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اإفتتاحية العدد
ما ال شك فيه أن عولمة التجارة بصفة عامة 
تحقق  خاصة  بصفة  ومنتجاتها  الدواجن  وتجارة 
اتساع  على  تعمل  فهي  للمستهلكين  كثيرة  منافع 
بأسعار  عليها  الحصول  يمكن  التي  األغذية  وتنوع 
معقولة تلبي احتياجات المستهلكين، ونتيجة لتحرر 
العالمية  التجارة  شهدت  فقد  العالمية  التجارة 
تغيرات  األخ��ي��رة  اآلون��ة  في  ومنتجاتها  للدواجن 
إنتاج  سالمة  أم��ام  جديدة  تحديات  أث��ارت  كبيرة 
انعكاسات  التغيرات  لهذه  أن  تبّين  وقد  الدواجن، 
واسعة النطاق على صحة اإلنسان حيث ظهرت تلك 
االنعكاسات جلية وواضحة في أزمة تلوث أعالف 
الدواجن بالديوكسين حيث انتشرت هذه األعالف 
الملوثة لتصل لحوالي 1500 مزرعة دواجن في عدة 

دول أوربية في أقل من أسبوعين فقط.
السريع  ال��ت��ط��ور  وم���ع  المنطلق  ه���ذا  وم���ن 
لصناعة الدواجن في العقود األخيرة المتزامن مع 
لحوم  استهالك  على  والمستمر  المتزايد  اإلقبال 
خطر  تزايد  يأتي  المختلفة  ومنتجاتها  ال��دواج��ن 
التلوث من مصادر مختلفة، بما في ذلك الكائنات 
المضادات  متبقيات  أو  السموم  أو  الدقيقة  الحية 

الحيوية والهرمونات.. الخ.
وج��ودة  سالمة  تكون  أن  فيجب  عليه  وب��ن��اء 
منتجات الدواجن أولوية قصوى لمنتجي ومصنعي 
لحماية  وذلك  سواء  حد  على  ومنتجاتها  الدواجن 
األغذية. مشاكل سالمة  من  والصناعة   المستهلك 

وعلى الرغم من وجود برامج عديدة تعنى بسالمة 
أسلوب  حظي  فقد  والتصنيع  اإلنتاج  في  األغذية 
مراقبة الجودة في صناعة الدواجن المعروف باسم 
 From Farm to(  “ ال��م��ائ��دة  إل��ى  م��ن ال��م��زرع��ة   “
لتقليل  فعالية  األك��ث��ر  الوسيلة  باعتباره   )Table
بالمسببات  ومنتجاتها  ال��دواج��ن  ت��ل��وث  م��ص��ادر 
المرضية، وهذا األسلوب الشامل في الرقابة على 
والسيما  الغذائية  الصناعات  في  األخطار  مصادر 
كل  ف��ي  والنظر  الرقابة  يدقق  ال��دواج��ن  صناعة 
من  ابتداًء  الغذائية  السلسلة  خطوات  من  خطوة 
الخامات األولية المستخدمة سواء في المزرعة أو 

مصانع اإلنتاج حتى توزيع واستهالك األغذية.
وف���ي إط����ار دورن�����ا اإلرش������ادي واإلع���الم���ي 
وحرصنا على نمو وتطور صناعة الدواجن فيجب 
الممارسات اآلمنة في  التأكيد على أهمية اعتماد 
عمليات اإلنتاج مثل تحليل المخاطر ونقاط التحكم 
الجيدة  التصنيع  وممارسات   ،)HACCP( الحرجة 
كما  اإلن��ت��اج  سلسلة  م��راح��ل  جميع  ف��ي   )GMP(
لتشمل إنتاج  “من المزرعة إلى المائدة”  ذكرنا أنفاً 
المسالخ،  المزارع،  في  الدواجن  وتربية  األعالف، 
والمستوردين  والمصدرين  والمصنعين  الموزعين 
الغذائية  ال��خ��دم��ات  وش��رك��ات  ال��ت��ج��زئ��ة  وت��ج��ار 
المواصفات  تحقق  أنها  من  للتأكد  والمستهلكين، 
والمقاييس المطلوبة وتلبي االشتراطات والمعايير 
للمنتجات  وال��ج��ودة  بالسالمة  المتعلقة  الدولية 

الغذائية وتحوز على ثقة المستهلك.
رقم اإليداع: 1436/2912 ردمد: 1658-6980
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ويفترض بنا أن نتذكر ما يأتي: 
حديثة  البيضة  ف��ي  الجنين  أن   -1
الدم  الكائنات ذات  الوضع يشبه 
بمعنى  مثاًل(؛  )الزواحف  البارد 
تغيير  يتم  أن  الممكن  م��ن  أن��ه 
المحيطة  الظروف  حرارة  درجة 
حد  عن  أقل  أو  أعلى  بمعدل  به 
يموت  أن  قبل  م��رات  لعدة  النمو 
الجنينن تماماً، إال إنه في كل مرة 
عن  تنخفض  أو  ال��ح��رارة  ترتفع 
ببطء،  الجنين  ينمو  النمو،  حد 

وتقل فرصته في الفقس. بمعنى 
آخر، إن عمليات التمثيل الغذائي 
درج��ة  ب��ارت��ف��اع  ت��زي��د  بالجنين 
وتنخفض  به،  المحيطة  الحرارة 
فإننا  عليه،  وب��ن��اًء  بانخفاضها. 
عمليات  ن��ب��ط��ىء  أن  نستطيع 
حفظ  أث��ن��اء  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل 
أدنى حد، مع  إلى  التفريخ  بيض 
إلى  الجنين  الحفاظ على حيوية 
هذا  التفريخ  بيض  وضع  يتم  أن 

في ماكينات التفريخ.

لدرجة  بالنسبة  فهم  سوء  يوجد   -2
ي��ت��وق��ف عندها  ال��ت��ي  ال���ح���رارة 
المعروف،  فمن  الجنيني؛  النمو 
أن أي كائن ال ينمو أو ال يحدث 
به عمليات التمثيل الغذائي، يعد 
بالفعل ميتاً؛ بمعنى أنه ال يحدث 
توقف للنمو الجنيني، إال إذا كان 
ميتاً بالفعل. ولكن، عند انخفاض 
العمليات  تبطئ  ال��ح��رارة  درج��ة 
التمثيل  عمليات  وتقل  الحيوية 
ولكن  النمو،  يبطأ  كما  الغذائي، 

تحسين رعاية النمو الجنيني
في بيض التفريخ

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

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

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

رفع مقدار الربح.

د. حممود عبدالعظيم ديب
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ال يتوقف. 
ب���ن���اًء ع��ل��ى ذل����ك، ف��إن��ه خ��الل   
عمليات جمع البيض، وصوال إلى 
حالة  في  الجنين  يظل  تفريخه، 
النمو بطيئاً  نمو، وإن كان معدل 
حسب الظروف المحيطة به في 
يتم  أن  إلى  ونقله،  مراحل جمعه 

وضعه في ماكينات التفريخ.
بيض  )أو  الجنين  ت��ع��ّرض  يؤثر   -3
لظروف  أو  إجهاد  ألي  التفريخ( 
الفقس  نسبة  على  مالئمة  غير 
)الصيصان(  الكتاكيت  وج���ودة 

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

قد تم طبقاً للقواعد السليمة.
جمع البي�ض وتداوله وحفظه

ف��رش��ة  ت��ت��م��ت��ع  أن  ي��ج��ب  أوالً: 
البياضة بمواصفات جيدة، وأن تكون 
أن  وينبغي  كافية،  وب��درج��ة  نظيفة 
وضعه.  عقب  بسرعة  البيض  يجمع 
ويؤدي وجود رطوبة أكثر على قشرة 
أكثر  ميكروبات  ن��ف��اذ  إل��ى  البيضة 
بفرشة  االح��ت��ف��اظ  يجب  ل���ذا،  ل��ه��ا؛ 
الفرشة  نوع  أن  كما  جافة.  البياضة 
المستعملة له تأثير واضح على النمو 
للبيض  الفقس  نسبة  وعلى  الجنيني 
المبكر  ال��ن��ف��وق  ونسبة  المخصب، 
البيض  ونسبة  ال��م��ت��أخ��ر،  وال��ن��ف��وق 
الناقر والبيض الملوث. وعليه، يجب 
البيض،  جمع  في  والدقة  االحتياط 
بالتناوب  مكانه  من  يؤخذ  أن  فيجب 
التلوث  لمنع  وكذلك  الكسر،  لتفادي 

من بيضة ألخرى، ولمنع تهيئة ظروف 
م��ن��اس��ب��ة ل��ل��ح��ض��ان��ة ال��م��س��ب��ق��ة في 
جمع  عملية  تتم  أن  يجب  البياضة. 
كل  متكرر،  وبشكل  ب��ه��دوء،  البيض 
تعرضه  لتقليل  أمكن،  إذا  ساعتين، 
لظروف بيئة عنبر الدجاج ألقل فترة 
من الوقت. فنجد في أوقات الطقس 
ال��ح��ار أن ظ����روف ال��ت��ف��ري��خ داخ��ل 
درج��ة  ظ���روف  م��ن  قريبة  البياضة 
في  كبير  تباين  مع  بالمفرخ  الحرارة 
درجة الرطوبة داخل البياضة أيضاً؛ 
ما يؤدي إلى حدوث انقسامات عديدة 
البيض المخصب، وينمو الجنين  في 
في ظروف أدنى من الظروف المثالية 

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

على القشرة الخارجية.
تطهري البي�ض

إن تطهير البيض يعد واجباً في 
ثالث حاالت، هي:

1- في المزرعة، على أن يجرى 
وضع  م��ن  ساعتين  أو  ساعة  خ��الل 

البيض.
معمل  إل��ى  البيض  نقل  بعد   -2
التفريخ، وقبل وضعه في صالة حفظ 

البيض.
3- ف���ي ح���ال���ة وج�����ود م��ش��اك��ل 

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

مكان بالمعمل.
إنتاج  على  التركيز  األفضل  من 
إخ��ص��اب  نسبة  ذات  نظيف  ب��ي��ض 
وسليمة  قوية  كتاكيت  إلنتاج  عالية 
وب��اس��ت��خ��دام  م��م��ك��ن��ة،  تكلفة  ب��أق��ل 
متكامل  وت��ط��ه��ي��ر  غ��س��ي��ل  ب��رن��ام��ج 
ليحقق  ع��ل��م��ي،  ب��ش��ك��ل  م������دروس 
بدالً  المطلوبة،  الصحية  اإلج��راءات 
ومطهرات  كيماويات  استخدام  من 
بسهولة  تضر  قد  عشوائية،  بطريقة 

بالجنين النامي.
أن  يجب  البيض  تطهير  بمجرد 
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يتم تبريده تدريجياً إلى درجة حرارة 
يتم  التي  الفترة  أقل حسب  أو  517م 
وق��ت  يحين  أن  إل���ى  ف��ي��ه��ا،  حفظه 

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

المعدل األمثل.
التبريد  م��ع��دل  أّن  إل��ى  ونشير 
معروفاً  ليس  التفريخ  لبيض  األمثل 
بدقة؛ ومع ذلك، فإن البيضة تحتوي 
على كتلة كافية فإذا تعّرضت لدرجة 
فسوف  حفظها  أث��ن��اء  مثلى  ح���رارة 
درجة  أما  مناسب.  معدل  على  تبرد 
حفظ  ف��ت��رة  أث��ن��اء  المثلى  ال��ح��رارة 
البيض، فتمثل نقطة مثيرة للجدل؛ إذ 
بموضوع  المعنية  الشركات  بعض  إن 
في  بوضعه  ت��وص��ي  البيض  تعريق 
درجات حرارة أعلى، على أن هذا قد 
يكون صحيحاً إذا ُحفظ البيض لفترة 
المفرخات.  في  إيداعه  قبل  قصيرة 
إما إذا حفظ البيض لفترات طويلة، 
فإن درجة الحرارة التي يحفظ عندها 
على  وكبير  واض��ح  تأثير  لها  البيض 
نسبة الفقس وجودة الكتاكيت؛ فمثال، 
لحفظ البيض لمدة أسبوعين، يفضل 
أن درجة حرارة الحفظ المثلى 513م، 
التمثيل  معدل  تجعل  الظروف  وهذه 

مستوياته،  أدنى  في  للجنين  الغذائي 
للجنين  تسمح  نفسه  ال��وق��ت  وف���ي 
فترة  طوال  الحياة  قيد  على  بالبقاء 
لها.  يتعرض  التي  الطويلة  الحفظ 
من ذلك، نستطيع أن نقول إن معمل 
نتائج جيدة  يعطي  أن  يمكن  التفريخ 
حرارة  درج��ة  على  البيض  حفظ  إذا 
518م. وفي حال حفظ البيض لفترات 
أطول، أي أكثر من خمسة أيام فيجب 
الحفظ  حرارة صالة  درجة  تخفيض 

أكثر من ذلك.
ال��ب��ي��ض  ح���ف���ظ  أن  وي����الح����ظ 
لفترات أطول من خمسة أيام مرتبط 
سبق  كما  الفقس،  نسبة  بانخفاض 
االختالفات  بعض  وتوجد  ذكرنا،  أن 
نوع ساللة  ناتج عن  وهذا  ذلك،  في 
االختالف  السبب  يكون  إذ  الطائر، 

في تركيب قشرة البيضة.
عملية حفظ البي�ض

البيض  ج��م��ع  ي��ت��م  أن  ب��م��ج��رد 
وت��ط��ه��ي��ره، ي��ت��م دف��ع��ه إل����ى ص��ال��ة 
أن  معلوماً  يكون  أن  ويجب  التبريد. 
وضع البيض في صناديق كرتونية قبل 
األجّنة  نفوق  زيادة  إلى  يؤدي  تبريده 
المشكلة  ه���ذه  ل��م��واج��ه��ة  ال��م��ب��ك��ر. 
من  كحل  المزرعة،  عربات  تستخدم 
الحلول، لتجنب ذلك التبريد البطيء، 
ع��ل��ى أن ت��وض��ع ال��ع��رب��ة ال��م��م��ل��وءة 
بحركة  يسمح  م��ك��ان  ف��ي  بالبيض 
ملتصقا  يوضع  ال  أي  حوله؛  الهواء 
على  ويستعان  مثاًل،  الجوانب  بأحد 
للحائط  موازية  مصدات  بعمل  ذلك 
تمنع العربات من تخطيه أو اإللتصاق 
العربة  بين  المسافة  به، بحيث تكون 
وحركة  سم.   10-15 نحو  والحائط 

من  الوضع  بهذا  العربة  حول  الهواء 
في  تجانساً  تحدث  الجهات  جميع 
تبريد البيض. بكلمات أخرى، يتسبب 
أنحاء  ك��ل  ف��ي  ال��ه��واء  نقص ح��رك��ة 
العربة وحولها في حدوث ضرر بالغ 
صورة  في  تظهر  وخيمة،  عواقب  له 
نسبة  في  وانخفاض  متفاوت،  فقس 
الجنيني  ال��ن��ف��وق  وزي����ادة  ال��ف��ق��س، 
لوجود  كبيرة  أهمية  توجد  المبكر. 
للحفاظ  رطوبة  وجهاز  تبريد  جهاز 
على درجة الحرارة والرطوبة المثلى. 
فترة  ت��ك��ون  أن  يجب  وع��م��وم��ا، 
ت��خ��زي��ن ال��ب��ي��ض ف��ي ال��م��زرع��ة أق��ل 
على  ال��س��ي��ط��رة  لصعوبة  يمكن  م��ا 
المهم  من  وعليه،  الصحية،  النواحي 
لنقل  والتجهيزات  بالترتيبات  القيام 
البيض من المزرعة إلى المعمل على 
أثبتت  وقد  ومتكررة.  مراحل قصيرة 
الدراسات الحقلية حدوث تذبب في 
في  البيض  وضع  عند  الفقس  نسبة 
المزرعة  ف��ي  البيض  حفظ  ص��ال��ة 
في ظ��روف ح��رارة ورط��وب��ة أق��ل من 
المثالية، والتي غالباً ما نراها وبصفة 
أما  القطعان األكبر سناً،  خاصة في 
في القطعان األصغر سناً، فإن نسبة 
في  عنها  تذبذباً  أق��ل  تكون  الفقس 

القطعان الكبيرة. 
نقل بي�ض التفريخ اإلى املعمل

من  البيض  نقل  يكون  ما  غالباً 
إلى  بالمزرعة  البيض  حفظ  صالة 
بظاهرة  مصحوباً  التفريخ  معمل 
ت��ع��ري��ق ال��ب��ي��ض، وه���ي ظ��اه��رة غير 
بقدر  تجّنبها  ويُفّضل  فيها  مرغوب 
اإلمكان إذ قد تُحدث كسوراً وشروخاً 
أثناء النقل. وال توجد معلومات أكيدة 
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على  البيض  نقل  تأثير  إل��ى  تشير 
توفر  أن  يجب  ول��ك��ن  فقسه،  نسبة 
اإلدارة سيارات مجهزة تستطيع نقل 
البيض بهدوء ويسر؛ وهذا يتطلب أن 
يقلل  بنظام  مجهزة  السيارات  تكون 
ما أمكن من اهتزاز البيض أو إلحاق 
ضرر به. ويكون هذا النظام مجموعة 
من النوابض تقوم بعزل هيكل السيارة 
بسبب  تحدث  التي  ال��ص��دم��ات  ع��ن 
عجالتها، مع وجود طرق توصيل من 
على  التفريخ،  ومعمل  المزرعة  وإلى 
الطرق وصيانتها  تمهيد هذه  يتم  أن 

بشكل دائم. 
ال��ت��ب��ري��د  ي��ت��م  ال��م��ه��م أن  وم����ن 
أن  ويجب  البيض  بسيارة  المناسب 
سبق  التي  بمواعيده  السائق  يلتزم 
تحديدها له من قبل اإلدارة، إلى حد 
في  وه��و  بالتوقف  ل��ه  السماح  ع��دم 
طريقه، إذ إنه من الممكن أن تتعرض 
السيارة ألشعة الشمس المباشرة مع 
عدم االستفادة من حركة الهواء على 

سطحها.
لفترات  ول��و  السيارة  وق��وف  إن 
قصيرة قد يرفع درجة حرارة البيض 
النمو  ب���دء  خ��الل��ه  يمكن  ح���دٍّ  إل���ى 

هذا  فإن  ذكره،  سبق  وكما  الجنيني. 
إن  يجب  إذ  ب��ه،  مرغرب  غير  النمو 
يكون النمو الجنيني في أدنى درجاته 
ويتم  التفريخ،  معمل  إلى  يصل  حتى 
كما  البيض.  في غرفة حفظ  وضعه 
أو  البيض ألشعة الشمس  أن تعرض 
من  قصيرة  لفترات  السيارة  وق��وف 
األجّنة  بقاء  فرص  يقلل  أن  الممكن 

على قيد الحياة.
بعد تسليم البيض لمعمل التفريخ 
البيض  حفظ  غرفة  في  وضعه  يتم 
على درجتي حرارة ورطوبة مالئمتين 
تتعدى خمسة  الوقت، لمدة ال  طوال 
أي����ام م��ت��ض��م��ن��ة وق����ت ال���وض���ع في 
الرطوبة في  أجهزة  وتلعب  المزرعة. 
صاالت حفظ البيض وتبريده بمعمل 
التفريخ دوراً بالغ األهمية، ولها تأثير 
الفقس  نسبة  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى  واض���ح 

وجودة الكتكوت.
ومن المهم أن يكون سقف صالة 
ك��اٍف  بشكل  مرتفعاً  البيض  حفظ 
وذلك لتوفير حركة جيدة للهواء، مع 
العلم أن وضع البيض قريباً جداً من 
مواضع  ظهور  إل��ى  ي��ؤدي  ال��ج��دران 
البيض  دافئة سواء كان في صناديق 

التي  المزارع  في  البيض  عربات  أو 
لذا،  الفقس؛  على  سلبي  تأثير  لها 
يجب إبعاد البيض عن تلك األماكن. 

وه��ن��ا ت��ج��در اإلش������ارة إل���ى أن 
البيض الكبير يحتاج إلى عناية أكبر 
لتقليل  ومعاملته،  وتداوله  نقله  أثناء 
وغير  المنظورة  وال��ش��روخ  الكسور 

المنظورة إلى أدنى حد.
تخزين  غ��رف��ة  ت��ك��ون  أن  وي��ج��ب 
كافية،  سعة  ذات  وحفظه  البيض 
تتسع  أن  األق��ل  على  يمكنها  بحيث 
طاقة  ت��ك��ف��ي  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ض  لكمية 
على  أسبوع  لمدة  التفريخ  ماكينات 
الحرارة  درج��ة  وتعتمد  تقدير.  أق��ل 
بصالة تبريد البيض على الوقت الذي 
إيداعه،  يتم  حتى  البيض  فيه  يمكث 

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

درجة الحرارة على 18-19م.
ب- في حالة 7-10 أيام تخزين، تثبت 

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

درجة الحرارة على 14-25م.
وم���ن ال���ض���روري ت��وف��ي��ر رط��وب��ة 
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نسبية في حدود 80-85٪. ويالحظ 
أن نسبة الفقس سوف تنخفض بعد 
فترة حفظ 6-4 أيام بمقدار ٪2-1، 
بعد ذلك تنخفض بنسبة 1-2٪ لكل 
يوم زيادة عن ذلك، وهذا يعتمد على 
الساللة،  ن��وع  منها  ع��دي��دة،  عوامل 
وعمر القطيع، وظروف غرفة تبريد 

البيض، وعوامل أخرى كثيرة.
وي���وج���د ال���ع���دي���د م���ن ال��ط��رق 
ال��س��يء  األث����ر  لتقليل  واألس��ال��ي��ب 
لفترات طويلة، منها  البيض  لتخزين 

ما يلي:
1- ترك البيض في صناديق مغلقة.

القمة  وض��ع  مع  البيض  تخزين   -2
الصغيرة إلى األعلى.

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

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

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

ونحو 1.5جم خالل 21 يوماً. 

مقدار  على  القطيع  عمر  ويؤثر 
المحتمل  وم��ن  المفقودة،  الرطوبة 
االنخفاض  عن  ناتجاً  ذلك  يكون  أن 
لذلك،  البيضة. وتبعاً  في نوع قشرة 
ت��س��ج��ل ن��س��ب��ة أع��ل��ى م���ن ال��ن��ف��وق 
القشرة  ذات  البيض  ف��ي  الجنيني 
في  الزائد  الفقدان  وي��ؤدي  الرديئة. 
الرطوبة إلى خفض نسبة الفقس إذ 
إلجهاد  تعرض  قد  يكون  الجنين  إن 

الجفاف الجزئي قبل التحضين.
غرفة  في  الهواء  ي��دور  أن  يجب 
ح��ف��ظ ال��ب��ي��ض ب��واس��ط��ة م����راوح، 
يوضع  أو  يحفظ  أال  يجب  فالبيض 
وقد  التدفق.  طلق  ه��واء  مجال  في 
أظهر بحث أن تغطية عربات البيض 
وزن  يحسن  متدٍل  بالستيكي  بغطاء 
ال��ك��ت��ك��وت ون��س��ب��ة ال��ف��ق��س. وي��وج��د 
برهان قاطع على تأثير فترة تخزين 
)درج��ة  التخزين  وظ���روف  البيض 
الهواء(  وحركة  والرطوبة،  الحرارة، 
على الزيادة في وزن بداري التسمين.

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

لبعض األجّنة. 
التفريخ

توجد مدرستان تختلفان بدرجة 
كبيرة حول ما يجب عمله قبل إيداع 

يجب  ه��ل  ال��م��ف��ّرخ��ات.  ف��ي  البيض 
بالتدفئة  التفريخ  لبيض  ال��س��م��اح 
تدريجياً بعد خروجه من صالة تبريد 
البيض وقبل إيداعه في المفّرخات؟ 
من  مباشرة  دفعه  يتم  أن  يجب  أو 
إلى  وت��ب��ري��ده  البيض  حفظ  ص��ال��ة 
إجراء  دون  من  مباشرة،  المفرخات 
وقبل  ل��ه  المسبقة  التدفئة  عملية 
وضعه بالمفّرخات؟ وال يوجد جواب 
دقيق لهذا التساؤل؛ فكل فريق يعمل 
واألسلوبان  وقناعته،  رؤيته  حسب 

متبعان.
فإن  العملية،  النظر  جهة  وم��ن 
على  بالكامل  يعتمد  اإلج���راء  ه��ذا 
ال��ت��ف��ري��خ  ك����ان ف���ي م��ع��م��ل  م���ا إذا 
البيض  بتدفئة  تسمح  كافية  مساحة 
ما  إل��ى  إض��اف��ة  أوال،  إي��داع��ه  قبل 
على  التفريخ  ماكينة  بمقدرة  يتعلق 
الوصول إلى درجة الحرارة المالئمة 
إلى  ساعة  )من  قصيرة  فترة  خالل 
المقدرة في  وهذه  تقريباً(.  ساعتين 
الوصول لى درجة الحرارة المالئمة 
تختلف من شركة مصّنعة إلى أخرى. 
ماكينات  م��ن  ك��ث��ي��راً  أن  وي��الح��ظ 
التفريخ الحديثة غير مصممة لتوفير 
طاقة تسخين كافية، بحيث تستطيع 
رفع درجة حرارة البيض بشكل مرٍض 

وفي وقت مالئم.
ال��ب��ي��ض  إي������داع  ي��ت��م  أن  ب��ع��د 
التفريخ  عمليات  تبدأ  بالمفرخات، 
بدقة  نبحث  أن  ونحتاج  األساسية. 
لعمليات  المحركة  القوى  عن  أكثر 
النامي  فالجنين  الجنيني،  التطور 
التي  البيضة  بقشرة  محاطاً  يكون 
خاللها  من  وتتم  الحماية،  له  توفر 
لألكسجين  الغازي  التبادل  عمليات 
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ومجّهزة  ال��ك��رب��ون،  أوكسيد  وث��ان��ي 
لفقد الماء من البيض كما أن القشرة 
للكالسيوم  ال��رئ��ي��س  ال��م��ص��در  ه��ي 
الفهم  ه��ذا  الجنيني.  للنمو  ال���الزم 
يجب  األهمية  بالغ  القشرة  لوظائف 
أن يكون دافعاً أكثر لبذل مجهود أكبر 
لتجنب حدوث شروخ بها ومحاوالت 

تحسين جودتها.
توضح البيانات حول نفوق األجّنة 
المبكر ونفوق األجّنة المتأخر والبيض 
الناقر مقارنة بقشر البيض الفاقس، 
وجود تناقص في درجة المسامية في 
قشر البيض الذي حدث فيه النفوق 
الناقر؛  والبيض  والمتأخر  المبكر 
نفقت  األج��ّن��ة  ه��ذه  أن  يعني  وه���ذا 
داخل قشرة البيضة بسبب قلة عدد 
المساّم الموجودة على قشرة البيضة 
والالزمة للتنفس الطبيعي، بمعنى أن 
نقص المسام على قشرة البيضة قد 
األجّنة.  هذه  نفوق  في  السبب  يكون 
كما وجد أن عدد هذه الثغور بقشرة 
نفوق  في  السبب  يكون  قد  البيضة 
أن عدد هذه  كما وجد  األجّنة.  هذه 
للسالالت  البيض  قشرة  في  الثغور 
للسالالت  نفسه  العدد  هو  الحديثة 
ف��ي حجم  ال���زي���ادة  أن  أي  ال��ب��ري��ة، 
حجم  ف��ي  زي���ادة  تقابله  ل��م  البيضه 
المسام، وكأن من المفترض أن يزيد 
حجم المسام بمقدار 27٪ من حجمه 
األصلي لكي يقابل الزيادة في حجم 
األجّنة في السالالت الحديثه، ولكي 
الطبيعيه0  التنفسيه  بوظائفه  يقوم 
وبسبب عدم حدوث ذلك، فإن فرص 
النجاح لجنين ال يستطيع أن يتنفس 
ينصح  وال  قليلة.  ستكون  بسهولة 
العلف  تركيب  في  التدخل  بمحاولة 

للحصول على قشرة بيض أكثر قوة، 
نمو  أو  الجنيني  التنفس  ناحيه  من 

الجنين نفسه.
ق�ضره البي�ضه

بما أننا نعد قشرة البيضه بمثابة 
الرئه المطلوبه لتنفس الجنين ونموه، 
نفحص  أن  إل���ى  ح��اج��ه  ف��ي  ف��إن��ن��ا 
بعناية مكّونات الجهاز التنفسي لتلك 
الرئة0 بالنسبة. لقشرة البيضة فإنها 
تحتوي على طبقه متصلبة )كيوتكل( 
السطح  على  ال��واق��ي  البروتين  م��ن 
البيضة  وقشرة  للبيضة،  الخارجى 
مالئمة تماما لوظيفتها وتحتوي على 
البيضة.  قشره  تجتاز  التي  الثغور 
غشاءان:  البيضة  قشرة  على  ويوجد 
الكوريو-  غ��ش��اء  ث��م  القشرة  غ��ش��اء 
يتدفق  طريقه  ع��ن  ال���ذي  ألنتويس 
نمو  ويكتمل  وإليه،  الجنين  من  الدم 
أيام من  الغشاء في نحو عشرة  هذا 

التفريخ )التحضين(0 
وقبل اكتمال نمو غشاء الكوريو- 
النتويس، يظل الجنين يتنفس بواسطة 
التلقائي( من خالل  )المزج  النافذية 
إلى  ومنها  األلبومين  إل��ى  ال��م��س��اّم 
يقبع  حيث  وتوجد  الهوائية.  الغرفة 
الجنين الصغير جداً أسفلها مباشرة 
ضرورة ملحة لحدوث التبادل الغازي 
لمراحل النمو الجنيني المبكرة جداً. 
وقد ال يكون التبادل الغازي متناسباً 
بسبب  المطلوبة  االح��ت��ي��اج��ات  م��ع 
وبالتالي  الكبير،  ال��وراث��ي  التحّسن 
كبر حجم الجنين وبقاء حجم الثغور 
وعددها ثابت لم يطرأ عليه أي تغيير. 
ومن المحتمل أن يكون هذا هو السبب 
في زيادة النفوق الجنيني المبكر في 

