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Big data. 
Better chicken.
Porphyrio® uses big data, biostatistics, 
and smart algorithms to optimize 
poultry production. 

poultry meat and egg industry to monitor, control, and 
optimize the entire production process. 

Essential part of Evonik Precision Livestock Farming

sales@porphyrio.com  
porphyrio.com
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ــــن مــــــــجــــــــلــــــــة عـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة تـــــــــــصـــــــــــدر عـ
ــــالن - الــســنــة الــســادســة وكــالــة دردر لــلــدعــايــة واإلعـ
الـــعـــدد الــثــالــث والـــثـــالثـــون - مـــايـــو/ يــونــيــو ٢٠٢٠م
الــــــريــــــاض ــة -  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ الـــــعـــــربـــــيـــــة  ــة  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ املـ
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ــذه الـــمـــجـــلـــة تـــعـــبـــر عــــن رأي كــاتــبــيــهــا ــ ــاالت الـــــــــــواردة فــــي هــ ــقــ ــمــ الــ

إفتتاحية العدد
قبـــل  »العالـــم 
كورونـــا غيـــر العالـــم 

كورونـــا« بعـــد 
المقولـــة  هـــذه 
التـــي  الشـــهيرة 
علـــى  انتشـــرت 
ــي  ــع فـ ــان الجميـ لسـ
األونـــة االخيـــرة مـــع 
فيـــروس  تفشـــي 
المســـتجد  كورنـــا 

فـــي  تحققـــت  قـــد   ،)COVID-19(
اثنـــاء حـــدوث  العديـــد مـــن المجـــاالت 
تفشـــي وبـــاء كورونـــا ولـــم تنتظـــر انتهـــاء 
ــا علـــى  ــر فيـــروس كورونـ ــد اثـ ــاء، لقـ الوبـ
ـــة المجـــاالت  ـــي كاف ـــم، ف ـــع دول العال جمي
ـــن  ـــا أي مجـــال، ومـــن بي ـــم يســـتثنى منه ول
فـــي صناعـــة  الهامـــة  المجـــاالت  هـــذه 
والمعـــارض  )المؤتمـــرات  الدواجـــن 
الدوليـــة للدواجـــن(، فهـــذه المناســـبات 
التـــي كانـــت تعـــّد محـــركاً للعولمـــة وعامـــًا 
ـــن رجـــال  ـــادل التجـــاري بي ـــز التب فـــي تعزي
األعمـــال، باتـــت تعـــّد مركـــزاً محتمـــًا 
ـــروس المســـتجد، ومـــن  ـــل عـــدوى الفي لنق
ثـــم تـــم تأجيـــل وإلغـــاء كثيـــر مـــن هـــذه 
المؤتمـــرات والمعـــارض بســـبب تفشـــي 

كورونـــا. فيـــروس 
ولكـــي يتـــم التعامـــل مـــع هـــذا الواقـــع 
لجـــأت الشـــركات العالميـــة الكبـــرى إلـــى 
مـــا يعـــرف باســـم » العالـــم االفتراضـــي« 
حيـــث  بعـــد،  عـــن  المعـــارض  لتنظيـــم 
اســـتعرضت بعـــض الشـــركات العالميـــة 
االنترنـــت  وســـائل  عبـــر  منتجاتهـــا 
بوســـاطة نظـــارات الواقـــع االفتراضـــي أو 

البـــث التدفقـــي.
ــن  ــل عـ ــو العمـ ــه نحـ ــم التوجـ ــك تـ كذلـ
»اتجـــاه  هـــو  اإلنترنـــت،  عبـــر  بعـــد، 
حقيقـــي فـــي الجوهـــر«، ال يرتبـــط فقـــط 

الصحيـــة. باألزمـــة  أو  باإلضرابـــات 
أن ظهـــور هـــذه األســـاليب الجديـــدة 
ال يعنـــي تراجعـــاً للمعـــارض، بـــل تجـــد 
ــد مـــن محـــركات  ــو واحـ أن اإلنترنـــت »هـ
نمـــو المعـــارض والمؤتمـــرات«، فهـــي تتيـــح 
»لقـــاء مباشـــراً مـــع شـــخص كنـــت تتواصـــل 

معـــه فقـــط عبـــر اإلنترنـــت«. 
ـــة  ـــن شـــركات الدواجـــن العربي ـــل م نأم
ــي  ــة فـ ــاليب الحديثـ ــذه االسـ ــع هـ أن تضـ
ــباب  ــط ألسـ ــس فقـ ــك  ليـ ــار، وذلـ االعتبـ
صحيـــة كتفشـــي فيـــروس كوفيـــد، بـــل مـــن 

أجـــل البيئـــة والتنميـــة المســـتدامة.
رقم اإليداع: 1436/2912 ردمد: 1658-6980
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تعريف نظام الهاسب:
 HACCP, Hazard Analysis Critical( يعرف الهاسب
مخاطر  تحليل  نظام  بأنه   ،)Control Point system
إنتاج  منشآت  فــي  الــحــرجــة،  التحّكم  ونــقــاط  الــتــلــوث، 
الخطر  مناطق  تحديد  بواسطته  يمكن  بحيث  الــغــذاء، 
علمية  أثناء   ) والكيميائّية  والفيزيائية  )الميكروبولوجية، 
المستمّرة  المراقبة  خال  من  ذلك  ويتم  األغذية،  إنتاج 
للعمليات اإلنتاجّية، والتحّكم بجميع خطواتها، باإلضافة 
أو  أّي مشاكل  لمنع حــدوث  إجــراءات محددة  إلى وضع 

أخطار تؤثر على سامة المنتج.

أهمية نظام الهاسب:
تكمن أهمية نظام الهاسب في تمّكنه في ضمان سامة 
أغذية  إنتاج  الهاسب  أولويات  إّن  حيث  الغذائّي،  المنتج 
القياسية  والــمــواصــفــات  االشــتــراطــات  لتحقيق  آمــنــة، 

المعتمدة في كل دولة.

دواعي استخدام الهاسب.
عدم فعالية الطرق التقليدية المستخدمة في الرقابة   -

على االنتاج في الحد من حاالت التسمم الغذائي.

االلتزام بمعايير واشتراطات التجارة العالمية.  -

الهاسب في مسالخ الدواجن
الجزء األول: )مبادئ الهاسب(

مسالخ الدواجن تعد من أهم حلقات سلسلة االنتاج في صناعة الدواجن، يتم في مسالخ الدواجن انتاج لحوم الدواجن 
الحية  الكائنات  لتلوث  حساسة  والدواجن  اللحوم  منتجات  وتعتبر  النهائي،  المستهلك  إلى  تصل  التي  ومصنعاتها 

الدقيقة بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات. 
لتحسين  لإلنسان.  بالغذاء  المنقولة  باألمراض  اإلصابة  إلى  تؤدي  قد  البكتيريان مشكلة ألنها  والنمو  التلوث  ويعد 
سامة المنتجات ، تتبنى صناعات اللحوم والدواجن عملية تحكم في اإلنتاج بنظام يعرف باسم »نظام تحليل المخاطر 
ونقاط التحكم الحرجة« )HACCP(. يعمل هذا النظام على تحسين سامة المنتج من خال توقع ومنع المخاطر 

الصحية قبل حدوثها.
سوف نتحدث في هذه المقالة عن تعريف نظام الهاسب والمبادئ االساسية القائم عليها هذا النظام، وسوف نستكمل 

بإذن اهلل تعالى في العدد القادم آلية تطبيق نظام الهاسب في مسالخ الدواجن.

أ. د. صالح شعبان عبدالرحمن
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الــنــظــام على  ــدول تطبيق هـــذا  ــ ال بــعــض  اشــتــراط   -
المنتجات الموردة إليها.

فوائد الهاسب:
يؤدي إلى جعل المنشأة معنية بالرقابة الغذائية )الرقابة 
الذاتية( وهذا أيضاً يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد 

المفتشين من الجهات الرقابية.

يؤدي إلى جعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لسامة الغذاء 
وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون.

الهاسب، فيجب توافر حد أدنى من  لطبيعة نظام  نظراً 
التأهيل في من يكون معنياً بتطبيق نظام الهاسب. وعليه 
فإن أية منشأة جادة في تطبيقه سوف يكون لزاماً عليها 

تأهيل العاملين.
يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية. 

بأي  أو  مكتوب  بشكل  الغذاء  يمس سامة  ما  كل  توثيق 
طريقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

تكون  أن  يجب   Prerequisets متطلبات  على  اعتماده 
مكتوبة ومفصلة

يمكن تصنيف المنشآت بسهولة وفقا لمستواها الصحي.
 Prduct Recall يقلل من فرص سحب المنتج من السوق
األخطار  مــن  الحد  على  يعمل  وقــائــي  نظام  أنــه  حيث 

الممكنة المرتبطة بالغذاء.
يفتح المجال أمام الشركات للتصدير لألسواق العالمية.

يزيد من ثقة المستهلك في المنتج.
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املبادىء السبع لنظام الهاسب:
يتكون نظام الهاسب من )7( مبادئ أساسية على النحو 

التالي:
1: حتليل املخاطر.

الهاسب هي  الخطوة األولى في تصميم خطة نظام   -
من  منتج،  بكل  المرتبطة  للمخاطر  تحليل  إجـــراء 
خال تقييم جميع اإلجراءات المتعلقة بإنتاج وتوزيع 
التي  المحتملة  للمشكات  الخام  المواد  واستخدام 

يمكن أن تحدث.
أو  الكيميائية  أو  )البيولوجية  المشكلة  نوع  يتم سرد   -
الازمة  المناسبة  الوقائية  واإلجــراءات  الفيزيائية(، 

لمنع حدوث المشكلة.
خطوات  بالتفصيل  يشرح  تدفق  مخطط  رســم  يتم   -
وتقديم  المستهلك  إلــى  الحية  الطيور  مــن  اإلنــتــاج 

تحليات المخاطر في شكل جدول )الجدول 2(.
نموذجي  تدفق  لمخطط  مــثــاالً   1 الشكل  ويــوضــح   -
الرسوم  تطوير  يجب  ذلــك،  ومــع  ؛  النيئة  للدواجن 
كل  في  الموجودة  الفريدة  الظروف  لتناسب  البيانية 

مصنع.
بمجرد تطوير مخطط التدفق، من المهم التحقق منه   -

للتأكد من صحته...
٢: حتديد نقاط التحكم احلرجة.

الخطوة التالية في غاية األهمية وهي تحديد نقاط   -
التحكم الحرجة في عمليات اإلنتاج، أو النقاط التي 
حدوث  إلى  عليها  السيطرة  فقدان  يــؤدي  أن  يمكن 

خطر بيولوجي أو كيميائي أو جسدي.
المنتجات،  باختاف  الحرجة  التحكم  نقاط  تختلف   -
وخاصة إذا كان المسلخ ينتج دواجن طازجة )نيئة(، 

ودواجن مصنعة )مطبوخة(.
في بعض الحاالت، قد يكون من الصعب تحديد ما   -
حرجة  تحكم  نقطة  هي  المعالجة  خطوة  كانت  إذا 

من  العديد  الشركات  من  كثير  تضع  لذلك،  ونتيجة 
نقاط التحكم في الحسبان.

يتم استخدام شجرة قرارات نقاط التحكم الحرجة،   -
نقاط  لتحديد   ،2 الشكل  في  الموضحة  تلك  مثل 

التحكم الحرجة
مخطط  فــي  الحرجة  تحكم  نقاط  ماحظة  يجب   -

التدفق كجزء من وثائق الهاسب.
مثال على نقطة تحكم حرجة لمنتج مطهي بالكامل   -
هو عملية الطهي ألن الطهي المناسب يزيل البكتيريا 
يجب  الطهي،  بعد  ذلــك،  ومــع  لــألمــراض.  المسببة 
مرة  التلوث  من  المنتج  على  للحفاظ  الحذر  توخي 

أخرى. 
في حين يمكن معالجة الطهي المناسب في إجراءات   -
التشغيل القياسية للمصنع )SOP(، إال أنه يعد أيًضا 
نقطة تحكم حرجة في نظام الهاسب ويجب إدراجه 

على هذا النحو.
في المنتجات الخام، يمكن تقليل البكتيريا المسببة   -
لألمراض والتحكم في نموها باستخدام خطة هاسب 
تتطلب  نهائًيا  منها  التخلص  ولكن  جيًدا،  مصممة 

تدابير إضافية.
3: تعيني قيم احلدود احلرجة.

يجب وضع حد حرج أو مقدار االنحراف المقبول لكل   -
نقطة تحكم حرجة.

وليس  المنتج  لسامة  الحرجة  الحدود  تعيين  يتم   -
جودة المنتج.

على سبيل المثال، يطلب الحد الحرج لتخزين ونقل   -
بالمنتج  االحتفاظ  يتم  أن  المجمدة  الخام  الدواجن 
تحت 41 درجة فهرنهايت، وهو ما ال يشكل تجميًدا 
ولكنه يمنع نمو البكتيريا، وفي في المنتج المطبوخ، 
الــحــرارة  درجـــة  أن  الــحــرج  الــحــد  على  األمثلة  مــن 
الداخلية للمنتج تصل إلى 160 درجة فهرنهايت على 

األقل.
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4: املراقبة. 
لضمان  الحرجة  التحكم  نقاط  جميع  مراقبة  يجب   -

بقاء عمليات االنتاج ضمن الحدود الحرجة.
يحتاج فريق تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة   -
إلى وضع طريقة لمراقبة ورصد كل نقطة من نقاط 
نقاط  تقييم  تواتر  معدل  وتحديد  الحرجة،  التحكم 

التحكم الحرجة.
لاستخدام  مناسبة  المراقبة  طــرق  تكون  أن  يجب   -
عبر اإلنترنت ويجب أن توفر تقييًما بسيًطا وسريًعا. 
وقياسات  والرائحة  البصرية  الماحظات  تُستخدم 
ــة الــحــمــوضــة، والــرطــوبــة،  ــرارة، ودرجــ ــحـ درجـــة الـ
والدهون، وما إلى ذلك بشكل شائع لمراقبة عمليات 

معالجة الدواجن.
يمكن استخدام االختبارات الميكروبيولوجية الحديثة   -
لرصد  دقائق  نتائج سريعة في غضون  تعطي  والتي 

نقاط التحكم الحرجة في مسالخ الدواجن.
٥: اإلجراءات التصحيحية.

يجب إعداد إجراءات لوصف الخطوات التصحيحية   -
المتخذه إذا خرجت العملية عن السيطرة.
يجب أن تتضمن خطة العمل التصحيحية:  -

استعادة  عن  المسؤولة  الجهة  أو  الشخص  تحديد   -
السيطرة على العملية.

االجراءات التي سوف يتم القيام الستعادة السيطرة   -
وتصحيح الخطأ.

االجراءات التي سوف يتم القيام به مع المنتج الذي   -
تم إنتاجه أثناء فقدان السيطرة.

اجراءات استدعاء المنتج الغير مطابق.  -
6: التحقق من نظام الهاسب.

بعد االنتهاء من إعداد خطة الهاسب يتم متابعة تغييرها 
عندما تضيف الشركة منتجات جديدة، أو تقوم بتحديث 
المنتجات القديمة، أو تقوم باستخدام معدات جديدة، أو 

تغير إجراءات مناولة المنتجات. 
تحليل  أن خطة  من  دوري  بشكل  التحقق  الضروري  من 

المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة تعمل.
تتضمن إجراءات التحقق ما يلي:

تحليل  نظام  لجميع خطط وسجات  روتيني  فحص   -
المخاطر.

فحص روتيني إلجراءات ومعدات المراقبة.  -
فحص عينات ميكروبيولوجية عشوائية لجميع أسطح   -

التامس مع المنتج.
تقييم رسمي للمنتج.  -

ومعالجة  الحرجة  الحدود  انحرافات  جميع  مراجعة   -
المنتج.

7. حفظ السجالت.
يجب االحتفاظ بسجات تفصيلية للبيانات المسجلة   -

لكل النقاط الحرجة.
يشمل حفظ السجات الفعال:  -

ــيــانــات أعــضــاء فــريــق الهاسب  قــائــمــة بــأســمــاء وب  -
ومسؤولياتهم.

تاريخ جميع السجات.   -
تحديد جميع المنتجات واالستخدام المقصود منها.  -

جميع  متضمنة  الهاسب  لمراحل  تدفق  مخططات   -
مواقع النقاط الحرجة.

ــراءات  واإلجــ الحرجة  الــحــدود  قيم  بجميع  قائمة   -
الوقائية.

خطط المراقبة والتحقق.  -
ــحــراف عــن الــحــدود  ــدوث ان مــســار الــعــمــل عــنــد حـ  -
عن  المسؤولين  )األشــخــاص(  والشخص  الحرجة، 

القيام باإلجراءات التصحيحية.
عن  انحراف  حــدوث  عند  المنتج  معالجة  إجــراءات   -

الحدود الحرجة.
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صاحية  ومدة  المنتج  تغليف  عن  مناسبة  معلومات   -
المنتج المتوقعة.

نموذج فحص الهاسب لكل نوبه عمل يتم توقيعها عند   -
االنتهاء من كل خطوه فيها.

مراجعة خطة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة   -
وتاريخ المراجعات واألحرف األولى للمراجع.

سجات بجميع االنحرافات.  -

املصادر:
General Guidelines for Implementation of 
HACCP in a Poultry Processing Plant

Julie K. Northcutt and Scott M. Russell

Cooperative Extension, the University of Georgia 
College of Agricultural and Environmental 
Sciences, Department of Poultry Science:

h t tp s : / / s ecu re . caes .uga . edu /ex tens ion /
publications/files/pdf/B%201155_4.PDF

.Figure 1. Example of Poultry Processing HACCP Flow Diagram
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ــات  ــ ــزميــ ــ ــاج اإلنــ ــ ــتــ ــ ــم إنــ ــتــ ــيــــف يــ كــ
املصنعة؟

ــار اإلنـــزيـــمـــات من  ــي ويــتــم اخــت
المختبرات  في  العمل  ويتم  الطبيعة 
إنزيم  إنــتــاج  أدائــهــا.  تحسين  علي 
يحدث في أوعية تخمر تحت ظروف 
خــاضــعــة لــلــرقــابــة بــعــد هـــذا عملية 
ويتم  اإلنزيمات  فصل  يتم  التخمير، 
ــا وتــجــهــيــزهــا لــاســتــخــدام  إعـــدادهـ

الصناعي.

ما هي الصناعات التي تستخدم 
فيها اإلنزميات؟

نطاق  على  اإلنزيمات  وتستخدم 
الصناعات  مــن  الــعــديــد  فــي  واســـع 
ــمــواد  ــك ال الــمــخــتــلــفــة، بــمــا فــي ذلـ
والمنظفات  والمشروبات،  الغذائية 
تستخدم  أنها  كما  والمنسوجات. 
في تغذية الحيوان حيث يتم إضافة 
اإلنزيمات في األعاف. خال عملية 
الهضم تعمل اإلنزيمات علي تكسير 

مكونات أصغر،  إلى  الغذاء  جزيئات 
وبالتالي تصبح هذه المواد الغذائية 
قبل  مــن  لامتصاص  سهولة  أكــثــر 
األمعاء. وهذا يسمح لمنتج الدواجن 
وتحسين  األعاف،  تكاليف  لخفض 
ــي لـــألعـــاف،  ــذائـ ــغـ الــتــجــانــس الـ
التوازن  على  الحفاظ  في  ويساعد 
من  والحد  الهضمية  للقناه  األمثل 
الفوسفور  مــن  البيئية  المخرجات 

والنيتروجين.

