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اإفتتاحية العدد

دعوه لالستثمار
الللذي  ال�صريع  والللنللمللو  الللهللام  الكبير  الللتللطللور  رغللم 
العقدين  خالل  المملكه  في  الزراعي  القطاع  حققه 
الما�صيين وخا�صه الثروة الحيوانية من خالل قطاع 
الزراعي  القطاع  في  نموا  االن�صطة  كاأ�صرع  الدواجن 
ل�صيا�صات  نتيجه  العربية  الدول  ومعظم  المملكة  في 
الدول  اتبعتها هذه  التي  الحكومية  واالعانات  الدعم 
المتمثل في توفير القرو�ض واالرا�صي الزراعية القامة 
يواكبة  لم  الهائل  التطور  ذلك  اأن  اال  م�صروعاتها، 
لت�صغيل  التكنولوجيا الالزمة  تطور في مجال توطين 
واالدوية  اللقاحات  اقامة �صناعات النتاج  او  وتطوير 
البيطرية حيث يتم انتاجها في م�صانع خارجية، وبما 
ان �صناعة الدواجن تتعر�ض من وقت الخر الى انت�صار 
واكت�صاف  ال�صناعة  نمو  نتيجة  الوبائية  االمللرا�للض 
جديدة  انللواعللا  تتطلب  لالمرا�ض  جديدة  م�صببات 
واالدوية  اللقاحات  اأ�صبحت  فقد  الم�صتح�صرات  من 
ل�صناعة  المكملة  الهامة  الحلقات  احدى  البيطرية 
الللدواجللن، ورغلللم هللذه االهللملليللة مللازالللت المنطقة 
العربية تفتقر الى �صناعة محلية لالأدوية واللقاحات 
مما جعلها م�صتوردا اأ �صا�صيا لها، ووفقا لالإح�صاءات 
مرا�ض  اأ  لقاحات  في  الفجوة  حجم  يقدر  المتوفرة 
الدواجن بحوالي 90% من جملة احتياجات المنطقة.

الحيوانية  الثروة  لتنمية  العربية  لل�صركة  وفي درا�صة 
منطقة  فللي  الللدواجللن  م�صروعات  احتياجات  تقدر 
االمرا�ض  اأنواع  لكافة  الخليجي  التعاون  مجل�ض  دول 
المرباة  الطيور  اأنللواع  لجميع  والبكتيرية  الفيرو�صية 
الى  »، كما تحتاج  لقاح »حي  بحوالي 7 مليار جرعة 
منها  ينتج  ال  »ميت«  لقاح  جرعة  مليون   536 حوالي 
اأي كمية في دول المنطقة بل يتم ا�صتيرادها بالكامل 
 5000 حوالي  الى  المنطقة  تحتاج  كما  الخارج  من 
ا�صتيراد  يتم  والمطهرات  االآدويلللة  مختلف  من  طن 
غالبيتها اأي�صا من الخارج اما على �صورة مواد فاعلة 
اأو ت�صتورد في �صورة منتج نهائي  يتم تركيبها محليا 

مجهز اأو يعاد تعبئته.
هذا  في  اال�صتثمار  الى  ما�صة  حاجة  في  اليوم  نحن 
اقت�صادية  جدوى  ذو  ا�صتثمار  وهو  الحيوي  المجال 
عالية من ناحية ال�صوق المتزايد وعدم وجود المناف�ض 
العربية  الللدول  الللى  الت�صدير  امكانية  الللى  ا�صافة 
باف�صاح  ت�صجع  الحالية  الدول  و�صيا�صات  المجاورة. 
مجاالت  فللي  لال�صتثمار  الخا�ض  للقطاع  المجال 
ت�صنيع وتركيب واعداد االدوية البيطرية واللقاحات 
بان  االح�صائيات  اخللر  وتفيد  وغيرها،  واالم�صال 
مجال  في  حاليا  العاملة  الوطنية  الم�صانع  ح�صة 
البيطرية في المملكة تبلغ 15% ويقدر حجم  االدوية 
ال�صوق  في  البيطرية  لللالدويللة  ال�صنوي  اال�صتهالك 
ال�صعودي بحوالي 350 مليون ريال، حيث تبلغ ح�صة 

ادوية الدواجن منها 170 مليون ريال �صنويا. 
رقم االإيداع: 1436/2912 ردمد: 1658-6980
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مثبتات لقاحات الدواجن الحديثة
حلول مبتكرة لتعظيم االستفادة 

من التحصين عن طريق مياه الشرب
الدكتور/ �شالح �شعبان عبدالرحمن

يمكن  التي  العوامل  مللن  بالعديد  التح�صين  بللرامللج  وتتاأثر 
تق�صيمها اأو اإدراجها �صمن )3( مجموعات رئي�صية على النحو 

التالي:
عوامل مرتبطة باللقاح نف�صه.. 1
عللوامللل مللرتللبللطللة بللطللريللقللة اإعللطللاء . 2

اللقاح.
عوامل مرتبطة بالطائر وحالته . 3

ال�صحية والمناعية.
و�للصللوف نللركللز فللي هلللذا الللمللقللال على 

لقاحات  مثبتات  مللن  الللجللديللدة  االأجلليللال 
المرتبطة  العوامل  كاأحد  الحية  الللدواجللن 
ونتطرق  للطيور  اللللللقللاح  اإعللطللاء  بطريقة 

ودورهللا  عملها  واآلية  وتركيبها  اأنواعها  اإلللى 
ماء  في  التح�صين  من  اال�صتفادة  تعظيم  في 

ال�صرب.

حت�شني  لطريقة  الأمثل  الختيار 
الطيور

مميزات  منها  ولكل  ومتعددة  كثيرة  الطيور  تح�صين  طللرق 
وعيوب ولذلك فاإن اختيار الو�صيلة المنا�صبة لتح�صين الطيور 

بكفاءة وفاعلية يعد اأمر اأ�صا�صيا لنجاح عملية التح�صين.
فبينما هو معروف اأن طرق تح�صين الطيور عن طريق التقطير 
ب�صورة  المناعي  الجهاز  تحفز  الر�ض  اأو  الحقن  اأو  العين  في 
اأكبر من التح�صين في ماء ال�صرب اإال اأن طريقة التح�صين 
في ماء ال�صرب تتفوق على الطرق االأخرى من حيث 
النواحي  ال�صرعة واالأقل كلفة من  اأنها االأكثر 
والمجهود  التقنية  والتجهيزات  المالية 

البدني لتنفيذ علمية التح�صين.
عن  التح�صين  يكون  اأن  البديهي  ومللن   
االأف�صل  االختيار  هو  ال�صرب  ماء  طريق 
التح�صين  عللن  الللحللديللث  عللنللد  واالأنلل�للصللب 
 )Mass vaccination( للطيور  الجماعي 
الإكمال  الالزمة  التكلفة  والوقت  الجهد  لتقليل 

عملية التح�صين كما ذكر اآنفًا.
ال�صرب  مللاء  طللريللق  عللن  الطيور  تح�صين  اأن 

تطور �صناعة الدواجن اأقترن بتربية اأعداد كبيرة من الطيور داخل حظائر الدواجن الحديثة �صواء في الدجاج 
الالحم اأو الدجاج البيا�ض، وتتراوح كثافة الطيور داخل هذه الحظائر في معظم الم�صاريع حول 30،000 طائر 
الدجاج الالحم  واأكثر من 70،000 طائر في  االأر�صية  التربية  للدجاج الالحم نظام  الواحدة  في الحظيرة 

نظام تربية االأقفا�ض المتعددة.
وحيث اأن كثافة الطيور داخل هذه الحظائر عالية جدًا فاإن �صرعة انت�صار االأمرا�ض بينها يكون كبير وتكون 
الخ�صائر االقت�صادية كبيرة في حالة حدوث اإ�صابة مر�صية للطيور االأمر الذي يتطلب تنفيذ برامج تح�صين 

وقائية محكمة لحماية هذه الطيور من خطر االإ�صابة باالأمرا�ض.
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طريقة معروفة منذ زمن بعيد وغالبًا هي االأكثر ا�صتخدامًا في 
�صد  للتح�صين  المنا�صبة  الطرق  من  وهي  الدواجن،  م�صاريع 
العديد من االأمرا�ض في الدواجن، وذلك نظرًا لوجود �صق في 
اأثناء  اللقاح  من  جزء  بمرور  ي�صمح  الذي  الطائر  حلق  �صقف 
طريقة  فهي  وبالتالي  التنف�صي  الجهاز  اإلى  الفم  من  ال�صرب 
واالرتعا�ض  الجمبورو  مثل  اله�صمي  الجهاز  للقاحات  مثلى 
الوبائي والكوك�صيديا ولقاحات الجهاز التنف�صي مثل النيوكا�صل 
وااللتهاب ال�صعبي المعدي والتهاب الحنجرة والق�صبة الهوائية 

المعدي.
اأن يتم اأخذها  اإال انه توجد العديد من االعتبارات التي يجب 
في االعتبار عن اإجراء عملية التح�صين عن طريق ماء ال�صرب 

لتحقيق اال�صتفادة المثلى منها.
نوعية المياه الم�صتخدمة في التح�صين في ماء ال�صرب: 

اأعللداد  واإقللامللة  الللدواجللن  ل�صناعة  المطرد  التنامي  ظل  في   
كبيرة من م�صاريع الدواجن في كثير من المناطق الجغرافية 
التي غالبًا ما تكون بعيدة عن التجمعات ال�صكانية بهدف توفير 
الحماية لهذه اال�صتثمارات الكبيرة على المدى البعيد فاإن هذه 
الحتياجات  المنا�صب  الماء  م�صدر  فيها  يتوفر  ال  قد  المواقع 
الطيور والذي يمكن اأن ي�صتخدم في عمليات تح�صين الطيور في 
ماء ال�صرب، وفي كثير من االأحيان تحتوي المياه الم�صتخدمة 
في م�صاريع الدواجن على كثير من المواد الع�صوية والكيمائية 
التي ال توؤثر على �صحة الطيور فح�صب بل وتوؤثر ب�صكل كبير على 
اللقاحات الحية الم�صتخدمة في تح�صين الطيور وتكون �صبب 
 )1( رقم  الجدول  ويو�صح  التح�صين  عملية  ف�صل  في  رئي�صي 

اأهم متطلبات ماء ال�صرب المنا�صب الحتياجات للطيور.
والأهمية نوعية ماء ال�صرب وتاأثيرها على كفاءة عملية التح�صين 
يجب اأن نتعرف على اأهم المواد التي يمكن اأن تتواجد في ماء 
ال�صرب وتوؤثر على نوعيته وخ�صائ�صه ومن ثم توؤدي اإلى ف�صل 
عملية التح�صين ويمكن اإجمااًل تق�صيم هذه المواد اإلى ع�صوية 

واأخرى كيميائية على النحو التالي:

املواد الع�شوية:
توجد العديد من الملوثات الع�صوية التي يمكن اأن تتواجد في 
االأعللالف،  وبقايا  االأتربة،  الطيور،  )�صبلة  مثل  ال�صرب  مياه 
المياة(  بم�صادر  تختلط  قد  التي  ال�صحي  ال�صرف  مخلفات 
وغيرها من المواد الع�صوية التي يمكن اأن تختلط بماء ال�صرب 

وتوؤدي اإلى تلوثه وتوؤثر تاأثيرًا مبا�صرًا على �صحة الطيور من ثم 
ا�صتجابتها للتح�صين ب�صورة جيدة

املواد الكيمائية:

1- الكلور وم�شتقاته: 
 Sodium( ي�صتخدم الكلور والمركبات التي تطلق الكلور مثل
 )hypochlorite, and Sodium dichloroisocyanurate
م�سببات  على  للق�ساء  ال��م��ي��اه  وخ��ط��وط  ال��م��ي��اه  تطهير  ف��ي 
في  لالأمرا�ض  والمكافحة  الوقاية  برامج  �صمن  االأمللرا�للض 
م�صاريع الدواجن، ولهذه المركبات تاأثير خطير و�صار جدَا على 
اللقاحات الحية حيث اأن لها تاأثير موؤك�صد ويوؤدى اإلى انخفا�ض 
ومن  التح�صين،  عملية  ف�صل  وي�صبب  اللقاح  عياريه  في  كبير 
المثبت علميًا اأن للكلور تاأثير قاتل للفيرو�صات عند تركيز )2- 

2،6( حزء في المليون في ماء ال�صرب، 
 )+Na( يتحول اإلى )Sodium hypochlorite( وكذلك فاإن
تاأثير  له  الهيبوكلور�ض  وحام�ض   )Hypochlorous acid(و
وجد  فقد  والبكتيرية،  الفيرو�صية  الحية  اللقاحات  على  مدمر 
نمو  يثبط  الحام�ض  هذا  من  المليون  في  جزء   2،6 تركيز  اأن 

بكتيريا القولون )E. coli( في غ�صون 5 
دقائق فقط، وتثبيط حوالي 96% من تخليق الحام�ض النووي 
متبقيات  اأي  فاإن  ولذلك  البروتين،  تخلق  10 -30% من  وبين 
اللقاحات  على  تق�صى  �صوف  ال�صرب  ما  في  الحام�ض  لهذه 

الحية ب�صورة كبيرة.
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 Hardness of( امل����اء  ع�����ش��ر   .2

:)water
االأملللالح  لكمية  قيا�ض  هللو  الللمللاء  ع�صر 
الكال�صيوم  مثل  الللمللاء  فللي  الللمللتللواجللدة 
من  للعديد  بللاالإ�للصللافللة  والماغن�صيوم 
االأمالح االأخرى مثل )النحا�ض، البروم، 
توؤثر  والتي  والزنك(  الزئبق،  الحديد، 
في  الحية  اللقاحات  على  كبير  ب�صكل 
تر�صيب  اأن  اإلى  باالإ�صافة  ال�صرب،  ماء 
تلك الأمالح في حلمات ال�سرب وخطوط 
توزيع  تجان�ض  على  �صلبيًا  يوؤثر  المياه 
يوؤثر  ثم  ومن  الطيور  جميع  على  اللقاح 

على تجان�ض اال�صتجابة المناعية للطيور 
المح�صنة.