من  عديد  وفي  الحديثة.  السالالت 
الحاالت، تكون قشرة البيضة سميكة 
أكثر من المطلوب، وهذا يعيق عملية 
التبادل الغازي. ولسمك القشرة داللة 
مراحلها  في  األجّنة  نفوق  على  أكبر 
في  األجّنة  نمو  مع  بالمقارنة  األولى 
زيادة  من  بعض  المتأخرة،  المراحل 
مقدرة  بسبب  البيضة  قشرة  سماكة 
األجّنة األكبر على نزع الكالسيوم من 
قشرة البيضة والبعض اآلخر من تلك 
السماكة الزائدة بسبب تكليس مفرط 

لقشرة البيضة.
اجلنني النامي

ي���س���ت���خ���دم ال���ج���ن���ي���ن ال���ن���ام���ي 
األك��س��ج��ي��ن ف��ي ن��م��وه وي��خ��رج ثاني 
كفضالت  وال��م��اء  الكربون  أوكسيد 
ناتجة. وهذا الماء يجب أن يفقد من 
متاحة  المساحة  كانت  إذا  البيضة 
عملية  لحدوث  الهوائية  الغرفة  في 
مساحة  توفر  وهذه  الغازي.  التبادل 
ويبدأ  داخلياً  البيضة  لينقر  للجنين 
خارجياً  ينقرها  أن  فبل  التنفس  في 

ويتم الفقس. 
يجب أن تفقد البيضة نحو 12-
بواسطة  االب��ت��دائ��ي  وزن��ه��ا  م��ن   ٪14
داخلياً،  البيضة  نقره  عبر  الجنين 
وه����ذا ي��ض��م��ن ال���ت���وازن ال��م��ن��اس��ب 
ثاني  وإنتاج  األوكسجين  بامتصاص 
أوكسيد الكربون واالستفادة من كيس 
الماء  َفْقد  أن  الواضح  الصفار. ومن 
من البيضة يكون ضرورياً ليوفر مكاناً 
التجويف  حجم  )لزيادة  البيضة  في 

الهوائي( لدخول األكسجين.
الجنيني  ال��ن��م��و  م��رح��ل��ة  أث��ن��اء 
المتأخرة  المراحل  وأث��ن��اء  المبكرة 
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الداخلي  بالنقر  الجنين  يقوم  عندما 
والتحول من التنفس الغشائي الكوريو 
التنفس الرئوي، يمّر  -ألنتويسي إلى 
التنفس خالل هاتين المرحلتين بوقت 

حرج وترتفع نسبة النفوق الجنيني.
عوامل اأخرى لها تاأثري على منو اجلنني

التي  العوامل  من  العديد  هناك 
والتنفس.  الجنيني  النمو  على  تؤثر 
أهمية  بالمفرخ  ال��ح��رارة  لمقاييس 
كبرى؛ إذ يجب أن تكون نظيفة ويتم 
وتكون  واآلخ��ر.  الحين  بين  معايرتها 
التفريخ  لعملية  المثلى  ال��ظ��روف 
تؤدي  بصفة عامة حول 37.5م. قد 
درجات الحرارة األقل أو األعلى من 
هذه الدرجة إلى بطء أو سرعة النمو 

الجنيني وتدهور نسبة الفقس.
مثلى  ح��رارة  درج��ة  توجد  لهذا، 
حقيقة  تعني  والتي  التفريخ  لعملية 

وجود معدل أمثل للنمو الجنيني.
يجب ضبط درجة حرارة األجّنة 
ع��ن��د ه���ذا ال��م��ع��دل األم��ث��ل ألط��ول 
البيضة  وضع  وقت  من  ممكن،  وقت 
وحتى عملية الفقس، ويحدد مقياس 
الحرارة معدل عملية التمثيل الغذائي 
األوكسجين،  من  ومتطلباته  بالجنين 

ومعدل فقد الرطوبة من البيضة. 
يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى 
فقد رطوبة أكثر ويصحبها انخفاض 
ف���ي درج����ة رط���وب���ة ال��ت��ف��ري��خ. أم��ا 
المعدل  الحرارة عن  درجة  انخفاض 
األم��ث��ل، ف��ي��ؤدي إل��ى ت��ده��ور ظ��روف 
التمثيل  عملية  وتباطؤ  التحضين، 
التي  ال��رط��وب��ة  فقد  وقلة  ال��غ��ذائ��ي، 
التحضين؛  رطوبة  ارتفاع  مع  تتزايد 
الرطوبة  معدل سحب  فإن  وبالتالي، 

سرعة  من  أق��ل  سيكون  البيضة  من 
إنتاجها.

ت��وج��د ح��اج��ة إل��ى وج���ود ت��وازن 
الرطوبة  وسحب  الحرارة  درجة  بين 
البيضة  ح��ول  ال��ه��واء  في  الموجودة 
فإن  هذا،  حدث  فإذا  التفريخ.  أثناء 
ثاني  وف��ق��د  األوكسجين  امتصاص 
الكربون سوف يظل متعادال  أوكسيد 
قشرة  ع��ب��ر  ال��ح��رك��ة  عملية  أث��ن��اء 
متزنة.  نسبية  معدالت  في  البيضة 
كما أن معدالت فقد الرطوبة ليست 
ث��اب��ت��ة ط���وال ع��م��ر ال��ق��ط��ي��ع، وفقد 
القطعان  ف��ي  البيض  م��ن  ال��رط��وب��ة 
عنه في  نسبياً  بطيئاً  يكون  الصغيرة 
إلى  ذل��ك  ويرجع  الكبيرة.  القطعان 
القطعان  في  البيضة  قشرة  سماكة 
مساحة  وكبر  والكيوتكل  الصغيرة 
السطح. لذلك، فإن السطح التنفسي 

أكبر إذا كان القطيع أكبر. 
أيضاً  ثابتاً  الماء  فقد  يكون  ال 
أن  يظهر  إذ  التحضين؛  أي��ام  بمرور 
أثناء  ج��داً  سريعا  يكون  ال��م��اء  فقد 
التفريخ،  م��ن  األول���ى  الثالثة  األي���ام 
وبعد ذلك يبدأ باالنخفاض، ثم يزيد 
بين 18-15  ما  ثانية  الماء مرة  فقد 

يوماً من التفريخ في الدجاج. 
يبين هذا أن سرعة فقد الرطوبة 
في األيام الستة األولى محّتمة؛ لعدم 
وجود الجهاز الدوري كلياً. ويجب أن 
يتم فقدان الرطوبة من البيضة لكي 
الهوائية  الغرفة  إل��ى  ال��ه��واء  يدخل 
الجنين  وي��زود  الهوائي(  )التجويف 

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

من معدل امتصاص األوكسجين. 
ب��م��ج��رد ن��م��و ال��ج��ه��از ال����دوري 
كثيراً  الرطوبة  َفْقد  يقل  بالجنين، 
وبعد ذلك نرى زيادة َفْقد الماء أثناء 
تقّدم النمو الجنيني في اتجاه مرحلة 
النسبي لعملية التحضين،  االستقرار 
الجنين  فيه  يبدأ  ال��ذي  الوقت  عند 
بالنقر الداخلي للغرفة الهوائية ليبدأ 

التنفس من خالل رئتيه. 
لزيادة  حاجة  وج��ود  يبين  وه��ذا 
الجنين  قيام  عند  الماء  فقد  معدل 
ب��ال��ن��ق��ر ال��داخ��ل��ي ل���داخ���ل ال��غ��رف��ة 
الهوائية والذي يتزامن تماماً مع وقت 

النقل.
�ضبط فقدان الرطوبة

يتم ضبط معدل فقدان الرطوبة 
بواسطة  والمفقسات  المفرخات  في 
المبتل،  وال��م��ي��زان  ال��ج��اف  الميزان 
ب��وض��ع��ه��م��ا ف���ي ك���ل م���ن ال��م��ف��رخ 
من  البيض  ينقل  وعندما  والمفقس. 
إلى  بالمفرخ  537.5م  ح��رارة  درج��ة 
ح��رارة  درج��ة  عند  بالمفقس  537م 
تزداد  سوف  نفسها,  المبتل  الميزان 
وقت  ف��ي  بالفعل  النسبية  الرطوبة 
بأنه  يخبرنا  وكأنه  الجنين  فيه  يبدو 
نسبية  رطوبة  إلى  األقل  على  يحتاج 

ثابتة إذا لم تكن أقل.
مثاًل  مبكراً,  البيض  نقل  تم  إذا 
وذل��ك  التحضين  م��ن  ي��وم��اً   17 بعمر 
للحاجة للمفرخ, أو لكي يتم االنتهاء من 
العمل مبكراً أو غير ذلك من األسباب, 
ارتكبنا خطأ كبيراً. فبعملنا  نكون قد 
أثرنا  نكون قد   – المبكر  النقل   – هذا 
على َفْقد الماء الضروري لعملية فقس 
الجنين في وقت حرج جداً. وقد نرى 
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في  أفضل  بشكل  يفقس  البيض  أن 
بالتالي,  المفقس.  في  عنه  المفرخ، 
ف��إن��ن��ا ن��ح��ت��اج إل���ى ت���رك ال��ب��ي��ض في 
لنضمن  أط��ول؛  لفترة  المفرخ  ظروف 

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

البيض مع إحداث مشاكل أخرى.
درجات احلرارة

مقاييس  م��ع��اي��رة  ت��ت��م  أن  ي��ج��ب 
وأخرى،  فترة  بين  والرطوبة  الحرارة 
لما لذلك من أهمية كبيرة. فإذا أهمل 
ذل��ك ق��د ال ت��ك��ون درج���ات ال��ح��رارة 
الفعلية للميزان الجاف والمبتل داخل 
درج��ات  ه��ي  ب��ال��ض��رورة  الماكينات 
المطلوبة  نفسها  والرطوبة  الحرارة 
المعايرة  عملية  وإه��م��ال  بالمفرخ. 
إج��راء  وإهمال  اإلدارة  لسوء  نتيجة 
له  ع��دة  ح��االت  في  الصيانة  عملية 
عواقب وخيمة؛ فكثير ما وجدنا في 
الماكينات أن شرائط الرطوية داخلها 
تكون  أو  أمالح  عليها  ومتراكم  جافة 
شريط  خ��زان  يكون  أو  نظيفة,  غير 
الرطوبة جافاً وهذا ال يعطي القراءة 
وبالتالي,  الرطوبة,  ع��ن  الصحيحة 
في  الفقدان  مقدار  تحديد  يمكن  ال 

الرطوبة من البيض.
قطعان  ف��ي  المبكر  ال��ن��ف��وق  إن 
فقدان  أن  سببها  الصغيرة  الطيور 
الرطوبة غير مالئم، وناتج عن زيادة 
سمك قشرة البيض. والنفوق المبكر 
في القطيع األكبر سناً ناتج عن َفْقٍد 
البيضة  قشرة  كون  للماء،  جداً  كبير 
بيض  قشرة  مسطح  مع  ج��داً  رقيقة 

أكبر. 
من الشائع جداً االعتقاد أن َفْقد 
النفوق  إل��ى  ي��ؤدي  كبير  بشكل  الماء 
بالنسبة  فقط  صحيح  وهذا  المبكر, 
بيض  فإن  ولهذا,  الكبيرة.  للقطعان 
وال���ذي  الصغيرة,  ال��ط��ي��ور  ق��ط��ع��ان 
درجة  ويتم ضبط  المفرخ  في  يوضع 
الرطوبة على 527.7م من الممكن أن 
ونحصل  وصحيح  مالئم  بشكل  ينمو 
أن  على نسبة فقس عالية؛ في حين 
والذي  الكبيرة  الطيور  قطعان  بيض 
يوضع في الماكينة نفسها يتأثر بشكل 
كبير. بالنسبة لنسبة الفقس والسمة 
المبكر  النفوق  زي��ادة  فهي  السائدة 

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

الطيور األكبر سناً.
أال  وج��وب  يفسر  سبب  يوجد  ال 
إلى  فقسة  م��ن  الفقس  نسبة  تكون 
متشابهة  واح����د  ق��ط��ي��ع  ف��ي  أخ����رى 
احتياجات  أن  نجد  هنا,  من  تماماً. 
البيض الصغير لرطوبة أقل, متشابهة 
في احتياجها. أما البيض الكبير من 
يحتاج  ذل��ك  فعكس  الكبير  القطعان 

إلى رطوبة أعلى.
حساسية  أك��ث��ر  ال��ج��ن��ي��ن  ي��ك��ون 
وأوض���ح م��ؤش��راً ع��ن ح��ال��ة وظ��روف 
المفرخ من أي أدوات أخرى نستخدمها 
المعمل. فإذا وجد تذبذب واسع  في 
جداً في فقس القطيع الواحد من يوم 
إلى آخر, يجب أن يدرك مدير المعمل 

وبسرعة وجود تقلبات كثيرة وواسعة 
في ظروف المفرخ ويحاول أن يعرف 

السبب ويتداركه.
الأدوات اأو الأجهزة املطلوبة

تعمل  الماكينات  أن  من  نتأكد  لكي 
معمل  ك��ل  ع��ل��ى  ومالئم,  ج��ي��د  بشكل 
لقياس  ج��ه��از  على  يحتوي  أن  تفريخ 
الرطوبة, وهذا الجهاز قادر على قياس 
ال��ج��اف ودرج��ة  الميزان  درج��ة ح���رارة 
نقطة  ويعطي  المبتل،  الميزان  ح��رارة 
م��رج��ع��ي��ة ي��م��ك��ن ع���ن ط��ري��ق��ه��ا ضبط 
نظافة  المهم  ومن  الماكينات.  وفحص 
أجهزة القياس الحساسة. كما أن نظافة 
إذا  بخاصة  ضرورية,  الرطوبة  شرائط 

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

توفر الرطوبة المالئمة.
نظام  تملك  ألن��ك  إن��ه  تعتبر  وال 
المالئم,  بالشكل  يعمل  فهو  ترطيب 
المفرخات  فقد وجدنا رطوبة صالة 
النسبية،  ال��رط��وب��ة  م��ن  ب����٪25  أق��ل 
رغم وجود أربعة أجهزة رطوبة تعمل 

بصالة المفرخات.
التفريخ  معمل  ي��ك��ون  أن  يجب 
لتوفير  مناسب،  ب��ارت��ف��اع  ال��ت��ج��اري 
الهواء، وتركيب  مساحة كافية لخلط 
مميز للهواء الذي يتم استخدامه في 
على  مبنياً  يكون  أن  على  الماكينة 

أسس علمية. 
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التفريخ  معامل  نبني  ال  أننا  ومع 
تهوية  وب���ظ���روف  ك��اف��ي��ة  ب��م��س��اح��ة 
وض��ب��ط  إدارة  ت���م  إذا  مناسبة, 
مناسبة,  بطريقة  المتاحة  المساحة 
مشاكل  عن  أم��ا  تكفي.  س��وف  فإنها 
والتوازن  الهوائية  والقنوات  المراوح 
الهوائي.. إلخ, فإنها سوف تؤدي إلى 
الفقس  نسبة  على  واضحة  تأثيرات 

وجودة الكتاكيت.
إن حركة الهواء المناسبة ضرورية 
لنمو  ال��ك��اف��ي  األوك��س��ج��ي��ن  لتوفير 
الجنين وإلزالة ثاني أوكسيد الكربون 
لقد  الجنين.  من  الناتجة  والرطوبة 
أغفلنا رؤية هذه المتطلبات الحيوية 
تكلفة  تخفيض  على  رك��زن��ا  عندما 
هذا  ويكون  التفريخ.  معمل  تشغيل 
األمر أكثر وضوحاً في فصل الشتاء، 
إذ تغلق جزئياً فتحات معمل التفريخ 
كطريقة لحفظ الحرارة بأقصى قدر 
ممكن. وقتئذ, غالباً ما نجد مستويات 
في  الكربون  أوكسيد  ثاني  من  عالية 
الوقت  ه��ذا  في  وتظهر  المفقسات 
بصورة  النتائج  وت��ك��ون  السنة,  م��ن 
وأكثر  النائمة,  بالكتاكيت  يسمى  ما 

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

هذه األساسيات.

عمليات جتهيز الكتاكيت

بمجرد أن تفقس الكتاكيت، تبدأ 
باالعتماد  وف��رزه��ا  سحبها  عمليات 
أن  وجد  وقد  حديثة.  معلومات  على 
ب� 24  أوال  الصغيره تفقس  الكتاكيت 
الكبيرة،  الكتاكيت  فقس  قابل  ساعة 
فعاًل؛  حقيقية  مشكلة  يخلق  وذل��ك 
مساحة سطح  الصغيره  للكتاكيت  إذ 
حجمها  م��ع  تتناسب  ج���داً  صغيرة 

وتفقد سوائلها بصورة أكبر.
ومع ذلك، يظهر من خالل الخبرة 
الحقلية أنه لو تناسقت أوقات اإليداع 
م��ع أوق����ات س��ح��ب ال��ك��ت��اك��ي��ت، ف��إن 
تكون  س��وف  السوائل  َفْقد  تأثيرات 

أقل ما يمكن.
وقت  م��ن  ال��م��دة  تكون  أن  يجب 
إي������داع ال��ب��ي��ض إل����ى وق����ت سحب 
يوماً.   21 من  ج��دا  قريبة  الكتاكيت 
والرطوبة  ال��ح��رارة  درج��ات  وتعديل 
بإنجاز  يسمح  س��وف  قلياًل  للمفرخ 
الوقت الذي يريدة مدير  الفقس في 

المزرعة.

وبما أنه من األفضل منع الجفاف 
ال��م��ف��رط ل��ل��ك��ت��ات��ي��ت، ي��ك��ون بعض 
إلنجاز  ض��روري��ا  للكتاكيت  الجفاف 

التصلب المناسب للكتكوت.
ب��م��ج��رد س��ح��ب ال��ك��ت��اك��ي��ت من 
الفرز  عمليات  وإج���راء  المفقسات 
وال��ت��ح��ص��ي��ن وال��ت��ج��ن��ي��س وغ��ي��ره��ا 
م��ن ال��ع��م��ل��ي��ات، ي��ج��ب ال��ع��ن��اي��ة بها 
إليها  الهواء  تدّفق  على  والمحافظة 
التداول  مع  مريح  وضع  في  وجعلها 

الجيد لها.
أن يحدث ضرر  من السهل جداً 
اندفاعها  أثناء  الصغيره  للكتاكيت 
الفقس  ص���وان���ي  م���ن  ط��ي��ران��ه��ا  أو 
ألي س��ب��ب، خ��ص��وص��اً م��ع األج��ه��زة 

المساعدة اآللية.
المالئمة  النظافة  عمليات  تبدأ 
للسيور والصواني وصناديق الكتاكيت 
للمحافظة على أعلى جودة للكتاتيت 
ومع ذلك، فإن اإلفراط في استخدام 
معظم المطهرات يسبب أذى وضرراً 
عند  ل��ه��ذا،  ال��م��خ��اط��ي��ة.  لألغشية 
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بها  ت��ت��ص��ل  ال��ت��ي  األس��ط��ح  تطهير 
الكتاكيت، يجب الحذر والعناية بتلك 
وضع  قبل  ج��اف��ة  وجعلها  األس��ط��ح 

الكتاكيت عليها.
األخ��رى  االستقبال  منطقة  تعد 
ال��ج��دي��رة ب��اإله��ت��م��ام واإلن��ت��ب��اه هي 
التحصين  خالل  إما  الوقائي  العالج 
في معمل التفريخ أو في الماء عندما 
التربية.  بيوت  إل��ى  الكتاكيت  تصل 
الحديثة  الطيور  لقطعان  يكون  قد 
النمو  الثقيلة في معدل  األوزان  ذات 
بعض الصعوبات في اإلصابة بعدوى 
هي  هذه  نواجه  أن  ويمكن  بكتيرية، 

المشاكل بالعالج الوقائي.
وم���ع ذل���ك، ي��ج��ب أن ن��ح��دَّ من 
اس��ت��خ��دام ال��ع��الج ال��وق��ائ��ي ال��ذي 
ففي  الكتكوت؛  إنتاج  تكلفة  من  يزيد 
هذا،  العالج  تستدعي  التي  الحاالت 

ينبغي إجراؤه.
الكتكوت  ج���ودة  ض��م��ان  عملية 
يمكن  وال  للغاية  معقدة  عملية  هي 
أن يحكم فيها على أساس  للشخص 

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

أن تبين بقدر ضئيل حالته.
م�ضادر التلوث

بتلوث  ال��ت��ل��وث  ت��رت��ب��ط م��ص��ادر 
ابتداء  المراحل،  مختلف  في  البيض 
م��ن ع��م��ل��ي��ات وض���ع ال��ب��ي��ض وحتى 
يكون  ال��ت��ل��وث  م��ص��ادر  أول  فقسه. 

مرور  فعند  الدجاجة.  مخرج  داخ��ل 
البيضة في المخرج، تتلوث البكتيريا 
التلوث  وهذا  األمعاء.  في  الموجودة 
قشرة  )وه��ي  الكيوتكل  بينما  يظهر 
ال��ب��ي��ض��ة( ال ت���زال رط��ب��ة ب��وض��وح. 
البيضة  تغزو  أن  البكتيريا  وتستطيع 
ولكن  المساّم؛  طريق  عن  وتخترقها 
بمجرد أن يجف سطح قشرة البيضة، 
يكون نفاذ البكتيريا إلى داخل البيضة 

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

هذا التلوث إلى حٍد بعيد.
ي��ك��ون ال��ب��ي��ض ال��م��وض��وع على 
أكثر  األرج���ح  على  واألل���واح  األرض 
أخ��رى موضع  نقطة  وت��وج��د  ت��ل��وث��اً. 
في  المبتلة  األم���اك���ن  ه��ي  اه��ت��م��ام 
العنبر، الناشئة عن أجهزة ترطيب أو 
موضوعة  تكون  والتي  مشارب  وجود 
أخ��رى  م��ص��ادر  وأي  ال��ف��رش��ة.  على 
ألقدام مبتلة يمكن أن تلعب دورا في 
أفضل  اكتمال  يمكن  ال  التلوث.  هذا 
مبتلة  مناطق  بوجود  للبياضة  تجهيز 

في عنابر التربية.
نظافة مربد املزرعة

ت��ح��ت��اج م���ب���ردات ال��م��زرع��ة إل��ى 
ولكن، يجب  ودورياً.  بانتظام  التنظيف 
يكون  التي  األي��ام  في  تنظيفها  يتم  أال 
عملية  ت��ت��م  م���وج���وداً.  ال��ب��ي��ض  فيها 
فإن  ولهذا،  الغبار،  بتحريك  النظافة 
قشرة  سطح  على  يحدث  قد  التلوث 
مع  البيض. ال يوجد هنا خطأ مطلقاً 
تنظيفه بطريقة  البيض، ولكن  تنظيف 
غير سليمة أسوأ بكثير من عدم غسله 

على اإلطالق. لن تفعل نظافة البيض 
التي  البكتيريا  لمنع  شيئاً  بالمزرعة 
من  البيضه  ق��ش��رة  بالفعل  اخ��ت��رق��ت 
التسبب في تلفها. ولكن النظافة سوف 
الحالي  البكتيري  العدد  وتقلل  تنقص 
بسرعة  يتضاعف  ال��ذي  القشرة  على 

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

نظم الترطيب.
ي��ج��ب ض��ب��ط أن��ظ��م��ة ال��ت��ب��ري��د 
دوري��اً  التفريخ  معامل  ف��ي  بالتبخير 
وبانتظام، مع تطهير خزاناتها، على أن 
لمنع  بانتظام  بها  الفالتر  تنظيف  يتم 
جراثيم الفطريات. ويجب أن يبذل كل 

جهد مستطاع لمنع ابتالل البيض.
م��ا نسمح  م��ع ذل���ك، نحن غ��ال��ب��اً 
ل��م��ع��دات معمل  ال��ب��ي��ض  ب��م��الم��س��ة 
اعتقدنا  إذا  كبير  خطأ  وهو  التفريخ، 
نستخدم  أننا  بحجة  مقبول  ذل��ك  أن 

المطهرات.
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ونظرياً، يجب أال ترتفع الرطوبة 
فعلياً أثناء التفريخ حتى تبدأ الكتاكيت 
الدجاجة  طريقة  فهذه  الفقس.  في 
ويتزايد  بيضها.  حضانة  ف��ي  األم 
بسبب  المفقس  في  البكتيري  النمو 
والتبكير  المتوفرة،  الرطوبة  كمية 
تكاثر  إل��ى  ي��ؤدي  الرطوبة  زي��ادة  في 
أكثر للبكتيريا التي سوف تظهر أثناء 
األساسي  ال��ش��يء  الفقس؛  عمليات 
أمكن  ما  التقليل  ونحاول  نناور  أننا 
من تعّرض الكتاكيت الصغيرة للعدوى 

البكتيرية أو الفطرية.
حماية  بدرجة  الكتاكيت  تفقس 
جهازها  شاملة  محدودة،  ميكانيكية 
ذلك صحيحاً،  يكن  لم  إذا  المناعي. 
قيد  على  كتاكيت  لدينا  يبقى  فلن 
التلوث  درج��ة  بسبب  مطلقاً  الحياة 
عمليات  وأث��ن��اء  طبيعياً.  ال��م��وج��ودة 
التفريخ، يجب أن نتذكر أن البكتيريا 
من  إم��ا  الطيور  تدخل  والفطريات 
ال��رئ��ة  إل���ى  أو  ال��س��رة  فتحة  خ���الل 
عند  أو  التنفس  عمليات  خ��الل  من 
الكتكوت  ويستطيع  الكتاكيت.  حقن 
تلك  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ن  نفسه  حماية 
الكائنات التي تهاجمه، ولكن الحماية 
يصمد  تجعله  فربما  محدودة،  تكون 

ويتحمل، لكن فترة قصيرة.
التنظيف والتطهري

ال��ج��ان��ب اآلخ���ر واألك��ث��ر أهمية 
الجنيني  النمو  إدارة  تحسين  ف��ي 
المفرخات  المالئم في  التشغيل  بعد 
على  المحافظة  يكون  والمفقسات 
وتطهيرها  المحيطة  الظروف  نظافة 

تماماً.
المطهر األول في العالم لن يحتل 

للمعدات  الشاملة  النظافة  م��ك��ان 
والصاالت وجميع أجزاء المعمل.

أثر  التفريخ  معامل  من  ولكثير 
يعتمد  عتيق,  ف��ك��ر  بمعنى  قديم, 
ال��ذي  ال��ف��ورم��ال��ده��ي��د  مطهر  ع��ل��ى 
يستطيع أن يقضي على كل الكائنات 
ال��ع��ض��وي��ة ال��دق��ي��ق��ة أو ال��ك��ث��ي��ر من 
النقص والقصور في برامج التنظيف 
الكثير  فيه  اعتقاد  وه��ذا  والتطهير, 
الفورمالدهيد  فمطهر  المحاذير  من 
يصعب  ص��ارم��ة  بتقييدات  م��ح��اط 

العمل بها.
المعامل  بعض  ف��إن  ذلك,  وم��ع 
على  لها  ق��درة  ال  بالفعل  أنها  تجد 
من  الفورمالدهيد  إزال���ة  أو  تغيير 
ن��ظ��ام��ه��ا؛ وي��رج��ع ذل���ك إل���ى وج��ود 
الكتاكيت.  جودة  في  خطيرة  مشاكل 
العديد من  يوجد  أخرى,  ناحية  ومن 
م��ع��ام��ل ال��ت��ف��ري��خ ف��ي ك��ل م��ك��ان في 
العالم ال تستعمل الفورمالدهيد منذ 
ذات  كتاكيت  ولديها  عديدة  سنوات 

جودة عالية.
وم���ن ال��م��ح��ت��م��ل وج����ود أس��ب��اب 
)بين  ال��ت��ع��ارض  ذل��ك  تمثل  ع��دي��دة 
وَمن  الفورمالدهيد  يستعملون  َم��ن 
األسباب  هذه  وأول  يستعملونه(.  ال 
والتي  للبيض  نظيفة  معدات  وج��ود 
المعامل.  ب��ع��ض  ف��ي  عليها  يعتمد 
أن  ه��و  فيه،  ش��ك  ال  وال���ذي  الثاني، 
البعض اآلخر لديه وظيفة إدارة نمو 
أن  بمعنى  أفضل،  وجه  على  األجنة 
لتهيئة  والعملية  العلمية  اإلدارة  لديه 
كل الظروف وتوفير المناخ المناسب 

لنمو هذه األجنة.
وعلى الرغم من أن معظم البيض 

أو كله يحتوي سطح قشرته على بعض 
معمل  دخوله  عند  البكتيري  التلوث 
متفق  ج��ه��وداً  ه��ن��اك  ف��إن  التفريخ؛ 
عليها ومنظمة للمحافظة على قشرة 
البيضة جافة لمنع هذه الملوثات من 
أن تصبح ضارة. فمن السهل الحفاظ 
على الحمل الميكروبي تحت المراقبة 
مع  بفاعلية  البكتيريا  تنمو  ال  حتى 
الحصول على نسبة الفقس المرتفعة 

والجودة العالية.
الربامج التبادلية للتطهري

ي��ن��ص��ح ب��ع��ض ال��م��ت��خ��ص��ص��ي��ن 
بمعامل التفريخ بالتطهير بالتبادل على 
الكائنات  لمنع  وذلك  روتيني  أساس 
العضوية الدقيقة من مقاومتها وعمل 
كان  إذا  بها  وينصح  ضدها.  مناعة 
برنامج النظافة والتطهير ال يقتل كل 

الكائنات العضوية الدقيقة.
لجميع  واض��ح��اً،  يكون  أن  يجب 
ال��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي ه���ذ ا ال��م��ج��ال، إن 
الكائنات العضوية الدقيقة إذا ماتت 
جديدة،  ساللة  إلى  تتحول  ال  فإنها 
أكثر  تصير  أو  طفرة  لها  يحدث  أو 

مقاومة أو يحدث لها أي تغيير.
إذا وجد أن معمل التفريخ بحاجة 
على  للمحافظة  بالتناوب  التطهير 
جودة برنامجه، فإنه من المحتمل جداً 
أن يكون البرنامج الفعلي المستخدم 
ال يقوم بإبادة وقتل الكائنات العضوية 
ال��دق��ي��ق��ة )ب��ك��ت��ي��ري��ا، ف��ي��زروس��ات، 
من  المالئم،  بالشكل  إلخ(  فطريات، 
برنامج  لديك  يكون  أن  ج��داً  المهم 
بدالً  وصحيح  كامل  وتطهير  تنظيف 

من أن يكون لديك مطهرات معينة.
يجب أن يعتمد اختبار المطهرات 
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من  ب��دالً  ككل،  البرنامج  تكلفة  على 
البرنامج.  في  الفردية  الوحدة  تكلفة 
وت���واف���ق ال��م��ط��ه��رات وت��ك��ام��ل��ه��ا مع 
بعضها بعضاً، ومع ممهدات التطهير 
المستخدمة له تأثير ودور حاسم في 

نجاح برنامج التنظيف والتطهير.
املطهر  ت�ضتخدم  ال��ت��ي  الأج��ه��زة 

ك�ضباب

ك��ث��ي��ر م����ن ال���ش���رك���ات ج��رب��ت 
ضباب  ب��ص��ورة  المطهر  اس��ت��خ��دام 
الستبدال غاز الفورمالدهيد. وتوجد 
التفريخ  معامل  ف��ي  تستخدم  نظم 
أنحاء  جميع  لتطهير  بكفاءة  تعمل 
فتقوم  أوت��وم��ات��ي��ك��ي  بشكل  المبنى 
بتطهير ماكينات التفريخ والمفقسات 
بانتظام، وعلى مراحل متقاربة، وذلك 
المستمر  الميكروبي  النمو  بسبب 
ال��ف��ق��س،  عملية  ط����وال  وال��ن��ش��ي��ط 
وال��م��ط��ل��وب إل���ى أدن���ى ح��د ممكن، 
بشكل متكرر، وعلى مراحل متقارب؛ 
مستوى  أقل  على  عموماً  للمحافظة 

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

للجهاز التنفسي.
وف�����ي م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اس��ت��خ��دام 
المطهرات في نظم أجهزة الضباب، 

فإنها ذات تأثير مثالي على الجنين.

