة،.وكلما.طالت.فترة.التعطيش.كلما.مكثت.الطيور.وقتاً.أطول.

زيادة. التعطيش.علي. المساقي،.كذلك.عملت.كل.فترات. بجاني.

عدد.مرات.الشرب.وطول.فترة.الشرب.مما.يعني.أن.التعطيش.
يغير.من.سلوكيات.الطيور.

البحث الثاني
إطعام.األجنة.النامية.بالعناصر.المعدنية.وفيتامين.د3.يحسن.من.
التسمين. ودجاجات. الفاقسة. الكتاكيت. من. كل. عظام. خصائص.

الناضجة

املصدر
Yair,R., R. Shahar, and Z. Uni (2015). In ovo feeding with 
minerals and vitamin D3 improves bone properties in hatchlings 
and mature broilers. Poultry Science 94:2695–2707.

التسمين. دجاج. قطعان. يواجة. ما. أهم. من. األرج��ل. مشاكل. تُعد.

في.هذه.األيام.والتي.تتسبب.في.الكثير.من.الخسائر.والمشاكل.

بمئات. سنوياً. الخسائر. تلك. وت��ق��در. للمربيين،. االق��ت��ص��ادي��ة.

الماليين.من.ال��دوالرات،.وتشير.إحدي.الدراسات.إلي.أنه.أكثر.

من.27.6%.من.الطيور.تعاني.من.ضعف.الحركة.و.3.3%.منها.

الدراسة. )الكساح(،.تهدف. الحركة. القدرة.علي. تعاني.من.عدم.

التفريخ. بيض. حقن. تأثير. دراس���ة. إل��ي. األن. أيدينا. بين. التي.

)غير. المعدنية. صورتيها. في. المعدنية. بالعناصر. المخصب.

العظم. العضوية(.والعضوية.وكذلك.فيتامين.د3.علي.خصائص.

كب. )ساللة. المخصب. البيض. تقسيم. تم. التسمين،. دج��اج. في.

بيض. حقن. .)1( كالتالي:. هي. تجريبية. مجاميع. .4 إل��ي. .)Cobb

والفوسفات. العضوية. صورتها. في. المعدنية. بالعناصر. التفريخ.

في. المعدنية. بالعناصر. التفريخ. بيض. حقن. .)2( د3،. وفيتامين.

التفريخ. بيض. حقن. .)3( والفوسفات،. العضوية. غير. صورتها.

بالمخفف.فقط،.)4(.بيض.لم.يتم.حقنه.)مجموعة.المقارنة(،.تم.

حقن.البيض.المخصب.في.اليوم.السابع.عشر.من.التفريخ،.في.

األيام..19.و21.من.التفريخ.تم.أخذ.عينات.من.عظمة.القصبة.

ومن.كيس.الصفار،.تمت.تربية.الكتاكيت.الفاقسة.وعند.بلوغها.

عمر.10.و.38.يوم.تم.أخذ.عينات.من.عظمة.القصبة،.أظهرت.

المعدنية. بالعناصر. المخصب. التفريخ. بيض. حقن. أن. النتائج.

في.صورتيها.المعدنية.)غير.العضوية(.والعضوية.يرفع.محتوي.

الصفار.من.كل.من.النحاس.والمنجنيز.والزنك.ومن.ثم.تمتصها.

بالمجموعتين. مقارنتاه. عند. وذلك. أكبر. بصوره. النامية. األجنة.

الكتاكيت. في. القصبة. كانت.صالبة.عظمة. الفقس. عند. و4،. .3

الفاقسة.من.البيض.المحقون.بالعناصر.المعدنية.العضوية.وغير.

العضوية.أكثر.من.المجموعتين.3.و4.والتي.لم.تحقن.بأي.منهما،.

عند.بلوغ.الكتاكيت.عمر.38.يوم.كان.محتوي.عظمة.القصبة.من.

الرماد.وصالبة.عظمة.القصبة.في.الكتاكيت.الفاقسة.من.البيض.

العضوية.أكثر.من. العضوية.وغير. المعدنية. بالعناصر. المحقون.

قدرة. في. معنوية. ف��روق. توجد. لم. أن��ه. إال. و4،. .3 المجموعتين.

الطيور.علي.الوقوف.بين.المجاميع.التجريبية.المختلفة،.نخلص.

من.هذه.الدراسة.إلي.أن.حقن.بيض.التفريخ.المخصب.بالعناصر.

المعدنية.يرفع.من.محتوي.كيس.الصفار.من.تلك.العناصر.بغض.