دليل إنزيمات العلف
 د. خالد عكاشة

دكتوراه تغذية الدواجن، املدير الفني اإلقليمي للشرق األوسط، شركة ديبونت )دانيسكو لتغذية احليوان(
 khaled.okasha@dupont.com

ما هي اإلنزميات؟
اإلنزيمات هي بروتينات، التي تتألف من األحماض األمينية، التي يتم إنتاجها من قبل جميع الكائنات الحية. اإلنزيمات 
الحية  والكائنات  واإلنسان  والحيوانات  النباتات  في  الحيوية  واألنشطة  التفاعات  من  العديد  عن  المسئولة  هي 

الدقيقة.
اإلنزيمات هي أساسية لجميع عمليات التمثيل الغذائي، اإلنزيمات تشارك في التفاعات ولكنها ال تستخدم. اإلنزيمات 

لها نشاط محفز - زيادة سرعة التفاعل.
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هل تغذية األنزميات آمنة؟
قابلة  ــواد  م طبيعية،  فهي  نعم، 
مثل  األنــزيــمــات  هضم  يتم  للتحلل. 
يترك  ال  بحيث  العادية،  البروتينات 

أي بقايا في المنتجات الحيوانية.

كيف تعمل إنزيمات العلف؟

نشط  موقع  لها  يكون  اإلنزيمات 
له حجم وشكل محدد يوافق ويناسب 
فقط المادة الهدف التي يعمل عليها 
سبيل  على  معين  تفاعل  في  اإلنزيم 
التي  الهدف  المادة  تكون  قد  المثال 
يعمل عليها اإلنزيم مادة االربينوزيان 
يعمل  التي  والمادة  اإلنزيم  يرتبط   ،
االثــنــيــن،  مــن  مــركــب  مــكــونــه  عليها 
عنه  ينتج  ــذي  الـ الــتــفــاعــل  فــيــحــدث 
تتحرر  وبالتالي  المادة  هذه  تحطيم 
وبعدها  المختلفة.  الــمــواد  وتنطلق 
يعمل اإلنزيم علي جزيء آخر، ويتحد 
مــرة أخـــري مــع هــذه الــمــادة ويكون 

مركب وهكذا.

ملـــــــاذا نـــســـتـــخـــدم اإلنــــــزميــــــات يف 
تغذية احليوان؟

املشكلة: 

تــمــثــل األعــــاف الــجــزء األكــبــر   -
ال  الحيواني.  اإلنــتــاج  تكلفة  من 
حوالي  هضم  الدواجن  تستطيع 

15-25 ٪ من العلف.

األعـــاف على  خــامــات  تحتوي    -
ــمــواد الــمــضــادة«، والــدواجــن  »ال
الازمة  األنزيمات  تنتج  ال  التي 

لتحطيم هذه المواد المضادة.

الــهــضــمــي فــي صغار  الــجــهــاز    -
لذلك  ناضج  غير  يكون  الطيور 

فان إنتاج إنزيم يكون غير كاف.

احلل:

التكلفة  وتقليل  الكفاءة  تحسين   -
مما  المضادة،  الــمــواد  تكسر   -
األعاف  لهضم  للحيوان  يسمح 

بشكل أكثر كفاءة.

للحصول على بيئة أفضل - إنزيم   -
الفايتيز يقلل من إفراز الفوسفور، 
ــات الـــكـــربـــوهـــيـــدريـــز  ــ ــم ــ ــزي ــ وإن
تقليل  على  تساعد  والبروتييز 

إنتاج النيتروجين.

تحسين التجانس - تقليل التباين   -
العلف مما  الغذائية في مكونات 
يؤدي إلى تغذية أكثر اتساقا ألداء 

الحيوان أكثر تجانسا.

يساعد على الحفاظ على توازن   -
ــثـــل - مـــن خــال  األمـــعـــاء األمـ
الغذائية،  المواد  هضم  تحسين 
اقل  تتوفر مواد غذائية  وبالتالي 
في أمعاء الحيوان لنمو البكتيريا 

غير المرغوب فيها.

كيف يتم استخدام اإلنزميات يف 
صناعة األعالف؟

ــخــدام  ــان الســت ــت ــق هـــنـــاك طــري
ــاف الــدواجــن  اإلنــزيــمــات فــي أعــ

والحيوان 

)تغيير  األعـــاف  تركيب  إعـــادة   .1
من  للحد   - العليقة(  مــكــونــات 

ــعــلــف وعــلــى األقـــل  تــكــالــيــف ال
الحفاظ على نمو الحيوان، وإنتاج 
البيض ومعامل التحويل الغذائي.

على سبيل المثال استبدال بعض   
الذرة أو القمح أو الشعير، بمواد 
علي  تــحــتــوي  تكلفة  اقـــل  عــلــف 
ألياف عالية )نواتج ثانوية( / أو 
خفض مستوى الدهون المضافة 

في العليقة.

العليقة  إلــى  اإلنزيمات  إضافة    .2
مكونات  فــي  تغيير  أي  ــدون  ــ )ب
الحيوان،  نمو  لتحسين  العليقة( 
تحويل  ومعامل  البيض  وإنــتــاج 
تكاليف  خفض  وبالتالي  العلف 

اإلنتاج.

ما هي اإلنزميات التي تستخدم 
يف تغذية احليوان؟

للمواد  وفقا  اإلنزيمات  وتقسم 
ومن  )تحطمها(.  عليها  تعمل  التي 

أكثرها شيوعا تشمل :

اسم 
اإلنزيم 

المادة التي يعمل 
عليها اإلنزيم 

االربيونزيالن في الزيالنيز
األلياف النباتية

 النشا في العلفاالميليز

البروتيناتالبروتيز

بيتا 
جلوكانيز

البيتا جلوكان في 
األلياف النباتية

الفيتيت في النباتاتالفايتيز
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ما هي االشروط الواجب توافرها 
يف اإلنـــــزميـــــات املـــســـتـــخـــدمـــة يف 

تغذية احليوان؟
اإلنزيمات المستخدمة في علف 
بعض  فيها  تتوافر  أن  يجب  الحيوان 
يميز  الشروط  هذه  وتوافر  الشروط 
انزيم تجاري عن االخر، كلما توافرت 
هــذه الــشــروط دل ذلــك علي جــودة 

االنزيم:

نشطة وفعال في الحيوان  -

ثابتة أثناء التخزين  -

متوافقة مع المعادن والفيتامينات   -
والمكونات األعاف األخرى

عالية  حــرارة  درجــات  في  ثابتة   -
فكما  ــاف،  األعــ تصنيع  خــال 
العلف  تحبيب  عمليه  ان  نعلم 
عاليه  حـــرارة  درجــة  الــي  تحتاج 
تــصــل الـــي اكــثــر مــن 85 درجــة 
االنزيم  قــدرة  زاد  فكلما  مئوية، 
كلما  الــحــرارة  درجــة  علي تحمل 

كان ذلك افضل.

آمنة وسهلة تداولها  -

ــضــمــان دقــة  ــر، ل ــحـ الــتــدفــق الـ  -
مكونات  ــع  م خلطها  وتــجــانــس 

العلف. 

كيفيه أختيار االنزميات:

من  العديد  الــســوق  فــي  تتواجد 
الشخص  يــحــتــار  ــد  وقـ االنـــزيـــمـــات 
ــم  ــزي ــار االن ــي الــمــتــخــصــص فـــي اخــت
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المناسب، لذا فأول خطوه في اختيار 
االنزيم هو البحث عن المادة الهدف 
ومدي  االنزيمات  عليها  يعمل  التي 
ــواجــدهــا فــي كــل خــامــات العلف  ت
نحدد  وبالتالي  ونسبتها  المستخدمة 
ال  أم  االنزيم ضروري  استخدام  هل 
استخدام  عند  المثال  سبيل  فعلي 
الــعــائــق الــتــي تــحــتــوي عــلــي كسب 
نسبة  فيها  ان  نجد  ــذرة،  وال الصويا 
عاليه من االربينوزيان وبالتالي فمن 
الزيانيز  انزيم  استخدام  الضروري 
البيتامنان  نــســبــة  ان  نــجــد  بينما 
من  ليس  فانه  لــذا  جــدا،  منخفضة 
المنانيز  انزيم  استخدام  الضروري 
وهكذا كل انزيم له ماده هدف يعمل 
تواجدها  تحديد  يجب  ــذا  ل عليها 
استخدام  اهميه  لتحديد  عدمه  من 
ــات  ــوي االنـــزيـــم، وبــالــتــالــي نــضــع اول

الستخدام االنزيمات.

فان  وبالطبع  الفيتيز:  أنـــزمي 
يمكن  ال  الفيتييز  انــزيــم  اســتــخــدام 
االستغناء وذلك لوجود الفيتيك اسيد 

في مواد العلف.

انـــــــزمي الـــبـــروتـــيـــيـــز: وكــذلــك 
العلف  مـــواد  الن  وذلـــك  الــبــروتــيــز 
تــحــتــوي عــلــي جـــزء مـــن الــبــروتــيــن 
المثبط  المواد  الغير مهضوم وبعض 
وبالتالي  الصويا  كسب  في  الموجود 
من  يزيد  البروتيز  انزيم  استخدام 
تقل  وبالتالي  البروتين  هضم  معامل 

تكلفة طن العلف.

أنــــــــزمي الــــزيــــالنــــيــــز: فـــي كل 
الــزيــان  تــوجــد نسبة مــن  الــعــائــق 
وبالتالي ننصح باستخدامه في معظم 

العائق.

االنزيمات  انزمي االميليز: من 
المنسيه التي ال يهتم بها الكثير رغم 
ان العلف يحتوي علي نسبه عاليه من 
النشا التي تحتاج الي انزيم االميليز 
حتي نرفع من معامل الهضم وبالتالي 

تزيد االستفادة من االعاف.

ايــهــمــا افـــضـــل اســـتـــخـــدام انـــزمي 
ــاري يــحــتــوي عــلــي عـــدد كبير  جتـ
من االنــزميــات امــا انــزمي جتاري 
ــي عـــــــدد أقـــــــل مــن  ــلــ ــوي عــ ــتــ ــحــ يــ

االنزميات؟
بعض االنزيمات التجارية تحتوي 
قد  االنــزيــمــات  مــن  كبير  عــدد  علي 
تصل الي 15 انزيم او اكثر، يجب ان 
نعلم ان هناك انزيم او أثنين او ثاثة 
هم االنزيمات االساسية والباقي هي 
 )side activities( جانبيه  انزيمات 
او  اساسية  الغير  االنــزيــمــات  وهــذه 
عمليه  نواتج  من  ناتج  هي  الجانبية 
التخمر وال يتم عمل تدقيق لجودتها 
هذه  فمعظم  لذا  وحداتها،  لعدد  وال 
غير  تكون  اساسيه  الغير  االنزيمات 
علي  ــي  ــ االورب االتــحــاد  فــي  مسجلة 
سبيل المثال وتقوم الشركات المنتجة 
منها  اثنين  او  لنزيم  بتسجيل  لها 
والباقي ال يعترف به االتحاد االوربي. 

و كما قلنا من قبل المهم تحديد 

الماده التي يعمل عليها االنزيم واعطاء 
بناءا  المستخدمه  لانزيمات  اولوية 
علي الماد الهدف التي يعمل عليها. 

االنزيمات  عدد  زيادة  ان  فمعني 
الموجود في االنزيم التجاري ال يعني 
االنزيمات  علي  االنــزيــم  هــذا  تفوق 
اقل  تحتوي علي عدد  التي  التجارية 

من االنزيمات.

تخزين االنزميات:

االنــزيــمــات حــســاســه لــدرجــات 
ان  فيجب  العالية  والرطوية  الحرارة 
تحفظ في مكان بارد جاف وال تزيد 
مئوية  درجــة   25 عن  الحراره  درجــة 

وبعيدا عن اشعة الشمس.

امللخص:

عمليه  المناسب  االنزيم  اختيار 
المتخصصين  الـــي  تــحــتــاج  مــعــقــدة 
ويجب اخذ عدة عوامل في االعتبار 
عن اختيار االنزيم التجاري وال يكون 
او  االقــل  السعر  علي  بناًء  االختيار 
عدد االنزيمات المتواجدة ولكن يجب 
في  ذكرها  تم  التي  العوامل  مراعاه 

المقال.

هو  االنزيم  لجوده  مقياس  واهم 
اداء الطيور من معدالت نمو ومعامل 
تحويل وغيرها من القياسات االخري.
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املرض يف قطعان الدواجن:

الدواجن هو مرض  المرض في 
فردية  حاالت  مرض  وليس  القطيع 
ــل الــقــطــيــع،  لــبــعــض الــطــيــور داخــ
الـــتـــي تــظــهــر على  واألعــــــــراض 
ــور داخـــل  ــطــي مــجــمــوعــة مـــن ال
ــاع عن  ــطــب الــقــطــيــع تــعــطــى ان
ونوع  العامة  الصحية  الحالة 

المرض المحتمل بالقطيع. 

الدواجن  في  المرض  تعريف  ويمكن 
بأنه أي تغير عن الحالة الصحية الطبيعية 

للطيور.

مجموعة  لتتابع  نتيجة  المرض  وينتج 
خطوات  تسمى  المتداخلة  األحــداث  من 
فان  وبالتالي  )Pathogenesis(؛   المرض 
صورة المرض غير ثابتة في جميع مراحله 

العوامل المهيأة 
لحدوث األمراض 

في مشاريع 
الدواجن

قطعان  تصيب  الــتــي  المختلفة  المرضية  المسببات 
الدواجن من أخطر التحديات التي تواجه صناعة الدواجن 
وخاصة مع ظهور العديد من األمراض الجديدة والوافدة 
ذات الطبيعة الوبائية والتي تسبب خسائر اقتصادية فادحة 
الناتجة عن سوء  األمراض  إلى  باإلضافة  الدواجن  لمشاريع 

الرعاية واإلدارة داخل مشاريع الدواجن.
من المعروف أن برامج األمن الحيوي المختلفة التي يتم تطبيقها 
دخول  من  الحد  إلى  األولى  بالدرجة  تهدف  الدواجن  في مشاريع 
مسببات األمراض إلى مشاريع الدواجن والعمل على تقليل انتشارها 
داخل المشروع الواحد، وكذلك تافي ظهور األمراض الناتجة عن سوء 

الرعاية واإلدارة من قبل القائمين على المشروع.
على  التعرف  البد  الحيوي  األمن  برامج  من  الكاملة  االستفادة  تتم  وحتى 
مسببات األمراض المختلفة في مشاريع الدواجن ومصادرها المختلفة وطرق 
انتشارها بين المشاريع وبين القطعان داخل المشروع الواحد، وكذلك التعرف 
العوامل المهيأة لظهور هذه األمراض و األسس العامة لتشخيص األمراض في 
قطعان الدواجن حقلياً ومخبرياً للوقوف على الحالة الصحية للقطعان وتطبيق 

برامج المكافحة بصورة جيدة. 

 د. علي حسني اجلاسم
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المختلفة  أطـــواره  حسب  تتغير  بــل 
الظاهرية  األعــــراض  تــكــون  بحيث 
نتيجة  التشريحية  ــات  واآلف للمرض 
تلك األحداث مجتمعه فإما  محصلة 
أن يتمكن الجسم من التغلب عليه أو 
إلى  المرض  يتحول  أو  بسببه  يموت 

حالة مزمنة.

أنواع مسببات األمراض املختلفة 
يف مشاريع الدواجن:

تصاب الدواجن بأمراض عديدة 
بعضها بالغ الخطورة وشديد العدوى 
وسريع االنتشار والبعض األخر قليل 
الخطورة وبطيئاً في االنتشار وأحيانا 
الــخــطــورة  قليلة  األمــــراض  تــتــحــول 
نتيجة  الخطورة  بالغة  ــراض  أم إلــى 
مقاومة  انــتــكــاس  أو  للمضاعفات 
الطائر لها وتعود كل هذه االختافات 
شدة  إلــي  الممرضة  الكائنات  بين 
ــاوت درجـــات  ــف ــك ت ــذل ــهــا وك ضــراوت
المسببات  لــهــذه  الــطــيــور  مــقــاومــة 
السابقة  خبرتها  حسب  المرضية 
أو  الوراثية  لصفاتها  أو  المرض  مع 

لمستوى رعايتها.

ــمــام بهذه   ومــن الــضــروري اإلل
األمـــــــراض بـــأنـــواعـــهـــا الــمــخــتــلــفــة 
والتعرف على مسبباتها وخصائصها 
البيولوجية ومقاومتها للظروف البيئة 
والعوامل  بها  العدوى  حدوث  وكيفية 
المساعدة على انتشارها حتى نتمكن 
شاملة  حيوي  أمــن  برامج  وضــع  من 

لمكافحة هذه األمراض.

أمراض ناتجة عن مسببات مرضية . 1
جــرثــومــيــة، مــثــل الــفــيــروســات، 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا،الـــمـــيـــكـــوبـــازمـــا، 
الكاميديا، الفطريات، األوليات، 
الطفيليات الخارجية، الطفيليات 

الداخلية.

الرعاية . 2 سوء  عن  ناتجة  أمراض 
من  ــد  ــدي ــع ال تــوجــد  واإلدارة: 
األمراض التي تحدث في مشاريع 
أسباب  نتيجة  وتــكــون  الــدواجــن 
والرعاية  اإلدارة  بسوء  مرتبطة 
نتيجة مسببات  وليست  للقطعان 
هــذه  وتــعــمــل  بعينها  ميكروبية 
األسباب في ذات الوقت كمهيئات 
لظهور األمراض األخرى الناتجة 
أو  الميكروبية  المسببات  عــن 
داخل  الكامنة  الوراثية  العوامل 
جسم الطيور ومن أمثلة األمراض 
الناتجة عن سوء الرعاية واإلدارة 

في مشاريع الدواجن اآلتي:

نتيجة 	  الغذائي  النقص  أمراض 
والنوعية  الكمية  توفير  عــدم 
المتوازنة من األعاف للقطعان 
بحسب مراحل العمر ومتطلبات 

اإلنتاج المختلفة.

المياه 	  تلوث  عن  الناتج  التسمم 
ــواع الــســمــوم  ــ ــأن ــ ــاف ب ــ ــ واألعـ
المختلفة مثل السموم الفطرية 

وسموم  الحشرية  والمبيدات 
والنيترات  والرصاص  الفئران 

وغيرها من السموم.

ــراض الــنــاتــجــة عــن عــدم 	  ــ األمـ
توفير الظروف البيئية المناسبة 
لــرعــايــة الــطــيــور مــثــل درجـــات 
والتهوية  المناسبة  الـــحـــرارة 
عنها  يتسبب  ومـــا  ــة  ــرطــوب وال
والبرد  الحراري  االحتباس  من 

الشديد وتراكم غاز االمونيا.