 :)PH( 3. االأ�ض الهيدروجيني
في  ت�صتخدم  التي  الع�صوية  االأحما�ض 
عمليات تطهير الماء في م�صاريع الدواجن 
مثل اأحما�ض ال�صيترك واالأ�صيتك وغيرها 
رقم  على  توؤثر  الع�صوية  االأحما�ض  من 
المعروفة  للماء  الهيدروجيني  االأ�لللض 
اخت�صارًا )PH( والتي لها تاأثير مبا�صر 

على اللقاحات الحية على النحو التالي:
الهيدروجيني  االأ�للض  رقم  انخفا�ض   -
 )Acidic PH( الحم�صية  نللحللو 

على  مللتللعللددة  �صلبية  تللاأثلليللرات  لها 
تقلل  فهي  التح�صين  عملية  كفاءة 
الماء  الطيور لكميات  ا�صتهالك  من 
تقلل  ثم  ومن  اللقاح  على  المحتوية 
باالإ�صافة  التح�صين،  عملية  كفاءة 
التعادل  درجلللة  انخفا�ض  اأن  اإللللى 
االأيوني لها تاأثير تاآزري مع مركبات 
على  �صلبًا  توؤثر  بدورها  التي  الكلور 

اللقاحات.
ارتفاع رقم االأ�ض الهيدروجيني نحو   -
القلوية )Alkaline PH( توؤثر على 
الطيور  قبل  مللن  المياه  ا�صت�صاغة 
وتقلل كمية ا�صتهالكها، كما ت�صاعد 

جدول رقم )1( اأهم متطلبات ماء ال�شرب للطيور.

الحد االأق�صىالحد المنا�صبالموادم
الم�صموح به

مالحظات

يف�صل اأن تكون �صفر100 مجم/لتر0،0 مجم/لترالعد البكتيري الكلي1
يف�صل اأن تكون �صفر50 مجم/لتر0،0 مجم/لترالبكتيريا القولونية2
25 مجم/لتر10 مجم/لترنترات3
4)PH(7،5 – 6،8...
...60 – 180 مجم/لترالع�صر الكلي5
...60 مجم/لترالكال�صيوم6
250 مجم/لتر1،4 مجم/لترالكلور7
اأكثر من ذلك تعطي طعم الذع 0،6 مجم/لتر0،002 مجم/لترالنحا�ض8
اأكثر من ذلك تعطي رائحة كريهة 0،3 مجم/لتر0،2 مجم/لترالحديد9

وطعم �صيء
0،02 مجم/لتر...الر�صا�ض10
125مجم/لتر14 مجم/لترالماغن�صيوم11
....32 مجم/لترال�صوديوم12
250 مجم/لتر125 مجم/لترالكبريتات13
1،5 مجم/لتر..زنك14

 Schwartz, D. L., «Water Quality,» VSE, 81c., Penn. State Univ. andالم�صدر
R. Waggoner, R. Good, and R. Good, «Water Quality and Poultry 
Performance,» in Proceedings AVMA Annual Conference, July, 1984.
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اللقاحات في ماء ال�صرب
اللقاحات  مثبتات  تللركلليللب  اأن  وحلليللث 
بح�صب  بينها  فيما  يختلف  الللجللديللدة 
في  الداخلة  الفعالة  المواد  واأنللواع  عدد 
المنتجات  تلك  عمل  اآلية  فللاإن  تركيبها 
تق�صيم  اإجمااًل  ويمكن  ومتعددة  مختلفة 
في  الداخلة  المواد  بح�صب  عملها  اآلية 

تركبيها على النحو التالي:

1. عوامل اأتزان الأ�س الهيدروجينى 
)Buffering agents(

و�صترات  ال�صوديوم  بيكربونات  مثل   
ال�صوديوم ومحلول الملح.

االأ�للض  تعديل  على  الللمللواد  هللذه  وتعمل   
و�صبط   )PH( للماء  الهيدروجيني 
لحماية  المنا�صب  المعدل  اإلللى  درجته 
اللقاح بحيث تتراوح بين )7.5-6.8(.

 Reducing( اخ��ت��زال  ع��وام��ل   .2
:)agents

التي  الكيمائية  المواد  من  العديد  توجد 
ت�صتخدم كعوامل اختزال مثل:

 Sodium thiosulfate، Sodium
 metabisulfite، Sodum bisulfate،

 and Ammoinum thiosulfate
وتللعللمللل هلللذه اللللملللواد لللمللعللادلللة الللمللواد 
الللمللوؤكلل�للصللدة الللتللي قللد تللتللواجللد فللي مللاء 

خطوط  ف��ي  الأم���الح  تر�سيب  على 
�صعف  اإلى  يوؤدى  الذي  االأمر  المياه 
المياه  ف��ي خ��ط��وط  ال��م��اء  ���س��ري��ان 

وتقليل كفاءة عملية التح�صين.

مثبتات لقاحات الدواجن
الطبيعية  الللمللواد  مللن  الللعللديللد  تللوجللد   
لحماية  ا�صتخدمت  الللتللي  والكيمائية 
اللللللقللاحللات الللحلليللة اأثلللنلللاء اإنللتللاجللهللا في 
اأثناء  وكذلك  اللقاحات  اإنتاج  �صركات 
اأثناء  وكذلك  وتداولها  وحفظها  نقلها 
وب�صفة  الللطلليللور  تللحلل�للصلليللن  عللمللللليللات 
خللا�للصللة مللن اللللملللواد اللل�للصللارة الللتللي قد 
في  الم�صتخدم  الماء  في  متواجدة  تكون 
تاأثير  من  لحمايتها  وكذلك  التح�صين 

الحرارة العالية اأثناء عملية التح�صين.
ا�صتخدمت  الللتللي  اللللملللواد  اأبلللللرز  وملللن 
عملية  اإجلللراء  اأثللنللاء  اللقاحات  لحماية 
منزوع  اللبن  ال�صرب  ماء  في  التح�صين 
الللذي   ،)Skimmed milk( الللد�للصللم 
يعتبر اأقدم الو�صائل التي ا�صتخدمت في 
بدايات انطالق �صناعة الدواجن لحماية 
والتح�صين  االإنللتللاج  اأثللنللاء  اللللللقللاحللات 
وخا�صة �صد الكلور وم�صتقاته، وي�صتخدم 
الماء  من  2جم/لتر  بمعدل  غالبًا  اللبن 
ويو�صع  التح�صين  الم�صتخدم في عملية 
بفترة  الحي  اللقاح  و�صع  قبل  الماء  في 

زمنية تقدر بحوالي )20( دقيقة.
التي  الم�صاكل  مللن  العديد  توجد  لكن 
اللبن  ا�صتخدام  عند  تحدث  اأن  يمكن 
يمكن  التح�صين  فللي  الللد�للصللم  مللنللزوع 

اإجمالها على النحو التالي:
وجود متبقيات غير ذائبة من اللبن   .1
وخا�صة عند خلطه في الماء البارد 
ان�صداد  في  وتت�صبب  تتر�صب  والتي 

حلمات ال�صرب.

المياه  خ��ط��وط  ف��ي  اللبن  تر�سيب   .2
البكتيريا  لنمو  �صالحة  كبيئة  يعمل 

خطير  م�صدر  يكون  ثم  ومن 
لالأمرا�ض.

للبن  اللل�للصللالحلليللة  فللتللرة   .3

ويتطلب  ق�صيرة  الد�صم  المنزوع 
حفظة في ظروف حرارية منا�صبة.

منزوع  اللبن  على  الح�صول  �صعوبة   .4
الد�صم طازج في يوم التح�صين.

مثبتات  م��ن  اجل��دي��دة  الأج���ي���ال 
لقاحات الدواجن

 باالإ�صارة اإلى بع�ض الم�صاكل في الطرق 
اللقاحات  حماية  في  المتبعة  التقليدية 
ال�صرب  ماء  في  التح�صين  اأثناء  الحية 
الد�صم،  منزوع  اللبن  مع  اأنفًا  ذكر  كما 
وللبحث عن حلول لتلك الم�صاكل وللتغلب 
العديد  قامت  فقد  الم�صاكل  تلك  على 
بالبحث  اللقاحات  اإنللتللاج  �صركات  مللن 
لها  جللديللدة  وملللواد  مبتكرة  و�صائل  عللن 
اأثناء  اللقاح  اآليات عمل متعددة لحماية 
اأكثر  تكون  ال�صرب  مللاء  في  التح�صين 
اللقاحات  من  اال�صتفادة  لتعظيم  فعالية 
وظهرت  التح�صين  عملية  اأثناء  الحية 
اأجللليلللال جلللديلللدة ملللن مللثللبللتللات اللللللقللاح 
)Vaccine stabilizers( تحمل العديد 
من االأ�صماء التجارية كما هو مو�صح في 
وت�صتخدم حاليًا هذه  رقم )2(  الجدول 
في  وناجحة  تجارية  ب�صورة  المنتجات 

م�صاريع الدواجن.
مثبتات  من  الجديدة  االأجيال  عمل  اآلية 
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من  وغيرها  الحر  الكلور  مثل  ال�صرب 
المياه  لتطهير  ت�صتخدم  التي  المطهرات 

في م�صاريع الدواجن.
تركيب  مللقللارنللة  خلللالل  ملللن  ويلللالحلللظ 
المنتجات  مللن  للعديد  الفعالة  الللمللواد 
المذكورة في الجدول رقم )2( اأن مادة 
المادة  هي   )Sodium thiosulfate(
وذلك  المنتجات  من  كثير  في  الرئي�صية 
لكفاءتها في معادلة الكلور ب�صورة كبيرة 
اآمنة  مادة  كونها  اإلى  باالإ�صافة  و�صريعة 
اإلى  اإ�صافتها  يمكن  غذائية  كاإ�صافات 

اللقاح باأمان.

3. عوامل حماية من احلرارة العالية 
)Thermal protecting agents(

 Bovine serum albumen، مللثللل   
 Maltose، Sucrose، Sorbitol and

 Glycerol

املناعي  ل��ل��ج��ه��از  حم��ف��زة  م���واد   .4
)Immune stimulating agents(

Poly ethelyene glycol مثل
تعمل مادة البولي اإيثيلين جليكول كمادة 
الطائر  اإلى  اللقاح  بتو�صيل  تقوم  حاملة 
ب�صورة  المخاطية  االأغ�صية  خللالل  من 
تحفيز  في  كبير  دور  لها  اأن  كما  جيدة، 
الجهاز المناعي للطائر لتكوين ا�صتجابة 

مناعية عالية تمتد لفترة طويلة.

)Dyes( 5. ال�شبغات
با�صتخدامها  م�صموح  طبيعية  �صبغات 
مثبتات  اإلللى  ت�صاف  غذائية  كاإ�صافات 

اللقاح لتغير لون مياه التح�صين. 

مم��ي��زات الأج��ي��ال اجل��دي��دة من 
مثبتات اللقاحات:

مثبتات  مللن  الللجللديللدة  االأجلليللال  تتفوق 
اللقاحات على الطرق التقليدية االأخرى 

بالعديد من المميزات على النحو التالي:
�للصللريللعللة الللمللفللعللول فلللي الللحللد من   -
والمواد  للمطهرات  ال�صارة  االآثللار 

الموؤك�صدة في مياه ال�صرب. 
الللتللعللادل  درجلللة  �صبط  علللللى  تعمل   -

االأيوني لدرجة اأكثر مثالية.
تلللعلللادل االأمللللللالح الللمللتللواجللدة في   -
مياه  في  توازنها  على  وتعمل  الماء 

التح�صين.
من  التح�صين  ملليللاه  بتلوين  تللقللوم   -
خلللالل اللل�للصللبللغللات اللللملللوجلللودة في 
اأزرق  لونها  يكون  ما  وغالبًا  تركيبها 
في  اللقاح  تتبع  على  ت�صاعد  والتي 

التي  الطيور  وتمييز  المياه  خطوط 
الم�صاعدة  ثللم  ومللن  تح�صينها  تللم 
التح�صين  عملية  كفاءة  تقييم  في 

ب�صورة اأكثر دقة.
التح�صين  ماء  في  الذوبان  �صريعة   -
ماء  فللي  لها  تر�صيب  تكوين  وعللدم 

ال�صرب.
الم�صتخدمة  الجرعة  �صبط  �صهولة   -
بع�ض  تللوجللد  حيث  التح�صين  فللي 
اأكيا�ض  اأو  اأقرا�ض  االأنواع على �صكل 
من  مللحللددة  لللكللملليللات  مخ�ص�صة 
الجرعة  تكون  ثم  ومن  ال�صرب  مياه 
وال  التح�صير  و�صريعة  م�صبوطة 

 جدول رقم )2( بع�س الأمثلة لالأجيال احلديثة من مثبتات اللقاحات احلية.

ColourFormMain active IngredientsProduct.No
BlueTabletSodium Bicarbonate

Milk protein، Citric Acid
Sodium Croscarmellose
Artificial coloring

Aquamix1

BlueGranulesSodium Thiosulfate
Citric acid
Polyethelene glycol
Sodiumcarbonate
Artificial coloring

Aviblue2

BluePowderSodium Thiosulfate
Patent blue

Blue farm3

BluePowderSodium Thiosulfate
Citric acid
Artificial coloring

BluPol4

BlueTablet.Sodium thiosulfate
 Blue patent 

Cevamune5

BlueLiquid ، ،Sodium Thiosulphate 
.Buffering Agents
Food grade colour

 Chlor-Ex 
Blue

6

BluePhosphates 
EDTA 
Sodium thiosulphate 
Blue marker

Custovac7

BluePowderPrelevo glutamide
.Vitamin C
 Potassium chloride Sodium
Bicarbonate
Skimmed milk powder

Pre vac8

BluePowder Animal protein
Artificial coloring

 Vacci -
Guard

9

Blue Powder/
 Tablet/
Liquid

Sodium Thiosulfate
Artificial coloring

Vactora plus10
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تحتاج اإلى موازين لتح�صيرها.
تحفز الجهاز المناعي للطيور وت�صاعد على تكوين ا�صتجابة   -

مناعية عالية.
كفاءة  اأثبتت  التي  العلمية  االأبحاث  من  العديد  اأجريت  وقد 
التي  الحية وخا�صة  اللقاحات  المثبتات حقليًا في حماية  هذه 
ال�صعبي  االلتهاب  مثل  العالية  الحرارة  درجة  من  ب�صدة  تتاأثر 
االأبحاث  تلك  بين  ومن  والميكوبالزما،  والنيوكا�صل  المعدي 
اأثبتت  التي   )Kamau et al 2010( بها  قام  التي  الدرا�صة 

كفاءة مثبت اللقاح في حماية فيرو�ض االلتهاب ال�صعبي المعدي 
 )4( تركيز  بن�صبة  حر  كلور  على  المحتوي  ال�صرب  مللاء  في 
جزء في المليون حيث حدث انخفا�ض قليل في عياريه اللقاح 
ال�صرب المحتوي على مثبت  بعد �صاعتين من تواجده في ماء 
اللقاح من )EID50/ml 7.34( اإلى )7.02( في حين حدث 
الكلور  على  المحتوي  الماء  في  اللقاح  لعارية  كبير  انخفا�ض 
بنف�ض التركيز دون وجود مثبت اللقاح من ) 7.34 اإلى 6.7(.