العضوية(. )غير. المعدنية. صورتها. في. استعمالها. عن. النظر.

أن. إلي. أو.غياب.فيتامين.د3،.باإلضافة. أوالعضوية.وفي.وجود.

حقن.بيض.التفريخ.المخصب.بالعناصر.المعدنية.وفيتامين.د3.
يزيد.من.محتوي.العظام.من.الرماد.وكذلك.من.صالبة.العظم.

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.القاريء.العربي.علي.مرأي.ومسمع.بأحدث.ما.توصل.إليه.البحث.العلمي.في.مجال.انتاج.الدواجن.
وكذلك.ليُلم.القاريء.العربي.بما.يدور.في.أذهان.العلماء.والرواد.ويشغل.بالهم..
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The effects of water deprivation on the behavior of 
laying hens. 

Rault, J. L., S. Cree, and P. Hemsworth 
2016 Poultry Science 95:473–481.
Freedom from thirst is one of the most undeniable welfare 
requirements. Nevertheless, the welfare implication of 
water deprivation because of a particular situation (e.g., 
transport) or as an involuntary consequence (e.g., sick, 
injured, or subordinate animals) remains unclear. This 
experiment investigated the behavioral changes in laying 
hens following various durations of water deprivation 
by using a motivation test based on passing through a 
narrow, vertical gap to access water. Twenty laying hens 
were subjected to water deprivation for various durations 
(0, 12, 18, 24, or 32 h) and the cost of access was varied 
by changing the width of the vertical gap (150, 135, 
120, or 100 mm) to access the water side of the testing 
cage. An incomplete randomized block design was 
used with two tests per hen per wk for 5 wk. The testing 
apparatus was identical to their home cage but with two 
cages connected through an adjustable vertical gap and 
a drinker on the other side. Hens spent more time in 
the control side rather than the water side at 100 mm 
compared to 120 mm (P = 0.03). The hens’ willingness 
to pass through a narrow vertical gap in order to access 
water did not vary according to the duration of water 
deprivation.  Nonetheless, water-deprivation duration 
had a marked effect on the hens’ location and behavior. 
Hens spent more time in the vicinity of the drinker at 18, 
24, and 32 h compared to 0 and 12 h (P < 0.05). Hens 
spent more time drinking at 24 h and 32 h, followed by 
18, 12, and finally 0 h (P < 0.05). Drinking latency and 
frequency were higher for all water-deprivation durations 
as compared to the 0 h control (P < 0.05). Water 
deprivation can be characterized by behavioral changes 
such as drinking duration, reaching a plateau at 24 h. 
Complementary physiological data are warranted to fully 
assess the impact of water deprivation on hen welfare.

In ovo feeding with minerals and vitamin D3 
improves bone properties in hatchlings and mature 
broilers. 

Yair,R., R. Shahar, and Z. Uni 
2015 Poultry Science 94:2695–2707.
The objective of this study was to examine the effect of 
in ovo feeding (IOF) with inorganic minerals or organic 
minerals and vitamin D3 on bone properties and mineral 
consumption. Eggs were incubated and divided into 4 
groups: IOF with organic minerals, phosphate, and 
vitamin D3 (IOFOMD); IOF with inorganic minerals and 
phosphate (IOF-IM); sham; and non-treated controls 
(NTC). IOF was performed on embryonic day (E) 17; 
tibiae and yolk samples were taken on E19 and E21. 
Post-hatch, only chicks from the IOF-OMD, sham, and 
NTC were raised, and tibiae were taken on d 10 and 
38. Yolk mineral content was examined by inductively 
coupled plasma spectroscopy. Tibiae were tested for 
their whole-bone mechanical properties, and mid-
diaphysis bone sections were indented in a micro-
indenter to determine bone material stiffness (Young’s 
modulus). Micro-computed tomography (μCT) was 
used to examine cortical and trabecular bone structure. 
Ash content analysis was used to examine bone 
mineralization. A latency-to-lie (LTL) test was used to 
measure standing ability of the d 38 broilers. The results 
showed that embryos from both IOF-OMD and IOF-IM 
treatments had elevated Cu, Mn, and Zn amounts in 
the yolk on E19 and E21 and consumed more of these 
minerals (between E19 and E21) in comparison to the 
sham and NTC. On E21, these hatchlings had higher 
whole-bone stiffness in comparison to the NTC. On 
d 38, the IOF-OMD had higher ash content, elevated 
whole-bone stiffness, and elevated Young’s modulus (in 
males) in comparison to the sham and NTC; however, 
no differences in standing ability were found. Very 
few structural differences were seen during the whole 
experiment. This study demonstrates that mineral 
supplementation by in ovo feeding is sufficient to induce 
higher mineral consumption from the yolk, regardless 
of its chemical form or the presence of vitamin D3. 
Additionally, IOF with organic minerals and vitamin D3 
can increase bone ash content, as well as stiffness of the 
whole bone and bone material in the mature broiler, but 
does not lead to longer LTL.