يحدث 	  ــذي  الـ االفـــتـــراس  داء   
داخل  الشديد  االزدحــام  نتيجة 

الحظائر.

العوامل املهيأة حلدوث األمراض 
يف مشاريع الدواجن:

ــل  ــوام ــع تـــوجـــد الـــعـــديـــد مـــن ال
المرتبطة بالطائر وبيئته تساعد على 
معدالتها  زيــادة  أو  األمـــراض  ظهور 
المهيأة  بالعوامل  وتسمي  شدتها  أو 
ويجب   ،)Predisposing factors(
العوامل  هــذه  دور  باالعتبار  الوضع 
األمراض  وتطور  وتأثيرها في ظهور 
وأخذها باالعتبار عن إجراء عمليات 
التشخيص والمكافحة لألمراض في 

مشاريع الدواجن.

1- العوامل الوراثية:

دوراً  ــة  ــي ــوراث ال الــعــوامــل  تلعب 
للمرض  الــطــائــر  تهيئة  ــي  ف ــاً  هــام
وراثــيــة  صــفــات  يكتسب  ــه  ان بمعني 
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بالمرض  لإلصابة  قابليته  من  تزيد 
على  فنجد  لــه،  مقاومته  ارتــفــاع  أو 
طبيعية  مــقــاومــة  الــمــثــال  ســبــيــل 
)وراثـــيـــة( لــبــعــض أنــــواع وســـاالت 
المسببات  مــن  بعض  ضــد  الــطــيــور 
الطيور  هذه  تكون  بحيث  المرضية 
مقاومة بدرجة اكبر من مثياتها من 
وتعتبر  الطيور،  من  األخــرى  األنــواع 
بعض  ضــد  الــوراثــيــة  المقاومة  تلك 
ــراض ذات  ــ ــراض وخــاصــة األم ــ األم
الجمبورو  مثل  االقتصادية  األهمية 
والكوكسيديا  والماريك  والنيوكاسل 
األهمية  غــايــة  فــي  والــســالــمــونــيــا 
والتي  للصيصان  المنتجة  للشركات 
تهدف إلى إنتاج ساالت من الطيور 
مقاومة لألمراض وخاصة بعد ظهور 
العديد من عترات مسببات األمراض 
ــقــاحــات  ــل ــعــاجــات وال ــل مــقــاومــة ل
دراسة  تم  ولقد  باألسواق،  المتوفرة 
المحلية  الطيور  ساالت  من  الكثير 
للتعرف  والتجارية  العربي  بالوطن 
على درجة مقاومتها لألمراض، ومن 
بين هــذه الــدراســات الــدراســة التي 
وآخـــرون   )Hassan MK( بها  قــام 
كبيرة  باكتشاف مقاومة  عام 2004م 
المصري  المحلى  الــدجــاج  لسالة 
لــمــرض   )Mandarah( الـــمـــنـــدرة 
كانت  بحيث  والنيوكاسل  الجمبورو 
نسبة النفوق بين طيور هذه السالة 
10٪ و 20٪ على التوالي وتعتبر هذه 

النسبة منخفضة بالمقارنة مع نسب 
مرضي  يسببها  التي  العالية  النفوق 
الطيور  في  والجمبورو  النيوكاسل 
دراســة  أوضحت  كما  عامة،  بصفة 
 Lakshmanan أخرى قام بها العالم
سالة  أن  1996م  ــام  عـ وآخـــــرون 
محلية  سالة  وهو  الفيومي  الدجاج 
من  للسرطان  مقاومة  أكثر  مصرية 
ــض، وفــي  ــي ــدجــاج الــلــجــهــورن األب ال
اختبار  تــم  العالم  دول  مــن  العديد 
ــاالت الــطــيــور ضد  الــعــديــد مــن سـ
األمراض المختلفة ودرجة مقاومتها 
لها، ويوضح الجدول رقم )1( مقاومة 
لبعض  المختلفة  الدواجن  من  أنواع 

المسببات المرضية.

٢- نوع الطيور:

أنواع الطيور )دجاج، حمام، بط، 
فيما  تختلف  وغيرها(  نعام،  رومــي، 
بينها في قابليتها لإلصابة باألمراض 
النيوكاسل  فيروسات  أن  حين  ففي 
ــواع  ــزا تــصــيــب مــعــظــم أنـ ــون ــل ــف واألن
المسببات  بعض  أن  نجد  الــطــيــور 
من  معينة  ــواع  أنـ تصيب  المرضية 
ــواع األخـــرى مثل  ــ األن الــطــيــور دون 
المعدي  الشعبي  االلتهاب  فيروس 
لكل  وان  فقط  الدجاج  يصيب  الذي 
كوكسيديا  الــطــيــور  ــواع  ــ أن مــن  نـــوع 
خاصة بها وان مرض الرأس األسود 
الرومي  في طيور  اإلمراضية  شديد 
أكثر من الدجاج، ومن هذا المنطلق 

يجب الوضع في االعتبار نوع الطيور 
الذي يتم تربيتها والتعرف على أهم 
األمراض التي تصيبها لوضع برامج 

وقاية ومكافحة مناسبة لها.

Source: The State Of 

The World›s Animal Genetic 

Resources For Food And 

Agriculture Section E. Animal 

genetic resources and resistance 

to disease (2010)

3- جنس الطيور:

يلعب جنس الطيور دور هام كأحد 
باألمراض  لإلصابة  المهيئة  العوامل 
ــيــة اإلصـــابـــة  بــحــيــث تــخــتــلــف قــابــل
الطيور  نوع  بين  األمراض  بمسببات 
الواحد داخل نفس السالة باختاف 
جنس الطيور فعل سبيل المثال نجد 
أن قابلية اإلصابة بمرض الماريك بين 
اإلناث اكبر من الذكور وكذلك الحال 
 Avian( الليكوزيس  لمرض  بالنسبة 
اإلصابة  نسبة  أن  فنجد   )leukosis

بالمرض بين اإلناث اكبر من الذكور 
للهرمونات  ذلــك  مرجع  يكون  وقــد 
المخصية  الــذكــور  أن  وجـــد  حــيــث 
تزداد  باالستروتيدات  المعالجة  أو 
قابليتها لإلصابة بالمرض الليمفاوي 

عن الذكور الطبيعية.

4- عمر الطيور:

الطيور الصغيرة في العمر تكون 	 
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باألمراض  لإلصابة  قابلية  أكثر 
ذلك  ويرجع  الكبيرة  الطيور  عن 

لألسباب اآلتية:

عدم اكتمال نمو الجهاز المناعي 	 
لدى الطيور الصغيرة.

عدم وجود أجسام مناعية سابقة 	 
ــدى الــطــيــور  ــ ــد األمــــــراض ل ضـ
المعروف  انه من  الصغيرة حيث 
تــكــون  الــمــنــاعــيــة  ــام  ــسـ أن األجـ
للمسبب  السابق  التعرض  نتيجة 
أو  التحصين  نتيجة  أو  المرضي 

نتيجة أجسام مناعية من األم.

ــجــة عـــن ســوء 	  ــات ــن األمــــــراض ال
أو  الــغــذائــي،  )الــنــقــص  التغذية 
ــة في  ــســمــم( تـــكـــون واضـــحـ ــت ال

ــــك لقلة  الــطــيــور الــصــغــيــرة وذل
جسم  لــدى  الغذائي  االحتياطي 
الطائر الصغير وكذلك احتياجاته 
العالية من الغذاء لتلبي متطلبات 

مراحل النمو السريعة.

الحراري 	  التنظيم  أجهزة  ضعف 
ــم يــتــأثــر  ــن ثـ ــ ــدى الــطــائــر وم ــ ل
عدم  نتيجة  الشديدة  بــالــبــرودة 
وجود الريش على جسم الطائر.

بعض األمراض لها فترة حضانة 	 
األعراض  تظهر  وبالتالي  طويلة 
مرض  مثل  الكبيرة  األعمار  في 
الــلــيــكــوزيــس والــعــكــس مــن ذلــك 
مرض الماريك يظهر في األعمار 

الصغيرة مقارنة بالليكوزيس.

٥- احلالة الفسيولوجية:

التي  الفسيولوجية  الــتــغــيــرات 
مراحل  الطائر خال  بجسم  تحدث 
الجنسي  كالنضج  المختلفة  نــمــوه 
يتبعها  وما  البيض  إنتاج  في  والبدء 
من تغيرات هرمونية في جسمه تزيد 
من قابلية الطائر لإلصابة باألمراض 
خال هذه الفترات وبالتالي يجب أن 
خال  فائقة  بعناية  الطائر  يحظى 
هــذه الــفــتــرات ومــا يفسر ذلــك هو 
قبل  التحصين  برامج  إنهاء  محاولة 

البدء في اإلنتاج.

6- التغذية وماء الشرب:

عندما  ــحــدث  ي الــتــغــذيــة  ــوء  سـ
أو  الكمية  على  الطائر  يحصل  ال 

جدول رقم )1( بعض أنواع وساالت الطيور التي لها مقاومة طبيعية ضد أمراض الدواجن

Most common name of breed Number 
of

breeds

Disease Region Species

Poule De Benna 1 Newcastle disease North & West Africa Chicken

Nkhuku 1 Newcastle disease Southern Africa

Red Jungle Fowl 1 Newcastle disease Southeast Asia

Gallina criolla o de rancho 1 Newcastle disease Central America

Ayam Kampong 1 Marek’s disease Southeast Asia

Borky 117, Scots Dumpy, Hrvatica, 
Bohemian Fowl

4 Marek’s disease Europe & Caucasus

Local Duck of Moulkou & Bongor, 
Local Duck of Gredaya and Massakory

2 Newcastle disease North & West Africa Duck (domestic)

Numida Meleagris Galeata Pallas, 
Djaoulés

2 Newcastle disease North & West Africa Guinea fowl

Local Muscovy Duck of Karal and 
Massakory

1 Newcastle disease North & West Africa Muscovy duck

Moroccoan Beldi 1 Newcastle disease North & West Africa Turkey
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لبناء  الــازمــة  الــغــذاء  مــن  النوعية 
جسمه وتجديد خاياه، فيجب أن يتم 
تقديم العلف بالكمية الكافية للطيور 
وإنتاجها  عمرها  مــراحــل  بحسب 
على  ويحتوى  متوازن  الغذاء  ويكون 
الــضــروريــة  الغذائية  العناصر  كــل 
والنشويات،  الدهون  )البروتينات، 
المعدنية،(  األمـــاح  الفيتامينات، 
ــراض  ــ ــن مــســبــبــات األمـ ــي مـ ــالـ وخـ

والسموم بأنواعهما المختلفة.

 ويؤدي سوء التغذية إلى ضعف 
أن  كما  لــألمــراض  الطائر  مقاومة 
التمثيل  واضــطــرابــات  الهضم  ســوء 
مرضية  مشكات  تسبب  الــغــذائــي 
بالدواجن كشلل األقفاص وتشوهات 
الكبد  في  الدهنى  والترسيب  القدم 
والكلى، وقد وجد أن تجويع الطيور 
ساعة   48 لمدة  الــشــرب  مــاء  ومنع 
يؤدي إلى انخفاض عياريه األجسام 
من  لها  المولدة  والخايا  المناعية 
الطحال، وفي دراسة أخرى أجريت 
بتجويع الطيور لمدة 6 أيام أظهرت 
المضادة  األجسام  معدل  انخفاض 
قولونية  عصيات  بلقاح  التلقيح  بعد 

معطل. 

ــى الــعــكــس مــن ذلـــك وجــد  وعــل
تحسن في مناعة الطيور عند توفر 
والنحاس  والسيلنيوم  )هـ(  فيتامين 
والحديد والزنك وحامض اللينوليك 

في العلف بنسب محددة.

7- البيئية:
يجب توفير ظروف بيئية مناسبة 
ومثالية للطيور خال مراحل التربية 
على  للحصول  المختلفة  واإلنــتــاج 
لنوع  تبعاً  القياسية  اإلنتاج  معدالت 
الظروف  هذه  في  تغير  وأي  الطيور 
يسبب  بالطيور  المحيطة  البيئية 
إجهاداً للطيور مما ينعكس سلباً على 

إنتاجيته ومقاومته لألمراض.

بــأنــه أي تغير  ويــعــرف اإلجــهــاد 
المحيطة  البيئة  ظروف  في  مفاجئ 
الجهاز  على  تــؤثــر  والــتــي  بالطيور 
قابلته  مــن  وتــزيــد  للطائر  المناعي 
لإلصابة باألمراض عن طريق ارتفاع 
مستوى هرمون الكورتيزون في جسم 

الطائر.

ــور  ــطــي ــة فــــان ال ــامـ وبــصــفــة عـ
بعوامل  اكبر  بصورة  تتأثر  الصغيرة 
ــك لــضــعــف أجــهــزتــهــا  ــ ــاد وذل ــهـ اإلجـ
مراحل  في  الطيور  وكذلك  المناعية 
كبيرة  بــدرجــة  أيــضــا  تتأثر  ــاج  ــت اإلن
أثناء  مجهود  مــن  تبذله  لما  نتيجة 

مراحل اإلنتاج.

 وتجود عوامل كثيرة تسبب إجهاد 
الطيور على النحو التالي:

الــتــغــيــر فـــي درجـــــات الـــحـــرارة 	 
والرطوبة.

نسبة 	  وارتفاع  التهوية  في  التغير 
الغازات الضارة وخاصة األمونيا.

ــار فـــي جو 	  ــب ــغ ــاع نــســبــة ال ــفـ ارتـ
الحظيرة.

أثناء 	  بها  واإلمساك  الطيور  نقل 
عمليات التحصين والعاج..الخ.

قص المنقار.	 

اإلضاءة 	  برامج  في  مفاجئ  تغير 
أو انقطاع التيار الكهربائي.

المتجانسة 	  غير  اإلضــاءة  برامج 
أو الغير كافية.

أدوات رعاية غير مناسبة أو غير 	 
كافية.

االزدحام الشديد.	 

الفرشة الغير مناسبة.	 

ــرارة: درجـــة حـــرارة 	  ــحـ درجـــة الـ
بين  تتراوح  البالغ  الطائر  جسم 
ــة  ودرجـ مــئــويــة  ــة  درجــ  42-41
حظائر  فــي  المطلوبة  الــحــرارة 
تتراوح  البالغة  للطيور  التربية 
ونسبة  مئوية  درجة   27-20 بين 

رطوبة )٪50-٪60(.

لدرجات 	  الطيور  تعرض  وعند 
على  قدرتها  تفقد  عالية  حــرارة 
وترتفع  الــحــرارة  درجــة  تخفيض 
ــزداد  ــ ــة حــــرارة الــجــســم وت درجــ
ــنــفــوق بــيــن الــطــيــور  مــعــدالت ال
ــراري،  ــحـ نــتــيــجــة االحــتــبــاس الـ
كــمــا أن االنــخــفــاض فــي درجــة 
التأثير  نفس  له  الحظائر  حرارة 
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يزيد  بحيث  الطيور  على  السيئ 
مــن مــعــدالت اإلعــدامــات نتيجة 
ــاس الــهــوائــيــة في  ــي الــتــهــاب األك
ووجد  الصيف  من  أكثر  الشتاء 
أن نسبة التهاب األكياس الهوائية 
اختبار  إجـــراء  بعد  الطيور  فــي 
ــاب  ــه ــت الــتــحــدي بــفــيــروس االل
والميكوبازما  المعدي  الشعبي 
درجــة  عــنــد   )M. Synoviae(
اكبر  مئوية  درجــة   10-7 حــرارة 

من 24-32 درجة مئوية.

إلى 	  الطيور  أن  وجــد  االمــونــيــا: 
 20 على  يحتوى  لــهــواء  تتعرض 
االمونيا  مــن  المليون  مــن  جــزء 
أسابيع   6 لمدة  مستمرة  بصورة 
أنسجة  في  مرضية  أفات  تظهر 
ــاإلضــافــة  الــجــهــاز الــتــنــفــســي ب
لإلصابة  حساسيتها  ــادة  زي إلــى 
بفيروس النيوكاسل وعند مستوى 
المليون يحدث  25-50 جزء من 
الوزن  زيــادة  معدل  في  انخفاض 
الغذائي  التحويل  معامل  ــي  وف
وزيادة  الرئتين  في حجم  وزيــادة 
إجراء  عند  األكياس  التهاب  في 
اختبار التحدي بفيروس االلتهاب 
 100-70 وعند  المعدي  الشعبي 
ايــام   4 لــمــدة  المليون  مــن  جــزء 
فقط يؤدي الي زيادة في سماكة 
جدار الشرايين و ضيق في قطر 
في  الهوائية  الشعيرات  أوعــيــة 

الرئتين.

تـــزداد 	  بــالــفــورمــالــيــن:  التبخير 
عمر  عند  الصيصان  حساسية 
بــاألمــراض  لإلصابة  واحــد  يــوم 
لعملية  تعرضها  نتيجة  التنفسية 
بتركيزات  بالفورماين  التبخير 

عالية

الغبار: وجد أن للغبار تأثير كبير 	 
فــي ارتــفــاع اإلصــابــة بــاألمــراض 
الدواجن،  مشاريع  في  التنفسية 
كما ترتفع نسب التهابات األكياس 
في  الــرومــي  دجــاج  فــي  الهوائية 
أو  عــالــي  لمعدل  تعرضه  حــالــة 
كما  الميكوبازما،  من  منخفض 
من  النفوق  معدل  ارتفاع  ياحظ 
ــوالى  ــك اإلصـــابـــة بــمــيــكــروب االي
ألعلي مستوى خال أسبوع واحد 
بعد وصول العدد الكلي لايكوالى 
الغبار  عينة  فــي  األقــصــى  الحد 

التي يتم جمعها من الحظيرة.

8- مسببات األمراض:

فيما  األمــراض  مسببات  تختلف 
مهيئة  كعوامل  فعلها  بطريقة  بينها 
تسبب  فبينما  ــرى  األخــ لــألمــراض 
وتهيئ  األمــعــاء  التهاب  الكوكسيديا 
بالكلوستيرديا  لــإلصــابــة  الــطــائــر 
فأن  التنكرزي،  المعوي  وااللــتــهــاب 
األمراض المثبطة للمناعة مثل أنيميا 
والماريك  والجمبور  المعدى  الدجاج 

والليكوزيس والريو تؤثر على الجهاز 

المناعي للطائر بصفة خاصة وتؤدي 

طوال  الطائر  أداء  ويكون  تلفه  إلــى 

المطلوب  المستوى  دون  حياته  فترة 

ارتــفــاع  مــع  اإلنــتــاجــيــة  الناحية  مــن 

الكلي  ــنــفــوق  ال نــســبــة  فــي  مستمر 

وكذلك من ناحية مقاومته لألمراض 

عرضة  أكــثــر  الطيور  تصبح  بحيث 

لإلصابة الثانوية باألمراض المختلفة 

للقاحات  المناعية  االستجابة  وتكون 

منخفضة.

9- املعامالت الوقائية والعالجية.