املراجع:
 Anne de Rieux, V. Fievez, M. Garinot , Y. J. Schneider and
 .V
 Barbour EK, Abdelnour A, Jirjis F, Faroon O, Farran
 MT. (2002): Evaluation of 12 stabilizers in a developed
attenuated Salmonella Enteritidis vaccine. Vaccine 20 )17-
.18(: 2249-2253
Kamau. N.A., D. W. Lee , C. K. Kheong , J. E. Park , and H. 
J. Shin. (2010): Effect of Vac-Pac Plus on the viability of a live 
infectious bronchitis vaccine. J. Appl. Poult. Res. 19:152–
156.
Leigh, S. A., J. D. Evans, S. L. Branton, and S. D.Collier. (2008): 
The effects of increasing sodium chloride concentration on 

Mycoplasma gallisepticum vaccine survival in solution. 
Avian Dis. 52:136–138.
McDonnell, G. and D. Russell (1999): “Antiseptics and 
disinfectants: activity، action and resistance.” Clinical 
Microbiology Reviews: 147-149.
Préat.(2006): Nanoparticles as potential oral delivery 
systems of proteins and vaccines: A mechanistic approach. 
Review. Journal of Controlled Release 116. 1–27.
Simpson, G. D. (2001): The reduction of the Chlorite ion. 
International symposium on chlorine dioxide.، Las Vegas، 
Nevada..
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اأمرا�ض  ن�صتعر�ض  �صوف  بحثنا هذا  في 
الدواجن التي عادت لتظهر من جديد في 
مزارع الدواجن مهددة �صناعة الدواجن 
ونبحث  والخ�صائر  الكوارث  من  بالمزيد 
عن ال�صبيل الذي يمكن بوا�صطته التقليل 
حدوث  تجنب  اأو  االأمرا�ض  هذه  اأثر  من 

مثل هذه االأمرا�ض في مزارعنا.

تلل�للصللبللب اأمللللرا�للللض الللللدواجللللن خلل�للصللائللر 
اقللتلل�للصللاديللة كللبلليللرة لللمللربللي الللدواجللن 
للمر�ض  المبكر  الت�صخي�ض  يعتبر  لذلك 
برامج  وتطبيق  الم�صبب  العامل  وتحديد 
الللمللراقللبللة اللل�للصللحلليللة الللملل�للصللتللمللرة من 
والتحكم  لل�صيطرة  المهمة جدًا  العوامل 
بانت�صار االأمرا�ض والتقليل من الخ�صائر 
االقت�صادية الناتجة عن المر�ض وتعتبر 

اليوم ا�صتعمال االأدوية واللقاحات و�صائل 
اإذا  المر�ض  مللن  للتخل�ض  كافية  غير 
االإداريللة  االإجللراءات  تقترن بتح�صين  لم 
وتطبيق قواعد االأمن الحيوي في المزارع 
وعلى المدى الطويل فاإن تطوير �صالالت 
مقاومة  وراثلليللة  بللقللدرات  تتمتع  دواجلللن 
لبع�ض االأمرا�ض �صوف تلعب هذه النقطة 
مللن ظهور  الحد  فللي  وفللعللااًل  هللامللًا  دورًا 
اإلى  ي�صاف  الخطيرة  االأمرا�ض  وانت�صار 
ذلك ابتكار وتطوير لقاحات جديدة �صد 
اأكبر  بفعالية  تمتاز  البكتيرية  االأمرا�ض 
والهدف  اليوم  الم�صتعملة  اللقاحات  من 
التقليل من  االإجللرادات هو  من كل هذه 
ا�صتعمال الم�صادرات الحيوية في تربية 

الدواجن.

ظهرت  التي  الدواجن  اأمرا�ض  اأهللم  اإن 
اليوم  والمنت�صرة  العالمي  الم�صتوى  على 
فللي الللعللديللد مللن الللبلللللدان والللتللي �صببت 
م�صاكل �صحية خطيرة في مر�ض انفلونزا 
والرغامي  االأنف  التهاب  الطيور ومر�ض 
 Ornithobacterium  البكتيري الطيري
التهاب  ومللر�للض   Rhinotracheale
 Necrotic Enteritis االأمعاء التنكرزي
 Chlamydiosis الكالميديا  ومر�ض 
 Histomoniasis ومر�ض الراأ�ض االأ�صود
اختفت  االأمللرا�للض  هللذه  بع�ض  اأن  ويبدو 
المربين  من  كثير  اأن  حتى  �صنوات  منذ 
واليوم  االأمللرا�للض  هللذه  اأغلللللب  يعرف  ال 
اإلللى الظهور من  عللادت هللذه االأمللرا�للض 
جديد وهناك الكثير من التقارير الطبية 
ت�صير اإلى عودة ظهور العديد من حاالت 

أمراض 
تهدد صناعة الدواجن

د. نبيل خوري

االأقت�صادي فقط ولكن ب�صبب دورها وعالقتها  تاأثيرها  لي�ض ب�صبب  تلعب دورا خطيرا  الدواجن  اأمرا�ض  الزالت 
له  م�صببة  االإن�صان  اإلى  االأمرا�ض  هذه  تنتقل  اأن  يمكن  حيث  االن�صان  ل�صحة  وتهديدها  للب�صر  العامة  بال�صحة 

اأمرا�ض خطيرة قد تكون مميتة وذلك من خالل تناوله للمنتجات الحيوانية الملوثة بم�صببات المر�ض. 
وفي ال�صنوات االأخيرة ازداد االهتمام باأمور ال�صحة العامة وخا�صة من خالل مو�صوع التلوث والت�صمم الغذائي 
بم�صببات المر�ض واأي�صًا كان لمو�صوع ظهور عترات بكتيرية مقاومة لتاأثير الم�صادات الحيوية بين الب�صر دورًا 
ا�صتغلته  المتقدمة  البلدان  من  كثير  في  �صيا�صية  ق�صية  المو�صوع  هذا  اأ�صبح  العام حيث  الراأي  تعبئة  في  كبيرًا 
اأجل منع ا�صتعمال  اإلى ق�صية راأي عام ت�صغط من خالله على �صناعة الدواجن من  االأحزاب ال�صيا�صية لتحوله 

الم�صادات الحيوية في اأعالف الدواجن.
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الإلتهاب  الم�صببة  وخ�صو�صًا  ال�صلمونيال 
االأمعاء S. Entertidis واأنواع الكامبيلو 
وهللذه   CampyhlovacteSpp باأكثر 
التلوث  حللاالت  اأغلللللب  �صببت  البكتيريا 
وعلى  الب�صر  بلليللن  الللغللذائللي  والت�صمم 
االأخ�ض كانت هذه البكتيريا وراء تلويث 

المنتجات الداجنة من لحم وبي�ض.

اأنفلونزا الطيور:

االأنفلونزا  فيرو�صات  المر�ض  هذا  ب�صبب 
مختلفة  اأنللواع  ت�صيب  الفيرو�صات  وهللذه 
وينتج  واللللداجلللنلللة  الللبللريللة  الللطلليللور  ملللن 
حيث  من  ال�صدة  متفاوتة  اأمللرا�للض  عنها 
االأملللرا�لللض ونلل�للصللبللة الللنللفللوق واالأ�لللصلللرار 
ي�صاف  االإ�صابة  عن  تنتج  التي  الج�صدية 
قد  الطيور  اأنفلونزا  مر�ض  اأن  ذلللك  اإلللى 
ي�صيب االإن�صان اأحيانًا والخيول والخنازير 
من  مختلفة  واأنللللواع  والحيتان  والفقمة 
فيرو�صات  اأنواع من  ثالثة  وهناك  الطيور 
 C-B والنوعين A، B، C :االأنفلونزا هي
فاإنها   A النوع  اأما  فقط  الب�صر  ي�صيبان 
مثل  والثدييات  والب�صر  الطيور  ن�صيب 
والحيتان  والفقمة  والللخللنللازيللر  الللخلليللول 
لالأثير  جللدًا  ح�صا�صة  الفيرو�صات  وهللذه 
المعقمات  اأنللواع  ومختلف  والكلوروفورم 
االأنفلونزا  فيرو�صات  وت�صنف  الكيميائية 
A بح�صب مولدات ال�صد الموجودة  النوع 
الللمللولللدات  وهلللذه  الللفلليللرو�للض  �صطح  على 
وهما  �صكرية  بروتينات  عن  عبارة  ال�صد 
اآجلوتينين  الهيم  هو  االأول  النوع  نوعين 
 Glycoproteins Haemagglutinin
للله  ويلللللرملللللز   Neuraminidase
نوراأمندز  الثاني  والنوع   ،HA اخت�صارًا 
اخت�صارًا  له  ويرمز   Neuraminidase
NA وتمتاز فيرو�صات االأنفلونزا بمقدرتها 
العالية على التبدل والتغيير لتنتج طفرات 

فيرو�صية �صديدة ال�صراوة.

تعتبر الطيور المائية البرية واالأليفة هي 
اأنفلونزا  لفيرو�صات  الرئي�صي  الم�صدر 
هذه  تعتبر  وبالتالي  الطبيعة  في  الطيور 
الرئي�صي  الللعللدوى  م�صدر  هللي  الطيور 
وقد تم عزل كل اأنواع فيرو�صات اأنفلونزا 
البرية  الللطلليللور  مللن   A الللنللوع  الللطلليللور 
وخا�صة الطيور المائية مثل البط واالأوز 
والنور�ض وقد تحمل هذه الطيور اأكثر من 
الطيور  اأنفلونزا  فيرو�ض  من  واحللد  نوع 
عليها  تظهر  اأن  وبللدون  الوقت  نف�ض  في 
الطيور  هللذه  وتللقللوم  مر�صية  اأعللرا�للض 
طويلة  ولفترة  الفيرو�صات  هللذه  بطرح 
تطور  ال  االأحيان  اأغلب  وفي  الزمن  من 
هذه الطيور اأج�صام مناعية م�صادة لهذه 
الك�صف  يمكن  تحملها  التي  الفيرو�صات 
ومنذ  المعروفة  المخبرية  بالطرق  عنها 
اأن تم عزل فيرو�ض اأنفلونزا الطيور الأول 
فاإن  الرومي عام 1963م  مرة من طيور 
اأغلب الدول التي تربي دجاج رومي اأبلغت 
الطيور  انفلونزا  بفيرو�ض  ا�صابات  عن 
الرومي  قطعان  في  ال�صراوة  منخف�ض 
اإ�صابات  من  الكثير  هناك  واليوم  لديها 
الفيرو�صات  �صببتها  الطيور  اأنفلونزا 
هذه  ر�صد  تم  وقد  ال�صراوة  المنخف�صة 
الفيرو�صات في اأماكن عديدة من العالم 
 H9 الفيرو�صات  هللذه  ومللن  عزلها  وتللم 

N2,H6N2,H7N2,H7 N3

اإ�صابة  اكت�صاف  تللم  1999م  عللام  وفللي 
في  ال�صراوة  منخف�ض  بفيرو�ض  انفلونزا 
وتحديد  الفيرو�ض  عزل  تم  وقد  اإيطاليا 
وظهرت االإ�صابة في   H7 N7 نوعه وهو
قطعان الرومي وكانت ن�صبة النفوق مرتفعة 
في القطعان الم�صابة ولوحظ فيما بعد اأن 
االإ�صابة تطورت للتحول اإلى اإ�صابة عالية 
وفيما  2000م  عللام  نهاية  فللي  اللل�للصللراوة 
هولندا  في  اأخللرى  اإ�صابة  ر�صد  تم  بعد 

في عام 2003م �صديدة ال�صراوة وقد تم 
النوع  من  وكللان  الفيرو�ض  وتحديد  عللزل 
وينتقل   n7 h7 العترة  ونوع  ال�صاري جدا 
المر�ض ب�صكل مبا�صر من خالل التالم�ض 
وب�صكل  الم�صابة  الطيور  مع  واالحتكاك 
غير مبا�صر عن طريق االأجهزة واالأدوات 
و�صحون  واالأقللفللا�للض  بالمر�ض  الملوثة 
البي�ض و�صناديق تعبئة البي�ض وال�صيارات 
التي تعمل في المزارع الم�صابة وي�صتطيع 
�صمن  الطبيعة  فللي  يبقى  اأن  الفيرو�ض 
المواد الملوثة حّيًا )براز الطيور المري�صة 
من  طويلة  لمدة  المخاطية(  وافرازاتها 
في  اأمللا  معتدلة  حللرارة  وبدرجات  الزمن 
المواد المجمدة فاإن الفيرو�ض ي�صتطيع اأن 
يبقى حيًا لمدة طويلة من الزمن وقد تلعب 
الح�صرات والقوار�ض دورا مهمًا في النقل 
اإلى  الم�صابة  الطيور  من  للفيرو�ض  االآلي 
الطيور ال�صليمة اأما عملية انتقال الفيرو�ض 
حتى  راأ�صي  اأو  عامودي  ب�صكل  المر�ض  اأو 
االأن ال توجد براهين توؤكن اأن ذلك ممكنًا 
العامودية  اأو  الراأ�صية  بالعدوى  وتق�صد 
الللعللدوى عللن طريق  مثل حلللاالت حلللدوث 
م�صاب  دجاج  عن  الناتج  الملوث  البي�ض 
البي�ض  ق�صرة  �صطح  اأن  من  الرغم  على 

الخارجي قد يكون ملوثًا يالفيرو�ض.