من  ال���ع���دي���د  أن  وج���دن���ا  وق����د 
المستعملة  ال��ش��ائ��ع��ة  ال��م��ط��ه��رات 
الذي  الكيوتكل  بروتين  مع  تتفاعل 
يؤثر على تنّفس الجنين، معتمداً على 
المطهر؛ وقد تزيد أو تنخفض نسبة 
سوف  وبوضوح،  للماء.  البيضة  فقد 
يؤثر ذلك على قطعان الطيور الكبيرة 
ونسبة  مختلف  بشكل  وال��ص��غ��ي��رة 

الفقس وجودة الكتاكيت أيضاً.
أن  ال��ت��ف��ري��خ  معمل  م��دي��ر  ع��ل��ى 
في  ال��وزن  َفْقد  معدالت  بين  يقارن 
البيض  مع  بالمطهر  المعامل  البيض 
نقطة  على  للحصول  المعامل،  غير 
مرجعية في ما يتعلق بتأثير المطهر 
على تنفس الجنين. إذا وجدنا أن فقد 
الماء يزداد أو ينقص، فإن ذلك يشير 
إلى ضرورة ضبط الرطوبة على نحو 
المحافظة  يمكننا  وبالتالي  مالئم؛ 

على نسبة الفقس وجودة الكتكوت.
الفورمالدهيد

ت���وج���د أس��ئ��ل��ة ت��ت��ك��رر ك��ث��ي��راً 
الفورمالدهيد  استبدال  بخصوص 
بديل  يوجد  التفريخ. فال  معامل  في 
للفورمالدهيد.  معقد(  )وغير  بسيط 
التفاعل  في  التعقيد  عن  ناتج  وهذا 
ب��ي��ن م��خ��ت��ل��ف ال��م��ط��ه��رات وق��ش��رة 
البيضة, إضافة إلى نظم إدارتنا. فقد 
محلوالً  ببساطة  الفورمالدهيد  كان 
س��ه��اًل ج���داً وي��ع��م��ل م��ع ك��ل أش��ك��ال 

اإلدارات.
حديثاً  واخ��ت��ب��رن��ا  فحصنا  لقد 
ال��ع��دي��د م��ن أن����واع ال��م��ط��ه��رات بما 
فيها الفينول, والكوات, والهيدروجين 
ه��ذه  ك���ل  واألوزون.  بيروكسيد, 
المطهرات لها تأثير على تنفس قشرة 

تم  إذا  ضبطها  يمكن  ولكن  البيضة, 
ذلك,  ومع  بشكل مالئم.  استخدامها 
مخاطر  لها  المطهرات  هذه  كل  فإن 
على الصحة العامة، وذلك باتحادها 
وفي  تنافرها.  أو  بعضاً  بعضها  مع 
تقريباً  ل��ه  معظمها  ف��إن  الحقيقة، 
نفسها،  ال��ف��ورم��ال��ده��ي��د  م��خ��اط��ر 
غير  تقريباً  أنها  هو  واحد،  باستثناء 

محدثة لألمراض السرطانية.

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

كوسيلة لتجّنب مالمستها للجسم.

تستطيع  م��ادة  هناك  كانت  وإذا 
الدقيقة,  العضوية  ال��ك��ائ��ن��ات  قتل 
األذى  إلحاق  بسهولة  تستطيع  فقد 
ومن  أي��ض��اً.  بمستخدمها  وال��ض��رر 
األس��وأ  تفترض  أن  والتبصر  العقل 

قبل استخدامها.

ف����ي م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اس���ت���خ���دام 
ال  معينة,  عملية  في  الفورمالدهيد 
التساؤل  نفسك  على  تطرح  أن  ب��د 
التفريخ  معامل  ك��ان��ت  إذا  ال��ت��ال��ي: 
ذات  كتاكيت  إنتاج  تستطيع  األخ��رى 
مساوية  فقس  نسبة  مع  عالية  جودة 
أو أفضل مما أفعل من دون استخدام 
الفورمالدهيد, عندئِذ يجب أن أسأل 
م���اذا ع��ن ب��رن��ام��ج إدارت����ي الخاص, 
الفورمالدهيد,  فيه  أستخدم  وال��ذي 

والذي يسبب لي هذه المشكلة؟
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مميزات اختبار الإليزا. 
اختبار سهل التطبيق يمكن إجراءه . 1

في أي مختبر. 
اختبار سريع حيث يمكن الحصول . 2

على النتائج في غضون 2 ساعة. 
آلية . 3 بطريقة  استخدامه  يمكن 

العينات  م��ن  كبير  ع��دد  لفحص 
مادية  وبتكلفته  قصير  وق��ت  في 

رخيصة نسبياً.
متعددة . 4 ألن��واع  استخدامه  يمكن 

مسببات  ال��ف��ح��وص��ات ض��د  م��ن 
مرضية مختلفة.

ي��س��ت��خ��دم ل��ت��ق��ي��ي��م االس��ت��ج��اب��ة . 5
ب��اإلض��اف��ة  للتحصين  المناعية 
للصوص  األمية  المناعة  لتقييم 

وتقييم جودة الصوص.
للتأكد . 6 القطعان  لمتابعة  يستخدم 

من خلوها من األمراض.
وحساسية  بخصوصية،  يتميز 

جيدة.
تف�ضري  عند  الهامة  الع��ت��ب��ارات 

نتائج اختبار الإليزا:

ت��وج��د ال��ع��دي��د م��ن االع��ت��ب��ارات 
القائمين  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة 
ب���إج���راء اخ��ت��ب��ار االل���ي���زا وك��ذل��ك 
المعنيين  واالستشاريين  المختصين 
في  وضعها  االختبار  نتائج  بتفسير 
االعتبار عند دراسة وتفسير النتائج، 
تقييم  على  الحصول  بهدف  وذل��ك 
صحيح للنتائج التي سوف يبنى عليها 

اتخاذ القرار المناسب، ويمكن إجمال 
ف��ي عشرة  الهامة  االع��ت��ب��ارات  ه��ذه 

نقاط على النحو التالي:
1- اختيار العينة املنا�ضبة:

المناسبة  العينات  اختيار  يجب 
للحصول  والكمية  النوعية  حيث  من 

على نتائج يمكن الوثوق بها.
نوعية العينات:

)السيرم(  المصل  يكون  أن  يجب 
صالح لالستخدام وال يؤثر على نتائج 

االختبار.
يجب فصل مصل الدم )السيرم( 
ال��دم  تحلل  تمنع  سليمة  ب��ط��ري��ق��ة 

.)Haemolysis(

الوصايا العشر... 
في تفسير نتائج اإلليزا 

 Enzyme Linked Immuno( يعتبر اختبار اإلدمصاص المناعي المرتبط باإلنزيم المعروف اختصاراً باسم اإلليزا
Sorbant Assay, ELISA( من أهم االختبارات المناعية )السيرولوجية( التي تستخدم على نطاق واسع في مختبرات 
التشخيص الخاصة بمشاريع الدواجن، حيث أن هذا االختبار له العديد من المميزات العلمية والتقنية التي تسهم 

بدرجة كبيرة في تطوير صناعة الدواجن.

د. �ضالح �ضعبان عبد الرحمن
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)السيرم(  المصل  يكون  أن  يجب 
خالي من الملوثات الظاهرية والتلوث 

البكتيري.
حجم العينة:

هو  ب��ه  المقصود  العينة  حجم 
يجب  التي  للعينات  المناسب  العدد 
الطيور  من  معين  قطيع  من  جمعها 
الحاالت  المناعة في  لقياس مستوى 

التالية:
األمهات 	• قطعان  خلو  من  التأكد 

وال����ج����دود م���ن األم�������راض مثل 
السالمونيال والميكوبالزما.

التأكد من الحالة الصحية لقطعان 	•
الدواجن أثناء اإلندالعات الوبائية 

لألمراض.
ت��ق��ي��ي��م االس���ت���ج���اب���ة ال��م��ن��اع��ي��ة 	•

للقاحات.
ي��ت��م ح��س��اب ال���ع���دد ال��م��ن��اس��ب 
للعينات عن طريق معادالت إحصائية 
ووبائية وفق عدد الطيور في القطيع 
وكذلك مدى تواجد وانتشار المرض 

.)Disease prevalence(
التالية  المعادلة  استخدام  يمكن 

في حساب حجم العينة المناسب:
 -1( ل��وغ��اري��ث��م   = العينة  حجم 
مستوى الثقة(/ لوغاريثم )1- معدل 

االنتشار(
توجد  العملية  الناحية  م��ن  ولكن 
من  يمكن  وسهلة  مبسطة  بديلة  طريقة 
ال��الزم  العينات  ع��دد  ح��س��اب  خاللها 
جمعها من قطيع الطيور )جدول رقم 1(، 

حمددات اختبار الإليزا:

على الرغم من المميزات العديدة 
الختبارات اإلليزا التي تم ذكرها في 
جعلته  وال��ت��ي  ال��م��ق��ال  ه��ذا  مقدمة 
المستخدمة  االختبارات  مقدمة  في 
أم���راض  تشخيص  م��خ��ت��ب��رات  ف��ي 
الدواجن على ناطق تجاري واسع في 
قياس االستجابة المناعية للتحصين 
االلتهاب  مثل  المختلفة  باللقاحات 

ال��ش��ع��ب ال��ه��وائ��ي��ة ال��م��ع��دي، م��رض 
من  وغيرها  والنيوكاسل  الجمبورو، 
االختبار  لهذا  أنها  غير  األم���راض، 
يجب  ال��ت��ي  ال��م��ح��ددات  م��ن  العديد 
وضعها في االعتبار وهي على النحو 

التالي:
بتقييم 	• اإلل��ي��زا  اخ��ت��ب��ارات  ت��ق��وم 

من  المناعية  لألجسام  االستجابة 
النوع )IgG( فقط.

ال ت��س��ت��خ��دم اخ��ت��ب��ارات اإلل��ي��زا 	•

من  المناعية  األجسام  قياس  في 
.IgA, IgM(( األنواع األخرى مثل

االستجابة 	• ل��ق��ي��اس  تستخدم  ال 
 Cell Mediated( المناعية الخلوية

.)Immunity, CMI
ي��ج��ب ج��م��ع ع��ي��ن��ات ف���ي ح��ال��ة 	•

اإلصابة الحادة وحالة النقاهة من 
المرض في حالة استخدام االليزا 

كاختبار مشخص للمرض.

الحد األدنى النتشار م
المرض )٪(

٪ Minimum prevalence

المعدل
Interval

احتساب 
العينات

عدد
االستخدامالعينات

11100/1100 3x300 التأكد من خلو قطعان األمهات والجدود من
األمراض مثل السالمونيال والميكوبالزما.

21010/1100 3x30 التأكد من الحالة الصحية لقطعان الدواجن
أثناء اإلندالعات الوبائية لألمراض. 3254/14 3x12

تقييم االستجابة المناعية وتحديد الوقت المناسب 4
للتحصين التالي

االستخدام الروتيني في االستقصاء لتقييم 23-18
االستجابة المناعية للقاحات.

جول رقم )1(: عدد عينات ال�صيرم الالزمة للح�صول على )95% ثقة( في تحديد المر�ض في قطعان الدواجن. 
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الأ���س��ا���س  خ���ط���وط  اإن�������س���اء   -3
ال�������ض���ريول���وج���ي���ة ل��ل��م�����ض��روع 

)Baselines(
يجب على مشاريع الدواجن القيام 
بإنشاء خطوط األساس السيرولوجية 
باسم  ي��ع��رف  م��ا  أو  ب��ه��ا  ال��خ��اص��ة 
طريق  عن  ذلك  ويتم   ،)Baselines(
برامج مجدولة محددة يتم من خاللها 
بالمشروع  الطيور  من  عينات  جمع 
منتظمة  وبصورة  متعددة  دورات  في 
وقياس األجسام المناعية بها، ومثال 
الدجاج  إنتاج  مشاريع  في  ذلك  على 
بالصورة  العينات  جمع  يتم  الالحم 

التالية:
•	-1( عمر  عند  عينات  جمع  يتم 

األجسام  مستوى  لقياس  ي��وم   )3
المناعية األمية في الصوص.

يتم جمع عينات عند عمر التسويق 	•
األجسام  مستوى  قياس  ل��دراس��ة 
ال��م��ن��اع��ي��ة ل��ل��ت��ح��ص��ي��ن وك��ذل��ك 
لإلصابات  المناعية  االستجابة 
أثناء  تحدث  ق��د  التي  المرضية 

فترة التربية.
ال���ت���ي يجب 	• ال��م��ع��ل��وم��ات  أه����م 

األس��اس  خطوط  إلنشاء  توفرها 
السيرولوجية لمشاريع الدواجن:

عمر الطيور وقت جمع العينات.	•
الطيور )الحم، بياض، أمهات 	• نوع 

الحم، أمهات بياض، جدود..الخ(.
ساللة الطيور.	•
الهدف من االختبار )فحص دوري 	•

أم تشخيص إصابة مرضي(.
برنامج التحصين	•

من خالل نتائج العينات التي تم 
جمعها يمكن إنشاء خطوط األساس 
عن طريق جمع متوسطات االستجابة 
الدواجن  قطعان  من  لعدد  المناعية 

لها نفس برنامج التحصين.

هو  م��ا  توضح  األس���اس  خطوط 
أو  للمؤسسة  أو  للمشروع  طبيعي 

للمنطقة.
الطبيعي  المعدل  عن  االنحراف 
حدوث  إلى  يشير  للمشروع  المتوقع 
حيث  من  التحصين  برامج  في  خلل 
النوعية أو الكيفية في األداء أو يشير 
مرضية  إصابة  ح��دوث  احتمال  إل��ى 

للقطيع.
الداخلية  ال��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة   -4

اخلا�ضة بامل�ضروع.

يجب الوضع في االعتبار قاعدة 
البيانات الداخلية الخاصة بالمشروع 
عند تفسير نتائج اختبار االليزا ليتم 
الحصول على تقييم موضوعي لنتائج 

التحليل.
يجب عدم االعتماد حصرياً على 
قياسات األجسام المضادة المرجعية 
نظم  أو  م��ح��ددة،  جغرافية  لمناطق 
أو  تحصين  برامج  نتائج  أو  اإلنتاج، 
المرجعية  للعدوى  التعرض  ح��االت 
بيانات  قاعدة  عن  تختلف  قد  التي 

المشروع.
األج��س��ام  ال��م��ث��ال،  سبيل  على   
المضادة ضد فيروس التهاب الشعب 
تكون  قد   )IBV( المعدي  الهوائية 
التسويق  عمر  في  المعتاد  من  أعلى 

وقد يشير ذلك إلى:
الضاري 	• للفيروس  الطيور  تعرض 

أكثر من المعتاد.
المستخدم 	• ال��ت��ح��ص��ي��ن  ب��رن��ام��ج 

يحتاج إلى بعض التعديالت.
قد تكون هناك عوامل أخرى مهيئة 	•

تساهم  التي  باألمراض،  لإلصابة 
.IBV في تفاقم اإلصابة بفيروس

لتقييم  م��ث��ل��ى  م��ع��اي��ي��ر  ل��وض��ع 
االل��ي��زا،  الخ��ت��ب��ار  ال��ن��ت��ائ��ج  وتفسير 

البيانات  يولد  يفضل استخدام نظام 
تلقائيا والتي يمكن تخزينها والتعامل 
ذلك  ي��ؤدي  وس��وف  إلكترونيا،  معها 
وتوفير  النتائج  دقة  في  تحسين  إلى 

الوقت.
ال��ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  م��ق��ارن��ة   -5
املعلومات  م��ع  بامل�ضروع  اخلا�ضة 

املتوفرة باملنطقة املحيطة:

الخاصة  البيانات  قاعدة  مقارنة 
بنتائج اختبار االليزا في المشروع مع 
المتحصل عليها في مشاريع  النتائج 
الدواجن األخرى في منطقة المشروع 
نقاط  اكتشاف  المحيطة تساعد في 
وفرص  التحصين  عملية  في  الخلل 
معدل  أعلى  على  للحصول  تحسينها 
من االستجابة المناعية بعد التحصين 
 )Antibody titer( في شكل العيارية

.)Uniformity( والتجانس
6- مقايي�ض نتائج اختبار الإليزا

توجد بعض المقاييس الحسابية 
اختبار  نتائج  لتحليل  تستخدم  التي 
وفق  استخدامها  يجب  والتي  االليزا 
االحتياج المناسب لها بحيث تساعد 

على تحليل النتائج بشكل أفضل.
امل��ت��و���س��ط احل�����س��اب��ي ل���ل���ق���راءات 
.)Arithmetic Mean Titer, AMT(

طريق 	• عن  المتوسط  حساب  يتم 
جمع نتائج قياس )معيار( األجسام 
ويتم  العينات  لجميع  المناعية 

قسمتها على حجم العينة )ن(.
يستخدم هذه المقياس لتحديد قوة 	•

 Intensity( للتحصين  االستجابة 
 )of response

معلومات 	• ال��م��ق��ي��اس  ه���ذا  ي��وف��ر 
حول معيار األجسام المناعية من 

متوسط الطيور في القطيع.
يكون المتوسط أكثر دقة كلما زاد 	•

حجم العينة.
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في بعض الحاالت تختلف درجة االستجابة باختالف 	•
أن  نجد  فمثاًل  التحصين،  في  المستخدم  اللقاح  نوع 
درجة االستجابة عند استخدام لقاح االلتهاب الشعبي 
المعدي )H120( تكون أقل في الطبيعي من االستجابة 

المناعية للتحصين بالعترة المغايرة للقاح )91/4(. 

.)Coefficient of variation, CV( معامل الختالف
•	.CV ٪ عادة ما يعبر عنه كنسبة مئوية
المعياري/ 	• )االن��ح��راف   =  CV  ٪ االخ��ت��الف  معامل 

المتوسط الحسابي( × 100.
من 	• التحصين  برنامج  فعالية  لتحديد  ممتازة  طريقة 

أم  الطيور بنسب متساوية،  اللقاح لجميع  توزيع  حيث 
أن عملية التحصين تحتاج إلى مراجعة لتوزيع اللقاح 

بصورة أفضل لجميع الطيور.
في بعض الحاالت الخاصة بالتحصين ضد اإلمراض 	•

المعدي  الشعبي  االل��ت��ه��اب  ف��ي��روس  مثل  التنفسية 
بعد  الطيور  بين  الفيروس  هذا  انتقال  فان   ،)IBV(
عملية التحصين تكون محدودة، وبالتالي يكون معامل 
االختالف المتوقع بعد التحصين )40-70٪(، وفي حال 
كان معامل االختالف أقل من )30٪( فيجب االنتباه إلى 

احتمال تعرض الطيور إلصابة حقلية بالفيروس.
يمكن تقييم درجات معامل االختالف وفق الجدول رقم 	•

.)2(

جدول رقم )2(: تقييم درجات معامل االختالف في 
نتائج اختبار اإلليزا

نسبة م
معامل 

االختالف

اإلجراءالتقييم

--ممتاز30<1
--جيد30 -250
يجب مراجعة مقبول380-51

وتحسين عملية 
التحصين

ضعيف80>4

)Vaccination Index( موؤ�ضر التح�ضني

يعتبر مؤشر التحصين أحد أهم المقاييس المستحدثة 
المستخدمة في تحليل نتائج اختبار االليزا، ويتم وحسابه 

من خالل المعادلة التالية:
معامل   / ال��ق��راءات  متوسط   = التحصين  م��ؤش��ر 

االختالف.
وحيث أن مؤشر التحصين يضع في االعتبار متوسط 
جيدة  طريقة  يعتبر  فإنه  االختالف  معامل  مع  القراءات 
مع  طردياً  تتناسب  والتي  التحصين  عملية  كفاءة  لتقييم 

نتيجة قراءة مؤشر التحصين.
للتفريق  التحصين  مؤشر  مقياس  أيضاً  ويستخدم 
واإلص��اب��ة  للتحصين  المناعية  االستجابة  بين  األول���ي 
الحقلية، ويوضح الجدول رقم )3( نتائج مؤشر التحصين 
فيروس  ض��د  محصن  أح��ده��م  ال��ط��ي��ور  م��ن  لقطيعين 
النيوكاسل واألخر ضد فيروس االلتهاب الشعبي المعدي.

جدول رقم )3(: نتائج مؤشر التحصين )VI( لدجاج الحم 
محصن ضد فيروس النيوكاسل عند عمر )35-45( يوم

مؤشر التحصينبرنامج التحصينم
إصابة طبيعي

حقلية
1Up to 3x live

 Clone 30, VH,
 Hitchner B1, Lasota,

Avinew

250 -20<300

2Inactivated ND +
 3x live vaccines

280-50<300

3 Live IBV vaccine,
H120, IB primer, Ma5

90-10<100

4H120+ CR88 or 4/91200-50<200

املنطقة  يف  املختلفة  وعرتاتها  املر�ضية  امل�ضببات   -7
املحيطة.

نتائج  يعطي  أنه  بمعنى  كمي  اختبار  االليزا  اختبار 
رقمية ويمكن لهذه النتائج أن تكون خادعة في حالة عدم 
الوضع في االعتبار عترات المسببات المرضية المتواجدة 
في المنطقة عند تفسير هذه النتائج، وعلى سبيل المثال 

نجد اآلتي:



20
العدد الخامس

ف��ي��روس 	• ض��د  المناعية  ل��ألج��س��ام   )3000( ق����راءة 
 )Lukert( الجمبورو قد تكون كافية للحماية ضد عترة

.)Del E( ولكنها غير كافية للحماية ضد عترة
قراءة )2000( لألجسام المناعية ضد فيروس االلتهاب 	•

الطيور  )IBV( قد تدل على تعرض  المعدي  الشعبي 
إلصابة حقلية من فيروس )IBV(، بينما نجدها قراءة 
طبيعية للقطعان السليمة في بعض المشاريع األخرى.

الريو 	• فيروس  المناعية ضد  لألجسام   )1200( قراءة 
بينما  حقلية  إلصابة  التعرض  على  تدل  قد   )REO(

الحالة الصحية للقطيع سليمة ظاهرياً.
8- الختالفات املناخية املو�ضمية:

المناخية  االختالفات  دور  االعتبار  في  الوضع  يجب 
الموسمية في التأثير على نتائج االختبارات السيرولوجية، 
مختلفين  موسمين  بها  التي  المناطق  أن  مثاًل  فنجد 
أحداهما جاف واألخر رطب تكون قيمة القراءات الختبار 
في  أعلى  التنفسية  المرضية  بالمسببات  الخاص  االليزا 
المواسم الرطبة من المواسم الجافة حيث يتزامن موسم 
تكون  ثم  التنفسية ومن  زيادة معدل األمراض  الشتاء مع 

القراءات مختلفة عن المواسم الجافة.
مع  للحظائر  االل��ي��زا  اختبار  ق���راءات  مقارنة  يجب 
مثيالتها في نفس التوقيت من كل عام وال يجب االعتماد 
على المقارنات المرجعية لقراءات من مناطق جغرافية من 

مناطق بعيدة من العالم.
9- التاريخ املر�ضي للقطيع:

تم  الذي  بالقطيع  المتعلقة  المعلومات  معرفة  يجب 
جمع عينات منه ودراستها جيداً عند تقييم نتائج اختبار 
االعتبار  في  الوضع  يجب  المثال  سبيل  فعلى  االل��ي��زا، 

النقاط التالية:
برنامج 	• التحصين،  عند  القطيع  عمر  معرفة  يجب 

التحصين المستخدم عند تفسير النتائج.
الحية 	• للقاحات  األولي  للتحصين  المناعية  االستجابة 

متوسط  بانخفاض  تتميز   )Priming vaccination(
قراءات األجسام المناعية، وكذلك فإن الحد األقصى 

بعض  على  ويحتوى  منخفض،  أيضاَ  يكون  للقراءات 
النتائج السلبية للعينات.

•	 Boosting( المعزز  للتلقيح  المناعية  االستجابة 
vaccination( تتميز بارتفاع متوسط قراءات األجسام 
المناعية، وزيادة في مستوى تجانس األجسام المناعية، 

وانخفاض معامل االختالف فيما بينها. 
10- ا�ضتخدام اختبار الإليزا يف الت�ضخي�ض

ف��ي ح���االت اس��ت��خ��دام اخ��ت��ب��ار االل��ي��زا لتشخيص 
المسببات المرضية يجب التأكيد على جمع عدد زوجين 

من العينات في أوقات محددة.
وقت 	• الحادة  الحاالت  في  جمعها  يتم  األول��ى  العينة 

حدوث المرض.
العينة الثانية يتم جمعها بعد )2-3( أسابيع من تاريخ 	•

جمع العينة األولى )وقت النقاهة(.
في حال تعذر جمع العينة الثانية نتيجة تسويق القطيع 
أو عدم الرغبة في االنتظار حيث يعتقد بعد المختصين 
ما  يوجد  ال  الثانية حيث  العينات  من جمع  فائدة  ال  أنه 
يستجد فعله بعد ظهور هذه النتائج، فعلى الرغم من أن 
ذلك صحيح على مستوى القطيع فإنه غير صحيح على 
البعيد، ولذلك فانه ينصح  مستوى المشروع على المدى 
لكل مشروع في حال حدوث إصابة مرضية أن يترك عدد 
محدود من الطيور في عزل محدد لجمع عينات منها في 
صحيحة  بصورة  االليزا  ق��راءات  لدراسة  النقاهة  فترة 

وبعدها يتم التخلص من هذه الطيور بالطرق الصحية. 
امل�ضادر:

	• Gary D. Butcher. Diagnostic and monitoring serology 
in commercial poultry integrations: Practical 
applications. www.edia.ifas.ufl.edu

	• Jose A. Linares. Serological monitoring and 
interpretation of ELISA results., Zoetis, www. Positive 
action. Info/pdfs/articles.

	• Interpretation and application of result manual (2012). 
www. Biochek.com/media.pdf.

	• Leerdam B.V (2008). Understanding EILSA results for 
effective IBV vaccination. World poultry. 24. 12 (30-31). 

	• Serology interpretation, Real science, Real results. 
www.IDEXX.com.
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2015م  السعودي  الزراعي  المعرض  يفتتح 
بافتتاح  سعادته  عن  الوزير  معالي  اع��رب 
هذا  عارضا  م��ن350  اكثر  وتواجد  المعرض 
الماضي  العام  عن   %10 بحدود  بزيادة  العام 
واكد ان هذا مؤشر بان قطاع الزراعة يحضى 

باهتمام شركات محلية وعالمبة .

المملكة  في  ال��زراع��ة  قطاع  ان  واش��ارال��ى 
المملكة  في  الواعدة  القطاعات  من  يعد 
ولة اسهامات مهمة وملموسة في توفير 
القطاع  ه��ذا  يقوم  ان  ام��ا  الغذائي،  االم��ن 

بالدور المامول منه.

2015م  ال��س��ع��ودي  ال��م��ع��رض  وسيشكل 
م��ن��ص��ة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل��ت��ب��ادل ال��خ��ب��رات 
ال��ق��رار،  وال��ت��ج��ارب وال��م��ع��ارف بين ص��ن��اع 
ب��االض��اف��ة ال���ى ت��ع��زي��ز ع��اق��ات ال��ت��ع��اون 
القطاع  هذا  في  المعنيين  بين  والشراكة 

من مختلف البلدان.

احدث  على  الضوء  المعرض  سيسلط  كما 
المنتجات والمعدات والخدمات ذات الصلة 
بالقطاع الزراعي التي تعكس اهم التوجهات 
والتطورات في السوق العالمي بشكل عام 

وسوق المملكة بشكل خاص.