الـــتـــي يتم  الــمــعــامــات  ــعــض  ب

الــطــيــور مــثــل عمليات  إتــبــاعــهــا مــع 

الحية  اللقاحات  ببعض  التحصين 

حدوث  إلى  تؤدي  الضراوة  متوسطة 

رد فعل كبير على الطيور وقد تسبب 

أخرى  بأنواع  مرضية  إصابة  حدوث 

من األمراض كما في حالة التحصين 

والقصبة  الحنجرة  الــتــهــاب  بلقاح 

إلى  يـــؤدى  الـــذي  الــمــعــدي  الهوائية 

التهاب شديد في العين يساعد على 

اإلصابة بااليكوالي، وكذلك استخدام 

األدوية التي تحتوي على الكورتيزون 

تؤدي إلى تثبيط الجهاز المناعي.
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االحتياجات الغذائية 
تواجه  التي  التحديات  أكبر  من   
الــدواجــن  تــغــذيــة  فــي  المختصين 
االحتياجات  وتوصيف  تحديد  هــي 
تتأثر  ألنها  وذلــك  للطيور؛  الغذائية 
ــمــا أنـــهـــا عــرضــة  بـــعـــدة عـــوامـــل، ك
من  نوعان  فهناك  المستمر.  للتغيير 
العوامل الرئيسة المؤثرة على تحديد 

االحتياجات الغذائية للدواجن هما:

بــالــطــائــر، مثل  - عــوامــل مــرتــبــطــة 
نوع  )الجينات(،الجنس،  الوراثة 

ومرحلة اإلنتاج.
- عوامل خارجية مثل البيئة، اإلجهاد 
ــقــة الــتــربــيــة،  ــراري، وطــري ــحــ ــ ال

والرعاية المتبعة.

لــذلــك، فــإن الــدقــة فــي تحديد 
دقة  تتطلب  الغذائية  االحــتــيــاجــات 
وانــضــبــاطــاً ُمــمــاثــلـَـيــن فــي الــعــوامــل 
المذكورة سابقاً؛ وهو ما يمثل تحدياً 

ولكن  الــدواجــن.  تغذية  في  حقيقياً 
في  تحقيقه  تم  الــذي  الكبير  التقدم 
تحديد االحتياجات الغذائية لمختلف 
العمرية  بمراحلها  الــدواجــن،  فئات 
إلــى  يــرجــع  المختلفة،  واإلنــتــاجــيــة 
توحيد  و  الوراثي،  التوصيف  معرفة 
صناعة  في  والتربية  الرعاية  طــرق 

الدواجن.

األحماض  من  الغذائية  االحتياجات 

التقنيات الحديثة في تغذية الدواجن 
لزيادة اإلنتاج وتعظيم األرباح

       د.عزالدين آدم بابكر 
أستاذ مشارك، أخصائي تغذية احليوان، إدارة الثروة احليوانية-وزارة الزراعة

مقدمة:
التقنيات الحديثة في تغذية الدواجن تتركز في ثاثة جوانب، هي:

 UNDERSTANDING OF NUTRIENT دراسة عمليات هضم وايض المغذيات وفهمها، وتحديد االحتياجات لها  -
.METABOLISM AND NUTRIENTS REQUIREMENTS

.NUTRIENTS AVAILABILITY  دراسة المغذيات المتاحة في العلف ومعرفتها  -
.LEAST-COST DIETS وضع برامج تغذية فعالة إلنتاج العائق بأقل تكلفة ممكنة  -

التي   PRECISION FEEDING والدقيقة  الفعالة  التغذية  برامج  تطبيق  هو  ذلك  كل  من  العام  والمقصد  الهدف 
 DEFINING الغذائية  االحتياجات  بتحديد  إال  ذلك  إلى  الوصول  يمكن  وال  األربــاح،  تعظم  و  التكاليف  تقلل 

NUTRIENTS REQUIREMENTS وتحديد المكونات الغذائية ونوع المواد الداخلة فيها.
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األمينية األساسية:

هي   AMINO ACIDS AA األمينية  األحــمــاض 
غذائية  قيمة  ذات  وهي  للبروتينات،  البنائية  الوحدات 
NON- عالية، وتقسم إلى أحماض أمينية غير أساسية

وهــي   ESSENTIAL AMIMO ACIDS NAA

األحماض األمينية التي يمكن للطائر تكوينها داخل جسمه 
أو الحصول عليها من العليقه، وأحماض أمينية أساسية 
ESSENTIAL AMINO ACIDS EAA وهي التي ال 

للعليقة؛  إضافتها  بعد  إال  عليها  الحصول  للطائر  يمكن 
العليقة؛ ولذلك  إلى  الضروري إضافتها  ولذلك فإنه من 

تسمي أحياناً باألحماض األمينية الضرورية. 

تقدماً  استخدامها  أصبح  التي  الحديثة  الطرق  من 
حقيقياً في صناعة الدواجن هو استخدام طريقة البروتين 
االحتياجات  تحديد  في   IDEAL PROTEIN المثالي 

الغذائية للطيور من األحماض األمينية األساسية.

مفهوم البروتين المثالي يعتمد على استخدام حمض 
 REFERENCE( مرجعي  أميني  كحمض  الايسين 
االحتياجات  تــكــون  بحيث   )AMINO ACID RAA

منسوبة  األخرى  األساسية  األمينية  لألحماض  الغذائية 
نسبة  أو  مئوية  كنسبة  لايسين  الغذائي  االحتياج  إلــى 
 percentage or ratio of the lysine requirements

الايسين  من  الطائر  احتياجات  معرفة  فــإن  وبالتالي 
االحتياجات  حساب  إلى  تقود  المختلفة  اإلنتاج  لمراحل 

الغذائية لبقية األحماض األمينية األساسية األخرى.

الغذائية  االحتياجات  أن  إلى  اإلشارة  الضروري  من 
مثل:  عوامل،  بعدة  تتأثر  األمينية  األحماض  من  للطيور 
العوامل الوراثية، الجنس، الحالة الفسيولوجية والصحية، 
في  التغيرات  معظم  فإن  ذلــك،  ومع  البيئة.  إلى  إضافة 
ليس  األمينية  األحماض  من  الغذائية  الطائر  احتياجات 
األحماض  نسب  في  تغييرات  إلــى  تقود  أن  بالضرورة 

األمينية المختلفة.

Table 1: Ideal amino acid ratios of meat 

chickens for three growth period

AMINO ACID 1-21 
DAYS

22-
42DAYS

43-56 
DAYS

LYSINE* 100 100 100

ARGININE 105 108 108

HISTIDINE 35 35 35

ISOLEUCINE 67 69 69

LEUCINE 109 109 109

METHIONINE+CYSTINE 72 72 72

PHENYLAEALANINE + 
TYROSINE

105 105 105

THREONINE 67 68.5 68.5

TRYPTOPHANE 16 17 17

VALINE 77 80 80

*Recommended digestible lysine requirements for 

meat chickens of 1 to 21, 22 to 42 and 43 to 56 days are 

1.070, 0.865 and 0.745 percent, respectively.

هل كل ما يضاف لعائق الدواجن من مواد غذائية يكون 
متاحاً لها؟

تركيب  في  تدخل  التي  العلفية  الخام  المواد  تقوم 
عائق الدواجن بدور أساس في إمداد الطائر بالمغذيات 
اإلنتاج  من  لتمكينه  الازمة   NUTRIENTS المختلفة 
مختلف  بين  كبيراً  تبايناً  هنالك  فإن  ذلك  ومع  والنمو؛ 
في  تدخل  التي  األولية  العلف  مواد  من  العليقة  مكونات 
الضرورية،  بالمغذيات  الطائر  إمداد  في  العائق  تركيب 
متاحاً  يكون  العليقة  تركيب  في  يدخل  ما  كل  ليس  ألنه 
للطائر و تتم االستفادة منه،إذ أن بعض هذه المواد يتم 
إخراجه دون هضم و /أو امتصاص، ما يجعله غير متاح 
لاستفادة منه، وبعضه اآلخر يكون مرتبطاً بمواد أخرى 
 PHYTATE الفايتيت  بــأمــاح  الفسفور  ارتــبــاط  مثل 
بالتالي  و  فيصعب استخاصه من قبضة هذه األمــاح؛ 
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ال تتم االستفادة منه، برغم وجوده ضمن مكونات العليقة 
الفسفور  نقص  أعــراض  ذلك  عن  رغماً  وتظهر  األولية 
في الطيور. لذلك ال بد من معرفة المتاح من المغذيات 
خاصة  العائق،  وتركيب  تكوين  في  البدء  قبل  ودراسته 

األحماض األمينية والفسفور.

ــة  ــث ــحــدي ــك، أوصــــــت بـــعـــض الـــــدراســـــات ال ــ ــذل ــ ل
األمينية  األحــمــاض  تركيز  طريقة  اســتــخــدام  باعتماد 
 DIGESTIBLE AMINO ACIDS الــمــهــضــومــة 
التركيز  طــريــقــة  عــن  ــدالً  بـ  ،CONCENTRATION
 TOTAL AMINO ACIDS األمينية  لألحماض  الكلي 
CONCENTRATION خاصة في البلدان النامية التي 
ال تتوافر فيها المواد األولية ذات القيمة الغذائية العالية، 
فتستخدم  توفيرها؛  صعوبة  أو  أسعارها  ارتفاع  بسبب 
عوضاً عنها مواد علف أولية أقل قيمة غذائية؛ وبالتالي 
تزيد  المهضومة  األمينية  األحماض  تركيز  طريقة  فإن 
يمكن  التي  البديلة  العلفية  المواد  استخدام  من خيارات 
توفر  عــدم  حــال  في  الــدواجــن،  عائق  في  استخدامها 
المواد العلفية األعلى في القيمة الغذائية؛ كما أنها تزيد 
من العناصر الغذائية المتاحة للطائر، ما يعظم االستفادة 

منها بشكل كبير.
استخدام منتجات التقنية احليوية يف تغذية الدواجن:
يمكن تعريف التقنية الحيوية أو التكنولوجيا الحيوية 
تغييرات  إجــراء  عملية  بأنها   BIOTECHNOLOGY
خايا  من  أكثر  أو  لنوع  الوراثية  الخريطة  في  بسيطة 
النبات أو الحيوان، وغالباً ما يتم ذلك بمساعدة جزء من 
المادة الوراثية المستخلصة من أحد الميكروبات، ويهدف 
هذا التغير الوراثي إلى زيادة اإلنتاج أو تطوير أنواع وراثية 
لتحسين  أو  نوعياً،  إنتاجاً  لتنتج  الحيوانات،  من  معينة 
هذا  تطور  ازداد  وقد  الغذائي.  واأليض  الهضم  عمليات 
الحية  الكائنات  بعض  استخدام  عقب  العلوم  من  الفرع 
ليشمل  والخمائر  واألمصال  الحيوية  المضادات  إلنتاج 

كافة المجاالت بما فيها مجال صناعة الدواجن.

صناعة  في  والمختصين  الدواجن  منتجو  يدخر  لم 
تغذية  أساليب  تطوير  فــي  جــهــداً  وتغذيتها  ــدواجــن  ال
طرق  إلدخــال  المختلفة  الفرص  عن  والبحث  الــدواجــن 
وتقنيات جديدة الستخدامها في تطوير صناعة الدواجن، 
تغذية  في  الحيوية  التقنية  استخدام  ذلــك  ضمن  ومــن 
الدواجن لتعديل الوظائف الفسيولوجية والمناعية لزيادة 

اإلنتاج وتحسين معدالت الخصوبة والفقس.

في  الحيوية  التقنية  منتجات  استخدام  تطور  ومــع 
األلفية  هذه  من  األخيرين  العقدين  في  الدواجن  تغذية 
 products and وتطبيقات  منتجات  عدة  إنتاج  تم  فقد 
applications تم استخدامها في تغذية الدواجن )الجدول 

2(، أما البعض اآلخر فلم يتوفر تجارياً بعد )الجدول 3(.

الجدول )2( بعض تطبيقات التقنية الحيوية التي تستخدم في 

تغذية الدواجن 

الهدف من استخدام التقنيةالتطبيق

مكونات جديدة
 New

ingredients

تعمل على إنتاج البروتين الميكروبي كغذاء جديد 
مثل البروتين وحيد الخلية والخميرة

Single cell protein, yeast protein

مكونات مصممة
 Designer

ingredients

لتنشيط وتحسين التغذية مثل الذرة عالية 
المحتوى الدهني high- oil maize والترمس 

عالي الميثيونين 
high- methionine lupinsلتقليل اثر 
 anti-nutritive المواد المضادة للتغذية

components
 low-phytate مثل الذرة منخفضة الفايتيت 

maize

إضافات علفية
Feed additives

أ-مضادات حيوية

لتثبيط أو منع نمو البكتيريا الضارة وتنشيط 
المايكروفلورا المرغوب نموها.

ب- األحماض 
األمينية البلورية
 Crystalline
amino acids

لزيادة تركيز بعض األحماض األمينية واتزان 
البروتين في العليقة
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ج_ اإلنزيمات 
feed enzymes

لتحسين هضم وإتاحة بعض العناصر غير 
المتاحة )مثل: الطاقة، واألحماض األمينية، 

والفسفور( وذلك بالعمل على
 تقليل تأثير بعض مثبطات التغذية مثل الفايتيز 

microbial phytase الميكروبي
على أماح الفايتيت ز والزايانيز على 

arabinoxylans في الحبوب

منشطات بيئة المعدة
 Gut ecosystem

enhancers
1- بروبيوتيك
probiotics

لتحسين بيئة المعدة للقيام بالهضم الفعال عن 
طريق تشجيع تكاثر ونمو البكتيريا النافعة

Direct fed microbes

ب_ البريبيوتيك
prebiotics

تضاف للقضاء على البكتيريا والمجهريات الضارة 
وتهيئة بيئة الكرش لتكاثر البكتيريا النافعة مثال 

mannan oligosaccharides لها

Source: V, Ravindran 2012. Poultry feed availability 
and nutrition in developing countries.FAO Poultry 
development review

جدول )3( أمثلة لبعض تطبيقات التقنية الحيوية المستقبلية في 
تغذية الدواجن

الهدف من استخدام التقنية التطبيق

تعمل على تعديل الميكروبات الموجودة في األمعاء 
بشكل طبيعي

 لزيادة مقدرتها ألداء وظائفها في الهضم.

 تحوير ميكروبات
األمعاء

Modification of gut 
microbes

إضافة عترات جديدة من الميكروبات النافعة 
لزيادة كفاءة الهضم.

إدخال ميكروبات 
جديدة على األمعاء

 Introduction of new gut

microbes

لتحسين الكفاءة الغذائية والنمو، مثل الببتيدات 
المفرزة لهرمون النمو

Growth hormone- releasing peptides

 ببتيدات نشطة
حيوياً

Bioactive peptides

هي إنزيمات مضادة للميكروبات مثل بعض 
lysozymes اإلنزيمات المحللة

 بدائل المضادات
الحيوية

Antimicrobial replacers

هي عملية نقل بعض الجينات التي تعمل على 
تحسين عمليات االيض و تحسين النمو

transgenesis

Source: V, Ravindran 2012. Poultry feed availability and nutrition in 

developing countries.FAO Poultry development review industry.
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Recent advances in poultry nutrition have focused on three main aspects: 

i) developing an understanding of nutrient metabolism and nutrient 

requirements; ii) determining the supply and availability of nutrients in 

feed ingredients; and iii) formulating least-cost diets that bring nutrient 

requirements and nutrient supply together effectively. the overall aim is 

precision feeding to lower costs and maximize economic efficiency. in 

the past, there was a tendency to over formulate diets when there was 

doubt about the availability of critical nutrients (especially amino acids 

and phosphorus) or when nutrient requirements were uncertain.

Defining nutrient needs is challenging because they are influenced by 

several factors and are subject to constant change. the factors influencing 

nutrient requirements are of two main types: bird-related ones, such as 

genetics, sex, and type and stage of production; and external ones, such 

as thermal environment, stress and husbandry conditions. Precision in 

defining requirements requires accuracy in both areas. great advances in 

the definition of nutrient requirements for various classes of poultry have 

been made possible largely by the increasing uniformity of genotypes, 

housing and husbandry practices throughout the poultry
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إنتاج البيض يتبع علم الفسيولوجيا 
فسوف  وعلية،  بــالــدواجــن،  الخاص 
من  صغيرة  جزئية  على  قليا  نعرج 
العوامل التي تؤثر على إنتاج البيضة 
البيضة  مــع  متطابقة  غير  وجعلها 
السليمة المتعارف عليها. ومع وجود 
تخصصات تشترك معا لإلسهام في 
إنتاج البيض، فقد أصبحت المشكات 
الشيء؛  بعض  متداخلة  تظهر،  التي 
بالمجال  والعالمين  الدارسين  ولكن 

يدركون تماما أن لكل مشكلة أسبابها 
ببساطة  بل  األســبــاب؛  تتداخل  وقــد 
يمكن تحديد المسؤول عنها؛ فيوجد 
ثاثة من المسؤولين عن إنتاج بيضة 
التربية والرعاية  سيئة هما مسؤولي 
ومسؤول   ،Management بالمزارع 
ومــســؤول   ،Nutritionist الــتــغــذيــة 
Veterinary؛  الــبــيــطــريــة  الــرعــايــة 
ولذلك، تصبح البيضة السيئة حائرة 

بين هؤالء الثاثة.

جميع  وظائف  أهــم  من  أن  نعلم 
على  المحافظة  هو  الحية  الكائنات 
تتضافر  ــك،  ــذل ول والـــنـــوع؛  الــجــنــس 
معا  وتتحد  الحي  الكائن  أجهزة  كل 
التكاثر؛  عملية  إنــجــاح  فــي  وتسهم 
التي  الكائنات  هــذه  أحــد  والــدجــاج 
تشترك كل أجهزته في إنجاح عملية 
تكوين بيضة سليمة، لكي تحافظ بها 
أي  أن  نفهم  هنا،  ومــن  نوعها؛  على 
أو جهاز  بالجسم  أي عضو  خلل في 

البيضة الحائرة
       م. أشرف عبد الرحمن خليل

ماجستير تغذية الدواجن – المملكة السعودية- شركة دواجن المتحدة، مدير مصنع األعاف واستشاري التغذية
     Dr_ashrafkhalil65@yahoo.com 

حصلنا على البيض قديما، سواء للمائدة أم للتفريخ، من خال ثقافة جدتي التراكمية التي 
توارثتها عن جميع جداتها، وصوالً إلى أول َمن استأنست الدجاج وبدأت عملية التكاثر 
ونشر هذه الصناعة حتى وصلت إلينا، وانتشرت في جميع بقاع األرض؛ وأصبحت صناعة 
استراتيجية يعمل فيها نسبة كبيرة من الشعوب، ويعيش عليها قطاع واسع، وتستحوز على 
استثمارات عظيمة، وتشارك بنسبة عالية في سد العجز في احتياجات البشر من اللحوم 
المنتج  على  ســواءا  كثيرة  صناعات  عليها  قامت  فقد  صناعة،  ولكونها  المائدة.  وبيض 
ومتطلبات  أدوات  توفر  التي  الصناعة؛كالصناعات  هذه  متطلبات  على  أو  لها،  النهائي 

صناعة الدواجن؛ وعلية، أصبح للعلم الحديث شراكة في تطور هذه الصناعة من خال البحث والدراسة؛ حتى إننا 
اآلن نعتقد أن كل جزء من هذه الصناعة قام علية الباحثون والعلماء من خال أبحاثهم ودراساتهم العلمية؛ فكثير من 
الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراة واألبحاث المنفردة غطت كثيراً من جوانب صناعة الدواجن، وما يزال في 

علم الغيب الكثير.
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إنتاج  عملية  على  سلبا  يؤثر  ســوف 
البيض سواء بطريقة مباشرة أم غير 

مباشرة؛ فمثًا:

عن  مسؤول   - الهضمي  الجهاز   -1
امــتــصــاص الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 
ــرهــا، لــتــتــكــون الــبــيــضــة،  ــي ــوف وت
كمسؤول  الكبد  يــوجــد  وكــذلــك 
ــن تـــكـــويـــن صــفــار  ــي عــ ــاســ أســ
إلى  د  فيتامين  وتحويل  البيضة، 
صورته النشطة والتي تسهم في 

بناء قشرة البيضة.