اخلطورة على الإن�شان: 

انفلونزا  فلليللرو�للصللات  اأغلللللب  اأن  لللوحللظ 
ت�صيب  اأن  يمكن  التي   A النوع  الطيور 
 HI NI، التالية الب�صر هي من العترات 
هذه  اأن  ولوحظ   H2 N2، H3 N2
�صيوعًا في مقدرتها  االأكثر  العترات هي 
على اإحداث اإ�صابات بين الب�صر ولكن في 
يكون  عندما  وخ�صو�صًا  الحاالت  بع�ض 
االإن�صان على احتكام وتما�ض مبا�صر مع 
اأن  يمكن  االإن�صان  فاإن  الم�صابة  الطيور 
 1996 عام  وفي  اأخللرى  بعترات  ي�صاب 
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تم عزل فيرو�ض H7 N7 من امراأة في 
التهاب  من  تعاني  كانت  حيث  انكلترا 
المراأة  هللذه  وكانت  العين  ملتحمة  في 
التاأكد  تم  بعد  وفيما  البط  طيور  تربي 
و�صلة  عالقة  له  الفيرو�ض  هللذا  اأن  من 
تم عزله من  الذي   H7 N7 بالفيرو�ض
 1995 عللام  ايرلندا  فللي  الللرومللي  طيور 
اأما في هونغ كونغ فقد تم عزل فيرو�ض 
عام   H5 N1 العترة  الطيور  انفلونزا 
1995 من الب�صر حيث كان المعروف عن 
فقط  الطيور  ي�صيب  اأنه  الفيرو�ض  هذا 
اإ�صابة   18 هناك  كللان   1998 عللام  وفللي 
حاالت   6 عنها  نتج  الب�صر  بين  مللوؤكللدة 
والتق�صي  البحث  لعمليات  ونتيجة  وفاة 
الفيرو�ض  انتقال  طريقة  اأن  تبين  فقد 
حدثت مبا�صرة من الطيور الم�صابة اإلى 
االإن�صان، وحتى هذه ال�صاعة ال توجد اأية 
اأدلة على اأن العدوى يمكن اأن تنتقل من 
ولكن  �صليم  ان�صان  اإلللى  م�صاب  ان�صان 
العدوى  هذه  فعالية  فللاإن  ذلك  حدث  لو 
منخف�صة  تللكللون  االأمللرا�للصلليللة  و�صدتها 
تللم عللزل  و�للصللعلليللفللة، وفلللي علللام 1999 
 H9 العترة  الطيور  انفلونزا  فيرو�ض 
كونغ  هونغ  من  كل  في  الب�صر  من   N2
اأي�صًا  الفيرو�ض تم عزله  وال�صين وهذا 
المنطقة  الموجودة في هذه  الطيور  من 

وهو قادر على اإ�صابة الب�صر.

امل�شادر الطبيعية للعدوى:

اأن فيرو�ض انفلونزا  اأن تم اكت�صاف  منذ 
الطيور  في  الطبيعة  في  موجود  الطيور 
المائية وتعمل هذه الطيور على الحفاظ 
على هذه الفيرو�صات وتقوم بن�صرها في 
ال�صعب  من  يبدو  فاإنه  وترحالها  حلها 
جدًا اإن لم تقل من الم�صتحيل ا�صتئ�صال 
هذا المر�ض نهائيًا لذلك فاإن كل الجهود 
تالم�ض  حللدوث  منع  على  تبذل  اأن  يجب 

مبا�صر اأو غير مبا�صر بين الطيور المائية 
الدواجن  بين  واالأللليللف  البري  بنوعيها 

التي تقوم بتربيتها.

لمر�ض  الم�صادة  اللقاحات  ا�صتعمال  اإن 
انفلونزا الطيور وت�صديد اإجراءات الحجر 
في  تفيد  الدواجن  مللزارع  على  ال�صحي 
الطيور  انفلونزا  انت�صار مر�ض  الحد من 
حللاالت  فللي  اأملللا  اللل�للصللراوة  المنخف�ض 
ينتج  والتي  ال�صراوة  العالية  االإ�صابات 
الدواجن  قطعان  في  �صديد  نفوق  عنها 
الحجر   اإجللراءات  تطبيق  فاإن  الم�صابة 
ال�صحي ال�صديد جدًا وذبح كل القطعان 
اأنه  يبدو  باإ�صابتها  الم�صتبه  اأو  الم�صابة 
واالأفعل الإيقاف  واالأن�صب  الوحيد  الخيار 
انت�صار المر�ض، في بع�ض المناطق تبين 
الطيور  انفلونزا  لقاحات  ا�صتعمال  اأن 
الللخللاملللللة الللملل�للصللادة لللمللر�للض انللفلللللونللزا 
الطيور العالي ال�صراوة قد اأعطت نتائج 

م�صجعة.. 

والتحكم  ال�صيطرة  بللرامللج  نللجللاح  اإن 
على  اأ�للصللا�للصللي  ب�صكل  يعتمد  بالمر�ض 
ال�صلطات  بين  والفعال  الجيد  التعاون 
المزارع  واأ�صحاب  الحكومية  البيطرية 
مع  يتعاملون  الذين  البيطريين  واالأطباء 

الحالة المر�صية في المنطقة.

ولكن من المفيد اأن نذكر اأنه بعد درا�صة 
من  جللمللعللت  الللتللي  ال�صحية  الللبلليللانللات 
ا�صارات  المختلفة  االأنفلونزا  اإ�صابات 
الطيور  انفلونزا  اأن مر�ض  البيانات  هذه 
الفيرو�صات   وخا�صة  اللل�للصللراوة  العالي 
الفيرو�صات  ن�صاأت هذه  قد   H7 & H5
االإ�للصللابللات  مللن  تللطللورت  اأو  انبثقت  اأو 
حيث  ال�صراوة  المنخف�صة  الفيرو�صية 
المنخف�صة  الللفلليللرو�للصللات  هللذه  ي�صيد 
ال�صراوة عمليات تبدل وتغير وينتج عنها 
في النهاية  طفرات فيرو�صية اأ�صد �صراوة 

اإحداث المر�ض وهذا  تاأثيرًا على  واأقوى 
يوجب اأو يحتم علينا اأن نعمل على منع اأو 
المنخف�صة  الفيرو�صات  انت�صار  نحد من 

.H7 & H5 ال�صراوة وخا�صة العترات

التهاب الأمعاء التنكرزي:

دورًا  العلفية  االإ�للصللافللات  بع�ض  تلعب 
المواد  ه�صم  عملية  تح�صين  في  مهمًا 
دورًا  االإ�صافات  ولهذه  العلفية  الغذائية 
هامًا جدًا في ال�صيطرة والتحكم ببع�ض 
التنكرزي  االأمعاء  التهاب  مثل  االأمرا�ض 
االإ�صافات  هللذه  وتح�صن  الللدواجللن  فللي 
ت�صاعد  حيث  للطيور  ال�صحية  الحالة 
من  اال�صتفادة  ن�صبة  رفللع  على  الطيور 
المواد  ن�صبة  من  وتقلل  الغذائية  المواد 
هذه  روث  في  مه�صومة  الغير  الغذائية 
الللطلليللور والللتللي �للصللوف تللطللرح فللي اأر�للض 
الطيور  هللذه  فيها  تربى  التي  الحظيرة 
الم�صادات  مللن  عللديللدة  اأنللللواع  وهللنللاك 
الحيوية العلفية التي لها تاأثير فعال �صد 
الطيور حيث تح�صن  اأمعاء  البكتيريا في 
اله�صم  عملية  الحيوية  الم�صادات  هذه 

وتن�صط نمو الطيور.

بكتيرية  عللتللرات  لظهور  ونتيجة  ولللكللن 
عند  الحيوية  الم�صادات  لتاأثير  مقاومة 
ولتاأثيره   المو�صوع  هذا  ولخطورة  الب�صر 
على ال�صحة العامة في المجتمع ونتيجة 
االأ�للصللوات  مللن  الكثير  ارتللفللعللت  لللذلللك 
مطالبة بالتوقف عن ا�صتعمال الم�صادات 
اأعللالف  فللي  للنمو  المح�صنة  الحيوية 
دول  بع�ض  ا�صتجابت  وقللد  الللحلليللوانللات 
وفر�صت  ال�صغط  لهذا  االأوروبي  االتحاد 
حظرًا على ا�صتعمال الم�صادات الحيوية 
في اأعالف الحيوانات و�صوف تحذو بقية 
اللللدول وتمنع  االأوربلليللة حللذ تلك  اللللدول 
ا�صتعمال الم�صادات الحيوية في اأعالف 
المنع  هذا  عن  ونجم  نهائيًا  الحيوانات 
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تللزايللد ظهور حللاالت االلللتللهللاب االأمللعللاء 
كل  في  الللدواجللن  قطعان  في  التنكرزي 

دول االإتحاد االأوربي.

العامل امل�شبب للمر�س:

عن  تنجم  مر�صية  حللاالت  اأربلللع  هناك 
ت�صبب  حيث  بالكلو�صتريديم  االإ�للصللابللة 
 C. Colinum كولينوم  كلو�صكريديم 
 Ulcerative التقرحي  االأمعاء  التهاب 
�صيبتيكوم  كلو�صتريديم  اأما   Enteritis
C. septicum فهي م�صئولة عن التهاب  
 Gangrenous الللغللنللغللريللنللي  الللجلللللد 
بوتالينوم  كلو�صتريديم  اأما   Dermattis
عن  الم�صوؤولة  فهي   C. Botulinum
حاالت الت�صمم المعروفة با�صم البكتيريا 
الللنللوع  اأملللا  الللبللوتللاللليللزمللي  الت�صمم  اأي 
بيرفرينج�صن  كلو�صتريديم  فهي  الرابع 
عن  الم�صوؤولة  وهللي   C Perfringens
التهاب االأمعاء التنكرزي وتعتبر بكتيريا 
ال  بكتيريا  بيفرينجن�ض  كلو�صتريديم 
هوائية تتواجد بالقناة المعوية للدواجن 
وهي غير �سارة اأو موؤذية �سمن ال�سروط 
الطبيعية وتمكث بالقناة المعوية منتظرة 
ظهور عوامل م�صاعدة حيث تتحول هذه 
البكتيريا وب�صرعة من بكتيريا غير موؤذية 
اإلى بكتيريا �صديدة ال�صرر وهذه العوامل 
مكونات  في  تبديل  تكون  قد  الم�صاعدة 
الخلطة العلفية كاإدخال القمح اأو ال�صعير 
مر�ض  ويعتبر  ال�صفراء  الللذرة  عن  بداًل 
الكوك�صيديا من العوامل المجهدة للطيور 
قد  اأو  المر�ض  ظهور  على  ت�صاعد  والتي 
مناعي  اإحباط  لعملية  الطيور  تتعر�ض 
في  مهمًا  دورًا  تلعب  اأي�صًا  العملية  وهذه 
التنكرزي  االأمعاء  التهاب  مر�ض  ظهور 
التنكرزي مر�ض  االأمعاء  التهاب  ومر�ض 
حاد ويبداأ حدوث المر�ض عندما تهاجر 
بيرفرينجن�ض  كلو�صتريديم  بكتيريا 

باتجاه  واالأعللوريللن  الغليظة  االأمعاء  من 
االأمعاء الدقيقة حيث تقوم هذه البكتيريا 
تفرز  ثللم  وملللن  �للصللريللع  ب�صكل  بالتكاثر 
البكتيريا  وتفرز  والذويفانات  ال�صموم 
 C، النوعين  وخا�صة  الفاتوك�صين  �صم 
توك�صين  بيتا  �صم  اأي�صًا  وتفرز  منه   A
هذه  اأن  يعتقد  منه   C الللنللوع  وخللا�للصللة 
ال�صموم هي التي تدمر الغ�صاء المخاطي 
التنكرز  حالة  وت�صبب  لالأمعاء  المبطن 
اأي  اإن  االأمللعللاء،  ت�صيب  التي  والللمللوات 
القناة  ووظيفة  عمل  في  يحدث  اختالل 
لالإ�صابة  الحيوانات  يعر�ض  اله�صمية 
ناتج  يكون هذا االختالل  وقد  بالمر�ض. 
عن الركود والخمول الذي ي�صيب حركة 
الذي ي�صيب  االنتفاخ  اأو ي�صيب  االأمعاء 
االأمعاء وتلعب الكوك�صيديا دورًا مهمًا في 
ظهور المر�ض كما يبدو اإن اإ�صابة الطيور 
الطيور  حو�صلة  واإ�صابة  بال�صالمونيال 
في  مهمًا  دورًا  تلعب  فطرية  بالتهابات 
اأن  يبدو  واأي�صًا  المر�ض  وظهور  حللدوث 
اإ�صابة الطيور بنزيف في االأمعاء ي�صاعد 
الطيور  واإ�للصللابللة  الللمللر�للض  علللللى ظللهللور 
هناك  اأي�صًا  التنكرزي  االأمعاء  بالتهاب 
عوامل اأخرى ت�صاعد على زيادة اأو فر�ض 
االأمللعللاء  فللي  كلو�صتريديم  بكتيريا  نمو 
مثل  الللعللوامللل  وهلللذه  للطيور  الللدقلليللقللة 
غنية  علفية  خلطة  الطيور  هللذه  اإطعام 
اأو  ال�صمك  وطحين  والبروتين  بالطاقة 
اإطعام الدواجن خلطة علفية يكون القمح 
الللذرة  عن  عو�صًا  للطاقة  م�صدر  فيها 
المر�صية  االأعللرا�للض  تظهر  ال�صفراء، 
ب�صكل مفاجىء على الطيور وقد نالحظ 
ال�صليمة وال�صحيحة تراجع  على الطيور 
وب�صكل  االأمللر  اأول  الطيور  هذه  وزن  في 
�صاعات  خللالل  الطيور  هللذه  وتنفق  حللاد 
بلللي %10-2  الللنللفللوق  نلل�للصللبللة  وتلللتلللراوح 
يكون  الم�صابة  الللطلليللور  اأن  ونللالحللظ 

هبوطًا  عليها  ويالحظ  منفو�ض  ري�صها 
في حالتها ال�صحية العامل ب�صكل وا�صح 
وجلي وتفقد هذه الطيور �صهيتها لتناول 
حول  للتجمع  الطيور  هذه  وتميل  العلف 
اأو روث هذه  براز  ويكون  البع�ض  بع�صها 
وتعاني  مائية  باإفرازات  محاطًا  الطيور 

الطيور من االإ�صهال.