معالي وزير الزراعة المهندس 
عبدالرحمن الفضلي 
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معالي وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي 
واألستاذ محمود فقيه داخل جناح شركة مزارع فقيه للدواجن 

الراعي الماسي للمعرض الزراعي السعودي 2015م
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تأسست شركة مزارع الوادي للدواجن في عام 1395هجري على مساحة تقدر ثالثة ماليين متر مربع وعلى بعد 35كم من 
جنوب الرياض باتجاه مدينة الخرج وعلى مدار اكثر من ربع قرن من العمل الدوؤب أصبحت الشركة من اكبر الشركات 
الرائدة والمتميزة في صناعة الدواجن بالمملكة العربية السعودية وتشمل الشركة على جميع االقسام االنتاجية المطلوبة 

الكتمال المنظومة وتحقيق مبدأ الشمولية وهذه االقسام هي:
1- مزارع امهات الالحم: تمتلك الشركة مزارع ضخمة المات الالحم تسع لحوالي 450000 أم تنتج مايزيدعن 35 مليون 
صوص سنويا من أفضل السالالت المنتقاة عالميا فاصبحت بذلك في مقدمة الشركات التي تنتج وتسوق الصيصان 

الالحم عمر يوم واحد
2- مصنع االعالف: أنشات الشركة واحد من احدث واكبر مصانع االعالف بالمملكة على أحدث المواصفات العالمية 
النتاج جميع انواع االعالف للدجاج الالحم والبياض والمركزات العلفية واعالف االمهات وكذلك انتاج جميع انواع 
االعالف والمركزات للحيوانات الكبيرة )ابقار - اغنام -عجول - أبل( وبطاقة انتاجية تبلغ 40طن بالساعة ويتم انتاج 
االعالف بالصورة النامية أاو المحببة حسب الطلب وجاري أنشاء مصنع جديد بنفس الطاقة كما تمتلك الشركة 
اسطوال ضخما من السيارات الخاصة والمجهزه لنقل االعالف وتوصيلها الى عمالء الشركة بجميع أنحاء المملكة.

3- الفقاسات: قامت السركة بانشاء ثالثة فقاسات مخصصة النتاج الصيصان الالحم عمر يوم واحد وبطاقة اجمالية 
تبلغ أكثر من 45 مليون صوص سنويا وتوجد سيارات مبردة ومجهزة لنقل الصيصان الى جميع أنحاء المملكة.

4- مشاريع الالحم: تمتلك الشركة ثالثة مشاريع ضخمة النتاج الدجاج الالحم بمناطق )الخرج - القصيم - أبها( حيث 
تنتج حوالي أثني عشر مليون دجاجة سنويا وجميعها مزودة بالمجازرواالمسالخ االلية وكذلك ثالجات ضخمة للتبريد 
والتجميد وسوف يتم مضاعفة االنتاج العام القادم وقامت الشركة حاليا بانشاء ثالث مسالخ حديثة متطورة لزيادة 

الطاقة االنتاجية من الدجاج الالحم بمناطق الخرج والقصيم - وبيشة(.
الخبرة والدراية من جهة والكفاءة  الكوادر من ذوي  المبيعات والتسويق: حرصت الشركة على أختيار أفضل  ادارة   -5
العلمية من جهة أخرى للعمل بقسم المبيعات وذلك لتامين أفضل الخدمات للعمالء من حيث الخدمات التسويقية 
والمتابعة واالستشارات الفنية لمربي الدواجن. ويقوم فريق المبيعات بتسويق جميع منتجات الشركة من الصيصان 
الالحم عمر يوم وبيض التفقيس وجميع أنواع االعالف والمركزات وكذلك االدوية البيطرية واللقاحات والمطهرات.

ومن حيث االدوية البيطرية والمطهرات فان الشركة حرصت على أن تصبح الوكيل التجاري لكبرى الشركات العالمية 
التي تعمل في انتاج االدوية البيطرية والمطهرات.
1 - شركة ايالنكو - االمريكية لالدوية البيطرية.

2 - شركة أنتك العالمية - البريطانية للمطهرات.
3 - شركة نيوجين االمريكية.

4 - شركة يوفيد كو االردنية لالدوية البيطرية.
5 - شركة بيتر سايم للفقاسات البلجيكية. وتتبع ادارة المبيعات مكاتب مبيعات فرعية وذلك لتغطية كافة أنحاء المملكة 

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

2 - مكتب المنطقة الشرقية )بالدمام( هاتف: 0138343503
3 - مكتب المنطقة الجنوبية )بنجران( هاتف: 0175424978 

4 - مكتب القصيم )ببريدة( هاتف: 0163800045
وتخدم شركة مزارع الوادي مشاريعها وخدمات العمالء عن طريق المختبر الذي تمتلكة والمجهز باحدث االجهزة 
والمعدات الطبية حسب التقنيات الحديثة لعمل الفحوصات المخبرية الالزمة ولمراقبة القطعان ولمراقبة الجودة والنوعية 

لألعالف والتأكد من سالمتها.

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على العنوان اآلتي شركة مزارع الوادي للدواجن
المملكة العربية السعودية ص.ب 40938 الرياض 11411 - هاتف: 0118104798 فاكس: 0112144344 

alwadi@alwadipoultry.com :بريد الكتروني
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بنجاح لفت فعالياته  2015” يختتم  ال�ضعودي  الزراعي  “املعر�ض 
االفتتاح،  حفل  حّققه  الذي  الكبير  النجاح  بعد   –  2015 أكتوبر   17 الرياض: 
والثالثين وسط  الرابعة  دورته  أعمال  مؤّخراً  السعودي«  الزراعي  »المعرض  اختتم 
إشادة واسعة من المنّظمين والعارضين والزّوار التجاريين. وأشار استطالع داخلي 
أجري على مدار األّيام األربعة للحدث، إلى أن المعرض يمّثل أهميًة كبيرًة في رفع 
مستوى القطاع الزراعي المحلي ودعم المستثمرين ذوي الصلة. وقد نجح المعرض 
في تحقيق أهدافه باستقطاب مشاركة أكثر من 25976 من رجال األعمال والزوار 

في المجال من مختلف أنحاء العالم.
وقد استعرض “المعرض الزراعي السعودي 2015” أحدث المنتجات والمعّدات 
والخدمات ذات الصلة بالقطاع الزراعي، مع تسليط الضوء على  أبرز االّتجاهات 
وشّكل  بشكل خاص.  السعودي  والسوق  عام  بشكل  العالمي  السوق  في  والتطّورات 
الحدث منصًة ممتازًة لرّواد القطاع الستكشاف الفرص االستثمارية الجديدة التي 
من شأنها المساهمة في تطوير هذه الصناعة على المستويات المحلية واإلقليمية 

والعالمية.
وفي تعليق له على الحدث، قال صالح يوسف أحمد، مدير الفروع لدى “شركة 
عبدالمحسن السهلي القابضة”: “يشهد قطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية 
العام بين أوساط المجتمع المحلي  حركًة نشطًة غير مسبوقة في ظل نمو الوعي 
المملكة من  الذاتي في  اإلكتفاء  وتحقيق  الغذائي  األمن  الحفاظ على  أهمية  حول 
مع  الزراعية،  المنتجات  بجودة  لإلرتقاء  المتاحة  المحلية  الموارد  تسخير  خالل 
التي  المحاصيل  التنّوع في  وتعزيز  الري  على ترشيد إستهالك مياه  أيضاً  التركيز 
تشمل الخضروات والفواكه المختلفة وأشجار النخيل وغيرها. ولقد شّكل »المعرض 
من  والمتخّصصين  الخبراء  أبرز  جمعت  ممتازة  2015« منصًة  السعودي  الزراعي 
مختلف أنحاء المنطقة والعالم للوقوف على كافة المجاالت المتعلّقة بقطاع الزراعة، 
البحثية  الري والدراسات  المحمية والفقاسات وآالت  البيوت  بما في ذلك صناعة 

وغيرها من المجاالت الحيوية ذات الصلة«.
“فيدكو”، إلى  وبدوره، لفت سنوسي محمد سعيد، مدير المبيعات في شركة 
أن اإلنتاج الحيواني في السعودية يسير على الطريق الصحيح نحو النمو واإلزدهار 
في ظل التطّور المستمر الذي يشهده القطاع على مستوى إنتاج الدواجن والثروات 
الحيوانية والذي ينعكس في تحقيق المملكة إكتفاًء ذاتياً في العديد من المنتجات 
بتلبية جميع متطلّبات  مثل األلبان واألجبان والحليب. وأضاف: “نلتزم في “فيدكو” 
األمن  تعزيز  في  المساهمة  أجل  من  األعالف  وتوريد  إنتاج  في  والسالمة  الجودة 
لنا  بالنسبة  ممتازًة  فرصًة  المعرض  وّفر  ولقد  الحيواني.  اإلنتاج  وزي��ادة  الحيوي 
مع  التجارية  العالقات  وتطوير  المحلية  السوق  في  اإلستثمار  آف��اق  إلستكشاف 
نظرائنا من الشركات المحلية واألجنبية. ونود أن نشيد باإلقبال الواسع والتنظيم 

الجيد لهذا الحدث الذي نتطلّع قدماً للمشاركة في دوراته المقبلة أيضاً”.
“يشهد  “صروح”:  لشركة  التنفيذي  المدير  إسماعيل،  عامر  علّق  جانبه،  ومن 
المتزايد  المشاركين  تطّوراً ملحوظاً ينعكس في عدد  “المعرض الزراعي السعودي” 
التي  الجديدة  الوطنية  واألجنحة  المتنّوعة  الفعاليات  عن  فضاًل  ع��ام،  بعد  عاماً 
به  يحظى  ال��ذي  الواسع  والدولي  اإلقليمي  اإلهتمام  على  يؤّكد  بما  إضافتها،  تم 
المستجدات  أهم  على  لإلطالع  المنطقة  في  األبرز  الوجهة  بإعتباره  الحدث  هذا 
أبرز  أحد  وبصفتنا  وأطيافه.  مجاالته  بمختلف  الزراعي  القطاع  في  والتطّورات 
السعودية، شّكل  الزراعية في  البذور  أنواع  المتخّصصة في تقديم أجود  الشركات 
من  واسعة  شريحة  إل��ى  للوصول  لنا  بالنسبة  عالمياً  منبراً  الرائد  الحدث  ه��ذا 

المتخّصصين والمتعاملين المحتملين”.
وأخيراً، إختتم عامر سعيد، مدير األعمال وخبير في أتمتة إنتاج الدواجن لدى 
والعالمات  الشركات  كبرى  من  واسعة  قاعدة عمالء  “نضم  فيجن”:  “مودرن  شركة 
والتي  أسترا”،  و”مزارع  و”أراسكو”  و”فقيه”  “وطنية”  مثل  المستوى  رفيعة  التجارية 
نحرص على تزويدها بمحفظة متكاملة من الخدمات المبتكرة، بما في ذلك تركيب 
نظام األعشاش والمزارع التلقائي المؤتمت وتوفير البيوت المحمية عالية الجودة. 
ونعمل حالياً، بالتعاون مع شركة “فقيه”، على تطوير مشروع جديد في منطقة تبوك 
السعودية، ونتطلّع أيضاً إلستكمال 48 بيتاً محمياً مزّوداً بكامل التجهيزات والمعّدات 
الالزمة. ولقد وّفر لنا هذا المعرض الرائد الفرصة لتوطيد العالقات مع العمالء 

الحاليين وبناء شراكات جديدة مع نظرائنا في إيطاليا وهولندا وأوكرانيا”.

 concludes on successful note  2015  Saudi Agriculture
Riyadh: October 17, 2015 – Following the successful opening 

of Saudi Agriculture 2015, the exhibition concluded on a high note 
after receiving favorable opinions and feedback from the exhibitors, 
notable dignitaries and trade visitors. An internal survey conducted 
during the four-day-long event reinforces the importance of the 
exhibition for the agricultural industry and its investors. Saudi 
Agriculture achieved its goals by welcoming more than 25,976 trade 
visitors throughout the world. 

Commenting about the event, Salah Yousuf Ahmed, Branch 
Manager, Abdulmohsen Al-Sahli Holding, said: “The Saudi 
agricultural sector has witnessed an unprecedented and active 
growth supported by awareness among the local community about 
the importance of food security and self-sufficiency and the need 
to harness available resources to improve the quality of agricultural 
products. It also focuses on rationalizing water consumption for 
irrigation and promoting diversity in harvests, including vegetables, 
fruits and various palm trees, among others. Saudi Agriculture 
2015 is an excellent platform that brought together leading experts 
and specialists from across the region and the world to discuss 
all segments of the agriculture sector showcasing up-to-date 
technologies, products, services and solutions covering all stages of 
food processing and packaging; as well as all types of popular and 
new food products.”

On his part, Sinoussi Mohammed Saeed, Sales Director, Vedco, 
pointed out that animal production in the KSA is on the right path 
towards growth and prosperity in light of the continuing development 
in poultry and animal production which is reflected in the country’s 
self-sufficiency in many dairy products such as cheese and milk. 

“We at Vedco are committed to meet all the requirements for 
quality and safety in the production and supply of feeds in order 
to promote bio-security and increase livestock production,” said 
Mohammed Saaed. “Saudi Agriculture 2015 provided an excellent 
opportunity for us to explore investment possibilities in the local 
market and develop bilateral relations with our counterparts from the 
region and the world. We would like to express our gratitude to REC 
for the excellent organization of the event and we look forward to 
participate in its future editions.”

Amer Ismail, Manager, Sorouh Agricultural Company, said: 
“Saudi Agriculture is witnessing remarkable development as is 
reflected by the growing number of participants year after year as 
well as the diverse portfolio of activities, national events, and new 
sections. As the region’s premier agricultural event, Saudi Agriculture 
garners tremendous regional and international attention and is a 
perfect platform to review the most important developments and 
innovations in the sector. Being most specialized in providing the 
finest types of agricultural seeds to companies in the KSA, this event 
is a leading global platform for Sorouh to reach a wide cross-section 
of specialists and potential customers.” 

“We cater to a large customer group of major companies and 
brands such as Al Watania Agriculture Co., Al Faqih, Arasco and Astra 
Farms as we are keen to provide them with an integrated portfolio of 
innovative services that includes the installation of automatic nests 
and farms and high-quality greenhouses. We are currently working 
in collaboration with Al Faqih on the development of a new project 
in Tabuk and look forward to the completion of 48 fully protected 
and equipped houses. This exhibition has provided us with the 
opportunity to consolidate relationships with existing customers and 
build new partnerships with our counterparts in Italy, the Netherlands, 
and Ukraine,” concluded Amer Saeed, Business Manager and Expert 
– Poultry Automation Production, Modern Vision.

Saudi Agriculture 2015 showcased and reviewed the latest 
products, equipment and related services for the agricultural sector, 
reflecting the most prominent trends and developments in the global 
market in general and the Saudi market in particular. The event enabled 
the sector to explore new business and investment opportunities that 
can contribute to the development of the industry.
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�ضركة عبداملح�ضن ال�ضهلي للتجارة

ت��ع��ت��ب��ر م����ن اوائ�������ل ال���ش���رك���ات 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ان���ش���اء م��ش��اري��ع 
على  ع���الوة  مفتاح  تسليم  ال��دواج��ن 
الحديثة  ال��دواج��ن  م��ع��دات  كافة  بيع 
للهناجر  ال��م��س��ح��وب  واألل���وم���ن���ي���وم 
التي  الغيار  وقطع  المحمية  والبيوت 
ت��خ��دم اآلل��ي��ات وال��م��ع��دات ب��م�����زارع 
ال�����دواج�����ن، ك��م��ا ت��خ��ت�����ص ب��ت��وري��د 
الط�اق���ات  ذات  الكهربائية  المول�دات 
المختلف��ة )250 مولد بالسنة( لكبرى 
الشركات المحلية مثل أرامكو، الحرس 
وأهمها  العربية  الدول  وبعض  الوطني 

السودان، اليمن، االمارات وسوريا.
لل�ضناعات  اخلليج  م�ضنع  �ضركة 

املعدنية ومعدات الدواجن

تصنيع  في  تطورا  األكثر  المصنع 
باستخدام  المعدنية  األع��م��ال  ك��اف��ة 
بأعلى  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  أح����دث 

مستويات التنفيذ والجودة.

الصناعات  ك��اف��ة  ف��ي  متخصص 
المعدنية وسحب االلومنيوم والشينكو، 
وال��الح��م  ال��ب��ي��اض  ب��ط��اري��ات  صناعة 
ومجاري  المعزولة  الحظائر  وأب���واب 
التبريد وكل مايخص معدات الدواجن 

وقطع الغيار المتعلقة بها.
خلاليا  ال�ضهلي  عبداملح�ضن  م�ضنع 

التربيد

خاليا  تصنيع  في  الرائد  المصنع 
واآلل��ي��ات  التقنيات  ب��اح��دث  التبريد 

الحديثة.
ل��خ��دم��ة ال��ع��م��الء ب��اق��ل األس��ع��ار 
ال��ع��ال��م��ي��ة لخاليا  ال���ج���ودة  وم��ح��اك��اة 

التبريد الورقية السليولوزية.
�ضركة زغوان لل�ضناعة والتجارة

القالئل  من  زغ��وان  شركة  تعتبر 
على خطوط  تستحوذ  التي  بالمملكة 
من  الشامل  البيطري  للعالج  كاملة 
مطهرات،  بيطرية،  لقاحات  أدوي��ة، 
الشركة  وتستحوذ  أعالف.  اضافات 

الشركات  م��ن  مجموعة  وك��ال��ة  على 
العالمية الرائدة:

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

العامليةانرتفيت   MSD �ضركة   /1
�ضريينج بالو

عالميا  االول���ي  الشركة  تصنف 
البيطرية  واألدوي��ة  اللقاحات  النتاج 
وحيوانات  ال��دواج��ن  ق��ط��اع  لخدمة 
ال��م��زرع��ة ب��االض��اف��ه ال���ى اب��داع��ه��ا 
األكثر  ال��ل��ق��اح��ات  ب��ان��ت��اج  وتميزها 
كفاءة وفعالية للحماية ضد األمراض 

المختلفة.
وانترفيت  زغ���وان  شركة  تسعي 
مطالب  لتلبية  دوم���ا  ب��الو  شيرينج 
خالل  من  وذل��ك  وطمئنتهم  العمالء 
بالمختبرات  وتحليلها  العينات  أخذ 

شركة عبدالمحسن السهلي القابضة
Abdulmohsin Al-Sahli Holding Co.

تأسست على يد الشيخ / عبدالمحسن بن سعد عبداهلل السهلي وذلك منذ قرابة النصف قرن تقريبا، تحديدا كانت 
البداية في عام 1980 وتعد شركة عبدالمحس�ن السهل�ي القابض�ة من الشركات الرائدة في التصنيع وإنشاء مشاريع 
الدواجن والبيوت المحمية والبيوت الجاهزة ومن الشركات المميزة في مجال التجارة والزراعة والخدمات البيطرية 

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

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

.)Covexin8, Covexin10( عترات
تنفرد بالريادة في جودة المنتجات 
باألبحاث  وتمسكها  لحرصها  وذل��ك 

العلمية المستمرة والمتعاقبة.

2/ �ضركة Hipra الأ�ضبانية

اق������وى ال���ش���رك���ات االوروب����ي����ة 
اللقاحات  ان��ت��اج  ف��ي  المتخصصة 
عالم  في  عالميا  البيطرية  واالدوي��ة 

الدواجن وحيوانات المزرعة.
ح���رص���ت ش���رك���ة زغ������وان على 
التعاقد مع شركة هيبرا لتكون وكيلها 

العربية  المملكة  داخ���ل  ال��ح��ص��ري 
توفير  على  حرصا  وذل��ك  السعودية 
المتميزة  واألدوية  اللقاحات  مختلف 
حاجة  لتلبية  السعودي  ال��س��وق  ف��ي 
عمالئنا الكرام من جميع المنتجات.

المتواجد  الوحيد  مصنعها  من 
األراض��ي األسبانية تخرج جميع  في 
الى  ول��ق��اح��ات  أدوي���ة  م��ن  منتجاتها 

مختلف الدول حول العالم. 

3/ �ضركة Farvet الهولندية

اع���رق ال��ش��رك��ات االوروب��ي��ة في 
للدواجن  البيطرية  األدوي����ة  ان��ت��اج 

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

السعودي.
على  الشركة  منتجات  وتحظى 

نتائج  لثبات  بالمملكة  العمالء  ثقة 
منتجاتها.

4/ �ضركة Jovet الأردنية

اقوى الشركات العربية المتخصصة 
األعالف  وأضافات  األدوي��ة  انتاج  في 
في اشكالها المختلفة السائلة والبودرة 

للدواجن وحيوانات المزرعة.

الشركات  منتجاتها  جودة  تضاهي 
االوروبية.

بالسمعة  الشركة  منتجات  تتمتع 
وال��ج��ودة  ال��ك��ف��اءة  ح��ي��ث  م��ن  الطيبة 
التي يشهد بها جمي��ع عم��الء المملكة 
توفر  الى  باالضافة  السعودية  العربية 
كل  تشمل  التي  المنتجات  من  العديد 
خ��ط��وط ال��ع��الج ف��ي م��ج��ال ال��دواج��ن 

وحيوانات المزرعة.

�صركة  �صاركت  وقد  ال�صهلي.  ب�صركة  والهند�صي  الطبي  والفريق   ,MSD �صركة  من  الزوارالكرام  بجانب  يو�صف  �صالح  الدكتور  زغ��وان  �صركة  مدير 
عبدالمح�صن ال�صهلي القاب�صة بالمعر�ض الزراعي ال�صعودي 2015 , كما ا�صتقبلت طيف وا�صع من الزوار الكرام الذين اعربو عن مدى جودة الخدمات 

التي تقدمها ال�صركة وتنوع ان�صطتها لتخدم القطاع الزراعي والبيطري في  جميع انحاء المملكة.
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قطعان األمهات الواردة منها   -1
2-  معامل التفريخ
مزارع التسمين   -3

هذا  ف��ى  نناقس  س��وف  ولكننا   
الجزء األسباب المتعلقة باداء مزارع 

إنتاج بدارى دجاج التسمين
تقيييم تجانس القطيع

أوغير  متجانس  القطيع  لتقييم 
م��ت��ج��ان��س ه��ن��اك أرق�����ام الب����د من 

تحقيقها وذلك للتقييم الصحيح 
1- القطيع املتجان�ض 

لتقييم جودة تجانس القطيع البد 
من  أكثر  إل��ى  األق��ل  على  يصل  وأن 
75٪ من الذكور إلى معدالت األوزان 
القياسية مع مالحظة زيادة أو نقص 

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

10٪عن معدل الوزن القياسى
2- القطيع الغري متجان�ض 

يصل  قد  القطعان  هذه  مثل  فى 
ب����دارى  م���ن  أق����ل  أو   ٪80 ح���وال���ى 
كيلو   )1.75 إل�����ى)1.7-  التسمين 
جرام بينما باقى القطيع ويمثل ٪20 
جرام  كيلو   )1.4-1.35( إلى  وأكثر 
الحسابات  وبعمل  ذلك  من  أقل  وقد 
البسيطة نجد هناك فقدان 100 كيلو 
طائر   1000 أكثروزن حى/  أو  جرام 
مؤكدة  خسائر  تحقق  األرق��ام  وه��ذه 
والسؤال  المنافسة  األس��واق  فى ظل 

عدم  أسباب  ماهى  نفسه  يطرح  هنا 
م���زارع دج��اج  ال��ب��دارى ف��ى  تجانس 
التسمين أسباب عدم تجانس قطعان 
التسمين فى المزارع هناك 13 سبب 
التجانس فى  إلى عدم  يؤدوا  رئيسى 

المزرعة:
1-إختالف الذكور عن اإلناث

2-وزن الكتكوت عمر يوم وأثره على 
تحقيق المستهدف 

3- جودة الكتاكيت 
الجفاف  إل��ى  الكتاكيت  تعرض   -4

المبكر 
5- درج�����ات ال���ح���رارة أث���ن���اء ف��ت��رة 

التحضين
6- سوء التهوية

التجانس فى قطعان 
التسمين

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

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

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

م. م�ضعد احلب�ضي
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7- نسبة الرطوبة
8- اإلضاءة

9- جودة األعالف
10- جودة الماء ومساقى الشرب

11-كثافة التسكين العالية
12-األمن الحيوى

13-األمراض 
شرح  يلى  فيما  ن��ت��ن��اول  وس���وف 

مختصر لهذه األسباب 
1- اإختالف الذكور عن الإناث

أن التقدم الناجح للتجانس يمكن 
إدراكة بالنمو المنفصل للجنسين

نمو  م��ن  أس���رع  ال��ذك��ور  نمو  أن 
اإلناث بمعل يتراوح)150-300(جرام 
عدم  نسبة  وأن  التسويق  عمر  عند 
التجانس دائما تتراوح5-8٪ كما وجد 
يستمر  للذكور  اإلقتصادى  األداء  أن 

حتى عمر 43 يوما
اإلقتصادى  اإلن���اث  أداء  بينما   
ثم  عمر)39(يوما  حتى  متميزا  يظل 
يبدأ النمو اإلقتصادى فى اإلنخفاض 
ال��ده��ون  إل��ى ترسيب  ذل��ك  وي��رج��ع 
هذه  إدراك  المربى  أو  المنتج  وعلى 

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

إضافية
واأثره  يوم  عمر  الكتكوت  وزن   -2

على حتقيق امل�ضتهدف 

إن هذا العامل يحتل مكانة مهمة 
إنتاج  فى  المتخصصين  لدى  للغاية 

ومن خالل  وبالفعل  التسمين  ب��دارى 
كان  كلما  أنه  لوحظ  الحقلية  الخبرة 
بيض التفريخ كبير الحجم، كلما كان 
أن  حيث  أكبر  الناتج  الكتكوت  وزن 
وزن الكتاكيت يماثل 56-66٪ من وزن 
تأثير  هناك  يكون  وبالتالى  البيضة 
ونظرا  النامية  الكتاكيت  على  الحق 
التسمين  ب��دارى  تربية  فترة  لقصر 
فإن  أس��ب��وع   )7-6( تستغرق  وال��ت��ى 
أى نقص فى وزن الكتكوت فى اليوم 
تعويضه  ج���دا  ال��ص��ع��ب  م��ن  األول 
وج��د  وق���د  مستحيال  ي��ك��ون  ورب��م��ا 
من  المنتجة  الصغيرة  الكتاكيت  أن 
-30( اإلنتاج  قمة  فى  أمهات  قطيع 
أوزان  نفس  تحقق  لم  أسبوعا   )32
الحجم  ف��ى  منها  األك��ب��ر  الكتاكيت 
الصغيرة  الكتاكيت  على عكس  وهذا 
عمر  فى  أمهات  قطيع  من  المنتجة 
أكثر من 50 أسبوع فقد حققت هذه 
ومن  المستهدفة  األوزان  الكتاكيت 
واقع الخبرة الحقلية فإنه إذا تواجد 
تباين فى القطيع فى اليوم األول فإنة 
ينصح بأن يصنف هذا القطيع وذلك 
األحجام  ذات  الكتاكيت  تفصل  ب��أن 
)األوزان( الصغيرة فى مكان مستقل 
فى نفس المسكن وذلك بعمل حاجز 
الكتاكيت  منافسة  من  لحمايتها  لها 
لهذه  يكون  ووزن��ا حتى  األكبر حجما 
للنمو  الكاملة  ال��ف��رص��ة  الكتاكيت 
فإن  ح��ال  ك��ل  وع��ل��ى  طبيعى  بشكل 
على  أساسا  يتوقف  األوزان  تحقيق 

إسلوب إدارة القطيع 
المقارنات  أوض��ح��ت  وق��د  ه��ذا 
التى أجريت فى هذا المجال أن كل 
الكتكوت  وزن  فى  زي��ادة  واحد  جرام 
إلى  تؤدى  العمر  من  األول  اليوم  فى 
جراماوذلك  عشرون  مقدارها  زيادة 

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

3- جودة الكتاكيت

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

أو المنتج الكثير من المتاعب
 ونذكر بعض خصائص الكتكوت 

الجيد:
خالى من العيوب الخلقية.  -

خالى من إلتهاب السرة.  -
على  ق��ارب��ت  أو  ملتئمة  ال��س��رة   -

اإللتئام.
غير مصاب بالجفاف.  -

أرجل سليمة وقوية.  -
لونه طبيعى.  -

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

غير مصاب باإلستسقاء.  -
يجب مراعاة تقليل اإلختالف فى 

عمر األمهات الوارد منها القطيع.
يخصص  أن  األف��ض��ل  م��ن  حيث 
مصدر أمهات واحد لكل قطيع تسمين 

حتى يحقق التجانس المستهدف
اجلفاف  اإلى  الكتاكيت  تعر�ض   -4

املبكر

تعرض  أن  بالذكر  الجدير  م��ن 
)8  -6( ل��م��دة  للجفاف  الكتاكيت 

النهائى  ال��وزن  لنقص  ت��ؤدى  ساعات 
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حوالى80 جرام
ال��م��ش��اك��ل  م���ن  ال���ج���ف���اف  وأن 
المربى  فيها  ي��ق��ع  ال��ت��ى  ال��خ��ط��ي��رة 
دون  المربي  فيها  يقع  فهناك عوامل 
أن يعلم وهى خارج إرادته منها على 

سبيل المثال .
توقيت  ف���ى  ك��ب��ي��رة  إخ��ت��الف��ات   -
الفقس التى قد تحدث فى معامل 

التفريخ ألسباب مختلفة.
النقل لمسافات طويلة .  -

األوزان  ف���ق���دان  ت��س��ب��ب  وه����ذه 
المحضنة  الكتاكيت  أن  وج��د  حيث 
بعد الفقس مباشرة قد حققت زيادة 
فى معدالت األوزان بمعدل 36٪ عن 
و42٪ع��ن  ساعة   24 بعد  المحضنة 

المحضنة بعد 48 ساعة من الفقس
لمسافات  ال��ن��ق��ل  ح���االت  وف���ى 
فى  ب��ق��ائ��ه��ا  إض���ط���رار  أو  ط��وي��ل��ة 
حقن  بضرورة  ينصح  التفريخ  معمل 
فسيولوجى  ملح  بمحلول  الكتاكيت 
مناسب  حيوى  مضاد  إضافة  ويمكن 
للشركة  طبقا  بمعدالت  الحقن  فى 

المنتجة.
درجة الحرارة أثناء النقل.  -

فى  الكتاكيت  نقل  مراعاة  يجب 
بيئتها  ف��ى  التحكم  جيدة  شاحنات 
الرطوبة(  - -ال��ح��رارة  من)التهوئة 
ال��ح��رارة  درج��ة  تقل  أال  يجب  حيث 
ورط��وب��ة  مئوية  ع����ن)32-34(درج����ة 

نسبية ٪75 .
تعرض  تسبب  ع��وام��ل  وه��ن��اك 
الكتاكيت للجفاف ترجع إلى مسؤلية 

المربى منها على سبيل المثال.
ن���ق���ص ع�����دد وم���س���اح���ات   -

ووس�����ائ�����ل ال����ش����رب ال��م��خ��ص��ص��ة 
للكتاكيت. 