The Scientific Research - Dr. Tarek Amin
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Being overweight leads to excess fat storage in the 
sperm nest and cause infertility in female and the 
inability to mating in males.

While underweight causing decrease in the production 
and quality of sperm in males and causes a reduction in 
hatching and decrease in fertility and hatching % in the 
female.

4. Practical aspects in disinfection of hatching 
eggs

Dr. Ayman Amin
· It is very important in the poultry industry, aimed 

at reducing the introduction of pathogens into the 
hatchery for the production of healthy day-old-chicks.

· Properly carried out, fumigation with formaldehyde 
gives excellent disinfection results at relatively 
low cost – and has become a common method of 
disinfecting hatching eggs worldwide.

· The disinfectant used, in itself, must fulfill different 
requirements: to have a broad spectrum (to be able 
to destroy a wide the range of micro-organisms, from 
Gram -ve to Gram +ve and moulds), to be active at 
low concentration, safe for human users as for eggs, 
chemically stable, without any corrosive action on 
metals, and comply with local regulations.

· Moreover, it is necessary to take into consideration 
that different factors will influence the activity of a 
disinfectant as the kind of surface and its status, 
the bacteriological and physico-chemical properties 
of the dilution water, the concentration and the 
temperature. 

5. Important quality standards for drinking 
water for poultry.

Dr. Ali H. Al-Jassem
In this article, the author briefly introduces some basic 
standards related to quantity and quality that must be 
met in a poultry drinking water to be suitable for birds 

in various stages of life and production.

These standard and measurement include the following 
point:

· The amount of drinking water consumed by birds 
compared to other animal

· Average consumption of water different bird species.

· Effect of salinity on various farm animals.

· Suitability of  water to poultry with different 
concentrations of dissolved solids.

· Microbial and chemical characteristics of drinking 
water suitable for birds

· Effect of drinkers type in the concentration of bacteria 
in the drinking water lines.

· Quantity of drug consumption in drinking water at 
different concentrations at different temperatures.

6. Between dream and reality.... production  of 
poultry without antibiotics.... Is it possible?

Dr. Hany M. Sheta

Antibiotics are widely used in poultry production industry 
in order to control different bacterial diseases for many 
decades. Recent studies confirmed the persistence of 
many mutant strains of antibiotic resistant bacteria that 
possess important health concerns for human.

The need for replacing traditionally used antibiotics 
in poultry production beside the limitation must be 
considered for the use of antibiotics in poultry farms 
that were fully discussed in this article.

Many challenges that may face the production of 
poultry without the use of antibiotics (enteric health, 
systemic diseases) was discussed as strategies may be 
done in order to face such challenges.

Recent methods were developed to achieve the goal of 
producing poultry without the use of antibiotics such as  
Super Oxidized Water (SOW) and (AMPs) Antimicrobial 
peptides was also discussed.
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1. Day old chick .. Qualitative parameters.

Prof. dr. Salah S. Abdel Rhaman

Day old chick quality is of a great importance as it is 
considered an important indicator of hatchery success 
and assurance of broiler productivity. 

Chick quality is affected by several factors from 
fertilization to placement at broiler houses. 

In general, these factors are classified as pre-
incubation and incubation factors which affects embryo 
development and chick quality. Day old chick quality can 
be assessed by qualitative and quantitative parameters. 
Qualitative parameters including evaluation of chick 
color, vitality, navel quality, yolk  sac uptake, leg 
confirmation, beak confirmation, hatching weight, yolk 
free body weight and chick length.

2. Feed Enzyme Guide

Dr. Khaled Okasha

Enzymes are proteins, composed of amino-acids which 
are produced by all living organisms. Enzymes are 
responsible for many reactions and biological activities in 
plants. Enzymes are essential for all metabolic processes, 
but are not themselves living materials. Enzymes have 
catalytic-increasing the rate of the reaction.

Enzymes are selected from nature and can be 
further enhanced in the laboratory to improve their 
performance. The enzyme production takes place in a 
fermentation vessel under controlled conditions. After 
this fermentation process, the enzymes are isolated and 
further process for industrial use.

Feed enzymes are digested as normal proteins. So they 
do not leave any residues in animal products.

Why use enzyme in animal feed?