الناقل  هــو   - الــــدوري  الــجــهــاز   -2
سواء  البيضة  لمكونات  األساس 
الهيكل  أو  الهضمي  الجهاز  من 
الازمة  الهرمونات  أو  العظمي 

لتكوين البيضة.

المسؤول  هو   - العظمي  الجهاز   -3
الــازم  الكالسيوم  تخزين  عــن 

لتكوين قشرة البيضة.

الكالسيوم   - التنفسي  الجهاز   -4
يلزمة حمض الكربونيك لكي يقوم 
بإذابة الكالسيوم وتكوين القشرة، 
التنفسي  الــجــهــاز  يــقــوم  ولــذلــك 
بتوفير ثاني أكسيد الكربون كبناء 

لحمض الكربونيك.

الجهاز الهرموني - هو المايسترو   -5
المسؤول عن تنسيق األدوار بين 
والهرمونات  واألعضاء  األجهزة 

المشتركة في تكوين البيضة.

المنسق  هو   - العصبي  الجهاز   -6
بترجمة  ويـــقـــوم  ــهـــزة  األجـ بــيــن 
ــى  ــة إلـ ــيـ ــوئـ الـــتـــنـــبـــيـــهـــات الـــضـ
هرمونات، والمسؤول عن تنشيط 
 LH الجنسية  الهرمونات  إفــراز 

FSH & من الغدة النخامية.

الــجــهــاز الــبــولــي - يــشــارك في   -7
خال  من  البيضة  قشرة  تكوين 
د،  لفيتامين  الكلية  امــتــصــاص 

وإعادته لتمثيل الكالسيوم.

المسؤول  هو   - المناعي  الجهاز   -8
المناعية  األجــســام  تكوين  عــن 
التي تنتقل من األم عبر الصفار 
الحماية  مــوفــرا  الكتاكيت،  إلــى 
عدة  إلى  تمتد  التي  الفقس  بعد 

أسابيع.

الجهاز التناسلي - هو المسؤول   -9
عن إخراج كل ما سبق من خال 

البيضة الكاملة التي نسعى إليها 
جميعا.

البياضة  الدجاجة  كبد  يستطيع 
جرام   20  -  18 من  إنتاج  السليمة 
إلى  الـــدم  عبر  تنتقل  يوميا  صــفــار 
الكبد  المبيض؛ فإذا كان  حويصات 
ضعيفاً - ألي سبب - قلَّ إنتاج البيض 

وضعفت قشرته.

على  الماحظات  بعض  وتوجد 
لون الصفار في البيض، وهذا يرجع 
إلى بعض المواد الغذائية في تكوين 
األصفر  اللون  هو  فاألساس  العلف؛ 
ــى صبغة  ــ إل الـــداكـــن وهــــذا راجــــع 
الزانثوفيل الموجودة في حبوب الذرة 
على  والتغذية  البرسيم؛  أو  الصفراء 
الشعير  أو  الشامية  البيضاء  ــذرة  ال
نوصي  ولذلك  باهتا،  الصفار  يجعل 
لون  أما  الزانثوفيل،  صبغة  بإضافة 
الصفار الرمادي فيرجع إلى استخدام 
األوكسي تتراسيكلين، أما اللون البني 
ــذور  فــيــعــود إلـــى اســتــخــدام كــســب ب
القطن في العلف، بينما اللون األسود 

يرجع إلى تلوث بكتيري وفطري.

الخارجية  القشرة  لــون  أن  كما 
Table (1): Eggs Chemical Analysis:

Contents Complete Egg 
(with shell) %

Complete Egg 
(non shell)  % Albumen  % Y0lk  % Shell  %

Water 65.5 73.5 88 48.6 1.6
Protein 12 12.9 10.5 16.7 3.24

Fat 10.5 11.8 0 32.5 0.03
Carbohydrate 1 1 0.9 1.15 0.03

Ash 11 0.8 0.6 1.05 95.1
Total 100 100 100 100 100
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الحيوية  الــمــضــادات  حسب  يتغير 
نقص   - الــمــرضــيــة  ــاالت  ــحــ ــ ال  -
الجيري  الحجر  مصدر   - المناعات 
ومكوناته - نسب الحديد في العلف 

والبريمكسات.
الــتــركــيــب الــكــيــمــيــائــي واحملــتــوى 

الغذائي للبيضة
المحتوى  كــامــلــة  تــعــد  الــبــيــضــة 
أو  البشرية  للتغذية  ســواء  الغذائي 
تغذية الجنين، ويختلف المحتوى بين 
فــاألول  الماء  في  والصفار  البياض 
يحتوي على 88٪ بينما الثاني يحتوي 
في  فتتركز  الدهون  أمــا   ،٪49 على 
الصفار بنسبة 32٪، وهو يحتوي على 
ضعف البياض من العناصر المعدنية 
والماغنسيوم  الــكــلــوريــن  بإستثناء 
والكبريت؛  والصوديوم  والبوتاسيوم 
أما بالنسبة لفيتامينات الدهون فإنها 
تتركز في الصفار بإستثناء النياسين 

والريبوفافين.

في  العاملين  بين  حائرة  البيضة 
وبين  لإلنسان،  الغذاء  توفير  مجال 
العاملين في التكاثر والمحافظة على 
من  المجالين  انفصال  فرغم  النوع؛ 
مراحل  بكل  مــرورا  السالة  مصدر 
وهو  المنتج  إلــى  وصــوال  الصناعة، 
النهائي،  الغرض  كان  فأيما  البيضة؛ 
التجهيز  خال  تتم  التي  فالعمليات 

للمنتج كبيرة ومريرة وصعبة.

وإذا أخذنا بيضة التكاثر أساس 
الحديث، لكونها يتم تجهيز الكثير من 
هو خاف  ومــا  كتكوت صالح،  أجــل 

بيض  إنتاج  على  تماما  ينطبق  ذلــك 
وظائف  إلى  نتطرق  فسوف  المائدة، 
من  األهمية  كمرحلة شديدة  البيضة 
على  الحفاظ  عــن  المسؤولة  كونها 

النوع، ومن هذه الفوائد:

يوفر  الــذى  البيت  هــي  البيضة   -1
للحياة  يحتاجة  مــا  كــل  للجنين 

داخل قشرة محكمة الغلق.

لها  البيضة  قشرة  على  الثغور   -2
تبادل  عملية  فــي  كبيرة  أهمية 

الغازات.

طبقة الكيوتيكل وأغشية البيضة   -3
تحت القشرة وغشاء الصفار تعد 
الجنين  لحماية  طبيعية  حواجز 

من غزو الميكروبات المرضية.

على  والــكــازا  البيضة  لــزوجــة   -4
القشرة  وكذلك  البيضة  محوري 
تـــوفـــر الــحــمــايــة لــلــجــنــيــن من 

الصدمات واالهتزازات.

الـ pH = 7.5 هي درجة القلوية   -5
البيضة تمنع بل تقتل  في بياض 

أي وجود للبكتريا في البياض.

الـ pH = 6 هي درجة الحامضية   -6
في صفار البيضة وهي تمنع نمو 

البكتريا في الصفار.

واألفيدين  الليسوزيم  بروتينات   -7
والموجودتان في البياض تقومان 
على تحليل أي بكتريا في البياض.

ــعـــض الـــمـــيـــكـــروبـــات  ــد بـ ــوجــ ــ ت  -8
البياض  غــزو  فــي  المتخصصة 

ــار، ولــكــن تــوجــد كذلك  ــصــف وال
تمنع  أو  توقف  مناعية،  أجسام 

تكاثر هذه الميكروبات.

ــوي الــبــيــضــة مـــن الــمــواد  مــحــت  -9
يلزمة،  ما  للجنين  يوفر  الغذائية 
وحتى  األولـــى  انقساماته  ومنذ 

يلتقط العلف بالمزارع.

ثاثة  بين  فعا  حــائــرة  البيضة 
من أطراف اإلنتاج لها، فإذا تم إنتاج 
بيضة جيدة صالحة للتفريخ نسبها كل 
أنه عالج قصور  لنفسة مدعيا  منهم 
اآلخرين؛ وإذا خرجت البيضة بصورة 
ورمى  منهم،  كل  تنّصل  مقبولة  غير 
ولذلك  اآلخرين!  على  القصور  بكل 
سوف نركز على البيضة من المنظور 
من  منهم  كل  مسؤولية  ونفند  العام، 
خال العرض التالي لمشاكل القشرة 

وتأثيرها على البيضة ككل:
ــة  ــايــ ــرعــ ــة مـــــســـــؤول الــ ــيــ ــؤولــ مــــســ

باملزرعة
ارتفاع الحرارة حول الطيور يؤدي 	 

استهاك  مــعــدل  انــخــفــاض  إلـــى 
اضمحال  علية  فيترتب  العلف، 
قشرة  لتكوين  الــازمــة  العناصر 
 Ca - P - Vet.( مثل  البيضة 
له مردود سيء على  d(، ما يكون 
البيض  وتزيد نسبة  القشرة  جودة 

المكسور.

ارتفاع الحرارة حول الطيور يؤدي 	 
إلى ارتفاع معدل التنفس للحفاظ 
علية  ويترتب  الجسم  حــرارة  على 
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ثاني   CO2 من  كبيرة  نسبة  َفْقد 
لتكوين  الـــازم  الــكــربــون  أكسيد 
لتكوين  الازم  الكربونيك  حامض 
البيكربونات التي تدخل في تكوين 
نسبة  يظهر  وبانخفاضها  القشرة، 

كبيرة من البيض المكسور.

يؤثر 	  الطيور  حول  الحرارة  ارتفاع 
على تكوين الطبقة الحلمية، والتى 
تنهار أثناء التكوين بسبب الحرارة؛ 
ما يؤثر على تكوين القشرة، ويظهر 
البيض بجودة سيئة، وتزداد نسبة 

البيض المكسور.

ارتفاع الحرارة حول الطيور يؤدي 	 
ــدم في  ــ ــى انــخــفــاض مــعــدل ال إلـ
األعضاء الداخلية وزيادة تركيزها 
للجسم  السطحية  المناطق  فــي 
مــحــاولــة مــن الــطــيــور مــن تقليل 
اإلجهاد الحراري، ما ينتج عنه قلة 
الدم المتدفق إلى الرحم، وبالتالي 
إلى  ــؤدي  ي ــذي  ال الكالسيوم،  قلة 

النتيجة السابقة نفسها.

بجودة 	  البيضة  قشرة  تكون  لكي 
الــمــادة  تــكــون  أن  فيجب  عــالــيــة، 
بلحام  الخاصة  العضوية  االصقة 
تنتج  الكالسيوم  كربونات  بلورات 
ارتفاع  ولكن  وكـــاٍف،  جيد  بشكل 
درجــة الــحــرارة يــؤدي إلــى تقليل 

إنتاج المادة الاحمة للبلورات.

الشرب 	  مــاء  في  الملوحة  ارتــفــاع 
الصوديوم  كلوريد  أمــاح  وخاصة 
على  شديداً  تأثيراً  تؤثر  والحديد 

ضعف القشرة وتشوهها.

ماء 	  في  الفوسفور  تركيز  ارتــفــاع 
فيقلل  الــدم   pH من  يقلل  الشرب 
في  ترسيبة  الــواجــب  الكالسيوم 
القشرة فتظهر ضعيفة وبها نسبة 

كسور عالية.

نسب اإلخصاب المنخفضة لبيض 	 
األمـــهـــات يــعــد مــســؤول الــرعــايــة 
شــريــكــاً عــن طــريــق اإلهــمــال في 
ورعايتهم  المناسبة  الذكور  تجهيز 

رعاية مناسبة فترة التربية.

النضج 	  فــي  والــتــأخــيــر  الــتــبــكــيــر 
سبباً  ــكــون  ي لــلــطــيــور،  الــجــنــســي 
اإلنتاج  على  التأثير  في  أساسياً 
وطول فترة أقصى ارتفاع لمنحنى 

اإلنتاج.

والتجنيس 	  بالفرز  اإلهتمام  عــدم 
يترتب  ومــا  الـــوزن  فــي  والتنسيق 
علية من مقررات تغذية له مردود 

سيء على البيضة المنتجة.

التغذية 	  وتحديد  اإلضـــاءة  برامج 
أو  من العوامل التي تسبب نجاحاً 

فشًا في إنتاج بيض مقبول.
ــة  ــايــ ــرعــ ــة مـــــســـــؤول الــ ــيــ ــؤولــ مــــســ

بالبيطرية
يؤثر المرض على قشرة البيض من 	 

على  يؤثر  وبالتالي  الجودة،  ناحية 
بالكسر؛  البيض  من  الفاقد  نسبة 
باإلرتعاش  اإلصابة  عند  وخاصة 
 ND النيوكاسل  أو   ،  AE الوبائي 

.MG أو الميكوبازما ،

الشعبي 	  االلتهاب  بمرض  اإلصابة 

IB يدمر الخايا األنبوبية في قناة 
األلبيومين؛  إفــراز  فيقل  المبيض 
البيضة  فــي  ــمــاء  ال ــزداد  ــ ي بينما 
البياض،  مائية  البيضة  وتصبح 
ما يضعف تكوين القشرة ويجعلها 

هّشة.

الشعبي 	  االلتهاب  بمرض  اإلصابة 
فيتامين  تنشيط  على  يــؤثــر   IB
تمثيل  فــي  فعال  دور  لــه  الــذي  د 
الكالسيوم، وبالتالي يضعف تمثيل 
الكالسيوم فتضعف قشرة البيضة، 
الكلية  تضخم  خـــال  مــن  ــك  وذلـ

المسؤولة عن تنشيط فيتامين د.

الشعبي 	  االلتهاب  بمرض  اإلصابة 
IB في الكتاكيت في العمر الصغير 
وتدخل  تكبر  عندما  عليها  يؤثر 
البيض  كــل  فينتج  ــاج؛  ــت اإلن طــور 

بشكل غير جيد.

تتراسيكلين 	  األوكــســي  استخدام 
للبيض  الــقــشــرة  هشاشة  يسبب 
ــرة عــلــى امــتــصــاص  ــي ــأث بــســبــب ت

الكالسيوم.

الــزئــبــق كعاج 	  ــخــدام مــثــيــل  اســت
للفطريات يؤثر على تكوين الطبقة 
الحلمية، فتقلل من سمك القشرة.

مسؤولية مسؤول التغذية
في 	  الكالسيوم  مستوى  انخفاض 

د  فيتامين  أو  الفوسفور  أو  العلف 
يؤدي إلى نقص في سمك القشرة، 
للموت  ــؤدي  ي الحاد  واالنخفاض 

ليا أو في الصباح الباكر.
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الــســمــوم الــفــطــريــة تــؤثــر تــأثــيــراً 	 
مــبــاشــراً عــلــى الــكــبــد والــكــلــيــة، 
فــيــضــعــف امــتــصــاص الــعــنــاصــر 
البيض  قــشــرة  فتتاثر  الــغــذائــيــة؛ 

بشدة.

نقل 	  على  يؤثر  الماغنسيوم  نقص 
قشرة  إلــى  الرحم  من  الكالسيوم 
البيضة النه عامل مساعد ينشط 

انزيم نقل الكالسيوم.

ماء 	  في  الفوسفور  مستوى  ارتفاع 
فيقلل  الــدم   pH من  يقلل  الشرب 
في  ترسيبه  المفروض  الكالسيوم 
القشرة؛ فتظهر ضعيفة وبها نسبة 

كسور عالية.

ــدم ضــبــط عــلــف الـــديـــوك في 	  عـ
خـــال فــتــرة الــتــربــيــة، يــؤثــر على 
نسب اإلخصاب ونسب الصيصان 

المشّوهه.

ــر الــحــجــم 	  ــي ــب ــور الـــبـــيـــض ك ــهـ ظـ
ــع إلـــى عــدم  وذا الــصــفــاريــن راجـ
ومستويات  العلف،  تركيبة  تــوازن 
األحــمــاض األمــيــنــيــة بــهــا، وعــدم 

توافق العلف مع العمر اإلنتاجي.

إدارة برنامج التغذية وتأثيرة 
على األداء اإلنتاجي للقطيع
الكتاكيت  مصدر  أن  فــرض  على 
جيد والعلف جيد، إذاً تبداء مسؤولية 
القائمين على الرعاية وتنفيذ البرامج 
في المزرعة من مرحلة التطهير وتهيئة 
المزرعة لدورة جديدة، مرورا باستام 
الــرعــايــة  وتــقــديــم  للكتاكيت  ــاجــح  ن

المطلوبة أثناء مراحل النمو المختلفة؛ 
راٍق،  إنتاجيٍّ  أداء  إلــى  نصل  فسوف 
على شرط أن تكون هناك إدارة جيدة 

لبرنامج التغذية، فمثا:

العليقة غير المحددة أثناء الرعاية 	 
مبكر،  جنسي  نــضــج  إلـــى  تـــؤدي 
اإلنتاج  انخفاض في  عليها  يترتب 

وظهور حاالت إنقاب الرحم.

النمو 	  فــتــرة  أثــنــاء  العلف  تحديد 
تمكن  التي  السحرية  العصا  هي 
تحقيق  إلــى  الــوصــول  من  المربي 
النضج الجنسي المناسب وبالتالي 

اإلنتاجية العالية.

صارمة 	  بطريقة  العلف  تحديد 
يؤخر النضج الجنسي ويؤثر سلبا 

على األداء اإلنتاجي للقطيع.