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

وصل إلى ٪30.
وي��ف��ض��ل إس��ت��ق��ب��ال ال��ك��ت��اك��ي��ت 
الفيتامينات  على  تحتوى  مياه  على 
واألمالح المعدنية وخاصة الصوديوم 

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

اأث��ن��اء فرتة  5- درج���ات احل���رارة 
التح�ضني

تختص  التى  العوامل  من  وه��ذه 
ال��ح��رارة  درج���ات  ومشكلة  بالمربى 
أثناء فترة التحضين ترجع إلى ثالث 

نقاط أساسية.
درجة حرارة عالية.  -

وج��ف��اف  إج���ه���ادا  تسبب  وه���ذه 
للطيور مما يزيد من عدم التجانس 

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

إلى عدم التجانس.
للحرارة  متجانس  الغير  التوزيع   -

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

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

للمزرعة.
6- �سوء التهوئة

أهمية  األكثر  العوامل  من  وهذه 
فى  يتمثل  ال��ت��ه��وئ��ة  وس���وء  للطائر 

نقطتين .
نقص فى معدل التهوئة .  -

وه����ذا ي����ؤدى إل���ى ن��ق��ص كمية 
الطائر  يحتاجها  ال��ت��ى  األكسجين 
وزيادة ثانى أكسيد الكربون واألمونيا 
الجهاز  على  ض��ار  تأثير  من  لها  بم 
ظاهرة  وح���دوث  وال��ق��ل��ب  التنفسى 

األستسقاء.
زيادة فى معدل التهوئة.  -

وه���ذا ي���ؤدى إل���ى خ��ف��ض درج��ة 
تعرض  وال��ت��ى  المحسوسة  ال��ح��رارة 
لألمراض  وبالتالى  للبرد  الكتاكيت 
مراعاة  يجب  ذل��ك  وعلى  التنفسية 
ال��ت��ح��ك��م ال��ج��ي��د ف��ى ال��ب��ي��ئ��ة داخ��ل 
العنبر وكذا توفير األجهزة التى تكون 
التهوئة  وتوفير  اإلم��داد  على  ق��ادرة 
القدرة على  لها  تكون  التى  المناسبة 
الكتاكيت  عن  الضارة  الغازات  إزال��ة 
هوائية  لتيارات  الطيور  تعرض  دون 
مباشرة مع األحتفاظ بدرجة الحرارة 

المطلوبة.
7- ن�ضبة الرطوبة

للطائر  ال��ح��رارى  النظام  تكمن 
خ��الل األي��ام األول��ى من العمر على 
زي���ادة  فنسبة  التنفسية  ال��م��ج��ارى 
ع��ن طريق  ال��م��اء  تبخر  أوإن��خ��ف��اض 
بخسارة  يسمح  التنفسية  المجارى 
الحرارة  من  متدنية  أو  مرتفعة  كمية 
)0.6 كيلوكالورى لكل جرام واحد من 

الماءالمتبخر(.
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وبالتالى فإن هذا العامل مرتبط 
حيث  ال��ح��رارة  بدرجة  وثيق  إرتباط 
بها  ال��ت��ى يحس  ال��ح��رارة  درج���ة  أن 
ال��ح��رارة  درج��ة  على  تعتمد  الطائر 
الرطوبة  أن  حيث  النسبية  والرطوبة 
النسبية المرتفعة تزريد من إحساسه 
الحرارة  درج��ة  عن  ال��ح��رارة  بدرجة 
التى يظهرها الترمومتر وعلى العكس 
الرطوبة النسبية المنخفضة تقلل من 

إحساسه بدرجة الحرارة 
ح��ي��ث ت����ؤدى ن��س��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
 ٪75 من  أكثر  أى  النسبية  الرطوبة 
ضمن  ال��ح��رارةى  تركيز  صعوبة  إلى 
المناخ الحار والرطب اما فى المناطق 
المعتدلة ومع تدفئة األجواء الداخلية 
إلى  تتدنى  ق��د  الرطوبة  نسبة  ف��إن 
زي��ادة  م��ن 70٪ مما يسفر ع��ن  أق��ل 
تبخر المياه من جسم الطائر وننصح 
رطوبة  نسبة  بزيادة  الحالة  هذه  فى 
مساقى  وع���دد  المحيطة  األج����واء 

الشرب 
8- الإ�ساءة

ت���رب���ى م��ع��ظ��م ق��ط��ع��ان ب����دارى 
التسمين على برامج إضاءة مستمرة 
إظالم  بفترة  يسمح  ما  غالبا  ولكن 
ي��وم��ي��ا وح��ي��ث إن ب��رام��ج اإلض����اءة 
المتقطعة يمكن أن تؤدى إلى تخفيض 
ن��ش��اط ال��ط��ائ��ر م��م��ا ي��س��اع��د على 
الغذائى  التحويل  كفاءة  فى  التحسن 

ومعدل النمو
ح���ي���ث ي���ج���ب م�����راع�����اة ب��ع��ض 
يتم عمل برنامج إضاءة  النقاط لكى 
مناسب حتى نصل للتجانس المثالى 

المستهدف 
وبرنامج  المستهدف  الذبح  وزن   -

التسويق

الجنسين  )تربية  التربية  نظام   -
منفصلين أومجتمعين(
نظام التغذية والعلف  -

وق��د ت��ك��ون ش��دة اإلض����اءة أكثر 
أهمية ألن الشدة العالية سوف تؤدى 
إلى زيادة النشاط ونشوء حاالت نقر 
وبالتالى  المجمع  فتحة  أو  الريش/ 
النمو  م��ع��دالت  إنخفاض  إل��ى  ي��ؤدى 

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

أماكن التغذية والماء بسهولة 
يلى مقترح لشدة اإلضاءة  وفيما 

فى مختلف العمر لقطعان التسمين

شدة اإلضاءة العمر )يوم(
)لوكس/م2( 

25صفر-7
تخفض 21-7

تدريجيا إلى 
10

5 21-عمر الذبح

9- جودة الأعالف

ي����راع����ى وص������ول ال���ع���ل���ف ل��ك��ل 
الكتاكيت بطريقة سهلة كما يجب أن 
وعلى  الغبار  من  خاليا  العلف  يقدم 
الخاصة  الغذايات  توفير  يجب  ذلك 
بالكتاكيت بحالة نظيفة أو على ورق 
إلى ما  التعليف  بحيث تصل مساحة 
الحضانة  مساحة  35٪م��ن  عن  يزيد 
حتى تتمكن الكتاكيت من أن تصل إلى 
الغذاء بسهولة ليعطيها دفعة جيدة. 

م���ع م��الخ��ظ��ة إزال�����ة ال��م��ع��ال��ف 
اليوم  من  إبتداءا  بالتدريج  اإلضافية 

الثانى 
هذا باإلضافة إلى أن كل ساللة 
من  تغذية  ومعدالت  احتياجات  لها 
والناهية  والنامية  البادئة  العالئق 
من  المستخدمة  الكميات  أن  كما 
أنوع العالئق السابقة الذكر المطلوبة 
السوق  رغبات  على  يتوقف  للبدارى 
من حيث وزن البدارى وموسم اإلنتاج 
تركيب  ف��ى  ي��راع��ى  أن  ي��ج��ب  ك��م��ا 
العالئق للوصول إلى الربحية الجيدة 
والمثلى عن طريق إستخدام العالئق 
حرارية  )سعرات  الطاقة  المرتفعة 
فى  األخذ  مع  عالى(  بروتين  عالية/ 
اإلعتبار أن الوصول إلى أقصى معدل 
يكون  ال  رب��م��ا  غ��ذائ��ي��ة  وك��ف��اءة  نمو 
عامل لتحقيق أقصى ربحية حيث أن 
العالئق المرتفعة القيمة الغذائية من 
الممكن أن تؤدى إلى إنتاج طيور بها 
إذا  وخاصة  الدهن  من  كبيرة  نسبة 
منخفضة  البروتين  مستويات  كانت 

فى العالئق النامية والناهية
تغذية  ب��رن��ام��ج  وج���ود  وي��ف��ض��ل 
الغذائى  التحويل  ك��ف��اءة  لتحسين 
يجب  كما  العلف  فاقد  من  والتقليل 
توافر وقت كاف بين الوجبات بغرض 
وتحسين  الهضم  عملية  كفاءة  زي��ادة 
أن  ويجب  ال��غ��ذائ��ى  التحويل  ك��ف��اءة 
عند  التغذية  برنامج  يبدأ  أن  يراعى 
عمر إسبوعين )15يوم( ويتم السماح 
العلف  من  أحتياجاتها  بأخذ  للطيور 
بين دورات التغذية كما يراعى توفير 
العمر  يناسب  بما  التغذية  م��ع��دات 
حيث إنه لضمان نجاح برنامج التغذية 
يجب ضمان مساحات غذائية كافية 

أمام الطيور
توافرها فى  الواجب  الخصائص 
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معدات تغذية الدواجن
توفير كميات متساوية من العلف   -

لكل الطيور
التركيب  ت����وازن  ع��ل��ى  ال��ح��ف��اظ   -
يستهلكة  ال��ذى  للعلف  الغذائى 

الطائر
تخفيض هدر أو فقد العلف إلى   -

أقل حد ممكن
سهولة التحكم والتعديل  -
سهولة أعمال الصيانة  -

أو  العمل  أثناء  التنظيف  سهولة   -
بعد إنتهاء الدورات

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

توافرها للكتاكيت

معلفة كتاكيت 
مستديرة 

واحدة لكل 
50-60 كتكوت 

معالف خطوط 
طولية 

7.5سم لكل طائر 
من جه واحدة

معالف 
إسطوانية 
مخروطية

معلفة واحدة 
لكل 35 طائر

10- املاءوم�ساقى ال�سرب

ال��وزن  من   ٪70-60 الماء  يمثل 
الحى للطائر وعلى ذلك يجب تجنب 
تعطيش  بعدم  وذل��ك  الجفاف  حالة 
ويرتبط  األوق��ات  جميع  فى  الطيور 

إستهالك الماء بالعلف إرتباطا وثيقا 
للماء  المناسب  اإلستهالك  ف��ب��دون 
وبالتالى  العلف  إستهالك  ينخفض 

يقل معدل النمو.
وي��ش��ار إل��ى أن��ه تحت ال��ظ��روف 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة م���ن درج�����ات ال���ح���رارة 
الماء  من  الطائر  يستهلك  والرطوبة 
أكثر من ضعف قدر الغذاء المتناول 
وت���ص���ل إل����ى ض��ع��ف م���ا س��ب��ق فى 
وكمتوسط  الحارة  المنخية  الظروف 
ما  ال��م��اء  م��ن  الطائر  يستهلك  ع��ام 
وزن  أضعاف  ثالثة  أو  مرتين  يعادل 

العلف الذى يتناوله.
مزارع  فى  الشرب  مياه  أن  وبما 
التلوث  مصادر  أخطر  من  الدواجن 
وم��س��ب��ب��ات األم�������راض ل��ل��ق��ط��ع��ان 
فمن  اإلنتاجية  أغراضها  بمختلف 

هذا المنطلق:
يجب مراعاة تأمين مياه الشرب 
أساسيا  تعتبر عامال  أنها  إذ  الجيدة 
مهما للوقاية من األمراض ومسبباتها 
التى  الصحيحة  المتابعة  وإج����راء 
تعتمد على األساس العلمى التطبيقى 
ولهذا يجب على القائمين باإلشراف 
القطعان إرسال  المزارع وتربية  على 
عينة من المياه المستخدمة للمعامل 
المتخصصة وذلك لتحليلها ميكروبيا 
وم��دى  ح��ال��ت��ه��ا  لتقييم  وك��ي��م��ي��ائ��ي��ا 

صالحيته للطيور. 
المياه كيماويا  كما يجب تفحص 
ودوريا مرة واحدة على األقل كل ستة 
فيها  التى  المناطق  فى  وذلك  أشهر 
المناطق  فى  شهر  وك��ل  نظيفة  آب��ار 
المتواجد فيها مصادر للمياه مشكوك 

بأمرها.
األيون  درجة  تزيد  أال  يجب  كما 

المستخدمة  المياه  الهيدروجينى فى 
عن  ال��دواج��ن  قبل  م��ن  لإلستهالك 
قيمة مقدارها 8 وهى الحد األقصى 
لصالحية المياه لهذا الغرض ويمكن 
الشرب  م��ي��اه  ف��ى  مطهرات  إض��اف��ة 
لفترات  الوقت  من  مختلفة  لفترات 
اإلحتياج  حسب  الوقت  من  مختلفة 
تقليل  على  ق���ادرة  تكون  وق��د  لذلك 

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

الجيد المطلوب؟
وهناك إعتبارات ومعايير محددة 
ل��ن��وع��ي��ة ال��م��ي��اه ال��ص��ال��ح��ة ل��ش��رب 
النتائج  لها  يكون  أن  دون  ال��دواج��ن 
الطيور  صحة  على  السلبى  والتأثير 

العامة
مياه  لنوعية  امل��ح��ددة  ال��ع��وام��ل 

ال�ضرب ال�ضاحلة للدواجن 

البكتيريا  -1
لألمالح  بها  المسموح  ال��ح��دود   -2

المذابة فى مياه الشرب
درجة الحموضة  -3

المواد الصلبة الكاملة للذوبان  -4
اأول: البكترييا

من اإلختبارات الروتينية الواجبة 
الماء  من صحة  للتأكد  دوري��ا  األداء 
ال��ف��ح��ص ال��م��ي��ك��روب��ى وخ��اص��ة فى 
من  الماء  على  تحصل  التى  المزارع 
مياه اآلبار واحتمال تلوثها ومن خالل 
يتم  للماء  الميكروبى  الفحص  ه��ذا 
التعرف على نوع وعدد البكتيريا التى 
يحتويها الماء لمعرفة مدى صالحيتة 
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لألستخدام من عدمها ومن أهم أنواع 
البكتيريا التى يجب أن يتأكد من عدم 

وجودها فى مياه الشرب:
 E.Coliاالى كوالى  -

Salmonella السالمونيلال  -
 Pseudomonas السيدوموناس  -

المسببة  البكتيريا  من  وغيرها 

تواجدها فى  يشكل  والتى  لألمراض 
على  مباشرة  خ��ط��ورة  ال��ش��رب  مياه 
وجدت  وإن  الطيور  وسالمة  صحة 
عند التحليل فيجب أال يزيد عددها 
السنتيميتر  ف��ى  ميكروبا   50 على 

المكعب الواحد.
أو  البكتيريا  ن��وع  ك��ان  إذا  وحتى 
عددها مقبوال فيجب هنا معالجة الماء 

بالمطهرات المؤثرة على نوع البكتيريا 
الموجودة وفى جميع األحوال يجب أن 
السالمونيلال  من  خالية  المياه  تكون 
ورغ�����م ذل����ك ف����أن م��ع��ال��ج��ة ال��م��اء 
المربى  بالمطهرات يجب أال يعتبرها 
ماء  بمصدر  العناية  عن  بديال  إجراء 
ال��ش��رب وم��ع��دات ال��ش��رب ووص��الت 

المياه إلى وداخل العنبر.

ثالثا: درجة احلمو�ضة

درج����ة ال��ح��م��وض��ة ل��م��ح��ل��ول ما 
تعرف بإنها قياس درجة الحموضة أو 

القلوية حيث أنه

أكثر من “7”قلوى  -

أقل من “7” حامضى  -

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

والكالسيوم

وكذلك يجب أال تقل عن “5”
الكاملة  ال�ضلبة  امل����واد  راب��ع��ا: 

للذوبان

للحدود  موضح  بيان  يلى  فيما 
فى  بالجزء  م��ق��درة  للمياه  المتلفة 

))ppm المليون

ثانيا: احلدود امل�ضموح بهالالأمالح املذابة فى مياه ال�ضرب

فيما يلى بيان لتوضيح الحدود المسموح بها لألمالح الذائبة فى مياه الشرب

إجمالى الوحدة
األمالح 
الذائبة

كالسيومحديدكبريتاتنيتراتفلورايدكلورايد

ppm500-3002000.0650-2550-300.275

صوديومزئبقرصاصزنكمنجنيزمغنسيومنحاسالوحدة
ppm0.05300.0550.050.00240

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

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

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

ف��ى  ال���م���س���اق���ى  ت����وزي����ع  ع���ن���د   -1
العنبريجب مراعاة اآلتى

االتزيد المسافة بين المسقى   -
واألخرى على 3 أمتار

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

متر
نظافة  ع��ل��ى  ت��ح��اف��ظ  أن  ي��ج��ب   -2
بالغسيل  وذل��ك  دائما  المساقى 

يوميا
مستوى  يكون  أن  م��راع��اة  يجب   -3
المياه فى المساقى عاليا خاصة 

فى األيام األولى
مستوى  يكون  أن  م��راع��اة  يجب   -4
والمراجع  دائما  أفقى  المساقى 
المياه حتى  لمنع تسرب  بإنتظام 
تحتها  ال��ت��ى  ال��ف��رش��ة  ت��ب��ل��ل  ال 
الدام  األفقى  المستوى  ولضمان 
بالماء  الداخلى  المخروط  يمأل 
أفقى  ال��م��اء  مستوى  ألن  وذل��ك 
دائما ومن خالل الخبرة الحقلية 
أنصح بإحتواء هذا الماء بداخل 

المخروط الداخلى للمسقى 
إرتفاعات  يكون  أن  5- يجب مراعاة 
المساقة أوخطوط الشرب حسب 
عمر وحجم الطائر, بحيث تكون 
لظهر  نقطة  أع��ل��ى  مستوى  ف��ى 

الطائر
هناك  ي��ك��ون  أن  م��راع��اة  ي��ج��ب   -6
المياه  لخطوط  وصيانة  كشف 

والصمامات بإستمرار
بأى  يسمح  ال  أن  م��راع��اة  يجب   -7

أن  حيث  بالعنبر  عاطلة  مسقى 
أن  تعنى  تعمل  ال  واح��دة  مسقى 
ال  طائر   60-50 من  أكثر  هناك 

يصل الماء إليهم 
8- هناك العديد من األنواع المختلفة 
من أدوات الشرب للدواجن منها:
المعلقة/  ال��دائ��ري��ة  المساقى   
مساقى الحلمات/ الحلمات واألكواب 
 وف��ي��م��ا ي��ل��ى ب���ي���ان ب��م��ع��دالت 
وذلك  التسمين  لقطعان  اإلستخدام 

من واقع الخبرة الحقلية
نوع المساقى 
المستخدمة

معدل 
اإلستخدام

مساقى كتاكيت 
يدوية سعة 5 

ليتر

60-80 طائر

2.5سنتيميتر مساقى طولية
للطائر من جه 

واحدة
المساقى 
الدائرية 
المعلقة

50-60 طائر

مساقى 
الحلمات/ 
الحلمات 
واألكواب

4-6 طائر

الشركة  تعليمات  مراعاة  ويجب 
ال��م��ن��ت��ج��ة ل���ل���م���ع���دات وم���ع���دالت 

اإلستخدام للطيور
11-كثافة الت�ضكني العالية

الطيور  تسكين  كثافة  أن  الشك 
ل��ه��ا ع��الق��ة مباشرة  ال��م��زرع��ة  ف��ى 
بخفض التكاليف فالفائدة التى تعود 
على المربى من زيادة عدد الطيور فى 

المتر المربع هى أن التكاليف تقسم 
على عدد أكبر من وحدات الوزن أو 
عدد الطيور ولكن زيادة عدد الطيور 
يقابلها  بها  الموصى  المعدالت  عن 
مؤكدة  خسائر  إل��ى  ت��ؤدى  مخاطرة 
وفى البلدان النامية – التى تفتقد إلى 
حد كبير إلى اإلدارة الفعالة فى تربية 
الفائدة  الخسائر  وت��ف��وق  القطعان 
الطيور  أع���داد  زي���ادة  م��ن  المنتظرة 

المسكنة لكل متر مربع
األضرار الناتجة من زيادة كثافة 

التسكين:
إرتفاع أعداد الطيور النافقة  -

نتيجة  المستبعدة  الذبائح  زي��ادة   -
التسلخات وظهور بثرات الصدر

بصورة  المياه  إستهالك  زي���ادة   -
ك��ب��ي��رة م��م��ا ي����ؤدى إل���ى إب��ت��الل 
ال���ف���رش���ة وب���ال���ت���ال���ى اإلص���اب���ة 
أم��راض  زك��ذا  باألمراضالمتلفة 

سوء التهوية 
وزي���ادة  اإلن��ت��اج  ج���ودة  إنخفاض   -

أعداد الطيور التى بها عيوب
تقدير  ي��ج��ب  ال��ق��ول  وخ��الص��ة 
وزن  أعلى  عليأساس  الدواجن  عدد 
الوضع  مع  الطيور  إليه  تصل  سوف 
النافقة  الطيور  ع��دد  اإلع��ت��ب��ار  ف��ى 

والمتوقع إستبعادها
12-الأمن احليوى

أه��م  م���ن  ال���ح���ي���وى  األم�����ن  أن 
الضروريات الوقائية فى جميع مزارع 
الدواجن بمختلف أغراضها اإلنتاجية 
فإن  ث��م  وم��ن  سعاتها  بمختلف  ك��ذا 
تطبيقات األمن الحيوى ضرورية على 

الدواجن.
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التأكيد  ي��ج��ب  ح���ال  ك��ل  وع��ل��ى 
على أنه وحتى مع أكثر أنظمة األمن 
ال��ح��ي��وى ك��ث��اف��ة ودق���ة ال ي��وج��د أى 
ضمان مطلق بعدم العدوى واإلصابة 
أن  اإلعتبار  فى  الوضع  مع  بالمرض 
الدرجات المختلفة من األمن الحيوى 
إل���ى درج����ات مختلفة  ت���ؤدى  س���وف 
النقاط  أهم  ومن  الحماية  من  أيضا 
التى يجب مراعاتها فى برامج األمن 

الحيوى 
العزل  -

األفراد  -
ت��ع��دد األع���م���ار ف���ى ال��م��زرع��ة   -

الواحدة 
الحيوانات األخرى   -

الطيورالمريضة والنافقة  -
مكافحة الحشرات   -
مكافحة القوارض  -

العزل

معزولة  المزارع  تكون  أن  يراعى 
ال��دواج��ن األخ��رى  م��زارع  تماما عن 
حيث أن أخطار العدوى تنقص بشكل 
واض����ح م��ع م��الح��ظ��ة ع���دم تعرض 
حيث  البرية  الطيور  إل��ى  ال��دواج��ن 
أن  الحقلية  الدراسات  جميع  أثبتت 
نقل  فى  أساسى  عامل  الطيور  هذه 
أنفلونزا  المثال  األمراض على سبيل 

الطيور
 الأفراد

حيث ي��راع��ى إت��خ��اذ اإلج���راءات 
ال���وق���ائ���ي���ة ع���ن���د دخ������ول األف������راد 
وال����زائ����ري����ن����ك����م����ا ي���ج���ب إت���خ���اذ 
تغيير  م��ن  ال��ض��روري��ة  اإلج������راءات 
ال��م��الب��س واألس��ت��ح��م��ام وم��غ��اط��س 
العاملين  من  لكل  األحذيةوالسيارات 

للداخلين  سجل  وج��ود  يراعى  وك��ذا 
إلى المزرعة بصفة ضرورية

تعدد الأعمار فى املزرعة الواحدة

عدم  الدواجن  تربية  فى  يفضل 
تعدد االعمار مهما كان عدد العنابر 
داخل سور المزرعة فال بد أن تكون 
الكتاكيت متماثلة العمر وإن كان البد 
من أعمار مختلفة فى حالة إستقبال 
أكثر من قطيع فى المزرعة الواحدة 
يزيد  أال  يجب  من مصدر  أكثر  ومن 
ال��ت��ف��اوت ف��ى األع��م��ار ع��ن اإلس��ب��وع 
ال��واح��د ح��ت��ى ي��ك��ون ه��ن��اك سهولة 
التحصين  ب��رام��ج  وتنفيذ  وض��ع  ف��ى 
أن  حيث  األخ��رى  والبرامج  والتغذية 
والتحصين  والتطهير  الرعاية  برامج 
فى  تأثيرا  وأق��ل  صعوبة  أكثر  تكون 

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

لألمراض وإنخفاض اإلنتاجية
ماهى  نفسة  يطرح  هنا  والسؤال 
األض������رار م���ن ت��ع��دد األع���م���ار فى 

المزرعة الواحدة؟ 

اأول: يجعل عملية الإ�ضتثمار فى   
خطر دائم

أى شىء  ح��دوث  أن��ه عند  حيث 
األح���وال  مشاكل  م��ن  س���واء  للموقع 
أوبئة  أو  لبيئية  الظروف  أو  الجوية 
مرضية فإنة يؤثر على جميع القطعان 
المشاكل  وت��ع��ت��ب��ر  واح���د  وق���ت  ف��ى 
المرضية أخطر المشاكل التى تواجه 

هذا النظام 
التعر�ض  خ��ط��ورة  زي���ادة  ث��ان��ي��ا: 

لالأمرا�ض

العمر  ن��ظ��ام  ف��ى  ن��ج��د  بينما   
كنقل  الخدماتية  الوسائل  أن  الواحد 
مرتين  أو  م��رة  تتم  والبيض  العلف 
أسبوعيا نجد فى حالة تعدد األعمار 
ذلك  من  أكثر  الموقع  إلى  تأتى  إنها 

وتشمل على سبيل المثال:
الزوار- القطعان  نقل األعالف – 
الدواجن  نقل  وس��ي��ارات   – الجديدة 

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

 ثالثا: عدد كبري من الطيور يتاأثر 
باملر�ض

العنبر  ف��ى  ال��م��رض  ف��ى ح��ال��ة 
منه  نحد  أن  يمكن  الواحد  المعزول 
قبل  له  الصحى  الحجر  ويمكن عمل 
ال��م��زارع  أو  العنابر  ف��ى  ينتشر  أن 

األخرى.
ول��ك��ن ف��ى ح��ال��ة ت��ع��دد األع��م��ار 
نتيجة لقرب العنابر ووسائل الخدمة 
والعمالة  النقل  وسائل  من  المشتركة 
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حركة  وك��ذل��ك  وال��م��ع��دات  واألدوات 
السيطرة  تجعل  أم���ور  كلها  ال��ه��واء 
المستحيالت  م��ن  للمرض  وال��ع��زل 
العنابر  إلى  المرض  ينتشر  وبالتالى 
األخرى وبهذه الطريقة تعتبر األعمار 
المتعددة كأنها عنبر واحد ولكن كبير 

مقسم !! 
القدرة على احلد من   رابعا: عدم 

املر�ض املتوطن اأو اإ�ضتئ�ضاله

يمكن  الواحد  العمر  م��زارع  فى   
كثيرمن  ع��ل��ى  وال���ق���ض���اء  ال��ت��ح��ك��م 
ال���م���ي���ك���روب���ات وذل�����ك ب��ال��ت��ن��ظ��ي��ف 

والتطهير بعد التخلص من القطيع
أم���ا ف���ى ح��ال��ة ت��ع��دد األع��م��ار 
وسهولة  األع��م��ار  إلخ��ت��الف  نتيجة 
تخلق  المرضية  الميكروبات  إنتشار 
القطيع  م��ن  مرضيةمغلقة  دائ����رة 
حديثا  اآلتية  القطعان  إلى  المصاب 
إلى قطيع من  وبمجرد دخول مرض 
إلى  المرض  إنتقال  المستحيإلقاف 
علية وهكذا  والقضاء  المزرعة  باقى 
من  مغلقة  دائ��رة  فى  المزرعة  تسير 

األمراض ومسبباتها 
بع�ض  ه��ن��اك  ال���ق���ول  وخ��ال���ض��ة 
ال��ن��ق��اط ال��ت��ى ي��ج��ب م��راع��ات��ه��ا 

واإتباعها:

يحظر على العاملين تربية طيور   -
بالطبع  تكون  والتى  منازلهم  فى 

حاملة لمسببات األمراض 
وعدم  الزائرين  من  الحد  يجب   -
دخولهم إلى العنابر إال فى حالة 
ال���ض���رورة ال��ق��ص��وى وف���ى ه��ذه 
ومالبس  أحذية  يرتدون  الحالة 
م��ع مالحظة  ب��ال��م��وق��ع  خ��اص��ة 

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

أوتحميل قطيع من المزرعة
الجديدة  القطعان  إختبار  يجب   -
سيرولوجيا وذلك للتأكد من أنها 
معدية  ألم���راض  حاملة  ليست 

ليست موجودة بالمزرعة 
بالسلك  العنابر جيدا  قفل  يجب   -
والحيوانات  البرية  الطيور  لمنع 
الطيور  أن  ح��ي��ث  ال��دخ��ول  م��ن 
العدوى  تعتبر من مصادر  البرية 

الشديدة الخطورة 

احليوانات الأخرى

الكالب  دخ��ول  منع  على  العمل 
والفئران  البرية  والطيور  والقطط 
بعمل  وذل���ك  ب��ات��ا  منعا  وال���ج���رذان 
خطط مكافحة طبقا لألسس العلمية 

الصحيحة.