بالطيور  تجريبية  عللدوى  اإحللداث  وعند 
اأول  ظهور  اأن  لوحظ  ال�صدة  متو�صطة 
وب�صكل  الللطلليللور  علللللى  مللر�للصللي  عللر�للض 
ا�للصللتللغللرق مللن 36-24  وا�للصللح ومللملليللز 
�صاعة وذلك بعد اإطعام الطيور مزارع اأو 
بيرفرينجن�ض  الكلو�صتريديم  م�صتنبات 
اإجللراء  وعند  اأر�صية  تربية  حظائر  في 
الم�صابة  للطيور  الت�صريحية  ال�صفة 
تعاني  كللانللت  الللطلليللور  اأغلللللب  اأن  لللوحللظ 
وهللذه   Dehydration التجفاف  مللن 
ال�صمة  هللي  كللانللت  المر�صية  الللعللالمللة 
الطيور  جميع  بين  الم�صتركة  المر�صية 
اختناق  حدوث  اأي�صًا  ولوحظ  الم�صابة 
اأ�صبح  بحيث  اللل�للصللدريللة  الع�صلة  فللي 
الع�صلة معروفة  داكن وهذه  اأحمر  لونها 
الطيور  قان�صة  وامتالأت  االأبي�ض  بلونها 
الفر�صة  بمحتويات  الع�صلية  المعدة  اأو 
في  حاد  التهاب  اأعرا�ض  اأي�صًا  ولوحظ 
االثنى ع�صر وال�صائم من المعي الدقيق 
مميزة  كانت  المر�صية  االأعرا�ض  وهذه 
بع�ض  فلي  لوحظ  ولكن  جللدًا  ووا�صحة 
الحاالت اأن االلتهاب امتد لي�صمل االأمعاء 
منفوخة  االأمللعللاء  هللذه  وكللانللت  بكاملها 
ومللحللتللويللات هللذه االأمللعللاء كللانللت قاتمة 
القوام  ومائية  كريهة  ورائحتها  اللللللون 
لالأمعاء  المبطن  المخاطي  الغ�صاء  اأما 
خ�صراء  دفتيرية  بطبقة  مغطى  فكان 
الطبقة  هذه  ف�صل  ويمكن  اللون  بنية  اأو 
ب�صهولة عن بطانة االأمعاء ونالحظ وجود 
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المبطنة  المخاطية  للطبقة  ان�صالخات 
وهذا  ال�صدة  مختلفة  وبدرجات  لالأمعاء 
ويمكن  االإ�للصللابللة  تقدم  بللدرجللة  �صلة  للله 
التنكرز  مللن  م�صاحات  وجللود  مالحظة 
نميز  اأن  ون�صتطيع  االأن�صجة(  )ملللوات 
هذه االأن�صجة الميتة اأو المتنكرزة ب�صكل 
وا�صح حتى عندما ننظر اإلى االأمعاء من 
خالل ال�صطح الخارجي لالأمعاء. يمكننا 
اإجراء ت�صخي�ض موؤقت للحالة وذلك من 
المر�صية  الحالة  تللاريللخ  معرف  خللالل 
ال�صرر  وحللجللم  المر�صية  واالأعلللرا�لللض 
اله�صمي  الجهاز  اأ�للصللاب  الللذي  واالأذى 
العالج  بدء  على  ي�صاعدنا  وهذا  للطيور 
للحالة  النهائي  الت�صخي�ض  اأم  فلللورًا 
طازجة  م�صحة  اأخلللذ  على  يعتمد  فللاإنلله 
ب�صبغة  و�صبغها  االأمعاء  محتويات  من 
لنا  يظهر  المجهري  وبالفح�ض  جللرام 
بكتيريا  من  جدًا  الهائل  العدد  وبو�صوح 
وفي  المحتويات  هللذه  في  كلو�صتريديم 
الجرثومي  الللعللزل  فللاإن  الللحللاالت  بع�ض 
وتحديد نوع العامل الم�صبب للمر�ض قد 
للتاأكد من �صحة  وذلك  يكون هامًا جدًا 

ت�صخي�ض الحالة المر�صية.

احلالت املر�شية امل�شاحبة:

تلللرافلللق االإ�لللصلللابلللة بللالللتللهللاب االأملللعلللاء 
كلو�صتريديم  ت�صببها  الللتللي  التنكرزي 
عديدة  مر�صية  حللاالت  بيرفرينجن�ض 
ال�صفراوية  والقنوات  الكبد  التهاب  مثل 
الف�صاد  ومر�ض   Cholangiohepatitis
وينجم   Dysbacteriosis البكتيري 
والقنوات  الكبد  بالتهاب  االإ�صابة  عن 
ب�صبب  اقت�صادية  خ�صائر  ال�صفراوية 
ت�صنف  الم�صابة  الطيور  هذه  لحوم  اأن 
جودة  اأقللل  اأنها  على  الذبح  عملية  اأثناء 
لذلك يكون �صعرها متدني نتيجة لذلك. 
الطيور  اأكللبللاد  كل  اأن  ذلللك  اإلللى  ي�صاف 

عملية  اأثللنللاء  وتتلف  ت�صتبعد  الم�صابة 
فهي  البكتيري  الف�صاد  حالة  اأما  الذبح، 
من  نوعيات  اأو  كميات  وجللود  عن  عبارة 
الفلورا الغير طبيعية في االأمعاء الدقيقة 
االإ�صابة  هذه  وتالحظ  الم�صابة  للطيور 
في طيور الفروج بعد االأ�صبوع الثالث من 
في طيور  االإ�صابة  وت�صاحب هذه  العمر 
العمر  من  الثالث  االأ�صبوع  بعد  الفروج 
وت�صاحب هذه االإ�صابة اإ�صهاالت ونق�ض 
اأظهر  وقللد  الم�صتهلك  العلف  كمية  في 
اإن   2000 علللام   Panneman بانمين 
البكتيريا  من  الدقيقة  االأمعاء  محتويات 
الطبيعية  الحاالت  في  جللدًا  قليلة  تكون 
تعاني  والتي  المري�صة  الطيور  في  اأمللا 
اأمعاء  فاإن  البكتيري  الف�صاد  مر�ض  من 
كبيرة  كميات  على  تحتوي  الطيور  هذه 
جدًا من البكتيريا وقد تم التاأكد من اأن 
دورًا  تلعب  الكالو�صتريديم  بكتيريا  اأنواع 
في  البكتيريا  نمو  وفرط  زي��ادة  في  قويًا 
الحالة  ت�صتجيب  واإجللمللااًل  االأمللعللاء  هللذه 
الحيوية  بالم�صادات  للعالج  المر�صية 
على  ونح�صل  ال�صرب  مللاء  طللريللق  عللن 
العالج  ومللدة  العالج  من  مر�صية  نتائج 
اأيام متوا�صلة  اأن ال تقل عن ثالثة  يجب 
مللدة  الللحللالللة  علللالج  يتطلب  قللد  ولللكللن 
الدرا�صات  واأظللهللرت  الزمن  من  اأطللول 
الحديثة حول هذا المو�صوع اأهمية الدور 
التناف�صي  االإبللعللاد  مركبات  تلعبه  الللذي 
حيث   Exclusion Competitive
في  مهمًا  دورًا  الللمللركللبللات  هللذه  لعبت 
التقليل من حدوث المر�ض وظهوره وكان 
هامًا  دورًا  التناف�صي  االأبللعللاد  لمركبات 
االأ،معاء  التهاب  �صدة  من  التخفيف  في 
يذكر  بال�صيء  وال�صي  ولكن  التنكرزي 
مهمًا  دورًا  لعب  الكوك�صيديا  مر�ض  فاإن 
ظهور  على  ومللللوؤازرًا  م�صاعدًا  وعللامللاًل 
وزاد  التنكرزي  االأمللعللاء  التهاب  مر�ض 

اأن  يجب  لذلك  االإ�صابة،  هذه  �صدة  من 
ونوليها  النقطة  هللذه  اإلللى  جلليللدًا  ننتبه 
من  االإمللكللان  قللدر  نقلل  بحيث  اهتمامًا 
عن  وذللللك  الكوك�صيديا  مللر�للض  ظللهللور 
مر�ض  �صد  وقائية  برامج  تطبيق  طريق 
فعالة  البرامج  هللذه  تكون  الكوك�صيديا 
العالم  اأظللهللر  وقللد  النتائج  وم�صمونة 
برينان ورفاقه Bernnan عام 2001 اإن 
 Narasin النارا�صين  مركب  ا�صتعمال 
وبن�صبة 70 جزء بالمليون في العلف من 
الفروج  طيور  عمر  من  يوم   41-0 عمر 
تقليل  فللي  جللدًا  جيدة  نتائج  اأْعللطللى  قللد 
وقلل  والللنللفللوق،  الللمللر�للض  حلللدوث  ن�صبة 
الإ�صابتها  نتيجة  الطيور  وزن  نق�ض  من 
التحويل  معدل  وح�صن  بالكلو�صتريديم 
اأي�صًا  ولوحظ  الطيور  هذه  عند  العلفي 
لمدة  العلفي  التاليلوزين  ا�صتعمال  اأن 
ظهور  من  التاأكد  بعد  متتالية  اأيللام  �صبع 
اال�صتعمال  هللذا  قلل  بالحقل  االإ�للصللابللة 
بالتهاب  االإ�صابة  عن  الناتج  النفوق  من 
االأمعاء التنكرزي واأي�صًا قلل من ال�صرر 
وح�صن  االإ�صابة  عن  ينتج  الللذي  واالأذى 
معدل الوزن النهائي لهذه الطيور وح�صن 

معدل التحويل العلفي اأي�صًا.

الطريي  والرغامي  الأن��ف  التهاب 
البكتريي:

ت�صبب  التنف�صية  االأملللرا�لللض  زاللللت  ال 
خلل�للصللائللر اقللتلل�للصللاديللة كللبلليللرة لللمللرب 
وهناك  الللدول  من  العديد  في  الدواجن 
ولكن  التنف�صي  للمر�ض  عديدة  اأ�صباب 
ع�صيات  عزل  من  العلماء  تمكن  موؤخرًا 
من  االأ�للصللكللال  مللتللعللددة  الللجللرام  �صلبية 
وفي  وفللي  التنف�صية  االإ�للصللابللات  بع�ض 
اأنللهللا  علللللى  الع�صيات  �صنفوا  الللبللدايللة 
 Like Pasteurella البا�صتيريال  ت�صبه 
 Like بالكينجيلال  �صبهها  والللبللعلل�للض 
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 Taxon  -  28 تاك�صيون  اأو   Kingella
�صلبية  وتللديللات  �صميت  بعد  وفيما   28
 eRod االأ�لللصلللكلللال  ملللتلللعلللددة  الللللجللللرام 
 Pleomorphic Gram - Negativ
 1994 عللام  وفللي   PGNR واخللتلل�للصللارًا 
االأنف  الن�صبية اللتهاب  البكتيريا  �صميت 
 Rhinotracheale والرغامي في الطيور
اأن  وللللوحلللظ   Ornithobacterium
العالم  اأنحاء  كافة  في  منت�صر  المر�ض 
وتعتبر هذه البكتيريا هي العامل الم�صبب 
التنف�صي  المر�ض  اإحداث  والم�صوؤول عن 
فللي الللطلليللور وتلللم علللزل الللبللكللتلليللريللا من 
واالإوزوطلليللور  والبط  والحجل  الللدواجللن 
الفيزون  وطيور  والنعام  والنور�ض  غينيا 
والللحللمللام والللفللري واللل�للصللمللان والللغللراب 
االأمرا�ض  من  المر�ض  ويعتبر  والرومي 
والرومي  الدواجن  في  والمعدية  الحادة 
الحادة  االأمللرا�للض  مللن  المر�ض  ويعتبر 
والللمللعللديللة فللي اللللدواجلللن واللللروملللي اإن 
وا�صتمرار  المر�صية  االأعلللرا�لللض  �للصللدة 
ون�صبة  الوقت  من  طويلة  لفترة  المر�ض 
�صعف  مثل  عديدة  بعوامل  تتاأثر  النفوق 
االإجراءات االإدارية في المزارع الم�صابة 
التربية  حظائر  �صمن  التهوية  و�للصللوء 
الحظائر  هللذه  �صمن  الطيور  وازدحلللام 
حيث  الطيور  تحت  الفر�صة  و�صع  و�صوء 
تكون رطبة وقذرة مما ي�صاعد على تردي 
الحالة ال�صحية للطيور �صمن الحظيرة 
في  االأمللونلليللا  غللاز  ن�صبة  الرتللفللاع  نتيجة 
غاز  ن�صبة  الرتفاع  نتيجة  الحظيرة  جو 
االأمونيا في جو الحظيرة وتزداد الحالة 
اأخرى  ثانوية  اأمرا�ض  وجللود  عند  �صوءًا 
ترافق هذه االإ�صابة مما يوؤدي اإلى ظهور 
اأعرا�ض مر�صية مختلطة والمر�ض ينت�صر 
اأفقيًا عن طريق التالم�ض المبا�صر والغير 
مبا�صر اأما االنت�صار الراأ�صي اأو العامودي 
للمر�ض عن طريق البي�ض اأو ال�صي�صان 

تللم عزل  الللحللدوث حيث  نللادر  يكون  قللد 
جدًا  �صئيلة  بن�صب  الممر�صة  البكتيريا 
التفقي�ض  وبي�ض  التنا�صلية  االأع�صاء  من 
النافقة  االأجللنللة  ومللن  الملقح  والبي�ض 
وحاليًا تم ت�صميم وابتكار 18 نوع فح�ض 
من  مرقمة  الفحو�صات  وهلللذه  م�صلي 
اأن  اأود  ولكن   ،R حللرف  اإلللى   A حللرف 
البكتيريا  مقدرة  اأن  اإلللى  النظر  األفت 
اأو  عالقة  له  لي�ض  المر�ض  اإحللداث  على 
ولوحظ  للبكتيريا  الم�صلي  بالنوع  �صلة 
التي  البكتيريا  العترات  اأغلب  اأن  اأي�صًا 
النوع  من  كانت  الدواجن  من  عزلها  تم 
عزلها  تم  التي  االأنللواع  اأمللا   A الم�صلي 
مللن طلليللور اللللروملللي فللكللانللت مللن اأنللللواع 
وت�صير   A، B D منها  عللديللدة  م�صلية 
نوع  وجللود  اإلللى  الللدرا�للصللات  مللن  العديد 
التهاب  مر�ض  بين  والموؤازرة  التاأثر  من 
االأنف والرغامي البكتيري الطير ومر�ض 
النيوكا�صل في الدواجن حيث تزداد �صدة 
انجفاري  وب�صكل  المر�صية  االأعللرا�للض 
عندما يجتمع المر�صان في نف�ض الوقت 
فاإن  الرومي  طيور  في  اأما  الدواجن  في 
الطيور  اإ�صابة  مع  �صدة  يللزداد  المر�ض 
التهاب  مر�ض  اأو  ون�صيت  البر  بمر�ض 
تللرافللق  عللنللدمللا  اأو  الللمللعللدي  الق�صبات 
اأو  القولونية  الع�صيات  مر�ض  االإ�صابة 

الكالميديا.

حتديد العامل امل�شبب:

اإن عملية ت�صخي�ض مر�ض التهاب االأنف 
خالل  من  الطيري  البكتيري  والرغامي 
اإجللراء  خالل  ومن  المر�صية  االأعللرا�للض 
المري�صة  للطيور  الت�صريحية  ال�صفة 
�صعبة  العملية  هللذه  تعتبر  النافقة  اأو 
للغاية وخا�صة عند وجود اأمرا�ض ثانوية 
ولتداخل  االأ�صا�صية  االإ�صابة  مع  تختلط 
بع�صها  مع  المر�صية  االأعرا�ض  وت�صابه 

لذلك فاإنه للتاأكد من ت�صخي�ض االإ�صابة 
العامل  وتحديد  عزل  يجب  مثبت  ب�صكل 
الر�صابة  من  التاأكد  ويمكن  الم�صبب، 
اإجراء اختبار �صناعي ن�صجي  من خالل 
اإجللراء  خالل  من  يمكن  اأي�صًا  كيميائي 
وجللود  مللن  للللللتللاأكللد  الم�صلي  االخللتللبللار 
االأج�صام  اكت�صاف وجود  المر�ض ويمكن 
ا�صتعمال  طللريللق  عللن  وذللللك  الم�صادة 
واأي�صًا  الم�صلي  التالزن  �صريحة  اختبار 
التالزن  �صريحة  اختبار  ا�صتعمال  يمكن 
اختبار  ا�صتعمال  يمكن  واأي�صًا  الم�صلي 

االليزا للتاأكد من ت�صخي�ض االإ�صابة.