العلف 	  زاد  إذا  اإلنتاج،  في مرحلة 
أدى  المسموح  الحد  عن  المأكول 

إلى:

زيادة وزن الطيور  -

ترسيب دهني في أنسجة جسم   -
الطيور

على  سلبي  تاثير  لها  الــدهــون   -
الهرمونات  وبقية   LHهرمون
وظائف  مــن  تعيق   - الجنسية 

الكبد فيقل إنتاج الصفار

نمو غير متسلسل للحويصات   -
المبيضية

بصفارين البيض  إنتاج  ظهور   -
 Double Yolk

ــات  ــوان ــحــي ــدد ال انــخــفــاض عــ  -
المنوية وبالتالي نسبة اإلخصاب 

والفقس

ــردي فـــي سمك  ــ ــخــفــاض وتـ ان  -
القشرة

انخفاض في اإلنتاج  -

ظاهرة البيضة املجسمة
الاعب  هي  الكالسيوم  كربونات 
الــرئــيــس فــي هــذه الــظــاهــرة، والتي 
إلى  الطيور  تعرض  إلى  أسبابها  تعود 
ضغوط داخلية أو إثارة خارجية، وذلك 
أثناء تكوين قشرة البيضة في منطقة 
شــروخ  وجـــود  عنه  ينتج  مــا  ــرحــم؛  ال
مباشر  أمر  يأتي  وعلية  القشرة؛  في 
للغدد المسؤولة عن ترسيب كربونات 
هذه  بإصاح  الرحم  في  الكالسيوم 
أخرى  طبقة  بإضافة  وذلــك  الشروخ 
منطقة  على  الكالسيوم  كربونات  من 
الشروخ فقط، وتكثر هذه الظاهرة في 
الحزام الوسطي للبيضة ويطلق عليها 
أخــرى  وأحــيــانــا  الــمــحــزمــة،  البيضة 
يمكن  مختلفة  أشــكــال  على  نجدها 
المكتوبة،  بالكلمات  أحيانا  تفسيرها 
ولكن في واقع األمر ما هي اإل ترميم 
تقوم به الدجاجة لبيضتها قبل نزولها. 
وللحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على 
عدد البيض المرسل للفقاسات، اتباع 
المزرعة  في  الكامل  الهدوء  أسلوب 
وتقليل نشاط القطيع تماما أثناء فترة 

تكوين القشرة برحم الطيور.
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أنه  نجد  التاريخ  الــي  وبــالــعــودة 
انفلونزا  لمرض  المسبب  عزل  تم 
ــد الــــضــــراوة  ــ ــدي الـــطـــيـــور شــ
الـــفـــيـــروس  ــن  ــ م  )HPAI(
الطيور  إلنفلونزا  المسبب 
في  وتشخيصه   )H5N1(
إقليم  جنوبي  داجنة  أوزة 
الصين  في  جوانجدونج 
تعتبر  والتي   1996 عام 
الطيور  انفلوانزا  مهد 
فـــي عــصــرنــا الــحــديــث 
وفي العام التالي، حدث 
لــلــفــيــروس  تــفــشــي  أول 
الـــمـــســـبـــب إلنـــفـــلـــونـــزا 
الطيور )H5N1( المسبب 
الطيور  انــفــلــونــزا  لــمــرض 
 )HPAI( ــراوة  الـــضـ شــديــد 
كونج،  هونج  في  الدواجن  في 

مما أدى إلى التخلص من 1.5 مليون 
المرض  الحتواء  محاولة  في  دجاجة 
التفشي  هــذا  ومــثــل  عليه  والــقــضــاء 
إصــابــة 18 شخص  ــى  إل كــذلــك  أدى 
ــاة( فيما  ــ ــاالت وف )وحــــدوث ســت حـ
اعتبر أول حاالت وفاة مسجلة ناجمة 

.)H5N1(عن فيروس
في  التالي  التفشي  يــحــدث  ــم  ول
عندما   ،2003 فبراير  حتى  البشر 
اإلنفلونزا  بسبب  وفاة  حالتي  سجلت 
في   )H5N1( فــيــروس  ــة  ســال مــن 
واحــدة  أســرة  إلــى  ينتميان  شخصين 
الفيروس  عاود  ولقد  كونج  هونج  في 
 )H5N1( الطيور  إلنفلونزا  المسبب 
 )HPAI( لــلــمــرض  ــقــوي  ال المسبب 
الــظــهــور فــي جــنــوب شــرق آســيــا في 
وسط عام 2003، ولكن لم يتم اإلباغ 

المسبب   )H5N1( الطيور  إلنفلونزا  المسبب  الفيروس  على  التعرف  مــن  الــرغــم  على 
لمرضانفلوانزا الطيور شديد الضراوة )HPAI( منذ أكثر من عقد من الزمان، فإن التأثير 
الهائل الذي يحدثه االنتشار بين الدواجن في كافة أنحاء آسيا، وأفريقيا، وأوروبا منذ عام 
2003، هذا إلى جانب وفاة مئاتاالشخاص، وماين الدواجن وآالف الطيور البرية قد 
جعل من الفيروس المسبب إلنفلونزا الطيور)H5N1( المسبب لمرضانفلوانزا الطيور 

شديد الضراوة )HPAI( جزء من اللغة العادية اليومية. 

الخطر الطائر.. الطيور البرية 
وانفلونزا الطيور

د/هاني محمد شتا - أخصائي الوبائيات - مديرية الزراعه باخلرج
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حتى  ثانية  الفعلية  ــات  اإلصــاب عــن 
عــام  يــنــايــر   -  2003 عـــام  ديسمبر 
2004، عندما تم تشخيص الفيروس 
 )Pantheratigris( في النمور األسيرة
 )Pantherapardus( المرقط  والنمر 
الذي كان يتغذى على الدجاج النافق 
في إحدى حدائق الحيوان في تاياند 
المسبب  الفيروس  وبعد ذلك، اجتاح 
إلنفلونزا الطيور العالم مخلفا حاالت 
تقدر  طيور  من  امــن  وتخلص  نفوق 
في  تسبب  مــا  بــالــمــايــن  اعـــدادهـــا 
من  للكثير  هائلة  اقتصادية  خسائر 
الدول هذا بخاف العديد من حاالت 
انتقال  الناتجه عن  البشرية  الوفيات 
الــفــيــروس مــن الــطــيــور الـــي البشر 
مثل  الثالث  العالم  دول  في  وخاصة 
مصر والتي تم تستطيع نتيجة للعديد 
مــن الــظــروف مــن احــكــام سيطرتها 
الطيور  انفلوانزا  مرض  انتشار  علي 

القاتل.
الذي  الــدور  من  التأكد  يتم  ولــم 
حــاالت  ــي  ف الــبــريــة  الــطــيــور  تلعبه 
المسبب  للفيروس  المبدئي  التفشي 
المسبب   )H5N1( الطيور  إلنفلونزا 
الــطــيــور شديد  ــزا  ــوان ــفــل ان ــمــرض  ل
ظهور  تلت  التي   )HPAI( الــضــراوة 
في  اآلسيوية  الــدواجــن  في  المرض 
من  الــرغــم  وعــلــى  /2003م،   2004
أدى حادث  مايو 2005م،  ففي  ذلك، 
ناجم عن فيروس )H5N1( إلى وفاة 
مائي  طــائــر   6.000 عــن  يــزيــد  مــا 
المفلطح  ــرأس  ال ذو  األوز  )وخاصة 
الكبير  والــغــاق   ،)Anserindicus(
ونــورس   ،)Phalacrocoraxcarbo(
 ،)Larusichthyaetus( بــــاالس 

الــبــنــي  الـــــــــرأس  ذو  والــــــنــــــورس 
أبــو  وبـــط   ،)Lbrunnicephalus(
وذلك   )Tadornaferruginea( فروة 
القومية  كينجهاي  بحيرة  محمية  في 
الصين  ــي  غــرب بــشــمــال  الــطــبــيــعــيــة 
وتشير التقديرات إلى أنه ما بين 5- 
10بالمائة من أعداد األوز ذو الرأس 
خال  قتلت  قد  العالم  في  المفلطح 
هــذا الــحــدث وكــانــت تلك هــي ثاني 
حالة وفيات في الطيور البرية نتيجة 
والحادث  الطيور  إنفلونزا  لفيروس 
في  كــان  ذلــك  على  السابق  الوحيد 
عــام 1961عــنــدمــا قتل الــعــديــد من 
 )Sterna hirundo( الخرشنة  طائر 
المسبب  بالفيروس  يتعلق  حادث  في 
إلنفلونزا الطيور )H5N3( في جنوب 

أفريقيا.
تم   ،2007 سبتمبر  مــن  ــدءاً  ــ وب
المسبب  الفيروس  وجود  من  التأكد 
المسبب   )H5N1( الطيور  إلنفلونزا 
الــطــيــور شديد  ــزا  ــوان ــفــل ان ــمــرض  ل
الــدواجــن  فــي   )HPAI( ــراوة  الـــضـ
وخمسين  فيتسع  البرية  الطيور  أو 

دولــة فــي ثــاث قـــارات وفــي أوروبــا 
في  الفيروس  وجــود  عن  الكشف  تم 
والدواجن  البرية  الطيور  من  نوعين 
والدانمرك،  )أذربيجان  دولة   12 في 
وفرنسا، وألمانيا، والمجر، ورومانيا، 
وروسيا، والصرب، والسويد، وتركيا، 
ــا، والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة(  ــيـ ــرانـ وأوكـ
وفــي الــطــيــور الــبــريــة فقط فــي 12 
والهرسك،  البوسنة  )النمسا،  دولــة 
ــا، وجــمــهــوريــة  ــيـ ــرواتـ ــا، وكـ ــاري ــغ ــل وب
التشيك، واليونان، وإيطاليا، وبولندا، 
وأسبانيا،  وسلوفينيا،  وسلوفاكيا، 

وسويسرا(.
وفي المقابل، كانت تفشيا لمرض 
في 10 دول أفريقية )بوركينا فاسو، 
والكاميرون، وساحل العاج، وجيبوتي، 
ونيجيريا،  والنيجر،  وغانا،  ومصر، 
بالكامل  )مقصور  وتوجو  والسودان، 
تقريباً على الدواجن ولم يتم تسجيل 
سوى ثاث حاالت فقط من الفيروس 
 )H5N1( الطيور  إلنفلونزا  المسبب 
 Accipter( في الطيور البرية: الباشق
وساالت  العاج،  ساحل  في   )nisus
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الكاميرون  فــي  والــنــســور  الــبــط  مــن 
ونيجيريا على التوالي.

ومنذ ذلك الحين فقد تاكد للعالم 
الطيور  تلعبه  التي  الخطير  الـــدور 
والتي  البريئة  الكائنات  تلك  البرية 
انتشار  بعملية  ــدري  ت أن  دون  تقوم 
قارات  بين  الطيور  انفلوانزا  لمرض 
عبر  المتتابعه  رحاالتها  في  العالم 
القارات في كل عاما بحثا عن الدفئ 
يطلق  منتظمة  مسارات  في  والطعام 
ورحــات  الــطــيــران  مــســارات  عليها 
الطيور البرية وبداء العلماء المهتمين 
هذه  دراســـة  فــي  الطيور  بانفلوانزا 
بكل  تحديدها  ومحاولة  المسارات 
بــهــدف تــرصــد الــطــيــور البرية  دقــة 
بهدف  منها  عينات  وسحب  خالها 
وخاصة  ــراض  ــ االم انــتــشــار  متابعة 

مرض انفلوانزا الطيور.

مــســارات رحـــالت الــطــيــور البرية 
حول العالم

المكافحة  اســتــراتــيــجــيــة  تــقــول 
عالية  الطيور  ألنفلونزا  المتدرجة 
المنظمة  أعــدتــهــا  الــتــي  اإلمــــراض، 
 ،)OIE( الحيوانية  للصحة  العالمية 
انه ثمة حاجة لعمل عالمي ألن »كافة 
اإلصــابــة  لخطر  مــعــرضــة  ــدان  ــل ــب ال
بـــصـــورة غــيــر مــتــوقــعــة« ومــكــافــحــة 
موجات االنتشار تفوق قدرة موارد أي 
جوزيف  ويقول  بمفرده  إقليم  أو  بلد 
البيطريين  ــاء  األطــب دومنيكرئيس 
بالمنظمة  »إن أنفلونزا الطيور مرض 
شديد العدوى ويتطور بصورة نشطة 
نحو سريع  ينتشر على  أنه  كما  معاً، 
برز  قد  وأنــه  والــقــارات  البلدان  عبر 
ــواحــدة من  هــذا الــمــرض وانــتــشــر ك
نتائج عولمة األسواق، ويمكن أن ينقل 

يهدد  المهاجرةوهو  الطيور  بواسطة 
والدولية، وصناعة  اإلقليمية  التجارة 
معيشة  وســبــل  العالمية،  ــدواجــن  ال
فقراء  خاصًة  البشر،  من  المايين 

الريف«.
العالمية  الصحة  منظمة  أن  كما 
الكبير  »العامل  أن  تحذر من   )OIE(
تنفيذ  يعوق  الــذي  منه  الموثوق  غير 
نهج مكافحة انفلوانزا الطيور هو بروز 
انتقال أنفلونزا الطيور عالية اإلمراض 
عبر مسافات شاسعة، تحمله الطيور 
المهاجرة« حيث أن الموجات األخيرة 
النتشار أنفلونزا الطيور في أوراسيا 
تدل على أن فيروس انفلوانزا الطيور 
)H5N1( قد توسع في اتجاه شمالي 
للطيور  دور  الــى  يشير  مــا  غــربــي، 
أنفلونزا  مرض  استقصاء  في  البرية 
الطيور عالية اإلمراض ولمنع انتشار 
الخالية  البلدان  الى  الطيور  أنفلونزا 
منه، ترى االستراتيجية بعيدة المدى 
نشطة  مراقبة  برامج  تطوير  ضرورة 
وخطط جاهزية لحاالت الطوارئ في 
جنوب  في  للخطر  المعرضة  البلدان 
ــوب آســيــا وفـــي الــبــلــدان  شـــرق وجــن
التي أصبحت مؤخراً عرضة للخطر 
الشرقية  وأوروبــا  الوسطى  آسيا  في 
وأفريقيا  األوسط  والشرق  والقوقاز 
المنظمة  مــعــايــيــر  تطبيق  أن  كــمــا 
العالمية للصحة الحيوانية في مجال 
ومنتجات  بالدواجن  الدولية  التجارة 
منع  فــي  أيــضــاً  سيساعد  ــدواجــن  ال

انتشار الفيروس عبر القارات.
لم يقتصر دور الطيور البرية علي 
لفيروس  الميكانيكي  النقل  مجرد 
اخر  الي  مكان  من  الطيور  انفلوانزا 

مسارات رحات الطيور البرية حول العالم
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ومــجــرد تــقــديــمــه لــلــطــيــور الــداجــن 
الحداث العدوي بها بل دلت العديد من 
الدراسات علي دورهام جدا وخطير 
للطيور البرية وخاصة الطيور البرية 
المائية في تحور فيروسات انفلوانزا 
حيث  الجيني  المستوي  علي  الطيور 
الــخــازن  بـــدور  البرية  الطيور  تــقــوم 
لفيروسات انفلوانزا الطيور منخفظة 
تحدث  ثــم  ومــن   )LPAI( ــضــراوة  ال
العدوي للطيور الداجنة داخل مزارع 
الدواجن للتحول هذه الفيروسات الي 
 )HPAI( الضراوة  فيروسات شديدة 
هذا  الفيروسي  الحمل  زيــادة  نتيجة 
بخاف دور الطيور البرية في تحول 
فــيــروســات انــفــلــوانــزا الــطــيــور الــي 
احداث عدوي  علي  قادرة  فيروسات 

بشرية واصابات قد تصل للوفاة.
تقطع ساالت عديدة من الطيور 

التكاثر  مناطق  بين  طويلة  مسافات 
تكاثر  فيها  يتم  ال  الــتــي  والمناطق 
والطيور المائية قد تكون األكثر ألفة 
بشكل  تهاجر  الطيورالتي  هــذه  بين 
من  لكثير  بالنسبة  ولكن  موسمي، 
ساالت الطيور التي تتكاثر في نصف 
الشاطئ  ومنها طيور  الشمالي  الكرة 
الجارحة  والطيور  المغردة  والطيور 
وأخرى عديدة، يقوم على األقل جزء 
منها، إن لم يكن كل السكان، بهجرات 
الكبير  التنوع  فــي  المشكلة  وتكمن 
التي  البرية  الطيور  هــذه  لــســاالت 
منها  االنـــواع  مئات  يوجد  أن  يمكن 
تقطع االف االميال عبر قارات العالم 
المختلفة في مسارات طيران مختلفة 
ما يجعل مهمة متابعتها ودراستها من 
المهام الشاقة التي تزيد من صعوبة 
الطيور  انــفــلــوانــزا  مـــرض  مكافحة 
والذي نجد انفسنا في انتظار الجديد 

ــل عــام  ــمــرض فــي ك مــن ســـاالت ال
بالتزامن مع مواعيد الهجرة السنوية 
لساالت الطيور البرية المختلفه كما 
األخــرى  الــســاالت  بعض  تستخدم 
األساس  في  لهجرتها  مختلفة  طرقاً 
الــخــريــف(  مــوســم  )شــمــال  للجنوب 
وقد  الربيع(،  الموسم  )شم  وللشمال 
نفس  مــن  مختلفة  أفـــراد  تستخدم 
مميزة  ــران  طــي مـــســـارات  الــســالــة 
للوصول لمناطق منفصلة ال يتم فيها 

التكاثر.
ــي الــصــور الــتــالــيــه مــحــاولــة  وفـ
البرية  الــطــيــور  لــابــحــار فــي عــالــم 
مختلف سالته  بين  والمتنوع  الشيق 
لــقــيــاس مـــدي الجهد  ــي مــحــاولــة  ف
هذا  مثل  ومتابعه  ــدراســة  ل الـــازم 

العالم المثير
من خطر  مزرعتك  كيف حتمي 

انفلوانزا الطيور
الحيوي  االمن  اجــراءات  تحسين 
عن طريق بعض االجراءات البسيطه 

للتحكم في الحياة البرية
يصيب  مــرض  الطيور  انفلوانزا 
الــطــيــور الــبــريــة والــطــيــور الــداجــنــة 
أن  مــن  علىالرغم  ســـواء.  حــد  علي 
الطيور المائية البرية نادرا ما تظهر 
بــالــمــرض، فإنها  ــة  أعـــراض االصــاب
البيئة  في  الفيروس  تنشر  ان  يمكن 
ــن خـــال إفـــــرازات الــفــم واألنـــف  م
فضاتها)الزرق(.  طريق  عن  وكذلك 
فيه االصابة  تــؤدي  الــذي  الوقت  في 
ظهور  الي  الطيور  انفلوانزا  بفيروس 
أعراض مرضية خطيرة علي الطيور 
ــة وفـــي ســبــيــل الــتــحــكــم في  ــداجــن ال
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مرض انفلوانزا الطيور هناك العديد 
انتقال  فــي  للتحكم  الــمــحــاوالت  مــن 
المرض من خال احدي اكثر الطرق 
التي تؤدي النتشارة عن طريق انتقال 
قد  التي  البرية  الطيور  من  المرض 
تجلب الفيروس من أماكن بعيدة جدا 
لتؤدي الي عدوي الطيور الداجنة في 
مزارع االنتاج الداجني علي اختاف 
والتي  )الحم-بياض-أمهات(  انواعها 
الحيوي  االمن  اجــراءات  كل  تتخطي 
لمنع  المزارع  هذه  علي  تفرض  التي 
انتقال الفيروس الي الطيور الداجنة 

بداخلها. 
ــال بــعــض الــمــاحــظــات  مــن خـ
الطيور  انفلوانزا  انتشارجائحة  علي 
وبعض  المتحدة  الواليات  في  مؤخرا 
الدول االخري تاحظ بعض القصور 
في اجــراءات االمن الحيوي وخاصة 
البرية  الحياة  في  بالتحكم  المعنية 
ــدوي الــي  ــعـ ــقــال الـ ــت ــدف مــنــع ان ــه ب
االجراءات  بعض  يلي  وفيما  المزراع 
البسيطة التي من الممكن ان تساعد 

اجراءات  كفاءة  لرفع  الدواجن  مربي 
في  بالتحكم  المتعلقة  الحيوي  االمن 
بساطة  من  وبالرغم  البرية  الحياة 
هذه االجــراءات اال انها تمكن مربي 
علي  السيطرة  احكام  من  الــدواجــن 
من  طيورهم  وحماية  البرية  الحياة 
البرية  بالكائنات  المباشر  االتصال 
ومن ثم تمنع انتقال العدوي المرضيه 
حقلية  خبرات  خــال  من  وذلــك  لها 

وفنية دقيقة.
جــــذب  عــــــوامــــــل  تـــقـــلـــيـــل  اوال: 
الكائنات البرية يف محيط مزارع 

الدواجن:
1- الــتــخــلــص مـــن املـــيـــاه الـــراكـــدة 
ــزارع: وذلــــك عن  ــ يف مــحــيــط املــ

طريق:
حــول  المحيطة  االرض  تــســويــة   -
المزرعة لمنع تكون برك قد تحوي 

مياة راكدة.
تقف  التي  )الحفر(  المناطق  ملئ   -

المياه فيها ألكثر من 48 ساعة.