الطيوراملري�ضة والنافقة

بصفة عامة يجب عدم اإلحتفاظ 
المزارع وذلك  المريضة فى  بالطيور 
ت��ف��ادي��ا إلن��ت��ش��ار األم���رض حيث أن 
بشكل  ماتشفى  ن���ادرا  الطيور  ه��ذه 
كامل وتبقى نقاط ضعف فى القطيع 
مهاجمتها  الميكروبات  على  يسهل 
واإلستيطان بها ومن ثم بقية القطيع 
ولذلك البد من التخلص منها بأسرع 

وقت ممكن.
من  للتخلص  ط��ري��ق��ة  وأف��ض��ل 
الطيور النافقة والمريضة هو الحرق 

حتى الرماد 

مكافحة احل�ضرات

الحشرات  جميع  مكافحة  يجب 
ف��ى م���زارع ال��دواج��ن وذل���ك بالرش 
أسبوعيابامطهرات  المزرعة  لشوارع 

المضادة للحشرات 
وكذا رش العنابر من الداخل بعد 
تغيير  مالحظة  م��ع  دورة  ك��ل  إنتهاء 
بإستمرار  الحشرى  المبيد  نوعية 
حتى نتفادى توالد أجيال مقاومة من 

الحشرات ضد المبيد
مكافحة القوار�ض

مكافحة  ف��ى  األس��ت��م��رار  ي��ج��ب 
القوارض دائما حيث إنها عامال مهم 
وباإلضافة  األم��راض  نقل  فى  للغاية 

إلى األضرار األخرى المباشرة 
13-الأمرا�ض 

الممكن  من  األم��راض  معظم  إن 
أن تسبب عدم التجانس فى القطيع 
ول��ك��ن أه���م األم�����راض ال��ت��ى يجب 
وقائى  برنامج  خ��الل  من  مكافحتها 
واض���ح وم��ح��دد ب��داي��ة م��ن عمليات 
التطهير واإلجراءات الوقائية األخرى 

وإجراءات األمن الحيوى وهى
منها  المناعى  التثبيط  مسببات   -
ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال��م��ث��ال ال��س��م��وم 
الجمبورو  اللقاحات   – الفطرية 
 Hot القوية  العترة  ذات  الحية 
 CAA األنيميا المعدية - strain

IBD مرض الجمبورو  -
ND مرض النيوكاسل  -

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

MAS سوء اإلمتصاص  -
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وحمتواه  الربوتني  م�ضتوي   -1
من الأحما�ض الأمينية 

خالل فترات اإلجهاد الحراري 
الغذائية من  تنخفض االحتياجات 
البروتين بسبب انخفاض معدالت 
اآلداء، ولقد ثبت أنه خالل فترات 
ك��ل من  يتأثر  ال��ح��راري  اإلج��ه��اد 
أن  إال  ال��ب��روت��ي��ن  وه����دم  تخليق 
تأثراً  أكثر  يكون  البروتين  تخليق 

من الهدم مما يؤدي في النهاية إلي 
ال��وزن،  في  الملحوظ  االنخفاض 
ولقد أثبتت الدراسات أن انخفاض 
تعويضه  يمكن  ال  البروتين  تخليق 
العلف  في  البروتين  نسبة  بزيادة 
ارتفاع  أن  إلي جانب  المقدم هذا 
بمعدالت  ي��ض��ر  ال��ب��روت��ي��ن  نسبة 
النمو نتيجة اإلجهاد الزائد الواقع 
على كل من الكلية والكبد، ولذلك 

اإلستراتيجيات 
الغذائية 

لخفض آثار 
اإلجهاد 
الحراري

له  تتعرض  التي  اإلجهاد  صنوف  وأخطر  أهم  الحراري  اإلجهاد  يُعد 
والمنطقة  عامة  بصفة  العالم  من  ع��دة  مناطق  في  ال��دواج��ن  قطعان 
كل  بين  تشابك(  )أو  تداخل  عالقة  هناك  ألن  خاصة  بصفة  العربية 
من درجة حرارة الهواء ونسبة رطوبته وسرعة حركته، وطبقا لما ذكره 
العلماء أن درجة الحرارة المثالية للدجاجات البياضة تبلغ حوالي 19-

22 °م ولبداري التسمين 18-22 °م وألمهات التسمين 24º-22م إال أن 
تلك القطعان غالباً ما تتعرض خالل أشهر الصيف الحارة إلي اإلجهاد 
الحراري ألن درجات الحرارة الجوية ترتفع ارتفاعات عالية ما شهدناها 
“العالقات  عن  السابق  العدد  في  تحدثنا  لقد  قبل،  من  عرفناها  وما 
المتبادلة بين التغذية واإلجهاد الحراري”، وفي هذا العدد بمشيئة اهلل 
تعالي سوف نتحدث عن اإلستراتيجيات الغذائية لخفض اآلثار السلبية 
لفهم  الحاجة  أمس  في  إننا  الدواجن،  قطعان  على  الحراري  لإلجهاد 
اآلثار  تقليل  بهدف  إليها  اللجوء  يمكن  التي  الغذائية  اإلستراتيجيات 
الغذائية  اإلستراتيجيات  على  االعتماد  إن  الحراري،  لإلجهاد  السلبية 
قد أصبح هو الوسيلة األكثر شيوعاً للحد من تبعيات اإلجهاد الحراري 
حتي في البيوت المغلقة، تضم اإلستراتيجيات الغذائية لخفض اآلثار 
مستوي   )1( ه��ي:  أساسية  محاور  أربعة  ال��ح��راري  لإلجهاد  السلبية 
البروتين ومحتواه من األحماض األمينية، )2( الفيتامينات، )3( االتزان 
اإللكتروليتي والمائي، )4( بعض العناصر الغذائية األخرى، وفيما يلي 

عرض لتلك اإلستراتيجيات:

اأ.د./ طارق اأمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن 

كلية الزراعة والطب البيطري، 
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
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ينصح العلماء بخفض نسبة البروتين 
لإلجهاد  ال��ت��ع��رض  عند  العلف  ف��ي 
الحراري إال أن ذلك قد يُخفض من 

أوزان الجسم.
ي����ؤدي اإلج���ه���اد ال���ح���راري إل��ي 
وبالتالي  النمو  م��ع��دالت  انخفاض 
انخفاض االحتياجات من األحماض 
في  تغيرات  يحدث  حيث  األمينية 
وامتصاص  البروتين  هضم  معدالت 
األحماض األمينية عالوة على زيادة 
معدالت هدم البروتين وزيادة تخليق 
الجلوكوز من البروتين )والتي تسمي 
والتي   Gluconeogenesis عملية 
مصادر  م��ن  ال��ج��ل��وك��وز  ان��ت��اج  تعني 
البروتينات  مثل  كربوهيدراتية  غير 
ال��دراس��ات  أثبتت  ولقد  وال��ده��ون(، 
أن زيادة مستويات الليسين أو زيادة 
لم  األرجينين/الليسين  بين  النسبة 
الجسم عند  وزن  في  تحسناً  تحدث 
كل  في  ال��ح��راري  لإلجهاد  التعرض 
م��ن ال��دج��اج وال��روم��ي، وه��ذا يعني 
األمينية  األح��م��اض  نسبة  زي��ادة  أن 
السلبية لإلجهاد  اآلثار  تقليل  بهدف 
ال���ح���راري ف��ي ق��ط��ع��ان ال��ل��ح��م في 
فاعليتها  تثبت  لم  والرومي  الدجاج 
الدراسات  بعض  هناك  أن  إال  بعد، 
الليسين  نسبة  ب��زي��ادة  توصي  التي 
الكفاءة  تحسين  بهدف  العليقة  في 
لإلجهاد  ال��ت��ع��رض  ع��ن��د  ال��غ��ذائ��ي��ة 
انخفاضاً  يسبب  ال���ذي  ال���ح���راري 
كذلك  ال��م��أك��ول،  ال��غ��ذاء  كمية  ف��ي 
ال��ح��راري  اإلج��ه��اد  أن  العلماء  أك��د 
ي��ت��س��ب��ب ف���ي ان��خ��ف��اض ام��ت��ص��اص 
األرج��ي��ن��ي��ن وب��ال��ت��ال��ي ف���إن زي���ادة 
البللورية  األمينية  األح��م��اض  نسبة 

الثيريونين(  الميثيونين،  )الليسين، 
اآلثار  تلك  من  يقلل  أن  الممكن  من 
السلبية لإلجهاد الحراري، وال يفوتنا 
في هذا المقام التذكير بأن معدالت 
إلضافة  نتيجة  النمو  ف��ي  ال��زي��ادة 
يتأثر  البللورية  األمينية  األح��م��اض 
اإللكتروليتات  من  العليقة  بمحتوي 
وبيكربونات  الصوديوم  كلوريد  مثل 
لهما  سنتعرض  وال��ت��ي  ال��ص��ودي��وم 
عدم  وينبغي  قليل،  بعد  بالتفصيل 
اإلس�����راف ف��ي إض��اف��ة األح��م��اض 
يؤدي  نسبتها  اختالل  ألن  األمينية 
النيتروجينية في  النفايات  إلي زيادة 
تصاعد  نسبة  من  يُزيد  مما  ال��زرق 
الحارة  األج��واء  في  خاصة  األمونيا 
مما يُ��ض��اع��ف م��ن اإلج��ه��اد ال��واق��ع 
إح��دى  أثبتت  ول��ق��د  ال��ط��ي��ور،  على 
نسبة  زي��ادة  أن  الحديثة  ال��دراس��ات 
األمونيا يقلل بشكل ملحوظ من قدرة 
حرارتها،  درجة  تنظيم  على  الطيور 
الجيدة  التهوية  أن  نقول  فإننا  لذلك 
على  الطيور  ق��درة  زي��ادة  على  تعمل 
ال��زائ��دة في  ال��ح��رارة  م��ن  التخلص 
نسبة  خفض  ط��ري��ق  ع��ن  أجسامها 
األمونيا في داخل المسكن، ونخلص 
النسبة  ب��أن  ال��ق��ول  إل��ي  سبق  مما 
التي  األمينية  األحماض  من  المثلي 
اإلجهاد  فترات  خالل  تناولها  يجب 
الحراري ما زالت تحتاج إلي المزيد 
نهيب  فإننا  ول��ذل��ك  ال��دراس��ات  م��ن 
في  العمل  وباحثينا ضرورة  بعلمائنا 
والتي  الهامة  البحثية  النقطة  ه��ذه 
عظيماً  وخيرها  م��ردوده��ا  سيكون 
عامة  بصفة  الدواجن  صناعة  على 
خاصة  بصفة  المربين  صغار  وعلي 

هؤالء الذين ال يملكون في مزارعهم 
وسائل تكنولوجية حديثة تمكنهم من 

مواجهة اإلجهاد الحراري. 
2- ا�ضتخدام الفيتامينات 

في  ال��ح��راري  اإلج��ه��اد  يتسبب 
وبالتالي  المستهلك  الغذاء  انخفاض 
من  المستهلكة  الكمية  ان��خ��ف��اض 
الفيتامينات مثل أ، ه�، ج،........ إلخ، 
الفيتامينات  تلك  إضافة  فإن  لذلك 
يساعد على التخفيف من حدة اآلثار 
السلبية لإلجهاد الحراري حيث تعمل 
تلك الفيتامينات على تحسين مناعة 
عرض  يلي  وفيما  الطيور،  وإنتاجية 

ألهمية تلك الفيتامينات:
 Vitamin A اأ-فيتامني اأ

تؤدي إضافة فيتامين »أ« بمعدل 
إلي  علف  دولية/كجم  وح��ده   8000
التعرض  عند  البيض  إنتاج  تحُسن 
لإلجهاد الحراري، كذلك يعمل فيتامين 
»أ« على تحسين مناعة الطيور، ولقد 
أثبتت الدراسات أن تحصين الطيور 
ضد مرض النيوكاسيل خالل فترات 
ارتفاع درجات الحرارة الجوية يتطلب 
»أ«  فيتامين  من  كبيرة  كميات  تناول 
حتى يمكن الحصول على المستويات 
ال��م��ض��ادة،  األج��س��ام  م��ن  المطلوبة 
تقليل  على  »أ«  فيتامين  يعمل  كذلك 
انطالق  من  الناتجة  السلبية  اآلث��ار 
الشوارد الحرة )الجذور الحرة(، ولقد 
فيتامين  أن إضافة  الدراسات  أثبتت 
»أ« بمعدل 15000 وحدة دولية/كجم 
التسمين  ب���داري  ع��الئ��ق  إل��ي  علف 
الجسم  أوزان  تحسين  إل���ي  ي���ؤدي 

والكفاءة الغذائية وصفات الذبيحة.



43
العدد الخامس

 Vitamin C ب-فيتامني ج

ت��ت��م��ك��ن ال���ط���ي���ور م����ن ت��خ��ل��ي��ق 
ج(  )فيتامين  األسكوربيك  حامض 
إل��ي إضافته  ف��إن��ه ال ح��اج��ة  ل��ذل��ك 
كانت  طالما  ال��دواج��ن  ع��الئ��ق  إل��ي 
ظل  وفي  طبيعية  حياة  تحيا  الطيور 
ولكن  الطبيعية،  البيئية  ال��ظ��روف 
عوامل  إل��ي  الطيور  تعرضت  ما  إذا 
اإلجهاد أصبح من الضروري إضافة 
فيتامين »ج« إلي العليقة حتى يخفف 
ينعكس  وبالتالي  اإلج��ه��اد  ح��دة  م��ن 
الطيور  إنتاجية  تحسن  على  ذل��ك 
أثبتت  ولقد  آدائها،  معدالت  وارتفاع 
من  يقلل  »ج«  فيتامين  أن  الدراسات 
الكورتيكوستيرون  هرمون  مستويات 
في الدم وكذلك يقلل من الهرمونات 
المنشطة للغدة الكظرية التي تنطلق 
مع االجهاد الحراري، كذلك ثبت أن 
إضافة فيتامين »ج« يزيد من هرمون 
الدرقية  الغدة  وهرمونات  األنسولين 
)T4،T3( في الدم والتي تعتبر احدي 
وسائل الجسم الفسيولوجية لمواجهة 
فيتامين  إضافة  تعمل  كما  االجهاد، 
التسمين تحت  إلي عالئق دجاج  “ج” 

)بمعدالت  الحراري  اإلجهاد  ظروف 
250 م��ل��ل��ي��ج��رام/ ك��ج��م ع��ل��ف( إل��ي 
زيادة استهالك العلف وتحسين جودة 
ال��ش��وارد  ان��ط��الق  وتقليل  الذبيحة 
الحرة Free radicals، أما في قطعان 
أن  ال��دراس��ات  أثبتت  فلقد  األمهات 
يحسن من إنتاج  إضافة فيتامين “ج” 
ال��ب��ي��ض وج����ودة ال��ق��ش��رة وم��ع��دالت 
إلي  ب��اإلض��اف��ة  وال��ف��ق��س  الخصوبة 
ومقاومتها  ال��ط��ي��ور  مناعة  تحُسن 

للكثير من األمراض.

 Vitamin E ��ج-فيتامني ه

فيتامين  بإضافة  العلماء  يوصي 
ه���� إل����ي ع��الئ��ق ق��ط��ع��ان األم��ه��ات 
ارتفاع  عند  البيض  إن��ت��اج  وقطعان 
درجات الحرارة الجوية، ولقد أثبتت 
من  يزيد  ه�  فيتامين  أن  ال��دراس��ات 
تناول الغذاء ويحسن من إنتاج البيض 
وجودته، كما أن فيتامين ه� يعمل على 
حماية جدر خاليا الكبد من الشوارد 
الدراسات  من  الكثير  وتشير  الحرة، 
أنه يفضل استخدام مستويات عالية 
من فيتامين ه� )250 ملليجرام/كجم 
علف( خالل فترات اإلجهاد الحراري 
إنتاج  تحسين  على  ذلك  يعمل  حيث 
البيض وتحسين جودة السائل المنوي 
فإن  ولهذا  الطيور،  مناعة  وتحسين 
الكثير من الدراسات توصي بضرورة 
وخ��الل  قبل  ه���  فيتامين  اس��ت��خ��دام 
وبفضل  وإننا  اإلجهاد،  فترات  وبعد 
اهلل في قسم انتاج الدواجن بجامعة 
كفر الشيخ لنا العديد من الدراسات 
ال��ت��ي ت��م ن��ش��ره��ا ف��ي م��ج��ل��ة علوم 
 ،2006 )أع��وام  البريطانية  الدواجن 
فيتامين  أهمية  تؤكد  التي   )2012
األمهات  قطعان  آداء  تحسين  في  ه� 

وتحسن جودة السائل المنوي.
واملائي  الإليكرتوليتي  التزان   -3
 Electrolytic and water balance

يؤدي اإلجهاد إلي زيادة معدالت 
التنفس مما يؤدي إلي اختالل االتزان 
)األس  ح��م��وض��ة  ل��رق��م  ال���داخ���ل���ي 
وتُ��ع��رف  ال���دم   )pH ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي 
هذه الظاهرة بالقلوية التنفسية للدم 
Blood respiratory alkalosis التي 

ب��داري  في  النمو  تأخر  في  تتسبب 
في  البيضة  قشرة  وتدهور  التسمين 
وتشير  البياض،  وال��دج��اج  األم��ه��ات 
كلوريد  إض��اف��ة  أن  إل��ي  ال��دراس��ات 
أو   ٪1 بمعدل   NH4Cl األم��ون��ي��وم 
 NaHCO3 ال��ص��ودي��وم  بيكربونات 
البوتاسيوم  كلوريد  أو   ٪0.5 بمعدل 
عالئق  إلي   ٪2  –  1.5 بمعدل   KCl
تقليل  على  تعمل  التسمين  ب���داري 
اآلثار السلبية لإلجهاد الحراري حيث 
ع��ل��ى ضبط  اإلض���اف���ات  ت��ل��ك  تعمل 
لإللكتروليتات،  ال��داخ��ل��ي  االت����زان 
كذلك أثبتت العديد من الدراسات أن 
األمونيوم  كلوريد  من   ٪0.2 إضافة 
البوتاسيوم  كلوريد  م��ن   ٪0.15 أو 
الصوديوم  بيكربونات  من   ٪0.2 أو 
التسمين  بداري  الشرب في  إلي ماء 
النمو  م��ع��دالت  تحسين  على  تعمل 
لإلجهاد  القطعان  تلك  تعرض  عند 
قطعان  إل��ي  بالنسبة  أم��ا  ال��ح��راري، 
الدجاج البياض فلقد ثبت أن إضافة 
العلف  إل��ي  ال��ص��ودي��وم  بيكربونات 

اإلنتاجي يُحسن من جودة القشرة. 
خ����الل ف���ت���رات اإلج���ه���اد يجب 
ال��م��اء  ت��ن��اول  ع��ل��ى  ال��ط��ي��ور  تشجيع 
ح��ي��ث أث��ب��ت��ت ال���دراس���ات أن زي���ادة 
درجة  تنظيم  على  تعمل  الماء  تناول 
حرارة الجسم باإلضافة إلي أن الماء 
العمليات  لكل  وض��روري  هام  عنصر 
الجسم  في  تتم  التي  الفسيولوجية 
البيض  وإن��ت��اج  والمناعة  النمو  مثل 
هذا  في  يفوتنا  وال  الطيور،  وصحة 
أهم  أن من  التأكيد على  إلي  المقام 
م��م��ي��زات إض��اف��ة اإلل��ي��ك��ت��رول��ي��ت��ات 
إل���ي ال��ع��ل��ف أو م���اء ال��ش��رب خ��الل 
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فترات اإلجهاد أنها تعمل على زيادة 
استهالك الطيور من ماء الشرب مما 
من  كل  على  إيجابي  بشكل  ينعكس 
تنظيم درجة حرارة الجسم ومعدالت 
النمو واإلنتاج، ويذكر العلماء أن زيادة 
على  سلبيا  يؤثر  لم  المياه  استهالك 

جودة الذبائح الناتجة.
4- العنا�ضر الغذائية الأخرى 

ال���ح���راري  اإلج���ه���اد  ألن  ن���ظ���راً 
وكذلك شتي صنوف اإلجهاد األخرى 
ف��ي عشائر  إل��ي ح���دوث خلل  ت���ؤدي 
)المايكروفلورا  النافعة  الميكروبات 
الداخلية( ونتيجة لذلك تسود وتطغي 
 Pathogenic الممرضة  البكتيريا 
البكتيريا  ح��س��اب  ع��ل��ى   bacteria
 )Microflora )الميكروفلورا  النافعة 
ل���ذل���ك ي��ن��ص��ح ال���ع���ل���م���اء ب��إض��اف��ة 
بكتيريا  مثل   Probiotic البروبيوتيك 
إلي   Lactobacillus الالكتوباسيلس 
تعمل  والتي  التسمين  ب��داري  عالئق 
في  البكتيريا  تلك  أع��داد  زي��ادة  على 
القناة الهضمية مما يعمل على إعادة 
االتزان البكتيري في داخل األمعاء مرة 
أخري والحفاظ عليه بما ينعكس في 

النهاية إيجابياً على معدالت النمو. 
كذلك أثبتت الدراسات أن إضافة 
في  ج���زء   120 ب��م��ع��دالت  ال���ك���روم 
التسمين  ب��داري  عالئق  إلي  المليون 
الدواجن  إنتاجية  تحسين  على  تعمل 

تحت ظروف اإلجهاد حيث تعمل على 
كل  وتحسن  ال��غ��ذاء  استهالك  زي��ادة 
الجسم  وأوزان  الغذائية  الكفاءة  من 
كما  الناتجة،  الذبيحة  ومواصفات 
إضافة  أن  ال��دراس��ات  إح��دى  أثبتت 
م��ل��ل��ي��ج��رام/  4.5 ب��م��ع��دل  ال���زن���ك 
قد  التسمين  دجاج  عالئق  إلي  كجم 
الغذائية  الكفاءة  من  كل  من  حسن 
مواصفات  وم��ن  الجسم  أوزان  وم��ن 
ال��ذب��ي��ح��ة، وال���ج���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن 
“أ”  وفيتامين  الزنك  من  كل  إضافة 
يحسن كثيرا من أوزان الجسم تحت 
ظروف اإلجهاد، ومن أهم الدراسات 
مجلة  نشرتها  والتي  بها  قمنا  التي 
 ,2009 )أع��وام  البريطانية  الدواجن 
إض��اف��ة  أن  أث��ب��ت��ت  وال��ت��ي   )2012
فترات  خ��الل  العضوي  السيلينيوم 
جزء   0.3 بمعدل  الحراري  اإلجهاد 
ملليجرام/كجم   0.3( المليون  ف��ي 
السائل  ج��ودة  من  قد حسنت  علف( 
المنوي عند تعرض الديوك لالجهاد 

الحراري.
من  أك��ث��ر  أو  ع��ن��ص��ر  ن��ق��ص  إن 
كفيل  األساسية  الغذائية  العناصر 
بإحداث الكثير من المشاكل في قطيع 
األمهات مثل اختالل تجانس القطيع 
وزيادة حاالت االفتراس وضعف النمو 
والترييش وانخفاض معدالت كل من 
والفقس،  والخصوبة  البيض  إن��ت��اج 

كما أن نقص أحد العناصر الغذائية 
البحث عن  زيادة ظاهرة  يتسبب في 
أجزاء  والتقاط  الفرشة  في  الطعام 
انتباه  يسترعي  ال  ق��د  وه���ذا  منها 
ط��اق��م ال��ع��م��ل إال أن���ه م��ن األش��ي��اء 
ال���واج���ب االن��ت��ب��اه إل��ي��ه��ا ج��ي��داً في 
قطعان األمهات لذلك فإنه يجب عند 
انخفاض معدالت تناول الغذاء نتيجة 
يتم  أن  ال��ح��راري  لإلجهاد  التعرض 

تعويض الطيور عنه. 
Summer diet عليقة ال�ضيف

من  العلم  أه��ل  م��ن  فريق  هناك 
علماء التغذية من ينصحون باستخدام 
ارتفاع  فترات  خالل  الصيف  عليقة 
بارتفاع  تتميز  التي  الحرارة  درج��ات 
كيلو   2950( الطاقة  م��ن  محتواها 
محتواها  وانخفاض  كالورى/كجم( 
مع   )٪15.5 من  )أق��ل  البروتين  من 
من  الطبيعي  المستوى  على  الحفاظ 
مع  األس��اس��ي��ة  األمينية  األح��م��اض 
الدهون  من  األق��ل  على   ٪4 إضافة 

و250 ملليجرام فيتامين ج/ كجم.
 References املراجع

ال��ت��ن��اس��ل  ”فسيولوجيا  ك��ت��اب 
وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا ف���ي م������زارع أم��ه��ات 
أمين عبيد،،  أ.د./ طارق  الدواجن“، 
الطباعة  لدنيا  ال��وف��اء  دار  الناشر 

والنشر باألسكندرية عام 2014.
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والفراعنة  الصينيون  أن  ورغ���م 
قرون  منذ  الصويا  حبوب  على  تغذوا 
لم  الحديثة  الحضارة  أن  إال  طويلة 
ت��ت��ع��ام��ل م��ع ح��ب��وب ال��ص��وي��ا إال مع 
ب���داي���ة ال���ق���رن ال��م��اض��ي ف��ق��د ب���داء 
الصويا  بحبوب  ال��ك��ام��ل  االع��ت��راف 
ان  بعد  والحيوان  اإلنسان  تغذية  في 
الحيوانات  تغذية  كانت مقتصرة على 
فقط، فقد بدأ في الواليات المتحدة 

المنتج  ه��ذا  م��ع  الصناعي  التفاعل 
للزيوت  وه��ام  جيد  كمصدر  الزراعي 
استخالص  عملية  تطور  وم��ع  فقط 
التكنولوجيا  عصر  ودخ���ول  ال��زي��وت 
الصناعية فقد لفتت األنظار الكميات 
الكبيرة من المخلف الناتج من عملية 
الصويا  فول  كسب  وهو  االستخالص 
اعتبره  ال���ذي   Soya bean meal
العلماء في زمانها من أكثر المخلفات 

عالية البروتين والتي يمكن االستفادة 
اإلن��ت��اج  ق��ط��اع��ات  ت��ط��وي��ر  ف��ي  منها 
الحيواني والدواجن وتم التركيز عليه 
من خالل أبحاث بسيطة تم تطويرها 
التحكم  اإلمكان  في  حتى صار  تباعاً 
ال��ك��ام��ل ف��ي م��خ��رج��ات ه���ذه ال��م��ادة 
محتواها  خ��الل  من  الهامة  الغذائية 
المختلفة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ع��ن��اص��ر  م��ن 
الحيوانات  احتياجات  مع  والمتوافقة 

جودة كسب الصويا 
ونجاح مشروعات الدواجن

عرفت حبوب فول الصويا منذ آالف السنين وغير معروف أصولها البرية إال أنها أول ما زرعت في الصين ومنغوليا 
ما  ومن خالل  المندثرة  الحضارات  أطالل  وبين  القديمة  العلم  وساحات  المعابد  جدران  فعلى  الفرعونية،  ومصر 
أظهرته الدراسات الجيولوجية على حفريات وأثار تلك الحضارات وبعد فك رموز اللغات القديمة ومعرفة علومهم 
التي نقشوها على الجدران عن طبيعة الحياة في عصورهم ومدى التقدم الذي وصلوا اليه حينذاك مقارنة مع فرق 
السنوات الكبير بيننا وبينهم فقد اظهرت تلك اإلشارات المتعددة على أن الصينيون والفراعنة هم أول من زرعوا نبات 
فول الصويا واستخدموه كمصدر للبروتين الهام في تغذية اإلنسان والحيوان والى األن يدخل الفول الصويا في جميع 

مأكوالت شعوب تلك المنطقة.

 مهند�ض/ اأ�ضرف عبد الرحمن خليل
ماجستير تغذية الدواجن واالنتاج الحيواني، جامعة طنطا، 

المملكة السعودية، شركة دواجن المتحدة
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من  الغرض  أو  حياتها  على  السلبي  التأثير  دون  والطيور 
تربيتها اإلنتاجية.

فعند لفت األنظار الى أهمية حبوب الصويا كان هناك 
التغذية كالم غير  اعتقاد بأن استخدام هذه الحبوب في 
معقول لنوعيته السيئة وغير المالئمة وذلك قبل تعرضه 
للحرارة، ونتيجة للعمل المتواصل على هذا المنتج توصل 
المواد  في  تحكمهم  خالل  من  جيدة  نتائج  الى  الباحثين 
الحيوانات  على  السلبي  التأثير  وذات  للنمو  المثبطة 
المخلفات  م��ن  الصويا  كسب  اصبح  أن  إل��ى  وال��دواج��ن 
عالية البروتين واألكثر أمناً على الحيوانات والطيور حال 
أن تكون المخرجات خاضعة لرقابة عالية يتم من خاللها 

إنتاج كسب صويا عالي الجودة.
وبناءاً عليه أصبح كسب الصويا أكثر مصادر البروتين 
طلبا في العالم إلى أنه تم إنشاء جمعية لمنتجي الصويا 
American Soybean Association في الواليات المتحدة 
الصويا  كسب  أصبح  وقد  عالميا  الصويا  منتجي  كأكبر 
مصدر البروتين القياسي الذي يتم مقارنة مصادر البروتين 
األخرى بناءا على مكوناته وأيضا اصبح مصدر البروتين 
الحيواني الرسمي الذي يتم تقييم اسعار المنتجات األخرى 

على أساسه
واليابان  الهند  إلى  الصويا  فول  زراع��ة  انتقلت  وقد 
نهاية  في  إال  المحصول  هذا  أوروب��ا  تعرف  ولم  وكوريا، 
حيث  االستعمارية  الزحف  قوى  مع  عشر  الثامن  القرن 
عام  إنجلترا  إلى  ثم  ومن   1779 عام  فرنسا  إلى  أدخلت 
1792 وزرعت نباتاتها في إيطاليا وألمانيا وروسيا، ولكنها 
لم تجد انتشاراً واسعاً في أوروبا إال في العقد الثاني من 
القرن العشرين حيث يعتبر البعض عام 1914 بداية عهد 
في  زراعتها  محاوالت  أولى  وكانت  هناك،  الصويا  زراعة 
الواليات المتحدة األمريكية في والية بنسلفانيا عام 1804. 