· Improve efficiency and reduce cost-break down anti-
nutrients, allowing the animal to digest its feed more 
efficiently.

· For a better environment- phytase reduces 
phosphorus excretion, and carbohydrates and 
protease can help reduce nitrogen output. Improved 
consistency- reduce the nutritional variation in feed 
ingredients resulting in more consistent feed for 
more consistent animal performance.

· Help to maintain optimal gut balance- by improving 
the nutrients digestibility in the animal’s gut for the 
growth of undesirable bacteria.

3. Achieving performance standards for broiler 
breeders

Eng. Ahmed A. El-Skout
In this article the author practically focus on important 
point affecting the productive efficiency of broiler 
breeders and its role in achieving the highest 
perseverance at the peak of  production with number of 
consecutive weeks to achieve the total number of eggs/ 
hen.

The efficiency of production of broiler breeder is affected 
homogeneity, which must be achieved by at least 90% of 
the birds without causing stress on the birds. There are 
two types of homogeneity much be considered 

1. Homogeneity of  bird weight.

2. Homogeneity of bone formation and flesh of birds.

Flesh homogeneity and distribution of chest fat has a big 
role in the perseverance of the bird on the production  
and it can be measured simply by pressure on  the chest 
of a hen by hand . If the output of the pressure on the 
hen chest shaped (v), it means that homogeneity is bad, 
and if it was shaped (U) it means that homogeneity is 
good.

The stability of production, hatching % and fertility % 
could be achieved through increasing the weight for 
both sexes throughout the production period at a rate 
of (15-20) g / week - for females, and of 30 g / week for 
males.

Main topics - Issue No. 11
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Poultry production is an important economic 
resource for our Arab world, but enzootic 
diseases continue to be the leading cause of 
economic losses and are the main constraint 
for improving the growth and productivity of 
poultry industry. 

Many of these diseases are still far from 
being in terminal decline in several countries 
of the region. Meanwhile, Most of these 
diseases could be controlled, eliminated and/
or eradicated by applying carefully designed 
vaccination programs with the appropriate safe 
and potent vaccines. 

The veterinary vaccine market are derived by 
many factors such as the increase in livestock 
population, repeated outbreak of livestock 
diseases and increasing incidence of zoonotic 
diseases. 

In this market, companion animal vaccines 
form the fastest-growing product segment, 
due to increasing awareness about vaccination, 
increasing number of zoonotic diseases in the 
human population, and the increasing number 
of pets and pet owners. Also, Poultry vaccines 
are widely applied to prevent and control 
contagious poultry diseases. 

While the global veterinary vaccines market 
is poised to reach USD 7.68 Billion by 2021, 
the investment in vaccine industry in our Arab 
world is still far away from our anticipation.

On the basis of geography, the veterinary 
vaccines market is segmented into North 
America, Europe, Asia, and the Rest of the 
World. In 2016, Europe accounted for the 
largest share of the veterinary vaccines market, 
followed by North America. However, Asia is 
expected to register the highest growth during 
the forecast period. In Asia, market growth 
will primarily be concentrated in China, India, 
Thailand, and South Korea. Major players 
operating in the veterinary vaccines market 
are Zoetis Inc. (Pfizer) (U.S.), Merck Animal 

Health (U.S.), Merial Inc. (Sanofi) (France), 
Boehringer Ingelheim (Germany), and Elanco 
Animal Health (U.S.) 

Also poultry vaccines are playing a key role in 
progress of poultry industry and it should be 
developed locally to be suitable with local and 
enzootic diseases, the market share of poultry 
vaccine industry in our Arab countries is very 
low and the industry is in primitive status.

We should identified some critical points 
which will help in managing the obstacles 
which hinder developing such industry as it is 
mentioned in preliminary data on Veterinary 
vaccine production /

Needs in some countries of the Near east 
countries report published (FAO) in 2000 
which include the followings:

1. The availability of a veterinary vaccine 
producing laboratories.

2. The types and quantities of the annually 
produced veterinary vaccines.

3. Future plans to expand and/or improve 
veterinary vaccine production.

4. The responsible authority applying quality 
control of the locally produced veterinary 
vaccines.

5. The types and quantities of veterinary 
vaccines consumed annually by the 
country and to identify whether these 
vaccines are locally produced or imported.

6. The types of veterinary vaccines, which 
are still needed for the control of prevalent 
diseases against which no prophylactic 
control programs are so far applied.

We should encourage the investment in vaccine 
industry in our Arab world and should identify 
the obstacles which facing development of 
this industry and these obstacles should be 
manipulated in good manner to achieve our 
goal.
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