يجب على العاملين تجنب المشي   -
أو تحريك المعدات في أو بالقرب 
من المياه الراكده المستخدمة من 

قبل الحيوانات والطيورالبرية.
تــجــهــيــز الـــمـــصـــارف والـــقـــنـــوات   -
عن  بعيدا  المياه  لنقل  الخاصة 

بيوت الدواجن في حال تجمعها.
الــــبــــرك  يف  ــر  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ املـ إدارة   -٢

واألحواض: وذلك من خالل:
السطحية  المياه  استخدام  عــدم   -
لسقي  المعالجة  غير  )الــبــرك( 
حظائر  لتنظيف  أو  الـــدواجـــن 
الــدواجــن وأي مــرافــق أخــرى قد 

تكون ملوثة.
االهتمام بازالة الغطاء النباتي عن   -
صنع  مــن  مستقعات  أو  بــرك  اي 
بغرض  تكون  قــد  والــتــي  االنــســان 

الترفيه أو التنزهه.
للطيور  رادعــه  تقنيات  استخدام   -
الــبــريــة مثل )شــبــكــات االســـاك، 
الشراك الخداعيه، أدوات الذعر( 
وخاصة  الطيور  هــذه  لمنع  وذلــك 
من  االقــتــراب  مــن  منها  المائية 

حظائر الدواجن.
ــور( لفصل  اســتــخــدام ســيــاج )ســ  -
البرك الطبيعية أو مناطق الغطاء 
النباتي من المنطقة النشطة حول 

حظائر الدواجن.
وذلــك  الـــغـــذاء:  مــصــادر  تقليل   -3

بواسطة 
بأي  الــبــريــة  الــطــيــور  اطــعــام  منع   -

طريقة.
لمعدات  نظيفه  اماكن  تخصيص   -
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التغذية )السايلوهات(.
فحص انابيب التغذية بشكل دوري   -
للتأكد من عدم وجود أي تسريبات 

بها.
وحــاويــات  مكنسة  توفير  ضـــرورة   -
الــقــمــامــة بــغــطــاء فـــي كـــل مــكــان 
النظافة  لتخزين األعاف لضمان 

باستمرار.
الطبيعية  البرية  الحيوانات  تغذية   -
والحشرات  الحشائش  بــذور  مثل 
قــد يكون  الــمــثــمــرة،  ــار  ــجـ واألشـ

حاضرا أيضا ولذلك يجب:
جز الحشائش بشكل دوري.  -

)وخاصة  القمامة  تراكم  عــدم   -
بقايا الفرشه( بجوار الحظائر.

من  المتساقطة  الفاكهة  ــة  إزال  -
األشجار باستمرار.

فــي معظم  الـــنـــفـــايـــات:  تــغــطــيــة   -4
الــــمــــزارع قـــد نـــاحـــظ وجـــود 
النفايات  مــن  التخلص  وســائــل 
منتظم  بشكل  متواجده  والقمامة 
ــكــن لــاســف قــد نــاحــظ أن  ول
بالشكل  تعمل  ال  الوسائل  هــذه 
الهدف  يحقق  والــذي  المناسب 
منها كأن نجد أن صندوق القمامة 
غير مغطي او انه ال يعمل بالشكل 
الصحيح من الناحية الميكانيكية 
بحيث يتم فتحه بساسة ثم وضع 
النفايات فيه ومن ثم تتم تغطيته 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح والـــــذي ال 
الحيوانات  لتجمع  مصدر  يجعله 
والــطــيــور الــبــريــة ودخــولــهــا الي 
داخل حظائر الدواجن لذا يجب 

االهتمام بضرورة مراجعة وسائل 
تجميع القمامة والتأكد من عملها 

بالشكل الصحيح.
ثانيا: منع دخول الكائنات البرية 

الي داخل مزارع الدواجن:
البرية  الــطــيــور  أعــشــاش  ــة  ــ اذال
، واصـــاح الــثــقــوب والــفــتــحــات في 

جدران ونوافذ المزارع:
ينبغي على مربي الدواجن االهتمام   -
والفتحات  الثقوب  بإصاح  جيدا 
التي قد توجد فيجدر ان الحظيرة 
وأثناء  قبل  وذلــك  النوافذ  في  أو 
تعتبر  النها  الــدواجــن  تربية  دورة 
من عوامل الخطر حيث يمكن من 
البرية  الطيور  تدخل  أن  خالها 
الي داخل الحظائر حاملة العدوي 

المرضيه.
أو  الضرورية  غير  الحواف  إزالــة   -

األسطح األفقية.
تثبيت الشباك اإلقصائية وطاردات   -
اعشاش الطيور والتي قد توجد في 
اعشاش  تواجد  لمنع  جيل  صــورة 
في محيط  او  على  البرية  الطيور 

مزارع الدواجن.
قبل أن يبدأ موسم التعشيش، يتم   -
الطيور  أعــشــاش  إزالـــة  أو  يغسل 

القديمة.
يتم استخدام الرغوة )foam(بحثا   -
لــلــقــوارض أو حفر  عــن عــامــات 

الطيور.
ــل ردع  ــائــ ــا: اســــتــــخــــدام وســ ــثـ ــالـ ثـ

وابعاد الكائنات البرية:
الوسائل  بعض  اســتــخــدام  يمكن   -

التي تسبب زعر للطيور والكائنات 
عن  باعادها  تقوم  ثم  ومن  البرية 
تكون  قد  والتي  الدواجن  حظائر 
في صــورة شــراك خداعية او في 
يتم  حيث  مخيفة  اشــكــال  صـــورة 
تركيبها وتحريكها بصورة مستمرة 
مــحــيــط حظائر  فــي  ومــتــواصــلــة 
في  بــدورهــا  تقوم  لكي  الــدواجــن 
والكائنات  الطيور  وابــعــاد  اخافة 
للبيئة  ــصــورة صــديــقــة  وب الــبــريــة 
قتلها  أو  تسميمها  إلى  اللجؤ  دون 
بطريقة غير رحيمة وملوثه للبيئة.

يلجئ بعض المربين إلى استخدام   -
االلعاب النارية في تخويف وابعاد 
البرية ولكن هذه الطريقة  الطيور 
تحتاج إلى عمالة مدربة للقيام بها 
كما إنها تسبب إجهاد وضغط على 

الطيور الداجنة في الحظائر.

املراجع ومصادر املعلومات:
 USDA-APHIS: Prevent Avian  )1(
.Influenza at Your Farm. July 2015 

على  متاح  الطيور،  إنفلونزا  موقع  الفاو.   )2(
http://www.fao.org/avianflu/( موقع 

:)en/index.html

متاح   ،)WHO( العالمية  الصحة  منظمة   )3(
http://www.who.int/csr/ موقع  على 

 )disease/avian_influenza

متاح   )OIE( للصحة  العالمية  المنظمة   )4(
http://www.oie.int/eng/( الموقع.  في 

) info/en_influenza.htm
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امللوثات امليكروبية يف الدواجن
أو  الممرضة  الميكروبات  أوالً: 
بالصحة  الصلة  ذات  الميكروبات 

العامة:

تسبب لحوم الدواجن العديد من 
الكثير  في  الغذائي  التسمم  حاالت 
الميكروبات  وأكثر  العالم،  دول  من 
الغذائي  التسمم  حاالت  في  شيوعا 
السالمونيا  مثل:  السالمونيا،  هي 
انتيرتيرس، السالمونيا تيفيميوريم، 

الكامبيلوباكتر  فيرشو،  السالمونيا 
يــشــيــاكــوالي.  ــشــر  واالي جيجيناي، 
وتـــعـــد مــيــكــروبــات الــســالــمــونــيــا 
الميكروبات  أكثر  الكامبيلوباكتر من 
الممرضة وجوداً في لحوم الدواجن 
وتوجد  المتقدمة.  الدول  في معظم 
الغذائي  التسمم  ميكروبات  أيضاً 
األخــــــرى، مـــثـــل: الــكــولــيــســتــرديــم 
العنقودي  والــمــكــور  بيرفرنجيتر، 
أعــداد  في  توجد  ولكنها  الذهبي؛ 
المفرزة  الــعــتــرات  وتصبح  قليلة، 

للتو كسين خطيرة عند حفظ لحوم 
الدواجن تحت ظروف تسمح بالنمو 

السريع للميكروبات. 
وفـــي الــســنــوات األخـــيـــرة، ظهر 
الممرضة  بالميكروبات  االهــتــمــام 
الـــتـــي تــنــتــقــل عـــن طـــريـــق الـــغـــذاء 
عند  وتــتــكــاثــر  تــنــمــو  أن  وتستطيع 
ومن  المنخفضة؛  الــحــرارة  درجـــات 
الدواجن  في  الميكروبات  هذه  أمثلة 
االيــرومــونــاس،  ميكروبات  المبردة: 
اليارسينيا  مونوسيتوجيتر،  الليستريا 

التحّكم في المخاطر الميكروبية 
أثناء تجهيز وتصنيع الدواجن

أ. د. على أحمد على بحوت

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

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

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

المتماسك والسليم بالعديد من الميكروبات الموجودة على أجسام الطيور.
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انيروكوليتكا.
1- ميكروبات الساملونيال:

ــرة  ــي ــصــغ ــور ال ــيـ ــطـ تـــتـــعـــرض الـ
وتنتشر  بــالــســالــمــونــيــا،  لــإلصــابــة 
في  الطيور  بين  بسهولة  الميكروبات 
من  العادية  الظروف  تحت  المزرعة 
ميكروبات  وتنتقل  المكثفة.  التربية 
االنتقال من  السالمونيا عن طريق: 
الملوث  العلف   - الفقس  عبر  اآلبــاء 
مثل:  المختلفة،  البيئية  المصادر   -
الـــقـــوارض، والــطــيــور، والــحــيــوانــات 
 - التربية  وأماكن  والزائرين،  البرية، 
أثناء عمليات التسميط ونزع الريش. 
وتظل العدوى في الدواجن الحّية 
لفترة طويلة، وعادة من دون أعراض 
إذ  المجمع،  فــي  المكروب  ويستقر 
السالمونيا  ميكروبات  عــدد  يصل 
من  مــيــكــروب/جــرام   910-810 نحو 
إلى  هذا  ويــؤدي  المجمع،  محتويات 
السالمونيا بصورة  إفراز ميكروبات 
الطيور.  بيئة  تلوث  وبالتالي،  كبيرة؛ 
نسبة  تختلف  التجهيز،  مصانع  وفي 
من  بالسالمونيا  المصابة  القطعان 
معدل  ينخفض  كما  آخـــر،  ــى  إل ــوم  ي
نمو الميكروبات وتكاثرها عند درجة 
يجب  ــذلــك  ول 57م؛  ــي  حــوال ــرارة  حــ
خفض درجة حرارة الذبائح وتبريدها 
بسرعة في جو أو ماء بارد إلى هذه 

الدرجة.
من  السالمونيا  ميكربات  وتعد 
بصناعة  ارتباطا  الميكروبات  أكثر 
الميكروبات  ضمن  وهــي  الــدواجــن، 
كما  الجرام  لصبغة  السالبة  المعوية 
أنها تستطيع النمو عند درجة حرارة 
ــواع  أن وعــلــى  545م   -  7 بين  ــراوح  تـ

عديدة من المستنبتات ولهذا تستطيع 
ميكروبات السالمونيا النمو والتكاثر 
على العديد من األغذية، على الرغم 
من القضاء عليها بالطهي والبسترة. 
ويوجد أكثر من 2200 عترة مختلفة 
من ميكروبات السالمونيا، كما يوجد 
مثل:  بالنوع،  الخاصة  العترات  بعض 
اإلنــســان،  فــي  تيفاى  السالممونيا 

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

تكون اإلصابة أكثر سهولة.
بالسالمونيا:  اإلصابة  أعــراض 
قيء  البطن،  في  ألم  إسهال، صداع، 

ــدة  ــادة وشــدي وتـــكـــون األعـــــراض حــ
الشفاء خال سبعة أيام.

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

اختفاء األعراض بنحو  48 ساعة.
اإلصابة 

السالمونيا  بميكروب  اإلصابة 
)فيما عدا التيفود والباراتيفود(

الرجوع إلى العمل
الرجوع إلى العمل بعد 48 ساعة 

من أول براز طبيعي
السالمونيا  بميكروب  اإلصابة 

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

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

أمعائها أو على الريش واألرجل.
الكامبيلوباكتر  ومــيــكــروبــات   -٢

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

حرارة ما بين O43- O42 م، وال ينمو 
عند درجة حرارة أقل من O30م، وال 
ينمو على الغذاء المحفوظ عند درجة 
حرارة الغرفة. ويتأثر بالحرارة ويسهل 
من  وبالرغم  بالطهي.  عليه  القضاء 
الكامبيلوباكتر  مــن  نوعا   13 وجــود 
جيجيناي،  الكامبيلوباكتر  أن  إال 
األكثر  هما  كـــوالي  الكامبيلوباكتر 
أهمية كميكروبات ممرضة لإلنسان.

فترة الحضانة تراوح من 3 - 5 
أيام وربما تمتد إلى 10 أيام.

البطن،إسهال  ألم في  األعراض: 
مـــدٍم، ويــتــم الــشــفــاء خــال أســبــوع، 
لعدة  الميكروب  إخراج  يستمر  بينما 
تداول  في  للعاملين  ويسمح  أسابيع، 
 48 بعد  العمل  إلى  بالعودة  األغذية 

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

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

الطازجة. 
الــــلــــيــــســــتــــريــــا  مـــــــيـــــــكـــــــروب   -3

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

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

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

الــجــرعــة الــمــعــديــة: يــصــل عــدد 
الميكروبات الازمة إلحداث العدوى 

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

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

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

مونوسيتوجينز  الليستريا  عترة  من 
الموجودة لدى المرضى.

الـــــكـــــلـــــوســـــتـــــردمي  مـــــــيـــــــكـــــــروب   -4
بيرفيرجنينز:

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

ويسبب الغرغرينا.
عصوي،  الكلوسترديم  وميكروب 
لصبغة  ــب  ســال لــلــجــراثــيــم،  مــكــون 
درجة  عند  ينمو  هوائي،  ال  الجرام، 
والدرجة  505م   -15 بين  ما  حــرارة 
المثلى ما بين 43- 475م، والجراثيم 
الطهي،  وتتحمل  لــلــحــرارة  مقاومة 
هي  الميكروب  من  ــواع  أن  5 ويوجد 
التوكسين  على  ويعتمد   ،ABCDE
التسمم  في  وأخطرهم  تفرزه  الــذي 
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عند طهي   .A الــنــوع  هــو  الــغــذائــي 
بالميكروب،  الملوثة  الدواجن  لحوم 
تتكون الجراثيم، وأثناء التبريد تنبت 
بسرعة  الميكروب  ويتكاثر  الجراثيم 
)خال 12 دقيقة(، وعند تناول هذه 
اللحوم التي تحتوي على أعداد كبيرة 
حيث  األمعاء  تصل  الميكروب،  من 
تتجرثم وتفرز التوكسين الذي يحطم 

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

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

براز طبيعية. 
٥ - امليكروب العنقودي الذهبي

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

تصبح مصدرا لتلوث الذبائح.
ــقــودي الــذهــبــي  ــن ــع والــمــكــور ال
اختياري،  الهوائي  كــروي،  ميكروب 

عند  وينمو  الــجــرام،  لصبغة  موجب 
درجة حرارة تراوح من 10 إلى 45م، 
والدرجة المثلى من 35 - 40م، وينتج 
 A, B, C1, التوكسين   أنــواع من   8
 A وتوكسين  ؛   C2, C3, D, E, F
هو األكثر شيوعا في الغذاء ومقاوم 
لدرجة الحرارة ويتحمل الغليان لمدة 

30 دقيقة.
- فترة الحضانة تراوح من 1 - 6 

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

الذهبي. 
6- ميكروب االيشريشيا كوالي

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

بالتحكم في منع التلوث البرازي.
ثانيًا: ميكروبات الفساد
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ــدواجــن  يــحــدث فــســاد لــحــوم ال
تحت ظروف التخزين الهوائي بسبب 
الميكروبات  مــن  معينة  ــواع  أنـ نمو 
المحبة  )الــمــيــكــروبــات  وتــكــاثــرهــا 
على  قدرتها  بسبب  وذلك  للبرودة(؛ 

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

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

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

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

بميكروبات السيدوموناس.