اإنتاج حبوب ال�ضويا عامليا:

تطور  الصويا  محصول  من  العالمي  اإلنتاج  تطور 
اإلنسان  م��ن  علية  المتزايد  اإلق��ب��ال  بسبب  متصاعد 
عديدة  مناطق  ولتوافق  الغرض  ثنائي  كمنتج  والحيوان 
بالعالم مع زراعته من حيث المناخ واالحتياجات الزراعية 

األخرى فقد تم التوسع بشكل كبير في اإلنتاج، ففي عام 
1988م كان اإلنتاج العالمي 5 مليون طن متري، ونتيجة 
القائمة  الصناعة  وت��ط��ور  وانتشارها  ال��زراع��ة  لتطور 
عليه واالحتياج المتنامي له في مجال تغذية الحيوانات 
والطيور فقد تضاعف اإلنتاج حتى وصل الى 54 مليون 
طن متري عام 1998م، وقد وصلت المساحة المزروعة 
عام 2014 أكثر من 52.5 مليون هكتار أنتجت أكثر من 
المردود  متوسط  كان  البذور حيث  من  مليون طن   100
وتأتي  الواحد،  الهكتار  من  ج��رام  كيلو   1948 العالمي 
المنتجة  الدول  مقدمة  في  األمريكية  المتحدة  الواليات 
العالمي(  التصدير  مجموع  من   ٪90( المحصول  لهذا 
ثم البرازيل والصين، وذلك بسبب دحول مناطق جديدة 
في عملية اإلنتاج مثل استراليا والهند ودول اخري في 
على  الدولي  للصراع  ونتيجة  المتوسط  البحر  ح��وض 
هذه الصناعة دخلت الصين بنصيب إنتاجي جيد وأيضا 
تضاعف انتاج القارة الالتينية لدخول معظمها باإلنتاج. 

و بدأت مصر إحياء زراعة القدماء اآلن في مساحات 
العربية  البالد  باقي  تعرف  ولم  النيل،  وادي  في  واسعة 
اإلدخ��ال  ط��ور  في  زال��ت  فال  إال حديثاً  الصويا  زراع��ة 

والتجريب. 

جدول )1( مساحة وانتاج الفول الصويا عالميا
المتوسط 

طن/ه�
اإلنتاج 
 1000

طن

المساحة 
 1000
هكتار

الدول

1.647 713 433 أفريقيا
2.286 59099 25853 أمريكا الشمالية
1.838 25746 14007 أمريكا الجنوبية 
1.315 14033 10675 آسيا
1.548 929 600 أوروبا
1.762 1350 766 االتحاد 

السوفييتي
2.305 189 82 أستراليا
2.692 210 78 الدول العربية
1.948 102269 52494 العالم

المصدر: منظمة األغذية والزراعة FAO 2014م
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من  لإلنتاج  المئوية  النسبة  يوضح  التالي  والشكل 
حبوب الصويا عام 2014م

حمتوى فول ال�ضويا:

تحتوي بذور الصويا على 25-55٪ بروتين، ٪37-13 
زيت و20-32٪ كربوهيدرات )٪ للوزن الجاف( ويالحظ 
وجود ارتباط عكسي بين محتوى البروتين ونسبة الزيت 
التركيب  حيث  من  الصويا  بروتين  ويشبه  ال��ب��ذور،  في 
بالماء  ذوبانه  بجودة  ويمتاز  البقري،  الحليب  بروتين 
مما يساعد على استخدامه كغذاء لإلنسان والحيوانات 
والطيور، وهو متوازن من حيث احتوائه على األحماض 
األمينية كما تحتوي بذور الصويا على معظم الفيتامينات 

 .)K,E,D,C, B2,B1,A( الضرورية للجسم مثل
بأنه  الحيواني  البروتين  عن  يتميز  الصويا  بروتين 
الصويا  فول  ويحتوي  والكولسترول،  الشحوم  من  خالي 
على كمية أكبر من البروتين والدهون عن أي نوع آخر من 
البقول ويحتوي أيضا على إنزيم اليوريز وهو يسبب عسر 
هضم اذا تم تناول فول الصويا نيئا أي بدون طبخ، ولكن 
نقع وطبخ وتخمير فول الصويا يتلف هذا اإلنزيم ويزيل 

تأثيره الضار. 
ويمكن التحكم فيه األن عن طريق التصنيع والتخلص 
الطيور  في  النمو  يوقف  انزيم  وه��و  اليوريز  انزيم  من 

المغذاة على علف به تركيز مرتفع من اليوريز.
منتجات حبوب فول ال�ضويا:

من خالل الصناعات التي تقوم على حبوب الصويا 
يتم انتاج عدة منتجات أساسية منها زيت الصويا، كسب 
الصويا، وفرعية مثل لبن الصويا ودقيق الصويا وغيرها.

 )Dehulled( ويعتبر كسب الصويا الخالي من القشرة
هو مصدر البروتين األساسي والرئيسي المستخدم في 
تغذية الدواجن عالميا فهو يتناسب مع ارتفاع سعره من 
ناحية محتواه من البروتين واألحماض األمينية )46.5 – 
50٪( وهو ذو كفاءة هضمية عالية ومحتواه من الطاقة 
على  المحتوي  األخ��ر  النوع  بسعر  مقارنته  عند  جيد، 
 – البروتين )43  القشور )Hulls( النخفاض محتواه من 

44٪( وارتفاع محتواه من األلياف.
ت�ضنيع فول ال�ضويا:

ليتم   Seeds Soyaالصويا ح��ب��وب  اس��ت��الم  ع��ن��د 
عدة  منتجات  على  الحصول  هو  الهدف  يكون  تصنيعها 
في  والمستخدم   Soya Oil الزيت  هو  منهم  الرئيسي 
الصويا  قشور  هو  والثانوي  والحيوان  اإلن��س��ان  تغذية 
الحيوانات  علف  تصنيع  في  يستخدم  منتج  وهو   Hulls
الكبيرة الرتفاع نسبة األلياف فيه، أما المنتج اآلخر وهو 
من المنتجات الهامة لقيمته االقتصادية ونسبته الكبيرة 
من محتوى الحبوب وهو كسب الصويا Soya meal، الى 

جانب دقيق الصويا ولبن الصويا وغيرها.
ومتر مراحل الت�ضنيع باخلطوات التالية:

الحبوب . 1 على  الجودة  برقابة  التصنيع  عملية  تبدا 
الكاملة  والحبوب  الخضراء  الحبوب  نسبة  وتحديد 
الخضراء  الحبوب  نسبة  تزيد  ال  أن  على  النضج 
والشوائب عن 2٪ وعلية يتم قبول أو رفض الحبوب.

يتم تمرير الحبوب خالل خط يشتمل على وحدات . 2
غربلة وغسيل وتجفيف لفصل األتربة والمواد الغريبة 
أو  الحديد  وب��رادة  الحصاد  وشوائب  األحجار  مثل 
األجزاء المعدنية من خالل وحدات مغناطيس عالية 

المغنطة لتجميع الشوائب المعدنية.
يتم . 3 وفيها  إسالة  وح��دات  الحبوب خالل  م��رور  يتم 

منها هو  والغرض  وح��رارة  الحبوب لضغط  تعريض 
عملية التعقيم وإسالة إنزيم اليوريز الذي يؤثر ارتفاع 
تركيزه على نمو الدواجن فيجب أن يكون تركيزه بين 

.)0.2 – 0.05(
الحبوب . 4 م��رور  يتم  اإلسالة  عملية  من  االنتهاء  بعد 

مشبعة  الحبوب  تكون  وفيها  تقشير  وح��دة  خ��الل 
بالبخار عالي الحرارة ويسهل نزع القصرة الخارجية 
وهي  الداخلي  باللب  المساس  دون   Hulls للحبوب 
تغذية  ف��ي  تستخدم  األل��ي��اف  عالية  غذائية  م��ادة 

الماشية والحيوانات األخرى.
تمرر الحبوب المقشورة على هواء دافئ لتجفيفها ثم . 5

من خالل وحدات تجزئة يتم شطر الحبوب إلى 3 او 
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.Crumbles 4 أجزاء من خالل
بعدها تمرر تلك األجزاء الصغيرة بين فكي ضاغط . 6

.Wafers تخرج منه عبارة عن رقائق دقيقة السمك
العضوية . 7 المذيبات  خ��الل  الرقائق  تلك  م��رور  يتم 

إلسالة الزيوت التي تحتوي عليها تلك الرقائق ويكون 
االستخالص بنسبة من 95 – ٪98.

للمنتجات . 8 العضوية  المذيبات  أثار  التخلص من  يتم 
عالي  الصويا  وكسب  الزيت  وينتج  الغسيل  بواسطة 

.Dehulled البروتين
والشكل التالي يوضح نسب مشاركة الدول المنتجة . 9

 Source: American( العالم  حول  الصويا  لكسب 
)Soybean Association

املوا�ضفات القيا�ضية لك�ضب ال�ضويا

ال��زي��وت  إلس��ت��خ��الص  ال��ع��ال��م��ي��ة  الجمعية  ق��ام��ت 
 )National Oil Processors Association NOPA(
المنتجات  من  لكل  للجودة  قياسية  مواصفات  بوضع 
الناتجة عن عملية التصنيع لحبوب الصويا وفي كل عام 
يتم نشر كتاب سنوي يحدد فيه كل المواصفات القياسية 
وبنود التعاقد التجاري بين المنتج والمستهلك من حيث 
الى  الصويا  كسب  بها  يصل  أن  يجب  التي  المواصفات 
المستهلك، وعليه وضعت شروط يجب أن يتم تطبيقها 
عند استيراد أي شحنة كسب فول الصويا من أي مكان 
بالعالم وهي )الجودة – أخذ العينات – التحليل المختبري 
الرطوبة٪(، وعلية وضعت مواصفات  الو زن النوعي –   –

قياسية لكسب الصويا بنوعية 44٪ & 48٪ كما يلي:

 Table (2)Major Nutrients in 44% and 48%
Soybean Meal

44% 48%
 Dry Matter 88.2 88.4
 Protein 44.0 46.5-50
 Ether Extract 0.8 1.0
 Crude Fiber 7.0 3.9
 Methionine 0.62 0.67
 Cystine 0.66 0.72
 Lysine 2.69 2.90

Tryptophan 0.74 0.74
 Threonine 1.72 1.87
Phenylalanine 2.16 2.34
Tyrosine 1.91 1.95
Valine 2.07 2.22
 Arginine 3.14 3.48
Histidine 1.17 1.28
 Leucine 3.39 3.74
Isoleucine 1.96 2.12
 Metabolizable Energy,
Kcal./Kg

2230 2440

Choline, Mg./Kg. 2794 2731
Calcium,% 0.29 ,٪ 0.27
Non Phytate Phos.,٪ 0.27 % 0.27
Potassium,٪ 2.00 ,٪ 1.98

وهناك مواصفات أخرى يتم التعامل معها تجاريا ومنها:
نسبة 	• تزيد  ال  أن  هو  التعاقد  في  به  المسموح  الحد 

كسب  اس��ت��الم  يتم  ب��أن  ويسمح   ٪12 ع��ن  ال��رط��وب��ة 
الصويا من المورد حتى نسبة رطوبة 13٪ بدون تغيير 
في سعر االتفاق وإذا زادت عن ذلك يتم تقدير النسبة 

وخصمها من المورد.
ب��زي��ادة األل��ي��اف ف��ي ح��دود 0.5٪ ف��ي كسب 	• يسمح 

ويجب   ٪48 الصويا  كسب  في  و٪0.3   ،٪44 الصويا 
عن   ٪1 الى  األلياف  نسبة  زادت  إذا  الشحنة  رفض 

الحد المسموح به عند مستوى رطوبة ٪12.
يسمح بانخفاض نسبة البروتين 0.5٪ في كال النوعين 	•

وتعتبر الرسالة مقبولة عند مستوى 12٪ رطوبة.
يتم  التي  الهامة  المواصفات  بعض  هناك  أن  كما 
الحكم من خاللها على جودة كسب الصويا مختبريا وهي:

موا�ضفات كيميائية:
المحتوى من الليسين ال يقل عن 2.85٪ عند مستوى 	•

مادة جافة ٪88.
أن ال يزيد الرماد عن ٪7.5.	•
أن ال يزيد الرماد الغير زائب في األحماض )السيلكا( 	•

عن ٪1.
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البوتاسيوم 	• هيدروكسيد  في  المذاب  البروتين  نسبة 
KOH تركيز 0.2٪ تكون في حدود من 73 – ٪85.

•	 –  0.01( بين  الفعال  اليوريز  إنزيم  يكون مستوى  أن 
.PH 0.35( وحدة

موا�ضفات فيزيائية:
•	 64  –  57 م��ن  مستوى  ف��ي  تكون  أن  يجب  الكثافة: 

.100 C C /جرام
الناتج 	• الصويا  يكون كسب  ان  يجب  الحبيبات:  حجم 

وأيضا ال  مكعبات  أو  يكون خشن  ال  وأن  متكتل  غير 
تكون حركته  وأن  غبار  أصبح  انه  لدرجة  ناعم  يكون 
الجمعية  وض��ع��ت  ذل��ك  اج��ل  وم��ن  ح��رة  وانسيابيته 
األمريكية لصناعة األعالف مقاييس لحجم الحبيبات 

من خالل الناعم المفصول من المنخل كما يلي:
فتحات 1.  من خالل   ٪100-95 من  نسبة  يمر  أن 

منخل رقم 10.
فتحات 2.  خ��الل  من   ٪60-40 من  نسبة  يمر  أن 

منخل رقم 20.
فتحات 3.  خ��الل  م��ن  تمر   ٪6 األق��ص��ى  الحد  أن 

منخل رقم 80.
•	 Uniform شكل المنتج: يجب ان يكون المقاس موحد

 Free التدفق  حركة  في  وانسيابية  حرية  مع   Size
Flowing وأن ال يوجد بها تكتالت Lumps وال يوجد 

.Dust وغبار Cake به طبقات وقشور متكتلة
الرائحة: يكون طازج منتعش الرائحة غير متعفن أو به 	•

رائحة عفنة أو نتنة أو كريهة وغير مقبولة مثل رائحة 
النشادر أو األمونيا وهي تشبه رائحة البيض الفاسد 

وأن ال يكون محترق أو محمص لدرجة االحتراق.
المواد الملوثة: مثل خلطة باليوريا أم األمونيا لزيادة 	•

نسبة البروتين الظاهري ولكنة في واقع األمر بروتين 
من  مختلفة  بأنواع  خلط  يكون  أن  أو  حقيقي،  غير 
الحبوب األخرى أو البذور إما اثناء التخزين أو النقل 
بالمبيدات  ملوث  يكون  أن  أو  متعمدة،  ب��ص��ورة  أو 

الحشرية بأنواعها أو ملوث باإلشعاع.
ونظراً لالعتماد الكبير على كسب الصويا 48٪ في 
تغذية الحيوانات والطيور وعلى نطاق واسع وبناءا على 

التصنيع المتزايد منه كانت هناك مقاييس هامة تحكم 
جودته من خالل التحليل الكيميائي ومنها:

نسبة الرطوبة ال تزيد عن ٪12.. 1
البروتين الخام ال يقل عن ٪48.. 2
الدهون ال تقل عن ٪1.43.. 3
األلياف الخام ال تزيد عن ٪2.88.. 4
الليسين ال يقل عن ٪2.85.. 5
الميثايونين ال يقل عن ٪0.68.. 6
الميثايونين + السيستين ال يقل عن ٪1.36.. 7
الثريونين ال يقل عن ٪1.87.. 8
كالوري/ . 9 كيلو   2525 عن  تقل  ال  الحافظة  الطاقة 

كجم = 10.6 ميجا جول/كجم.
تركيز إنزيم اليوريز يكون في حدود من 0.05 الي . 10

0.2 وال يذيد بأي شكل عن 0.35 درجة حموضة. 
ووجد أن الطاقة في كسب الصويا 48٪ تكون اكثر 
منها في قرينة األخر 44٪ وذلك راجع الى ارتفاع نسبة 

األلياف في الثاني.
ك�ضب ال�ضويا هو الختيار الأف�ضل كم�ضدر بروتيِني 

اأ�ضا�ضي يف تغذية الدواجِن لعدد ِمْن الأ�ضباِب منها:

كسب الصويا يحتوي على مستوى عالي من البروتين 	•
بالمقارنة مع مصادر بروتين نبات بقولي أخرى، فهو 
يحتوي 44٪ في حالة إستخالص الزيت من الحبوب 
بدون   ٪50 إل��ى   ٪46.5 ويحتوي  بالقشرة،  الكاملة 

قشرة خارجية.
البوتاسيوم 	• من  وعالي  ممتاز  محتواه  الصويا  كسب 

ال���ض���روري���ِة  األم��ي��ن��ي��ة  واألح����م����اض   Potassium
 ،)B1 )ب1  ال��ث��ي��ام��ي��ن   Vitamins وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
)ب4  ثنيك  البانتو  حامض   ،)B2 )ب2  الريبوفالفين 
 ،)B6 6(، البير دوكسين )بB5 5(، النياسين )بB4
البيوتين  الفوليك،  B12(، حامض  الكوباالمين )ب12 

)H(، الكولين.
سهلة 	• أمينية  أح��م��اض  على  يحتوي  الصويا  كسب 

الهضم، والجدول )2( يبين مقارنة بين قابلية الهضم 
الصويا  فكسب  األخ��رى،  البروتين  مصادر  بعض  مع 
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يحوي أكبر تركيز من الليسين المهضوم حوالي ٪91 , 
وأيضا يحتوي مستوى عالي من الميثونين والسستين 

والثريونين المهضوم.

Table (3) The Digestibility for Limiting Amino 
Acids in Poultry Diets

Cystine٪Methionine٪Lysine٪ 

769186Blood Meal

759080Canola Meal

488358Coconut Meal

869788Corn Gluten 
Meal

737367Cottonseed Meal

597666Feather Meal

739288Fish Meal

588579Meat Meal

788883Peanut Meall

829291Soybean Meal 
Dehulled

829488Sesame Meal

789384Sunflower Meal 
Dehulled

يحتوي كسب الصويا على الحمض األميني الليسين 
بقيمة نسبية عالية مقارنة مع مصادر البروتين األخرى 

كما في الجدول )3(.

كسب الصويا يعتبر مصدر بروتيني جيد االستساغة 
أو  عكسية  تأثيرات  اي  له  وليس  والدواجن  للحيوانات 
مشكالت تغذوية أو سموم أو مثبطات أو موانع للنمو عند 

معاملته تصنيعيا بشكل جيد.

النباتي  البروتين  بمصادر  الصويا  كسب  بمقارنة 
ومستوى  قليل  األل��ي��اف  من  محتواه  أن  فوجد  األخ��رى 
 Regular Meal عالي من الطاقة ومحتوى كسب الصويا
44٪ من األلياف حوالي 7٪ وأيضا محتوى كسب الصويا 

Dehulled Meal من األلياف ما بين 3,3 الى ٪3,5.

Table (4) A Comparison of Soybean Meal with 
Other Protein Sources as a Source of Lysine

%Lysine٪Protein٪Protein Source
Plant Proteins

1002.9044Soybean meal
1043.0146.5Soybean meal
1454.2066Soy Protein 

Concentrate
1795.2092Soy Protein 

Isolate
280.8017Alfalfa Meal
272.2738 Canola Meal
580.7842.1 Corn Gluten 

Meal
581.6845.5 Sunflower Meal
521.5141Cottonseed Meal 
190.5615Wheat Bran

Animal Proteins
1143.3048Egg Protein, 

Spray Dried
1644.7560 Fish Meal
2778.0286 Blood Meal, 

Spray Dried
601.7354 Fish Solubles, 

Dried
2106.1070 Porcine Plasma, 

Spray Dried
972.8050 Meat and Bone 

Meal
872.5433 Skim Milk, Dried

وحيد  كمصدر  عليه  االعتماد  يمكن  الصويا  كسب 
مراحلها  خ��الل  ال��دواج��ن  أع��الف  تصنيع  في  للبروتين 
اإلنتاجي  قبل  جانب  إلي  وناهي  ونامي  بادي  المختلفة 
ففي  واألم��ه��ات،  والبياض  التسمين  لدجاج  واإلنتاجي 
تزويد  يتم  الصويا  كسب  على  المحتوية  العالئق  معظم 
من  األمينية  األحماض  من   ٪80 بحوالي  العالئق  هذه 

خالل كسب الصويا.
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كيفية التحكم يف اجلودة

يجب ان نعلم أن أول خطوات التحكم في الجودة تبدأ 
منذ استالم الحبوب وحتي تخزين الزيت وكسب الصويا، 
فيها  تتعرض  التي  المرحلة  هي  المراحل  هذه  وأخطر 
الحبوب للحرارة وضرورة التحكم الكامل في فترة وشدة 
النمو  ومانعات  مثبطات  من  للتخلص  الالزمة  الحرارة 
Anti-nutritional وعند التحكم في هذه المرحلة بنجاح 
األمينية  األحماض  هضم  في  تحسن  على  حصلنا  فقد 

نتيجة التعرض لحرارة معتدلة ومقننه.
كما تحتوي حبوب الصويا على مضادات أو مانعات 
المانعات  وه���ذه   Anti-nutritional factors النمو 
تصنف على أنها سموم طبيعية للدواجن مثل التربسين 
 Trypsin and chymotrypsin( والهيموتربسين 
inhibitors( فهذه المثبطات تمنع هضم البروتين ويكون 
لهما تأثير على حجم البنكرياس فيزيد حجمه إلى ٪50 
وقد يصل الى 100٪ من حجمه، فاالمتصاص الطبيعي 
مشاكل  وج���ود  وف��ي  البنكرياس  ف��ي  ي��ك��ون  للألميليز 
مع  السريع  بالمرور  لإلنزيم  يسمح  فذلك  بالبنكرياس 

الزرق.
وضعف الرقابة على الجودة أثناء التصنيع ينتج عنها 
كسب فول الصويا غير متوافق مع المواصفات الكيميائية 
حيث نجد انخفاض متفاوت في تركيز األحماض األمينية 
وخاصة حمضي الليسين والسيستين اللذان دمرا تماما، 
والذي لم يدمر انخفض معامل هضمة بنسبة ملحوظة 
وذلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة المعاملة للبذور أو طول 
على  تحميص  يظهر  هنا  ومن  لها  تعرضت  التي  الفترة 

المنتج مع تغيير في اللون.
وال��ف��رد ال��ع��ادي ال���ذي يعمل ف��ي م��ج��ال ال��دواج��ن 
واألعالف وحتى خبراء التغذية ال يمكنهم التعرف على 
األمينية  األحماض  حيث  من  الصويا  كسب  جودة  مدى 
القرار فقط لشخصين األول  الفيزيائية ويترك  بالطرق 
والثاني هو  والمتمكن جيدا من عملة  المختبر  فني  هو 
الخبير  التغذية  أو أخصائي  المتمرس  المزرعة  مشرف 
الطيور  على  الفعل  ردة  خ��الل  م��ن  ذل��ك  ي��ع��رف  ف��إن��ه 
بالمزرعة فالعلف المقدم لهم به جميع المواصفات من 
بروتين وطاقة ودهون والياف ولكن ردة فعل التغذية غير 

أو  كليا  مدمرة  إما  األمينية  األحماض  ألن  وذلك  جيدة 
األم��راض  بعض  مع  األع���راض  في  تداخل  رغ��م  جزئيا 

األخرى.
والحمض األميني الليسين من األحماض الضرورية 
 ٪3,02 يمثل  ت��رك��ي��زه  ألن  وذل���ك  بالعليقة  وال��م��ح��ددة 
الصويا  بكسب  الكلي  البروتين  نسبة  من  ويمثل٪6,4 

ويوضح ذلك الجدول )4(.

Table (5) Lysine to Protein Ratios for Various Feed 
Ingredients

Lysine/
Protein

% LysineCrude 
Protein٪

Ingredient

3.130.268.3Corn
2.390.229.2Sorghum grain
3.420.3610.5Barley
6.363.0247.5Soybean meal
7.644.8162.9Fish meal
1.940.8242.2Sunflower meal
4.151.7241.4Cottonseed meal
2.371.0142.6Sesame meal
5.842.0835.6Canola meal
5.273.0754.0Meat meal

تحتاجه  كبريتي  أميني  حمض  فهو  السيستين  أما 
عن  الميثونين  من  العليقة  محتوى  يقل  عندما  الدواجن 
يتوفر  وعندما  الطائر،  احتياجات  تغطى  التي  الحدود 
الميثونين في العليقة يجعل من غير الضروري الوفاء بكل 
االحتياجات من السستين حيث أن الزيادة من الميثونين 
تتحول إلى سستين داخل جسم الطائر، ونقص األحماض 
األمينية األساسية تكون أعراضها متشابهة حيث تسبب 
الكتاكيت  في  االف��ت��راس  أع��راض  وظهور  النمو،  نقص 
البيضة  وحجم  البيض  إنتاج  في  ونقص   Cannibalism
والنقص  البالغة  للطيور  بالنسبة  الجسم  وزن  في  وفقد 
البسيط لألحماض األمينية األساسية أو البروتين عامة 
 Feed غالبا ما ينتج عنه زيادة في كمية الغذاء المأكول
intake، وهذا قد يؤدى إلى زيادة في دهن الجسم نظرا 
لزيادة المستهلك من الطاقة وأيضا نالحظ أن ردة الفعل 
الناتجة عن تدمير األحماض األمينية قد ال تكتشف وال 
عدمه  من  موجود  األحماض  هذه  من  أي  تحديد  يمكن 
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ولكن مع تطور أجهزة وعلوم الكيمياء 
أساسي  شريك  هو  المختبر  أصبح 
ف��ي ت��ح��دي��د ك��ف��اءة ك��س��ب ال��ص��وي��ا 
الصويا  كسب  لتقييم  ط��رق  وهناك 

ومنها:
اختبار تقدير اإنزمي اليوريز:

اليوريز  إنزيم  تقدير  أو  فحص 
ي��ق��وم أس���اس���ا ع��ل��ى زي�����ادة درج���ة 
األمونيا  عن  الناتجة   pH الحموضة 
إنزيم  بواسطة  اليوريا  من  المنطلقة 
الصويا،  كسب  في  المتبقي  اليوريز 
ونتيجة  ب��ال��ح��رارة،  اليوريز  وتدمير 
استخدام  على  المتعددة  للدراسات 
للحرارة  تعرض  الذي  الصويا  كسب 
ب��م��ع��ام��الت ع����دة م���ن خ����الل م��دة 
على  وم��ق��داره��ا  للحرارة  التعريض 
 0.05( للتركيز  األمثل  المستوى  أن 
– 0.2( ويكون الحد األقصى لتركيز 
pH هو 0.35 درجة حموضة وهذا 
على  آم��ن  ي��ك��ون  التركيز  م��ن  ال��ح��د 
الصويا  كسب  على  المغذاة  الطيور 
تدهور  والحظنا  ال��دواج��ن  وخاصة 
على  غذي  ال��ذي  القطيع  في  شديد 
 ،pH  1.75 ب��ت��رك��ي��ز  ص��وي��ا  ك��س��ب 
وكشف إنزيم اليوريز يكون مفيد في 
اتخاذ قرار هل كسب الصويا تعرض 
ومناسبة  ك��اف��ي��ة  ب��درج��ة  ل��ل��ح��رارة 

لتخفيض عوامل تثبيط النمو أم ال.
التالية  ال��خ��ط��وات  إج���راء  وي��ت��م 
لتقدير إنزيم اليوريز عن طريق درجة 

الحموضة.
إذابة 	• بعمل محلول من  أوال  نبداء 

اليوريا بالماء
يوريا + ماء = ثاني أكسيد الكربون 	•

+ أمونيا
كسب 	• م��ن  ج���رام   0.2 خلط  يتم 

محلول  م��ن  ملي   10 م��ع  الصويا 
اليوريا.

ي���ت���م ح���س���اب درج������ة ح��م��وض��ة 	•
.Initial المخلوط

مائي 	• حمام  في  المخلوط  يوضع 
درجة حرارته 30ْم لمدة 30 دقيقة.

•	.Final يتم قياس درجة الحموضة
درج��ات 	• بين  ال��ف��رق  ح��س��اب  يتم 

الحموضة.
وم����ن م���ا ت���ق���دم ي��م��ك��ن��ن��ا نحن 
بصفة  الصويا  كسب  مع  المتعاملين 
نعرف  ان  وي��وم��ي��ة  مستديمة  ش��ب��ه 
ماهية المادة السحرية التي تستخدم 
في تغذية الدواجن وكيف تم تصنيعها 
من  تمكننا  التي  المواصفات  وبعض 
كسب  على  مبدئية  بصفة  الحكم 
خالل  من  لمصانعنا  المورد  الصويا 
والتأكيد  الفيزيائية  ال��م��واص��ف��ات 
المختبرات،  نتائج  خالل  من  عليها 
في  القيمة  ع��ال��ي  علف  ننتج  حتى 
األمينية  االحماض  وان��واع  البروتين 
العلف  آمنا  قد  نكون  وان  والطاقة 
من مثبطات النمو والوصول بالمنتج 
الكفاءة  ال��ى  ال��دج��اج  م��ن  النهائي 
أعلى  وتحقيق  المطلوبة  التحويلية 
اقتصاديات  وتعظيم  وربحية  انتاجية 
وإلى  أجلها  من  انشأ  التي  المشروع 

لقاء اخر حول هذا للموضوع.
امل�ضادر:

 Waldroup, P. W., B. E. Ransey. 1985.  -
 Optimum processing for soybean meal used

in broiler diets. Poultry Sci. 64:2314.

American Soybean Association 2014.  -
 FAO الدولية  والزراعة  األغذية  منظمة   -

2014م
خبرات ومعارف خاصة بكاتب المقال.  -
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البيطرية  ال��م��خ��ت��ب��رات  أن  غ��ي��ر 
ع��م��ل��ي��ات فحص  م��ن  فيها  ي��ت��م  وم���ا 
وتشخيص وعزل للمسببات المرضية 
من  ب��ع��ض  ع��ل��ى  ت��ن��ط��وي  المختلفة 
الدواجن في حال  لمشاريع  المخاطر 
عدم التزامها بتطبيق إجراءات األمن 

الحيوي على النحو التالي:
األم��راض خارج  تسرب مسببات   .1
مشاريع  إل��ى  وانتقاله  المختبر 

الدواجن.
بمسببات  المحيطة  البيئة  تلوث   .2

األمراض.