�شعوبة العالج:

اإن عالج مر�ض التهاب االأنف والرغامي 
مجدي  وغلليللر  �صعبًا  يعتبر  البكتيري 
الللعللتللرات  تللعللدد  ب�صبب  وذلللللك  اأحلليللانللًا 
ح�صا�صية  واختالف  للبكتيريا  الم�صلية 
الم�صادات  تجاه  المختلفة  العترات  هذه 
وت�صتطيع  العالج  في  الم�صتعملة  الحيوية 
تكت�صب  اأن  للمر�ض  الم�صببة  البكتيريا 
وبلل�للصللهللولللة ملللقلللاوملللة مللل�لللصلللادة لللتللاأثلليللر 
الم�صادات الحيوية الم�صتعملة في العالج 
الحيوية  للم�صادات  البكتيريا  وح�صا�صية 
البكتيرية  العترات  م�صدر  على  تعتمد 
الللملل�للصللادات  وعلللللى  للللللمللر�للض  الم�صببة 
كيفية  وعلى  بالعالج  الم�صتعملة  الحيوية 
هذه  ت�صعتمل  هللل  اأي  اال�صتعمال  هللذا 
وم�صتمر  دائم  ب�صكل  الحيوية  الم�صادات 
اأم ت�صتعمل ب�صكل دوري في المنطقة التي 
اأخلللذت منها  والللتللي  االإ�للصللابللة  تعاني مللن 
عليها  يللجللري  الللتللي  البكتيرية  الللعللتللرات 
الحيوية  للم�صادات  التح�ص�ض  اختبار 
اختبار  اإجللراء  على  نوؤكد  اأن  يجب  وهنا 
للعينات  الحيوية  للم�صادات  تح�ص�ض 
الطيور  مللن  عزلها  تللم  الللتللي  البكتيرية 
التح�ص�ض  اخللتللبللرات  واأغلللللب  المري�صة 
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اأ�صا�ض  على  كانت  الحيوية  للم�صادات 
الحيوية  بالم�صادات  الم�صبعة  االأقرا�ض 
فوق  االأقللرا�للض  هللذه  تو�صع  كانت  حيث 
الم�صتنبت البكتيري المعزول من الطيور 
االأقرا�ض  هذه  تاأثير  وتالحظ  المري�صة 
الحيوية  الم�صادات  انت�صار  طريق  عن 
الم�صتنبت  �صمن  الم�صبعة  االأقرا�ض  من 
الطريقة  هللذه  م�صاوىء  ومللن  البكتيري 
اإجراء مقارنة بين مدى  اأنه من ال�صعب 
هذه  وبتطبيق  حلليللوي  م�صاد  كللل  تللاأثلليللر 
الطريقة وذلك من اأجل تحديد ح�صا�صية 
الم�صادات  تللجللاه  الللمللعللزولللة  البكتيريا 
الللحلليللويللة الللمللخللتلللللفللة اأظلللهلللرت نللتللائللج 
 %100 بلغت  عالية  ح�صا�صية  االختبارات 
الم�صادات  تجاه  المعزولة  العينات  لكل 
الللحلليللويللة الللتللاللليللة امللوكلل�للصللاللليللن كلللللورام 
من  و%90  تترا�صايكين  وكلور   - فينيكول 
العينات المعزولة اأظهرت ح�صا�صية تجاه 
و%36  انروفلوك�صا�صين  الحيوي  الم�صاد 
ح�صا�صية  اأظهرت  المعزولة  العينات  من 
اأي  تظهر  ولللم  انروفلوك�صا�صين،  تجاه 
االبراماي�صين  تجاه  ح�صا�صية  اأيللة  عينة 
Apramycin ونيوماي�صين وجنتاماي�صين 
وملللركلللبلللات اللل�للصلللللفللا والللتللراملليللثللوبللريللم 
ح�صا�صية  اأن  وتبين   Trimethoprime
العترات تجاه ال انروفلوك�صا�صين يبدو اأن 
له عالقة بمن�صاأ العينة اأي بالمنطقة التي 
اأخذت منها العينة حيث تبين اأن العينات 
مللزارع  مللن  عزلها  تللم  الللتللي  البكتيرية 
هذه  كانت  وهولندا  األمانيا  في  م�صابة 
العينات مقاومة لتاأثير االأنروفلوك�صا�صين 
ولم تبدي اأي تح�ص�ض لالأنروفلوك�صا�صين 
كللان  الللتللي  الللعلليللنللات  اأملللا   %98 وبن�صبة 
العينات  من   %71 فاإن  فرن�صا  م�صدرها 
كان مقاومًا اأو 71% من العينات لم تظهر 
اأم  لالأنروفلوك�صا�صين  تح�ص�ض  اأي  هذه 
فكانت  بلجيكا  مللن  المعزولة  العينات 

ح�صا�صة لتاأثير االأنروفلوك�صا�صين تمامًا.

يتم  العالج  فللاإن  الحقلية  الظروف  وفي 
م�صتخدمين  اللل�للصللرب  ملللاء  طللريللق  عللن 
االأموك�صللين وبجرعة 250 جزء بالمليون 
ولمدة 3-7 اأيام وفي الغالب نح�صل على 
نتائج جيدة من هذه المعالجة اأي�صًا يمكن 
وبجرعة  اأ�صايكين  الكلورنتر  ا�صتخدام 
ال�صرب  ملللاء  مللن  بالمليون  جلللزء   500
ولمدة 4-5 اأيام اأي�صَا تبدو هذه المعالجة 
للمر�ض  الم�صببة  البكتيريا  جللدًا،  فعالة 
ح�صا�صة جدًا م�صتوطنة ويمكن اأن تظهر 
اإدخاله  تم  جديد  فللوج  اأو  قطيع  اأي  في 
عمليات  من  الرغم  على  المزرعة  اإلللى 
التي  ال�صديد   التعقيم  واإجراءات  الغ�صل 
اإدخال  قبل  التربية  حظائر  لها  خ�صعت 
الطيور الجديدة وخ�صو�صًا في المناطق 
المكثف  واالإنتاج  التربية  تتبع طرق  التي 
وهناك نقطة هامة يجب اأن تذكر هي اإن 
وجود طيور باأعمار متعددة في المزرعة 
هامًا  دورًا  النقطة  هللذه  لعبت  الللواحللدة 
جلللدًا ومللحللفللزًا فللي ظللهللور الللمللر�للض. اإن 
عملية تلقيح وتح�صين الطيور من خالل 
تح�صيره من  يمكن  ذاتي  لقاح  ا�صتعمال 
االإ�صابة من نف�ض  المعزولة من  العينات 
حدوث  من  االإجلللراء  هللذا  قلل  المزرعة 
اأما  الرومي  االإ�صابة وخا�صة في قطعان 
في التجارب التي ا�صتخدم فيها لقاحات 
ثم  خاملة وممددة في زيت معدني ومن 
تم تمديد اللقاح واأعطي لقطعان الفروج 
فاإن  الللرومللي  وقطعان  الللفللروج  واأمللهللات 
واأعطي  م�صجعة  كانت  االأوللليللة  النتائج 
ا�صتعمال  اأيلل�للصللًا  جلليللدة  حماية  اللللللقللاح 
م�صجعة  نتائجه  كانت  الحية  اللقاحات 
وجيدة ولكن الم�صكلة اأنه اإلى االآن لم يتم 
العثور على عترات غير �صارية وممر�صة 

من بكتيريا التهاب االأنف الرغامي.

الأمرا�س البكتريية امللوثة للغذاء:

الغذاء  ب�صالمة  اليوم  االهتمام  يتزايد 
وتلللبلللذل الللجللهللود الللحللثلليللثللة لللمللنللع تلللللوث 
وبي�ض  اللحم  مللن  الداجنة  المنتجات 
اليوم  اأ�صبحت  والتي  اأخللرى  ومنتجات 
اإن  االإن�صان،  غذاء  من  مهم  جزء  ت�صكل 
�صالمة الغذاء وتح�صين نوعية هذا الغذاء 
تعتبر اليوم هذا الم�صائل الخطيرة التي 
�صناعة  علللللى  القائمين  تفكير  ت�صغل 

الدواجن في الدول المتقدمة.

فللاإن  والفقيرة  النامية  اللللدول  فللي  اأملللا 
من  كافية  كميات  الإنللتللاج  تبذل  الجهود 
المتزايدة  االحتياجات  لمواجهة  الطعام 
الللنللاتللجللة عللن الللنللمللو االنللفللجللاري لعدد 
تترافق  وبالطبع  الدول  هذه  في  ال�صكان 
واالأو�لللصلللاع  الللظللروف  مللع  العملية  هلللذه 
منها  تعاني  التي  ال�صيئة  االقت�صادية 
ونتيجة  االأحلليللان  الللدول في معظم  هللذه 
فاإن  ال�صيئة  االقت�صادية  الظروف  لهذه 
�صوف  الللغللذاء  ونللوعلليللة  و�للصللالمللة  �صحة 
الهدف  الأن  االأدنلللى  المرتبة  فللي  تللكللون 
الكيف  ولي�ض  الكم  هو  العملية  هذه  في 
من  كثير  عن  التغا�صي  يتم  �صوف  حيث 
غذاء  لإنتاج  تطبيقها  الواجب  ال�سروط 
الب�صر  ال�صتهالك  و�صالح  و�صحي  �صليم 
من  والخالي  ال�صليم  الللغللذاء  اإنللتللاج  اإن 
اأ�سا�سي  �سرط  يعتبر  المر�سية  الملوثات 
كانوا  اأغنياء  الم�صتهلكين  لكل  وجوهري 

اأم فقراء.

اإن تلوث غذاء االإ ن�صان بم�صببات المر�ض 
ظاهرة ازداد حدوثها في كل دول العالم 
وم�صادر  الما�صية  القليلة  ال�صنوات  في 
في  تمامًا  معروفة  تكن  لم  الغذاء  تلوث 
اأغلب الحاالت ووجه االتهام اإلى منتجات 
على  الللمللرات  مللن  كثير  فللي  اللللدواجلللن 
والتلوث  الت�صمم  هللذا  وراء  كانت  اأنللهللا 
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الللدواجللن  فلللاإن  علمي  وكنطق  الللغللذائللي 
لكثير من  ومللاأوى  مللالذًا  تكون  اأن  يمكن 
باأنواعها  الخطيرة  المر�صية  الم�صببات 
الكثير  اأ�لللصلللارت  ومللللوؤخللللرًا  الللمللخللتلللللفللة 
ال�صلمونيال  اإللللى  الطبية  التقارير  مللن 
المعوي  لاللتهاب  الم�صببة  وخ�صو�صًا 
الكاملبيلوباكترا  اأنللواع   Enteritidis S
اأكثر  اأنها  اإلى   Compylobacter spp
الب�صر  غللذاء  لتلوث  الم�صببة  االأمللرا�للض 
الب�صر  في  بكتيرية  اأمرا�ض  ت�صبب  حيث 
وت�صبب  الللدواجللن  بللاأمللرا�للض  �صلة  لها 
في  جدًا  خطيرة  جرثومي  ت�صمم  حاالت 
الع�صيات  ذلللك  اإللللى  ي�صاف  االإنلل�للصللان 
القولونية  E Coli 0157. حيث ظهرت 
اإ�صافي  مر�صي  كم�صبب  الع�صيات  هذه 
اآخر �صببت تلويثًا للغذاء ومر�صًا خطيرًا 
االأحياء  من  العديد  وهناك  االإن�صان  في 
الدقيقة المر�صية االأخرى ت�صبب التلوث 
للغذاء والمر�ض للب�صر مثل الكو�صتريديم 
اللي�صتريا  اأنلللواع  وبع�ض  بيرفرينجن�ض 
لهذه  يمكن  حيث   Listeria Species
ال�صل�صلة  تدخل  اأن  المر�صية  الم�صببات 
الفروج  تلويث لحوم  الغذائية عن طريق 
تقدم  ما  اإلى  ي�صاف  الذبح  عملية  اأثناء 
لتاأثير  مقاومة  بكتيرية  عللتللرات  ظهور 
هللذه  اأن  حلليللث  الللحلليللويللة  الللملل�للصللادات 
الللملل�للصللادات الللحلليللويللة هللي ذاتللهللا التي 
الم�صادات  لتاأثير  مقاومة  عند  ت�صتعمل 
الحيوية حيث اأن هذه الم�صادات الحيوية 
ذاتها التي ت�صتعمل عند الب�صر والحيوان 
على حد �صواء لذلك تعتبر هذه الق�صية 
التي  الللجللديللدة  والم�صاكل  االأمللللور  مللن 
فر�صت نف�صها على ال�صاحة وبقوة و�صببت 
قلقًا لكل المهتمين باأمور ال�صحة العامة 
خطيرة  اأمللور  من  ذلللك  على  يترتب  لما 

جدًا قد ال تعي اليوم حجمها تمامًا.