 10 لــوج  الميكروب  عــدد  المرحلة 
جلد  من  جرام  ميكروب/ 

الرقبة 

أقل من 2  النزيف 
التسميط  من 2

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

3،2 التبريد 
3،5 التعبئة 

ميكروبات  أعــداد  تزايد  ويتضح 
مراحل  مع  تدريجياً  السيدوموناس 

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

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

طريق:
1-تطبيق االجراءات الصحية 

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

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

على معدل تلوث الذبائح:
- التعامل مع الطيور قبل الذبح 

وأثناء النقل إلى مصنع التجهيز:

ساعات  لعدة  العلف  سحب  يتم 
امــتــاء  لتقليل  ــك  وذلـ ــح،  ــذب ال قــبــل 
أو  قطعها  عــدم  وبالتالي  ــاء،  ــع األم
تمزقها أثناء التجهيز، إذ يؤدي انتشار 
زرق الطيور أثناء النقل من المزرعة 
إلى مصنع التجهيز، إلى زيادة التلوث 
الميكروبي للجلد والريش، كما يؤدي 
اإلجهاد إلى زيادة عدد الطيور التي 
وسيلة  وتــعــد  السالمونيا.  تــخــرج 
انتقال  مــصــادر  مــن  مــصــدرا  النقل 
إلى  قطيع  من  المعوية  الميكروبات 
ــك تــحــتــاج إلـــى تنظيف  ــذل آخـــر؛ ول
الطيور  ــؤدي  ت كما  جيدين،  وتعقيم 
المعلقة على خط التجهيز إلى انتشار 
يجب  ولذلك  والميكروبات؛  األتربة 
أجزاء  بقية  عن  المنطقة  هذه  عزل 

مصنع التجهيز ألنها أكثر تلوثا.
٢- الذبح والتمسيط

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

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

مياه التسميط:

درجة حرارة 
مياه التسميط 

)بالدرجة 
المئوية(

عددالبكتيريا 
لوج 10 

ميكروب /ملي

503.8
522.8
532.4
59.8
62.5
صفر63

وناحظ من الجدول تأثير درجة 
تلوث  تقليل  على  التسميط  حـــرارة 
يجب  ولذلك  بالميكروبات،  الذبائح 
التجهيز  أثناء  التسميط  مياه  تغيير 
بصفة مستمرة كلما احتجنا إلى ذلك، 
في  الــطــيــور  غمر  تجنب  يجب  كما 
لتقليل  وذلك  التلوث؛  شديدة  المياه 
يمكن  كما  الــداخــلــي؛  التلوث  معدل 
إضافة أحماض عضوية، مثل: حمض 
ضبط  أو  البروبيونك،  أو  الخليك، 
بإضافة   9،5 عند  الحموضة  درجــة 
كربونات  أو  الصوديوم،  هيدروكسيد 
اإلضافات  هذه  وعموما  الصوديوم. 
الـــمـــعـــدالت  ــن  ــ م ــل  ــل ــق ت أن  ــمــكــن  ي
الميكروبية في مياه التسميط، ولكن 
الذبائح؛  تلوث  على  ضعيف  تأثيرها 
ولهذا لم يسمح باستخدامها في دول 

االتحاد األوربي.
3- نزع الريش ميكانيكيا 

أصابع  بواسطة  الريش  نزع  يتم 

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

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

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

نمو الميكروبات. 
٥- غسل الذبائح 

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

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

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

التبريد بالغمر في الماء البارد.
6- تبريد البائح 

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

ماء التبريد. 
هما  للتبريد  طريقتان  وهــنــاك 

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

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

كلورين/ لتر من الماء.
٢- التبريد بالهواء: 

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

يؤدي إلى تكاثر ميكروبات الفساد. 
7-  التصنيف والتعبئة:

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

عند مرحلة التعبئة.
8- التجميد:

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

والكامبيلوباكنز التي يقل عددها.
2- المحافظة على صحة ونظافة 
منتجات  تــــداول  ــؤدي  ــ ي الــعــامــلــيــن: 

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

وانتشارها في مصانع األغذية.
3-مصادر املياه:

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

ميكروبات الفساد.

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

شديدة.

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

نظيفة. 

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

للتربة.

الصحية  ــراءات  اإلجــ تطبيق   -7
التي تعتمد على نظام احلاسب:
نظام الحاسب، أو تحديد مصادر 
الحرجة  التحكم  نقاط  عند  الخطر 
نظام  هــو  ــغــذاء(  ال )بــرنــامــج سامة 
المخاطر  وتقييم  للتعرف  وضعه  تم 
والطبيعية  والكيميائية  المكيروبية 
ــه  وتــداول ــذاء  ــغ ال بــإنــتــاج  المرتبطة 
فيها.  للتحكم  الــازمــة  ــراءات  واإلجــ
سبع  الــنــظــام  هــذا  تطبيق  ويتطلب 
خطوات، ويقوم بهذا العمل نخبة من 
الهندسة  في  والفنيين  المتخصصين 
وميكروبيولوچيا  وصــحــة  واإلنــتــاج 

األغذية وجودة اإلنتاج.

الــمــبــادئ االســاســيــة فــي نظام 
الحاسب:

يتكون نظام الحاسب من 7 مبادئ 
أساسية هي:

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

المستهلك.

جدول)4( يوضح نوع المخاطر الموجودة 
في لحوم الدواجن: 

األمثلةالمخاطر
الممرضة، البايولوجية الميكروبات 

الطفيليات  الفيروسات، 
والبرتوزوا

محاليل الكيميائية الحشرية،  المبيدات 
الـــغـــســـيـــل والـــمـــطـــهـــرات، 
ــة، بــقــايــا  ــل ــقــي ــث الـــمـــعـــادن ال
البيطرية، اإلضافات  األدوية 
الــكــيــمــيــائــيــة، الــنــيــتــرات 
والنيتريت، السموم الفطرية.

األحجار، الطبيعية المعدن،  الزجاج، 
أجزاء  الباستيك،  الخشب، 

من الحشرات.

٢- حتديد نقاط التحكم احلرجة:
التي  الخطوات  أو  النقاط  هــي 
المخاطر  في  التحكم  عندها  يمكن 
تقليلها  أو  منعها  أو  منها  بالتخلص 

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

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

ومرحلة التجويف.
3- وضع املعايير احلرجة:

والصغرى  القصوى  القيم  هــي 
والكيميائية  البايولوجية  للعوامل 
عند  مراقبتها  يجب  التي  والطبيعية 

نقطه التحكم الحرجة.
4-  اجراءات القياس واملراقبة:

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

الفحص الجيد لعملية التجويف.
5- اإلجراءات التصحيحية:

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

مراحل اإلنتاج.
6-إجراءات التحقق:

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

طريق نظام الحاسب.
7- التوثيق:

وتشتمل سجات الحفظ على أي 
إجراءات تصحيحية.
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Digital solutions as one pillar of Evonik precision 
livestock farming for poultry industry

To develop and commercialize a holistic, science and data-based solution optimizing health, animal well-be-
ing, and productivity in poultry farms at any time, Evonik completed the acquisition of Porphyrio NV, a leading 
provider of cloud based intelligent data management software for the poultry industry.

TURNING BIG DATA INTO PROFIT Porphyrio’s expertise builds on the latest know-how of Big Data technol-
ogy and Biostatistics combined with Poultry Science and Poultry Production.  It came from an animal science back-
ground, in contract to many other systems available, where accounting or IT is the origin. It is this expertise that enables 
us to offer you systems to support you in optimizing your business process to the fullest.

· SEAMLESS DATA COLLECTION: Gather all data 
centrally regardless of location, the type of computers, 
sensors or software currently being used. Data can be 
collected either automatically or entered manually.

· EARLY WARNING SYSTEM: When critical param-
eters deviate too much from expectations, you will 
be alerted. This way you can respond quickly and 
will not lose precious time and therefore not lose any 
money. These parameters are unique to each house 
and / or farm, relying on self-learning algorithms

· ACCURATE PREDICTIONS: Daily priorities, as 
well as long-term strategies, based on scientific re-

search, can be viewed at a glance, contributing signifi-
cantly to the efficiency of the production processes.

· INTUITIVE DASHBOARD: The dashboard is com-
pletely customizable by configuring your company-
specific parameters. This enhances the efficiency of 
using the system. Available in your language.

· INTERNAL BENCHMARKING: With a few clicks 
any flock (historical, actual) within your organization 
can be compared easily for any technical and finan-
cial parameter, allowing you to see effects of actions 
taken.

· PRODUCTION PLANNING: Never it has been 

Ahmed Khater 
Technical manager GCC
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 Business Manager GCC
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easier to adapt production planning to changing mar-
ket circumstances

· SLAUGHTER OPTIMIZATION: Supply of the live 
bird to the processing plant or wet market is opti-
mized well in advance taken into consideration grow-
ing cost, transport cost and processing cost.

· HEALTH MANAGEMENT: Tracing back animal 
health related issues is the key to move forward to 
ensure food safety in the poultry production chain and 
avoid any additional recall costs.

NUMEROUS BENEFITS FOR EVERYONE IN-
VOLVED

Accessibility by different stakeholders in the entire 
production process, contributes to the strength and ben-
efits of Lay-Insight, Broiler-Insight, Turkey-Insight and 
Duck-Insight. 

1- Farm / Production Manager: Keeping control of 
the animal production and performance guarantees 
the optimum start to the production chain. Monitoring 
and analyzing the process at both flock and farm level 
on a continuous basis over a long period, will enable 
managers to focus on relevant items for achieving 
their objectives. 

2- Administrative Manager: by spending less time 
entering data or by focusing more on the output of the 
data. Automatic data collection or data transfer via 
the cloud or even semiautomatic data input (scan-
ning of flock charts) allows companies to restructure 
and speed up the flow of data recording and hence of 
reporting.

3- Hatchery Manager: You can only hatch an egg 
once. So it has to be done correctly. Since each origin 
is different, the result of your hatching process will 
make each flock unique. Combining flock data with 
its origin data ensures that specific additional infor-
mation about the flock’s expectations is obtained.

4- Veterinarian: The objective in the poultry industry 
is to reduce medication without compromising a 
bird’s health or wellbeing. All parameters describing 
and contributing to the health of the animals should 
be linked to the production process. By doing so, 
an optimized health program, including vaccination 
schemes, diagnostic sampling (animals, blood, faeces, 
etc.) can be determined by the veterinary department.

5- Feed Consultant / Nutritionist: Feed costs can be 

as high as 70% in the total production cost. Monitor-
ing and analyzing the immediate relationship between 
feed/raw material intake, calculated nutrient intake 
and measured output (weight gain, egg mass) on a 
continuous basis provides this accuracy.

6- Processing Manager: The success of a poultry busi-
ness depends on having the correct product, at the 
right time for your customers. Such accurate predic-
tions, based on self-learning algorithms, about both 
product quality and quantity can only result in an 
improved usage ratio and improved product value.

7- Logistic Manager: Each activity in the process 
results in a product that needs to be transferred to the 
next location/activity. Communication, timing and ac-
curacy are key elements in organizing logistics well.

8- Consumer: In a consumer-driven market, the trace-
ability of a product and the transparency of the pro-
cess are essential elements in the relationship between 
consumer and producer. Cloud-based solutions are 
ideal for achieving this, as anyone could have access 
to verify what they just bought at the food market/
store.

9- General Manager: The customized dashboard comb-
ing both process and business information in real time 
allows General Managers to respond quick and ac-
curate hence safeguarding the company’s profitability

10- Procurement Manager: Minimizing feed raw mate-
rial costs taking into consideration expected long 
term needs will become easier by using accurate feed 
consumption predictions.

11- Sales Manager: Combing short term and long terms 
market needs and poultry performances will enable 
optimizing the supply to the processing plant, result-
ing in increased margins.

12- Quality Control Manager: Monitoring and regis-
tering the complete production process in one well 
organized central file, which can be consulted from 
any location at any time, is the basis for any Quality 
Control Manager in order to follow up the production 
process.
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certain types of birds without other species such as 
Infectious Bronchitis Virus which infects chickens 
only.
4. Environmental factors including stress causing 
factors such as temperature, humidity dust and
ammonia level in the barn.
5. Preventive and curative medications. In some 
instance , vaccination with live hot or mild vaccines 
causing severe reaction to the bird as in case of using 
infectious laryngeotrachietis live vaccine, as well as 
the use of medicines containing cortisone lead to the 
inhibition of the immune system.
5.  The Puzzled Egg

Eng. Ashraf A. KHalil
Biological process for egg formation and the role of 
each of body system such as circulatory , respiratory
, genital and nervous system in egg formation are 
discussed and the chemical composition of normal
egg is mentioned as a control for any abnormality for 
egg formation.
The author assumes that there are three main factors 
responsible for good egg formation in terms of quality
and quantity:
1. Management factors:
2. Disease causing factors ( Health care)
3. Nutritional factors.
Management factors including temperature control, 
water quality and quantity, fertility rate, maturity, 
sexing process and lighting programs.
Veterinary health care responsibility include the 
prevention and control of important diseases that 
affect egg quantity and quality. Among many diseases 
affecting birds and affect egg productions are
Newcastle disease and avian encephalomyelitis and 
bacterial disease such as mycoplasma.
The author provide more details on the effect of 
infectious bronchitis virus also effect of using
antibiotic such as oxytetracycline in poultry feed on 
egg formation.
Nutritional factors affecting egg production which 
include feed composition and feeding programme in 
terms of quality ( nutrient balance and requirement 
according to age and production state and presence 
of mycotoxines in feed) and quantity of feed as well 
as feeding regime specially feed restriction are also 
discussed.

6.	 The	 flying	 danger	 ..	 wild	 birds	 and	 Avian	
Influenza
Dr. Hany M. Sheta

In this article the author discuss the role of wild 
and migratory birds in the epidemiology of Highly 
Pathogenic Avian Influenza subtype H5N1, 
(HPAIH5N1).
Highly Pathogenic Avian Influenza, subtype 
H5N1was first described in China 1996. In 2005, 
more than 6000 water birds has died from the virus 
and later on many outbreaks of HPAI- H5N1 were 
recorded elsewhere. Wild birds and migratory birds 
transmit AI for long distance between continents 
not only by the mechanical ways but also they play 
important role as a reservoir for low pathogenic avian 
influenza which genetically mixed with HPAI viruses 
and resulting in a new Re-assorted virus Protection of 
poultry farm from AI can be achieved by application 
of strict bio-security measures specially  those related 
to prevention of wild bird to reach the poultry farms.
1. Minimizing the factors that attract wild birds to the 
vicinity of poultry farm.
2. Preventing the entry of wild birds to the poultry 
farm.
3. Using replant methods that get wild birds away 
from the poultry farm.
7. Control of microbial threatens during 

manufacturing and processing of poultry
Prof. dr. Ali A. Bahout

In this article the author briefly mentioned the causes 
of microbial contamination of poultry by food borne
pathogens which causing food poising for human and 
focusing in more details on Salmonella, Listeria
monocytogenes, Campylobacter jejuni, Clostridium 
perfringens, Streptococcus aureus and Escherichia
coli.
Control methods to reduce microbial contamination 
of poultry during manufacturing and processing in
poultry slaughter houses are discussed.
The control strategy should cover several points 
during poultry processing and manufacturing:
1. Management of live poultry in the farm by 
withdrawing of feed before transportation to slaughter 
house and decrease stress during transportation
2. Application of good manufacturing practice during 
processing of poultry 3. Slaughtering and scalding 
process
4. De-feathering and evisceration
5. Carcass washing and cooling (chilling and freezing)
6. Cleaning and disinfection
7. Hygienic disposal of wastes
8. Application of Hazard Analysis Critical Control 
Points (HACCP).

Main topics - Issue No. 33



61
العدد الثالث والثالثون

1. HACCP in poultry slaughter houses (Part 1: 
Principal of HACCP).
Prof. dr. Salah S. Abdel Rhaman

HACCP was designed to prevent hazardous products 
from leaving the  pro cessing facility. The key to the 
success of HACCP is employee training, behavior and 
attitude. 
Some companies are under the misconception that 
they already have a HACCP plan because they are 
adequately controlling all areas where safety could be 
compromised. 
The difference is that, rather than monitoring isolated 
processing steps, an HACCP approach controls the 
entire production process as an integrated system.
Although HACCP provides insurance that poul try 
is safe, there is no way to completely eliminate all 
hazards. HACCP is most effective when used with 
other control systems. Total Quality Manage ment 
programs and Standard Operating Procedures should 
be used along with HACCP to improve prod uct safety, 
product quality, and plant productivity by providing 
intimate knowledge of the production process, 
production environment and processing equipment.
2. Feed enzymes guide

Dr. Khaled Okasha
In this article, the author has reviewed an important 
topic which is enzymes, and their importance in 
animal nutrition, which include the following:
· Improve efficiency and reduce cost.
· It breaks down harmful material, allowing the 

animal to digest the feed more efficiently.
· Improve homogeneity
· Reducing nutritional variations in feed 

components,.
· Helps maintain optimal bowel balance - by 

improving nutrient digestion.
The writer also touched on how to produce artificial 
enzymes, the conditions that must be met in enzymes 
to work in animal nutrition, and how to choose the 
appropriate enzymes, where the appropriate enzyme 
must be not chosen for the lowest price or the number 
of enzymes present, but for the performance of birds 
from growth rates and conversion factor and other 
measure mentioned in the article.

3. Recent advances in poultry nutrition
Dr. Izeldin Adam Babiker

Recent advances in poultry nutrition have focused on 
three main aspects:
1. Developing an understanding of nutrient metabolism 
and nutrient requirements.
2. Determining the supply and availability of nutrients 
in feed ingredients.
3. Formulating least-cost diets that bring nutrient 
requirements and nutrient supply together
effectively.
The overall aim is precision feeding to lower costs 
and maximize economic efficiency. in the past, there 
was a tendency to over formulate diets when there 
was doubt about the availability of critical nutrients 
(especially amino acids and phosphorus) or when 
nutrient requirements were uncertain.
Defining nutrient needs is challenging because they 
are influenced by several factors and are subjected 
to constant changes. the factors influencing nutrient 
requirements are of two main types: bird relatedness, 
such as genetics, sex, and type and stage of production; 
and external ones, such as thermal environment, stress 
and husbandry conditions.
Precision in defining requirements requires accuracy 
in both areas. Great advances in the definition of 
nutrient requirements for various classes of poultry 
have been made possible largely by the increasing 
uniformity of genotypes, housing and husbandry 
practices throughout the poultry production.
4.  Disease predisposing factors in poultry

Dr. Ali H. AL Jasseim
There are many factors associated with the bird 
and its environment associated with emergence of 
diseases or increase their rates or intensity which 
called Predisposing factors. These factors and their 
impact on the onset and progression of disease should 
be taken into account when performing diagnosis and 
control of diseases in poultry projects.
In this article, the author in details shows the most 
important predisposing factors for poultry diseases.
1. Genetic factors and sex of birds and age.
2. Management factors such as feed and water.
3. Species of birds (chicken, bath, duck, turkey, ostrich, 
etc.) differ in their susceptibility to diseases, while the 
Newcastle disease and influenza viruses infect most 
of the bird species we find that some pathogens infect 

Main topics - Issue No. 33
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“The world before (COVID-19) differ from the 
world after (COVID-19)”.  This famous sen-
tence, has become true during the Corona 
pandemic and did not wait for the epidemic to 
come to an end, Corona virus affected differ-
ent fields in all countries of the world,  Among 
these important affected fields  are (Interna-
tional poultry conferences and exhibitions). 
These occasions, which were considered an 
engine of globalization and a factor in promoting commer-
cial exchange between businessmen, have considered po-
tential centers for the transmission of the virus, so many of 
these conferences and exhibitions have been postponed 
or canceled.

To deal with this reality, major international companies have 
resorted to “virtual world” to organize exhibitions remotely, 
as they offer their products via internet through virtual real-
ity glasses or streaming broadcasts.

They also seek to work remotely, via Internet, which is “a 
real trend in essence”, not only with strikes or a health cri-
sis.

The emergence of these new methods does not mean a 
decline in exhibitions. Rather, you find that Internet “is one 
of the engines of the growth of exhibitions and conferenc-
es.” It achieves “a direct encounter with a person you were 
communicating with only via Internet.”

We hope that, Arab poultry companies to take these mod-
ern methods into consideration, not only for health reasons 
such as the spread of the Covid virus, but also for the en-
vironment and sustainable development.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah
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