خاصة  وبصفة  اإلن��س��ان  ع��دوي   .3
بالمسببات  بالمختبر  العاملين 

المرضية المختلفة.

المختلفة  المخاطر  تقسيم  يمكن 
النحو  ع��ل  البيطرية  بالمختبرات 

التالي:
احل����ي����وي����ة  امل������خ������اط������ر   .1

)البيولوجية(:

)Pathogens( 1. امل�ضببات املمر�ضة

ت���ش���م���ل ت����س����رب ال��م��س��ب��ب��ات 
المرصضية خارج مختبرات التشخيص 
وغيرها  والجمبورو،  النيوكاسل  مثل 

من مسببات األمراض، وكذلك تعرض 
العاملين بالمختبر لإلصابة بمسببات 
التي  المختلفة  المشتركة  األم���راض 
تنتقل من الطيور أو حيوانات التجارب 
إلي اإلنسان مثل أنفلونزا الطيور عالي 
الضراوة H5N1، السالمونيال، والسل، 
المسببات  من  وغيرها  والكالميديا، 

المرضية الخطيرة.
2. املخاطر امليكانيكية

ت��ش��م��ل اإلص����اب����ات ال��م��رت��ب��ط��ة 
ب��������األدوات وال���م���ع���دات واألج���ه���زة 

بالمختبرات:

تعتبر مختبرات التشخيص البيطرية أحد أهم المكونات األساسية لمشاريع الدواجن المتكاملة والتي تسهم بدور هام 
في نجاح برامج األمن الحيوي بمشاريع الدواجن من خالل دورها الهام في المتابعة الصحية لقطعان الدواجن وذلك 

عن طريق:
1. متابعة الحالة المناعية لقطعان الدواجن للتأكد من نجاح برامج التحصين المختلفة.

2. تشخيص وتحديد المسببات المرضية لألمراض المختلفة.
3. متابعة وتقييم حاالت اإلصابة لبعض األمراض الهامة مثل السالمونيال والميكوبالزما وسرطان الطيور.

إدارة المخاطر في مختبرات التشخيص 
في مشاريع الدواجن

د. على بن ح�ضني اجلا�ضم
ماجستير علوم أمراض الدواجن
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بالمختبرات  العاملين  يتعرض 
البيطرية إلى اإلصابة بالجروح جراء 
االستخدام الخاطئ لألدوات والمعدات 
في  بالمختبرات  المختلفة  واألجهزة 
والحظر  الحيطة  اخ���ذ  ع���دم  ح��ال��ة 
واألدوات  الزجاجيات  استخدام  عند 
الحادة كاإلبر والمشارط وغيرها أثناء 
عمليات التشريح والتعامل مع العينات 
عبرها  ت��دخ��ل  ق��د  وال��ت��ي  المخبريه 
مركبات  أو  مختلفة  مرضية  مسببات 
خطيرة  م��ش��اك��ل  م��س��ب��ب��ة  ك��ي��م��اوي��ة 

لإلنسان.
 Chemical الكيميائية  امل��خ��اط��ر   .3

 Hazards

 Disinfectants اأ. املطهرات

ال���م���ط���ه���رات لها  ال���ع���دي���د م���ن 
العاملين  على  ضارة  صحية  تأثيرات 
أعلى  لها  التعرض  عند  بالمختبرات 
ذلك  أمثلة  وم��ن  المسموح  الحد  من 

األتي:

ال��ف��ورم��ال��دي��ه��اي��د ي��ع��د م��ط��ف��راً 
وم��ش��وه��اً ف��ي ال��ح��ي��وان��ات، ك��م��ا أن��ه 
التهاب  ويسبب  البشر  في  مسرطناً 
الجلد وتهيج العينين ومجرى التنفس 
وإن التحسس لهذا المركب قد يؤدى 

إلى الربو.
 Anaesthetic Gases ب. الغازات املخدرة

في  المخدرة  ال��غ��ازات  تستخدم 
البيطري  التشخيص  مختبرات  بعض 
التي تتعامل مع الحيوانات التي تخضع 
تخدير  تستلزم  ج��راح��ي��ة  لعمليات 
كالصقور  الطيور  أو  الحيوانات  هذه 

وغيرها.
 Physical الطبيعية  امل��خ��اط��ر   .4

 Hazards

اأ. احل�����رارة 

المختبرات  في  العاملون  يتعرض 
بفعل  ح��روق  إص��اب��ات  إل��ى  البيطرية 
حارة  سائلة  أو  لمواد صلبة  مناولتهم 
خاصة عند عمليات التعقيم كذلك قد 
للقائمين على  تحدث إصابات خطرة 

عمليات حرق البقايا الحيوانية. 
ب. الأ�ضع�����ة 

ق����د ي���ت���ع���رض ال���ع���ام���ل���ون ف��ي 
مخاطر  إل��ى  البيطرية  المختبرات 
البنفسجية عند عمليات  األشعة فوق 
تعقيم المختبر والتي قد تسبب حروقاً 
في قرنية العين والجلد حتى ولو كان 

التعرض لفترة قصيرة.
لتقييم  ال���ه���ام���ة  الع����ت����ب����ارات 
الت�ضخي�ض  خمتربات  يف  املخاطر 

البيطرية: 

يمكن  ال��ت��ي  ال��م��خ��اط��ر  لتقييم 
التشخيص  مختبرات  ع��ن  تنتج  أن 
البيطرية على صحة اإلنسان ومشاريع 
الدواجن والبيئة المحيطة يجب األخذ 

باالعتبارات النقاط التالية:
املر�ضي  امل�ضبب  وتركيز  كمية   .1

املتعامل معه:

إلى  تحتاج  التي  اللقاحات  إنتاج 
الحية  ال��ك��ائ��ن��ات  م��ن  كبيرة  كميات 
مخاطر  تحمل  م��ا  ع���ادة  ال��ض��اري��ة، 
تلك  م��ن  والبيئة  اإلن��س��ان  على  أكثر 

في محاوالت العزل األولي للمسببات 
المرضي.

2. م�ضدر العينة: 

يتم  ال��ت��ي  التشخيصية  العينات 
والحيوانات  الطيور  أنواع  من  جمعها 
ع��ل��ى مسببات  ت��ح��ت��وي  ق��د  ال��ب��ري��ة 
يتم  ال  الحيوان  أو  لإلنسان  أم��راض 
التعامل معها بصورة مستمرة وبالتالي 
تكون مناعة اإلنسان ضعيفة ضد هذه 
المسببات المرضية ومن ثم فهي من 

المخاطر الكبيرة على اإلنسان. 
3. تاريخ التعامل مع امل�ضبب املر�ضي:

حاالت  في  المرضية  المسببات 
العزل األولي أو التمريرات المحدودة 
مسببات  م���ن  خ���ط���ورة  أك��ث��ر  ت��ك��ون 
لمرات  تمريرها  ت��م  التي  األم���راض 
ع��دي��دة، م��ع ال��وض��ع ب��االع��ت��ب��ار أن��ه 
ت��زداد ضراوة  قد  الحاالت  بعض  في 
المسبب المرضي بسبب تمريره لعدة 
مرات في نفس الوسط أو في أوساط 

مختلفة.
4. �ضكل العينة:

ي��ج��ب أن ي��ؤخ��ذ ف���ي االع��ت��ب��ار 
وإح���داث  ال��ع��دوى  انتشار  احتمالية 
إصابة للعاملين بالمختبر بصورة كبيرة 
عن طريق الجهاز التنفسي خاصة عند 
عند  أو  السائلة  العينات  مع  التعامل 
باستخدام  العينات  تدوير  أو  طحن 

جهاز الطرد المركزي.
5. اأماكن حفظ وتخزين العينات:

إضافية  احتياطات  اتخاذ  يجب 
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المسببات  مع  والتعامل  تخزين  عند 
هذه  تخزين  يتم  أن  ويجب  المرضية 
وفي  م��ح��ددة  أم��اك��ن  ف��ي  المسببات 
الطبيعة  مع  تتناسب  تخزين  ظ��روف 
البيولوجية والطبيعية لكل عينة لحين 
زمنية  لفترات  أو حفظها  استخدامها 
وهي  إليها  الرجوع  يمكن  طويلة حتى 
في ظروف تخزين جيدة ال تؤثر عليها.

6. احلالة ال�ضحية للعاملني:

في  للعاملين  الصحية  ال��ح��ال��ة 
المختبر في غاية األهمية وخاصة في 
حالة نقص المناعة أو الحساسية ضد 
مسببات  أو  الكيمائية  ال��م��واد  بعض 
هؤالء  استبعاد  فيجب  معينة  مرضية 
األف�����راد ع��ل��ى وج���ه ال��خ��ص��وص من 
تكون  أن  شأنها  م��ن  ال��ت��ي  األع��م��ال 

خطرة بصفة خاصة على صحتهم.
7. ا�ضتخدام حيوانات التجارب:

ت��س��ت��خ��دم ح���ي���وان���ات ال��ت��ج��ارب 
في  روتينية  بصورة  المختبرات  داخل 
للمسببات  والتشخيص  العزل  حاالت 
المرضية وكذلك في عمليات التقييم 

لبعض السموم والمواد البيولوجية.

وحيث انه يرتفع معامل الخطورة 
مرضية  مسببات  م��ع  التعامل  عند 
شديدة الخطورة مثل )أنفلونزا الطيور 
الطيور(  وسل   H5N1 الضراوة  عالي 
بعض  االعتبار  في  األخ��ذ  يجب  فإنه 
معامل  تقييم  ليتم  ال��ه��ام��ة  ال��ن��ق��اط 

الخطورة بصورة جيدة: 
حيوانات  في  الميكروب  ض��راوة   -
التجارب مقارنة بالعائل الطبيعي 

للميكروب.

وتركيز  وكمية  ال��م��ي��ك��روب  ن��وع   -
الحقن في حيوانات التجارب.

في  المستخدمة  الحقن  طريقة   -
التجربة.

األمان الحيوي المتوفر في سكن   -
فترة  خ��الل  التجارب  حيوانات 

التجربة.

سحبها  يتم  التي  العينات  أن��واع   -
أثناء التجربة.

امل�ضادر: 

1. Bio safety and bio security: Standard 

for managing biological risk  in the 

veterinary laboratory and animal 

facilities.

2. h t tp : / /www.oie . in t /fileadmin/

Home/eng/Heal th_s tandards /

t ahm/1 .01 .00_MANAGING_

V E T _ L A B S . p d f h t t p : / / w w w.

o ie . i n t /fi l eadmin /Home /eng /

Health_standards/tahm/1.01.3_

BIOSAFETY_BIOSECURITY.pdf.
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من ثمرات البحث العلمي .. إعداد: أ. د. طارق أمين عبيد
على  علمية  نافذة  بمثابة  يُعد  ثابت  ب��اٌب 
خالله  م��ن  ننقل  العلمي  البحث  مستجدات 
في  ت��دور  التي  العلمية  األبحاث  وأه��م  أح��دث 
البحثية في مختلف  والمراكز  الجامعات  أرقي 
أنحاء العالم ليصبح القاريء العربي على مرأي 
العلمي  البحث  إليه  توصل  ما  بأحدث  ومسمع 
القاريء  ليلم  الدواجن وكذلك  انتاج  في مجال 
وال��رواد  العلماء  أذه��ان  في  ي��دور  بما  العربي 

ويشغل بالهم. 
البحث الأول

الدهنية  باألحماض  الغنى  البيض  إنتاج 
األوميجا-3 وتأثير ذلك على تطور حويصالت 
الضد  والحالة  المناعية  واالستجابة  المبيض 
تأكسدية وخصائص عظمة القصبة في الدجاج 

البياض الكبير العمر 
امل�ضدر

Ebeid, T. (2011). The impact of incorporation 
of n-3 fatty acids into eggs on ovarian follicular 
development, immune response, antioxidative status 
and tibial bone characteristics in aged laying hens. 
Animal 5 (10): 1554-1562.

عدم  العديدة  الدهنية  األح��م��اض  تلعب 
التشبع األوميجا-3 دورا حيويا بالغ األهمية فى 
نسب  تقليل  على  تعمل  لكونها  اإلنسان  صحة 
القلب  أم��راض  من  العصر  بأمراض  اإلصابة 
وضغط الدم والسكري وغيرها من أمراض نقص 
المناعة والتي تكثر نسبة اإلصابة بها فى بالد 
إلقبال  نتيجة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
الحيوانية  الدهون  تناول  على  الشديد  الناس 
الوقت  فى  يتزامن  وال��ذي  المهدرجة  والزيوت 
األسماك  من  استهالكهم  انخفاض  مع  نفسه 
واألطعمة البحرية لذلك يعتبر انتاج بيض غنى 
باألحماض الدهنية النافعة )األوميجا-3( حال 
استراتيجيا إلمداد تلك الشعوب بتلك األحماض 
بين  التي  ال��دراس��ة  أجريت  النافعة.  الدهنية 
تأثير استخدام زيت  أيدينا اآلن بهدف دراسة 
منهما  خليط  أو  الكتان  ب��ذرة  زيت  أو  السمك 
في إنتاج بيض غنى باألوميجا-3 ومردود ذلك 
على تطور حويصالت المبيض وأكسدة الدهون 
المناعية  واالستجابة  تأكسدية  الضد  والحالة 
ال��دج��اج��ات  ف��ي  القصبة  عظمة  وخ��ص��ائ��ص 

البياضة الكبيرة العمر.
)ه��اي  بياضه  دج��اج��ة   100 استخدمت 
سكس( عمر 56 أسبوع تم تسكينها فى أقفاص 
فردية داخل عنبر مفتوح بنظام 16 س إضاءة 
إلى 4 معامالت  تقسيمها  وتم  إظ��الم  + 8 س 
تجريبية هي: )1( 2.5٪ زيت نباتي )مجموعة 

المقارنة(، )2( 2.5٪ زيت سمك،)3( 2.5٪ زيت 
بذرة الكتان،)4( خليط مكون من 1.25٪ زيت 
واستمرت  الكتان،  بذرة  زيت   ٪1.25  + سمك 
التجربة من عمر 56 أسبوع إلى 68 أسبوع وتم 
قياس انتاج البيض ووزنه وصفات جودة البيض 
الكوليسترول  م��ن  ك��ل  م��ن  الصفار  ومحتوي 
واألحماض الدهنية، وعند عمر 68 أسبوع تم 
ذبح 10 دجاجات من كل معاملة بغرض تحديد 
الحالة الوظيفية والفسيولوجية للمبيض ولقناة 
المبيض  حويصالت  تقسيم  خالل  من  البيض 
قياس  وت��م  القطر،  حسب  على  مجاميع  إل��ى 
بيروكسيديز  الجلوتاثيون  انزيم  نشاط  من  كل 
أكسدة  ودليل  تأكسدية  الضد  الكلية  والكفاءة 

الدهون )TBARS( في الدم.
السمك  زيت  إضافة  ان  النتائج  أوضحت 
و/أو زي��ت ب���ذرة ال��ك��ت��ان ف��ى ع��الئ��ق ال��دج��اج 
األح��م��اض  نسبة  زي���ادة  على  يعمل  ال��ب��ي��اض 
انخفاض  المقابل  وف��ى  األوميجا-3  الدهنية 
نسبة األحماض الدهنية األوميجا-6 فى صفار 
البيض المنتج، وتجدر اإلشارة الى أنه لم توجد 
انتاج  معدالت  من  كل  على  سلبية  تأثيرات  أى 
البياض  ج��ودة  صفات  و  البيض  ووزن  البيض 
والصفار، إال أنه كان هناك تحسنا في صفات 
تكن  ل��م  كذلك  الصفار،  ول��ون  القشرة  ج��ودة 
هناك أي تأثيرات سلبية على كل من خصائص 
البيض  وقناة  المبيض  ووزن  القصبة  عظمة 
حويصالت  وأع���داد  أوزان  تتأثر  ل��م  وك��ذل��ك 
المبيض الصفراء الكبيرة الحجم سلبيا نتيجة 
إضافة زيت السمك و/أو زيت بذرة الكتان إلى 
النتائج  أهم  من  وكان  البياض،  الدجاج  عالئق 
إضافة  أن  الدراسة  تلك  فى  عليها  المتحصل 
الكتان  ب��ذرة  زيت   ٪2.5 أو  زيت سمك   ٪2.5
 + س��م��ك  زي���ت   ٪1.25 م��ن  م��ك��ون  خليط  أو 
الدجاج  عالئق  إلي  الكتان  ب��ذرة  زيت   ٪1.25
البياض قد حسنت من نشاط انزيم الجلوتاثيون 
تأكسدية  الضد  الكلية  والكفاءة  بيروكسيديز 
وكذلك قد حسنت من مناعة الطيور. يمكن أن 
نستخلص من هذه الدراسة أن إضافة خليط من 
 )٪2.5( معتدلة  بمستويات  األوميجا-3  زيوت 
إلى عالئق الدجاج البياض الكبيرة العمر يمكن 
األحماض  من  المنتج  البيض  محتوى  تزيد  أن 
الدهنية األوميجا-3 )بيض غنى باألوميجا-3( 
وتنخفض النسبة بين األوميجا-6 /األوميجا-3 
تأكسدية  ال��ض��د  ال��ح��ال��ة  م��ن  ك��ل  وت��ت��ح��س��ن 
تتسبب  وال  الطيور  لتلك  المناعية  واالستجابة 
تأثيرات سلبية على خصائص  أي  إحداث  فى 
اإلنتاجية  التناسلية  والكفاءة  القصبة  عظمة 

لتلك الدجاجات.

البحث الثاين
تأثير التقنين الغذائي المبكر في كتاكيت 
والتركيب  الذبيحة  م��ك��ون��ات  على  التسمين 

الكيميائي للحم
امل�ضدر

Butzen, F. M., M. M. Vieira, A. M. Kessler, P. 
C. Aristimunha, F. R. Marx, L. Bockor, and A. M. L. 
Ribeiro (2015). Early feed restriction in broilers. II: 
Body composition and nutrient gain. The Journal of 
Applied Poultry Research 24 (2): 198-205.

الحديثة  ال��ل��ح��م  دج���اج  س���الالت  تتميز 
الشديد  وبنهمها  العالية  الغذائية  بكفاءتها 
للغذاء لدرجة تصل إلي حد عدم قدرتها على 
الكثير  ذلك  عن  ينتج  مما  شهيتها  في  التحكم 
من المشاكل مثل حدوث السكتة القلبية )مرض 
في  الدهون  نسبة  وزي��ادة  المفاجيء(  الموت 
الذبيحة نتيجة أن الجسم يقوم بتحويل الفائض 
الكبير من الغذاء إلي دهون، أثبتت العديد من 
الغذائي  للتقنين  برنامج  عمل  أن  ال��دراس��ات 
المبكر في كتاكيت التسمين يحمل العديد من 
وتقليل  الذبيحة  جودة  تحسين  منها  المميزات 
تحسين  إل��ي  باالضافة  الدهون  من  محتواها 
الدراسة  أجريت  البروتين.  من  اللحم  محتوي 
تأثير  ب��ه��دف دراس����ة  أي��دي��ن��ا األن  ب��ي��ن  ال��ت��ي 
التسمين  كتاكيت  في  المبكر  الغذائي  التقنين 
والتركيب  الذبيحة  واناث( على مكونات  )ذكور 

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

لم يتم مالحظته. 
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The impact of incorporation of n-3 fatty acids into 
eggs on ovarian follicular development, immune 
response, antioxidative status and tibial bone 
characteristics in aged laying hens
T. A. Ebeid 
Animal (2011) 5 (10): 1554–1562.
The objectives of this study were to investigate the 
effects of different dietary sources of unsaturated fatty 
acids (fish oil (FO) and/or linseed oil (LO)) on laying 
performance, egg yolk fatty acid composition, ovarian 
follicular development, antioxidative properties, 
immune response and tibial bone characteristics in 
aged laying hens. A total of 100 Hisex Brown hens 
at 56 weeks of age were housed individually in laying 
cages in an open-sided building under a 16 h light:8 
h dark lighting schedule. Hens were randomly divided 
into four experimental treatments (n525 each). Birds 
were fed ad libitum diets containing 2.5% vegetable oil 
(C, control), 2.5% FO, 2.5% LO and a mixture of 1.25% 
LO 11.25% FO (LO1FO) from 56 to 68 weeks of age. 
Egg production, egg quality characteristics and yolk 
lipid profile were analyzed. At 68 weeks of age, ovarian 
follicles were classified and tibial bone characteristics 
were determined. Serum thiobarbituric acid reactive 
substance (TBARS), glutathione peroxidase (GSH-
Px) activity and total antioxidant capacity were 
measured. Incorporation of n-3 polyunsaturated 
fatty acids (n-3PUFA) into the egg yolks has been 
successful by using dietary FO and/or LO. There 
were no significant effects of treatments on hen-day 
egg production, feed intake, egg weight, egg shape 
index, albumen height, Haugh units and yolk height. 
However, dietary FO and/or LO supplementation had 
a significantly positive effect on eggshell percentage, 
eggshell thickness and yolk color. At 68 weeks of age, 
there was no significant difference among dietary 
treatments for tibial bone measurements. Also, no 
negative effects were detected in ovarian follicular 
development and weights of the ovary and oviduct, 
expressed in both absolute terms and relative to body 
weight. Dietary 2.5% LO, 2.5% FO and a mixture of 

1.25% FO11.25% LO enhanced GSH-Px activity, total 
antioxidant capacity and antibody titers significantly 
in comparison with control. It could be concluded 
that inclusion of mixed sources of n-3PUFA in diets 
at moderate levels (2.5%) increased the n-3PUFA 
content and decreased the n-6/n-3 ratio content in 
the yolk, improved the antioxidative status, reduced 
lipid peroxidation, enhanced the antibody response 
and did not have any negative influence on ovarian 
follicular development and tibial bone characteristics 
in aged laying hens.

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

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

Main topics - Scientific research
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Main topics - Issue No. 5
8. Lighting programmes
9. Quality of feed and feeding programmes
10. Quality of water and watering systems
11. Stocking density inside the farm.
12. Bio-security level.
13. Diseases affecting birds specially, Gumboro, IB, 

ND, MAS and Coccidiosis etc.

4. Nutritional strategies for reducing the 
impacts of heat stress
Prof. dr. Tarek A. Ebeid
Heat stress is considered the most important and 
dangerous kind of stress affecting poultry flocks world 
wide and in particular poultry industry in the middle 
east region, 
Among many ways used to reduce the bad effects of 
heat stress in poultry, nutritional strategies became 
nowadays the most popular ways to combat heat 
stress.
Nutritional strategies used to reduce the bad effects of 
heat stress in poultry classified in four main categories 
as follows:
1. Protein level and its contents of amino acids 

specially (Lycine, Methionine and Threonine).
2. Vitamins: adding vitamins such as Vitamin (A) at 

concentration of 800I.U./kg poultry ration, vitamin 
(C), and vitamin (E) at a concentration of 250 mg/
kg feed. 

3. Electrolytic and water balance.
4. Other nutritional elements such as NH4CL, 

NaHCO3 and  KCL at a concentration of  1%, 
0.5% and 1.5-2% of poultry ration respectively will 
reduce the effect of heat stress.   

5. Soya bean Quality and the success of 
poultry projects
Eng. Ashraf A. Khalil
Soya bean one of the most important ingredients in 
poultry ration and its quality greatly affect the nutrient 
value of poultry ration and subsequently reflected on 
feed conversion of the birds and the economic impact 
of the project as a whole. In this article, the author 
give a brief on the history of Soya worldwide and 
summarized manufacturing steps of Soya bean.
National Oil Processor Association, NOPA put the 
standards for Soya bean from which contain chemical 
and physical standards  are mentioned:

1. Chemical standard:
1. Lysine must not be less than 2.85% in a dry 

matter of 88%.
2. Ashes  and Silca must not exceed 7.5% and 

1% respectively.
3. Dissolved protein in KOH (0.2%) is ranging 

from 730 85%.
4. Urease enzyme is ranging from (0.01 – 0.35)/ 

unit PH. 
2. Physical standard:

5. Density must be ranged from 57 – 64 g/100 
CC.

6. Particle size should pass  from sieve No. 10, 
20 and 80 by 95 -100%, 40 -60% and 6% 
respectively..

7. Shape must be uniform and free flowing not 
containing dust or cakes.

8. Smile must be fresh and not rotten.
9. Pollutants: it must be free form visible 

pollutants  and not adulterated by urea or 
ammonia to increase protein concentration of 
Soya. 

6. Hazard management in diagnostic 
laboratory in poultry projects
Dr. Ali H. Aljassem
Diagnostic laboratories in poultry projects considered 
source of disease spread to both humans and poultry 
which include the followings:
1. Escape of dangerous pathogens outside the 

laboratory to infect other poultry farms.
2. contamination of the surrounding environment.
3. Infection of laboratory stuff and employee.
The danger raised from laboratory could be classified 
into four main categories as follows:
1. Biological hazard such as viral and bacterial 

pathogens like (NDV, AI. IBDV and Sallmonella).
2. Mechanical hazard such as injuries and accidents 

occurred for employees during work with 
equipments and utensils.

3. Chemical Hazards  including disinfectants and 
anesthetic gases

4. Physical Hazard like heat and  radiations. 
To avoid and correctly mange potential hazards from 
diagnostic laboratory, specific and strict bio-security 
programme should be in place and all the employee 
should comply with it.
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1. Improving embryonic growth in 
hatching eggs
Dr. Mahmoud Abdel Azeem Deeb
In this article the author discuss the management 
factors affecting embryonic growth in hatching eggs 
and how the embryonic growth could be improved 
by modulation of such factors. There are several 
management factors affecting embryonic growth in 
hatching eggs  which start early before putting the 
hatching eggs in the hatcheries among the are the 
followings.
1. Hatching Eggs collection, handling.
2. Eggs disinfection which should be performed in 

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

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

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

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

storing temperature 14 -25 c.
4. Hatcher environment including temperature and 

humidity and their effect on early embryonic death.
5.  Hygienic status, disinfection process of hatcheries 

and environment in which eggs are stored, 
incubated and handled post hatching.

2. Top 10 …  In ELISA results interpretations
Dr. Salah S. Abdel Rhaman
ELISA is one of the most valuable and routine test 
conducted in poultry diagnostic laboratory, it is not 
only required technical skills to be performed, but also 
required  professional expert for perfect interpretation 
of the results who should take in his mind different 
factors affecting reading and interpretation of ELISA 
results as follows: 
1. Sample:  The sample must be suitable in terms 

of quality and quantity  according to the aim of 
test as regular disease monitoring or evaluation of 
immune status of vaccinated birds ..ect.

2. Limitation of ELISA test: It should be remember 
that ELIAS is limited to detect  only IGg and not 

IGA or IGM or Cell Mediated Immunity.. etc.
3. Serological base line: Each project must establish 

its own serological base line from previous 
serological data conducted and stored for the 
poultry in each farm.

4. Internal data for each project, you should not 
depends on reference data from other places or 
international data as a reference for Interpretation 
test results.

5. Compare project data with data from surrounding 
projects in the same area.

6. ELISA calculation such as Arithmetic mean 
titer (AMT), coefficient of variation (CV%) and 
vaccination index (VI).

7. Common pathogen present in the surrounding 
area must be considered when interpreting the 
results as « Common disease are common occur»

8. Seasonal variations between summer and winter 
correlated to disease prevalence.

9. Case history of the suspected disease.
10. Using ELISA for diagnosis.

3. Homogencity of broiler flocks
Eng. Mosaad Habshy
Herein, the author discussed in brief the factors 
affecting homognicity in broiler.
The author classified these factors to three main 
categories as follows:
1. The source of day old chicks (Breeder flocks).
2. Hatching management and condition of fertilized 

eggs.
3. Management and rearing broiler chicks at farm 

level.
The factors affecting homogncity in broiler farms are:
1. Bird sex (difference between male and female).
2. Initial weight of day old chicks.
3. Quality of day old chicks in terms of free from 

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

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

5. Temperature during incubation of young chicks.
6. Bad ventilation inside the farm.
7. Percent of relative humidity.
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There is no doubt that the globalization of trade in general and trade of poultry 
and poultry products, in particular, has many benefits to consumers such as 
diversity of foods which can be obtained at reasonable prices that meet the 
needs of consumers, Recently, as a result of liberalization of world trade, the 
global trade of poultry and its products has seen major changes that raised 
new challenges to the safety of poultry production, these changes has been 
shown a wide-range of implications for human health, where those impacts are 
evidently and clearly appeared in the crisis of contamination of poultry by feed 
dioxin where the spread of this contaminated feed to up to 1,500 poultry farms 
in several European countries were happened in less than two weeks only.

With this in mind and with the rapid development of the poultry industry in 
recent decades concurrent with the increasing and continuing demand for 
poultry meat and various products consumption comes the increased risk of 
contamination of poultry and poultry products from various sources, including 
micro-organisms, toxins or residues of antibiotics and hormones ... etc.

Accordingly, the safety and quality of poultry products must be the top priority 
for both the producers and manufacturers of poultry and poultry products in 
order to protect the consumer and the industry.

Although there are several food safety programs were used in the production 
and manufacturing, the approach “from farm to table” was considered the most 
effective way to reduce the sources of poultry and poultry products pathogens 
and contamination, this comprehensive approach control over the sources of 
hazards in the food industry, particularly poultry industry by checking and 
looking at each step of the food chain starting from the raw materials, the farm 
and production plants even distribution and consumption of food.

In the framework of our indicative, media and our commitment to the growth 
and development of the poultry industry we must emphasize the importance 
of adopting safe practices in production processes such as risk and Analysis 
Critical Control Point (HACCP), and Good Manufacturing Practice (GMP) in 
all stages of the production chain as mentioned above, “from farm to table 
“ including feed production, poultry farms, slaughterhouses, distributors and 
manufacturers, exporters and importers, retailers and corporate food service 
and consumers, to ensure that they fulfill the specifications and standards 
required to meet the requirements and international standards for safety and 
quality of food products and holds on consumer confidence.
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