للغذاء  البكتيرية  الملوثات  على  وكمثال 
ال�صلمونيال  هي  بكثرة  ن�صاهدها  والتي 
 Sal الللتلليللفلليللة   ال�صلمونيال  وتللحللديللدًا 
ولل�صيطرة   Typhimurium DT 104
للتلوث  البكتيريا الم�صببة  والتحكم بهذه 
كاماًل  فهمًا  يتطلب  ذلللك  فللاإن  الغذائي 
البكتيريا  هلللذه  دخلللول  لكيفية  وتلللاملللًا 
وكيفية  الغذائية  ال�صل�صلة  اإلى  المر�صية 
ال�صل�صلة  �صمن  البكتيريا  هللذه  تحرك 
الغذائية واأي�صًا يجب اأن نعرف ونلم جيدًا 
البكتيريا  هللذه  ت�صاعد  التي  بالظروف 
على النمو بالظروف والعوامل التي تعيق 
اأو تمنع هذه البكتيريا من النمو االنت�صار 
بع�ض  وتعتبر  الغذائية  ال�صل�صلة  �صمن 
في  للمر�ض  الم�صببة  ال�صلمونيال  اأنللواع 
لتلوث  الرئي�صي  الم�صدر  هي  الدواجن 
عامودي  ب�صكل  تنتقل  اأنها  ويبدو  الغذاء 
اأو راأ�صي من خالل البي�ض الملوث الذي 
الحاملة  اأو  الم�صابة  الللفللراخ  ت�صعه 
اإن انت�صار المر�ض ب�صكل جانبي  للعدوى 
خالل  من  مهمًا  دورًا  يلعب  عر�صي  اأو 
واالأدوات  واالأجهزة  والماء  العلف  تلوث 
المحيطة  والبيئة  التربية  في  الم�صتعملة 
للعدوى  الرئي�صية  والم�صادر  بالمزرعة 
وحيوانات  االإنلل�للصللان  هللي  بال�صالمونيال 
والحمام  والقطط  والللكللالب  الللمللزرعللة 
والطيور البرية الموجودة بقرب المزرعة 
اأنللواع  في  ال�صلمونيال  اكت�صاف  تم  وقللد 
الموجودة  البرية�ض  الطيور  من  مختلفة 
قلللرب الللمللفللاقلل�للض وملللذابلللح اللللدواجلللن 
الم�صوؤولة  هللي  الطيور  هللذه  تكون  وقللد 
وتلعب  الللمللزرعللة  تجهيزات  تلويث  عللن 
العدوى  نقل  فللي  مهمًا  دورًا  الللقللوار�للض 
تقوم  حيث  اآخللر  اإلللى  مكان  من  ون�صرها 
بين  ال�صلمونيال  بكتيريا  بنقل  القوار�ض 
االأعالف  وم�صتودعات  الدواجن  حظائر 
حيث تقوم بتلويث العلف المخزن وتعتبر 

اأي�صًا من الم�صادر المحتملة  الح�صرات 
لن�صر عدوى ال�صلمونيال في ال�صي�صان.

انت�شار املر�س:

مللر�للض  وانللتللقللال  انللتلل�للصللار  طللريللقللة  اإن 
في   Campylobacter الكامبيلوباكتر 
الدواجن غير معروفة تمامًا وب�صكل عام 
كان  اإذا  فيما  وا�صحة  اأدلللة  هناك  لي�ض 
كللاأن  فللوج  مللن  ينتقل  اأن  يمكن  المر�ض 
اإلى فوج  تنتقل االإ�صابة من فوج مري�ض 
يليله �صوف يربي في نف�ض الحظيرة وذلك 
الملوثة  الللمللواد  بع�ض  وجللود  طريق  عن 
الحظيرة  هذه  في  المر�صية  بالم�صببات 
وجود  وب�صبب  ذلللك  من  وبالرغم  ولكن 
الم�صبب المر�صي في اأمعاء اأغلب الطيور 
المذبوحة فاإن الطريق الرئي�صي النت�صار 
الكامبيلوباكتر  مر�ض  وحللدوث  العدوى 
عللن طريق  يتم  اأنلله  يبدو  الللدواجللن  فللي 
المحيطة  البيئة  مللن  االأفللقللي  االنت�صار 
بالطيور اأما االنت�صار العامودي اأو الراأ�صي 
لحوم  وتعتبر  االآن  حتى  موؤكد  غير  فاإنه 
االأبقار والحليب الخام الغير مب�صتر من 
التي  وال�صموم  للذيفانات  الم�صادر  اأهم 
القولونية  الع�صيات  وتنتجها  تفرزها 
 V ero Toxin Producint E. Coli
خطيرة  اإ�صابات  ت�صبب  والتي   VTEC
الع�صيات  عترات  انتقال  اإن  لالإن�صان 
والذيفانات  لل�صموم  المفرزة  القولونية 
مللن الللكللالب والللقللطللط واللللدواجلللن اإلللى 
االإن�صان م�صدر ال يمكن ا�صتبعاده ويبدو 
اأن الدواجن عر�صة لالإ�صابة بالع�صيات 
وتم   E. Coli Hv: 0157 القولونية 
التاأكد من ذلك عن طريق اإحداث عدوى 
اأظهرت  حيث  الفم  طريق  عن  تجريبية 
البكتيريا على  التجربة مقدرة هذه  هذه 
اال�صتيطان في االأعورين عند ال�صي�صان 
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على  مر�صية  اأعللرا�للض  تظهر  اأن  وبللدون 
انت�صار  طلللرق  ولللكللن  ال�صي�صان  هلللذه 
العدوى في الدواجن غير معروفة تمامًا.

برامج ال�شيطرة:

ال�صيطرة  اإجللللللراءات  اإن  علللام  ب�صكل 
من  للحد  اتباعها  يجب  التي  والمكافحة 
االأخطار الناتجة التي يجب اتباعها للحد 
الغذاء  تلوث  عن  الناتجة  االأخللطللار  من 
تت�صمن  اأن  يجب  المر�صية  بالم�صببات 
وتقييم  تنظيف  عملية  االإجلللراءات  هذه 
االإنتاج  قمة هرم  العملية من  وتبداأ هذه 
بال�صالمونيال  االإ�صابة  حالة  في  خا�صة 
حيث يجب اإتالف كل القطعان الم�صابة 
التفقي�ض وتحديد  بي�ض  وتقييم  وتنظيف 
المفاق�ض  اإلى  البي�ض  اإدخال هذا  حركة 
من  المزرعة  في  المر�ض  انت�صار  ومنع 
خالل تطبيق اإجراءات الرعاية ال�صحية 
هللذه  ولتطبيق  الللمللزرعللة  فللي  الللجلليللدة 
االإجراءات يجب ا�صتعمال معايير �صحية 
فعالة على نطاق حظائر تربية الدواجن 
العلف  معامل  وفي  المزرعة  نطاق  وعلى 
في  ال�صلمونيال  ا�صتيطان  منع  ويللجللب 
ا�صتعمال  خلللالل  ملللن  الللطلليللور  اأملللعلللاء 
ومركبات  الفعالة  العلفية  االإ�للصللافللات 
 Copetitives الللتللنللافلل�للصللي  االأبللللعللللاد 
ن�صتعمل  اأن  يمكن  واليوم   Exclusion
هذه  �صد  الدواجن  لتح�صين  اللقاحات 
االأمرا�ض وبذلك نقلل من احتمال تلوث 

منتجات الدواجن.

:Black Head مر�س الراأ�س الأ�شود

اأي�صًا ه�صتومونا�ض  المر�ض  وي�صمى هذا 
ي�صيب  وهللو  واالأمللعللاء  الكبد  التهاب  اأو 
الدواجن والرومي وهو مر�ض منت�صر في 
الم�صوؤول  وهو  العالم  من  عديدة  اأماكن 
عن اإحداث خ�صائر اقت�صادية كبيرة في 

الثالث  د  العقو  وفللي  الللدواجللن  �صناعة 
قد  المر�ض  حللدوث  ن�صبة  فللاإن  االأخلليللرة 
تح�صين  ب�صبب  وذلللك  كثيرًا  انخف�صت 
الللمللزارع  �صمن  االإداريلللللة  االإجللللللراءات 
بين  الللتللام  الف�صل  طللريللق  عللن  وذللللك 
قللطللعللان اللللدواجلللن وقللطللعللان الللرومللي 
العلفية  االإ�للصللافللات  ا�صتخدام  وب�صبب 
بالعلف  الحيوية�ض  الم�صادة  وخا�صة 
والتي لعبت دورًا هامًا جدًا وحا�صمًا في 
 - المر�ض  ظهور  في  والتحكم  ال�صيطرة 
وخ�صو�صًا  اليوم  ال�صائد  االتللجللاه  لكن 
فللي الللللدول االأوربللليلللة هللو االبللتللعللاد عن 
في  حاليًا  المتبعة  المكثفة  التربية  طرق 
بديلة  تربية  بطرق  وا�صتبدالها  المزارع 
المر�ض  االأمر من ظهور  زاد هذا  لذلك 
البيا�ض  الللدجللاج  مللللزارع  فللي  وخللا�للصللة 
تبديل  ونجم عند  المائدة  لبي�ض  المنتج 
اأمللرا�للض  الللدواجللن ظللهللور  تربية  طللرق 
هذه  تعتبر  كانت  الللدواجللن  قطعان  في 
اأنها  الما�صية  الفترة  خللالل  االأمللرا�للض 
اأ�صبحت في طي الن�صيان ومر�ض الراأ�ض 
االأ�لللصلللود تللحللديللدًا وخلل�للصللو�للصللًا فللي دول 
اأو  االتحاد االأوروبي لم يكن له اأي وجود 
دور يذكر خالل الع�صرين �صنة الما�صية 
في مزارع الدواجن التي كانت تتبع طرق 
االأربع  ال�صنوات  في  اأما  المكثفة  التربية 
وانت�صار  ظهور  ر�صد  تللم  فقد  االأخلليللرة 
الللعللديللد مللن اإ�للصللابللات مللر�للض الللراأ�للض 
لوحظ  حيث  اله�صتومونا�ض  اأو  االأ�للصللود 
انللتلل�للصللار الللمللر�للض فللي قللطللعللان الللدجللاج 
التربية  بطرق  تربي  كانت  التي  البيا�ض 
حرة  تربية  طرق  تتبع  كانت  اأي  البديلة 
للدواجن حيث كانت تربي الطيور طليقة 
بعد  وفيما  نعرفها  التي  الحظائر  خارج 
المر�صية  الحاالت  من  المزيد  ر�صد  تم 
اأنها  االإ�صابة على  ت�صخي�ض  تم  ثم  ومن 

الراأ�ض  مر�ض  اأو  اله�صتومونا�ض  مر�ض 
االأ�صود وظهر المر�ض في قطعان الرومي 
ن�صبة  وكللانللت  الللفللروج  اأمللهللات  وقطعان 
مرتفع  الم�صابة  القطعان  فللي  النفوق 
ب�صكل الفت للنظر وخ�صرت هذه الطيور 
ن�صبة كبيرة من اإنتاجيتها وتلعب بكتيريا 
موؤازرًا  دورًا  بيرفرينجن�ض  كلو�صتريديم 
عند وجودها في اأمعاء الطيور حيث تزيد 
وتقوي  اله�صتومونا�ض  مر�ض  �صدة  من 
بع�ض  فر�صته  الذي  للمنع  ونظرًا  ظهوره 
الدول على ا�صتعمال الم�صادات الحيوية 
في اأعللالف الللدواجللن فللاإن ذلللك �صاعد 
التهاب  حللاالت  مللن  المزيد  ظهور  على 
الدواجن  قطعان  في  التنكرزي  االأمعاء 
في  اأي�صًا  مهمًا  دورًا  المنع  هللذا  ولعب 
اله�صتومونا�ض  حاالت  من  الكثير  ظهور 
فللي قطعان  االأ�للصللود  الللراأ�للض  مللر�للض  اأو 
 Mc الدواجن وحاليًا اأثبت ماك دوجالد
الراأ�ض  مر�ض  حاالت  اإن   Dougald N
االأ�صود تزداد تفاقمًا ويكثر انت�صارها في 
االأمرا�ض  ب�صبب  الفروج  طيور  قطعان 
الكوك�صيديا  مللر�للض  مللثللل  المختلطة 

االأعورية.

الطفيليات الأولية:

اأي�صًا  االأ�للصللود  الللراأ�للض  مللر�للض  ويللعللرف 
با�صم التهاب الكبد واالأمعاء الذي ت�صببه 
هي�صتومانا�ض  ت�صمى  اأوللليللة  طلفيليات 
 Histomonas مللليلللللللجلللريلللديللل�لللض 
Meleagridis وال�صبب المر�صي ينت�صر 
وفي  المري�صة  الطيور  بللراز  طريق  عن 
كثير من االأحيان فاإن الطفيلي يتم طرحه 
الطيور  اأو  المري�صة  الطيور  ج�صم  من 
الللديللدان  بلليللو�للض  خلللالل  مللن  الم�صابة 
االأعللوريللة الللمللوجللودة فللي اأمللعللاء الطيور 
المري�صة من دجاج وطيور رومي والطيور 
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ي�صتطيع  ال  والطفيلي  الم�صابة  البرية 
البقاء حيًا لمدة طويلة في الطبيعة ولكن 
الديدان  بيو�ض  في  الموجود  الطفيلي 
االأعورية يبقى حيًا لمدة �صنوات وانت�صار 
الللعللدوى قللد تللحللدث عللن طللريللق ديللدان 
االأر�ض والعدوى في طيور الرومي تحدث 
المبا�صر  الللتللالملل�للض  طللريللق  عللن  غللالللبللًا 
وحظائر  المراعي  مع  مبا�صر  الغير  اأو 
من  الم�صتخدمة  والتجهيزات  التربية 
قبل اأفواج �صابقة كانت م�صابة بالمر�ض 
دورًا  الطليقة  البرية  الطيور  تلعب  وقد 
حدوث  بدء  وبعد  العدوى  ن�صر  في  مهمًا 
المر�ض  فاإن  الرومي  طيور  في  المر�ض 
ينت�صر ب�صكل �صريع وبدون اأن يكون هناك 
حاملة  اأو  ناقلة  عوامل  لوجود  �للصللرورة 
وديللدان  االأعللوريللة  الديدان  مثل  للعدوى 
االأر�ض، وانت�صار العدوى عن طريق الفم 
للعدوى  الحاملة  العوامل  غياب  في حال 
قد ال تكون الطريق المهم النت�صار العدوى 
العوامل  غياب  حال  في  الفم  طريق  عن 
الطريق  تللكللون  ال  قللد  للللللعللدوى  الحاملة 
المهم النت�صار العدوى ولكن �صرب الماء 
الملوث ببراز الطيور الم�صابة قد يكون 
الللعللدوى  لللبللدء  فعالية  االأكللثللر  الللطللريللق 

وظهور المر�ض.

المخاطي  الللغلل�للصللاء  الطفيلي  ي�صيب 
اإلى  ينت�صر  ثم  ومن  لالأعورين  المبطن 
ي�صل  الدموية  الللدورة  خالل  ومن  الللدم 
تحدث  التي  الخ�صائر  واأغلب  الكبد  الى 
تكون  االأ�لللصلللود  اللللراأ�لللض  لللمللر�للض  نتيجة 
نتيجة اإ�صابة الطيور الغنية والتي يتراوح 
عمرها بين 6-16 اأ�صبوع واهم االأعرا�ض 
الللمللر�للصلليللة اللللتلللي تللظللهللر علللن الللطلليللور 
والخمول  ال�صهية  فقدان  في  الم�صابة 
واالإ�صهال  والللداللليللات  العرف  وا�للصللوداد 
المر�صية  االأعلللرا�لللض  �للصللدة  وتللتللفللاوت 

ولكن  ن�صبة  ولكن  النفوق  ن�صبة  وتختلف 
الللل%15  تتجاوز  مللا  نلللادرا  النفوق  ن�صبة 
وخ�صو�صا  االإ�للصللابللات  بع�ض  فللي  ولكن 
النفوق  ن�صبة  تبلغ  قد  الرومي  طيور  في 
االإ�صابات  حالة  في  يحدث  هللذا   %100
وال�صيطرة  عالجها  يتم  ولم  تهمل  التي 
الحاالت  في  الج�صدية  واالإ�صرار  عليها 
غير المعقدة تكون محدودة في االأعورين 
والكبد ويكون االأعورين منفوخين وتكون 
ومللتللنللكللرزة  ثخينة  االأعلللوريلللن  جللللدران 
ومتقرحة اما محتويات االأعوروين فتكون 
من  المحتويات  هذه  تكون  وقد  متجينة 
الكبد فيبدو منتفخا  اما  بالدم  ممزوجة 
منخف�صة  دوائللللر  الللكللبللد  علللللى  ويللظللهللر 
وم�صاحات متنكرزة اأما لون الكبد فيبدو 
ويمتد  مخ�صر  ا�صفر  اأو  اللللللون  ا�صفر 
تحت  االأن�صجة  اإللللى  عميقا  اللللللون  هللذا 
اال�صود  الراأ�ض  مر�ض  وت�صخي�ض  الكبد 
بناء علي  ب�صهولة وب�صرعة  يتم  اأن  يمكن 
الت�صريحية  وال�صفة  الج�صدية  االأ�صرار 

للطيور المري�صة.

نق�س اأدوية املعاجلة:

الللظللروف  فللي  الللمللر�للض  ت�صخي�ض  اإن 
ال�صفة  اجللللراء  علللللى  يعتمد  الحقلية 
وتحديد  النافقة  للطيور  الت�صريحية 
بالطيور   األمت  التي  الج�صدية  االأ�صرار 
من  الت�صخي�ض  فلللاإن  المختبر  فللي  امللا 
تحت  اله�صتومونا�ض  حركة  روؤيللة  خللالل 
طازجة  م�صحة  اأخللذ  يتم  حيث  المجهر 
من محتويات االأعورين للطيور المري�صة 
والتي تم ذبحها حديثا وهنا نلفت النظر 
يعتبر  المر�صي  الم�صبب  عللزل  اأن  الللى 
في  المر�ض  ت�صخي�ض  في  حا�صم  عامل 
المختبر وال نن�صى بالطبع اإجراء فح�ض 

الت�صريح المر�صي.

على  ال�صيطرة  في  تواجهنا  م�صكلة  اأكبر 
الحقل هو  فللي  االأ�للصللود  الللراأ�للض  مللر�للض 
المر�ض  هذا  �صد  الفعالة  االأدوية  نق�ض 
في  م�صتعمل  وحيد  دواء  يوجد  واللليللوم 
ي�صتعمل  وهلللو  نلليللفللوو�للصللول  هللو  اوروبلللللا 
االإ�صابة  من  للوقاية  العلف  طريق  عن 
هذا  ا�صتعمال  يمنع  قد  ولكن  بالمر�ض 
تعتبر  لذلك  العاجل  القريب  في  الللدواء 
تح�صين االإجراءات االإدارية في المزرعة 
وظهور  حدوث  لمنع  الوحيد  ال�صبيل  هي 
التي  االدويللة  كل  اأن  وخ�صو�صا  المر�ض 
ا�صتعملت في الما�صي لل�صيطرة والق�صاء 
ا�صتعمالها  مللنللع  تللم  قللد  الللمللر�للض  علللللى 
تجاريًا  مطروحة  غير  اأ�صاًل  وهي  اليوم 
فللي االأ�للصللواق اللليللوم لللو اأردنلللا الح�صول 
�صنها  تم  ت�صريعات  هناك  اأن  اأو  عليها 
االأدويللة،  هذه  اإ�صتعمال  لمنع  خ�صي�صا 
التي تقلل من وجود الديدان  ان االأدويللة 
ولكن  االأ�صواق  االأعورية هي موجودة في 
العدوى  انت�صار  مللن  تقلل  االأدويلللة  هللذه 
االأعورية  للديدان  مكافحتها  طريق  عن 
طفيلي  على  توؤثر  ال  االأدويلللة  هللذه  ولكن 
الحيوية  الم�صادات  اي�صا  اله�صتومونا�ض 
تاأثير  لها  الكوك�صيديا  العلفية وم�صادات 
ب�صيط ولكن لي�ض لها اأي تاأثير على حدوث 
في  االأ�صود  الراأ�ض  مر�ض  اإ�صابة  وظهور 
الدواجن ولكن يجب اأن نوؤكد على الدور 
في  الكوك�صيديا  تلعبه  اللللذي  الللتللاأذري 

ظهور المر�ض بقوة مدمة.

و�صائل  الللى  الحاجة  باأم�ض  نحن  اليوم 
المر�ض  لت�صخي�ض  ومللتللطللورة  حديثة 
واأدوية فعالة لمعالجة المر�ض وال�صيطرة 
عليه ب�صكل  اقوى وذلك للحد من انت�صاره 
وتللحللوللله ملللع  ملللرور الللوقللت اللللي مر�ض 

كارثي.
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الميكوبالزما 
في مزارع الدواجن

وكانت بداية عزل الميكوبالزما في االبقار في عام 1898م، 
اول  هللو  1926م  كللان  بينما  1932م،  عللام  االنلل�للصللان  وفللي 
اكت�صاف لها في الطيور في طائر الرومي. وتم ت�صنيفها في 
طائفة   )Mycoplasmataceae( عائلة  الى  1967م  عام 

.)Mollicutes( صنف� )Mycoplasmatales(

 )Mycoplasmosis( الميكوبالزموزز  عدوى  عليها  يطلق   
االإ�صابة  وتنت�صر   ،)CRD( المزمن  التنف�صي  المر�ض  اأو 
انت�صار  ن�صبة  ت�صل  العالم حيث  دول  اغلب  في  بالميكوبالزما 
 %80 الى  اآ�صيا  �صرق  دول  بع�ض  في  جالي�صبتكم  ميكوبالزما 
اأوروبللا  غرب  دول  بع�ض  في  م�صتوياتها  اأدنللى  اإلى  ت�صل  بينما 
بن�صبة ت�صل الى 10%. وت�صير بع�ض االح�صائيات الى ان ن�صبة 

انت�صارها في دول ال�صرق االأو�صط تتراواح ما بين %40-30. 

 فترة ح�صانة الميكوبالزما تتراوح مابين 6 -21 يوم ويمكن 
اإلى  الم�صابة  االمللات  من  راأ�صية  بطريقة  العدوى  تنتقل  ان 
بين  المبا�صر  باالحتكاك  اأو  البي�ض،  خالل  من  ال�صي�صان 

التنف�صية  االإفللرازات  خالل  من  والمري�صة  ال�صليمة  الطيور 
على  الللقللدرة  تملك  الميكوبالزما  والأن  الم�صابة،  للطيور 
االأدوات  فللاأن  متفاوتة  لفترات  الخارجية  البيئة  في  البقاء 
الفر�صه،  وكذلك  والعالفات  ال�صقايات  ومنها  الم�صتخدمة 
في  بارز  دور  لهم  الب�صر  وحتى  البرية  والطيور  والح�صرات 

انت�صار الميكوبالزما بين قطعان الدواجن.

 ت�صتطيع الميكوبالزما البقاء خارج ج�صم العائل فترة 17-15 
يوم عند)20( درجة مئوية، وعند )50( درجة مئوية تموت 
الميكوبالزما  تحفظ  اأن  ويمكن  دقائق،  خالل  الميكوبالزما 
تحت  الثالجة  في  االن�صجه  اأو  الم�صابة  الطيور  جثث  داخل 
حللراره  درجللة  وتحت  �صنوات  لعدة   )70-( حلللرارة  درجللة 
ب�صعة   )4+( حللراره  درجلله  وتحت  عديدة  ل�صهور   )20-(
اأ�صابيع، وقد اظهرت بع�ض االأبحاث موؤخرًا اأن الميكوبالزما 
والجلد  والقطن  واالأنللف  واالإذن  ال�صعر  في  تبقى  اأن  يمكن 
واالأخ�صاب والري�ض والتربة فترات مختلفه طويلة ن�صبيًا وفق 

اأ�صغرها  باأنها  البكتيريا  من  االخللرى  االأنللواع  عن  تتميز   )Mycoplasma( الميكوبالزما 
حجمًا، حيث يتراوح طولها مابين )0.25-0.50 ميكروميتر( لذا فهي تملك القدرة على 

تتاأثر  الخلية مما يجعلها ال  تتميز بفقدها لجدار  اأنها  البكتيرية، كما  المر�صحات  المرور من 
بالم�صادات الحيوية التي تعمل على تدمير جدار الخلية مثل البن�صلين، وهي �صالبة ل�صبغة الجرام 

وتتاأثر بارتفاع درجة الحرارة واأ�صعة ال�صم�ض وبالمطهرات ال�صائعة. 

د. علي ح�شني اجلا�شم
ماج�صتري علوم اأمرا�ض الطيور 
Lugman@yahoo.com
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الر�صم الكروكي )�صكل 1( المرفق:

 190 من  اأكثر  ت�صم  حيث  العائل،  متعددة  والميكوبالزما   1
والطيور،  والحيوان  االإن�صان  التواجد في  القدرة على  له  نوع 
اأنللللواع الللملليللكللوبللالزمللا ي�صيب  وهللنللاك حللاللليللًا 25 نلللوع مللن 
 ،)Non Pathogenic( الطيور،غالبيتهم اأنواع غير ممر�صه
الطيور  فللي  �صحية  م�صاكل  لهم  منهم  اأنللللواع  اأربلللع  فقط 
�صينوفياي  وميكوبالزما   )MG( جالي�صبتكم  ”ميكوبالزما 
)MS( وميكوبالزما مليجريدز )MM( وميكوبالزما اأيوي 

»)MI(  �صكل رقم )1( على النحو التالي:

�صكل رقم )1(

على  اأعللرا�للض  اأي  بالميكوبالزما  االإ�للصللابللة  تظهر  ال  غالبًا 
واأبرز  الطيور وال ت�صبب خ�صائر فادحه في قطعان الدواجن 
التنف�ض  اأثناء  الطائر  معاناة  هي  اعرا�ض  من  يالحظ  ما 
مع  تتوافق  عام  و�صعف  وهللزال  ح�صرجة  اأ�صوات  خروج  مع 
اإفللرازات لزجة من االأنللف )�صورة 1( واإفللرازات رغوية في 
كميات  في  نق�ض  ،وبالتالي  اأخ�صر  اإ�صهال  وربما  العينين 
مفا�صل  في  وت�صخم  ورم  وجود  ويالحظ  الم�صتهلك،  العلف 

الطائر في حال االإ�صابة بالميكوبالزما �صينوفياي.

في  الدواجن  اإنتاج  م�صاريع  في  الميكوبالزما  اأهمية  وتكمن 
تفاوت   ( النمو  معدالت  في  ونق�ض  النفوق  معدالت  زيللادة 

في  االإعدامات  ن�صبة  وارتفاع  الالحم  قطعان  في  االأوزان( 
وذلك  والمفا�صل  الهوائية  االأكيا�ض  اإلتهاب  نتيجة  الم�صالخ 
نتيجة وجود عدوى ثانوية متزامنة معها مثل وجود االي كوالي 
الميكروبات  او  البا�صتيريال  او  ال�صيدومون�ض  او   E. coli((
ال�صبحية او وجود اإ�صابة فيرو�صية مثل النيوكا�صل اأو الجمبورو 
اإ�صابة  وجود  اأو   ،)IB( المعدي  الهوائية  ال�صعب  التهاب  اأو 
يالحظ  البيا�صه  القطعان  وفي  اال�صبيروجل�ض.  مثل  فطرية 
نق�ض في معدالت انتاج البي�ض ومعدالت الفق�ض من البي�ض 
المخ�صب نتيجة موت االجنة الم�صابة على عمر)21-18( 
يوم. كما ان وجودها هو عامل مجهد للجهاز المناعي للطائر 

مما ي�صهم في ف�صل بع�ض التح�صينات الدورية للطيور.

�صورة رقم )1( 

وتتركز ال�صورة الت�صريحية للطائر في وجود ت�صّخم وتجبنات 
المخاطي  الغ�صاء  واإلتهاب  الهوائية  واالأكيا�ض  ال�صعب  في 
لالأنف، كما قد يالحظ وجود اإلتهاب غ�صاء التامور، وت�صخم 
وتغير في لون الكبد والطحال مع ظهور اإفرازات م�صفرة اإلى 
متجبنة في المفا�صل وتاآكل في الغ�صاريف في حال االإ�صابة 

بعترة الميكوبالزما �صينوفياي )MS( �صورة رقم )2(.
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�صورة رقم )2(

البكتيري من خالل جمع عينات  بالعزل  الميكوبالزما  يتم ت�صخي�ض 
او م�صحات من الق�صبة الهوائية اأو االكيا�ض الهوائية او المفا�صل اأو 
وتح�صينها  بالطيور  المحيطه  البيئة  اأو من  الري�ض  اأو  العلف  اأو  المخ 
بن�صلين  على  تحتوي   )Frey’s medium( خا�صة  زراعية  بيئه  في 
الخنازير  او  الطيور  م�صل  من  و%15-10   )Thallium acetate(و
حتى  البكترية  الم�صتعمرات  وتحتاج  بالحراره،  المثبط  الخيول  اأو 
تبداأ بالظهور لمدة ال تقل عن 7 ايام على 37 درجه مئوية )�صوره3(. 
الللزراعللي  الو�صط  لتح�صير  الللمللواد  توفير  ول�صعوبة  الللمللده  ولللطللول 
والغير ممر�صه  الممر�صة  العترات  بين م�صتعمرات  التفريق  و�صعوبة 
 )RT- PCR( الجزيئية  االختبارات  ا�صبحت  الميكوبالزما،  من 
خيار اأن�صب واأ�صرع لت�صخي�ض هذه البكتريا باالإ�صافة اإلى االختبارات 
اختبار  بوا�صطة  مبدئي  م�صح  بعمل  عللادًة  تتم  والتي  الي�صرولوجية 
بوا�صطة  ذلك  بعد  التاأكيد  يتم  زجاجي،  طبق  على  ال�صريع  الترا�ض 
اإجراء اختبار منع التالزن الدموي )HI(. واختبار االليزا اأ�صبح االآن 

اأكثر �صيوعًا من االختبارات ال�صيرولوجية االأخرى.

�صورة رقم )3(

ويللوؤدي  المر�ض  يق�صي  وال  اال�صابة  م�صتوى  يقلل  العالج  ان  وبما 
عزل  يف�صل  الحيوية،  للم�صادات  الميكوبالزما  مقاومة  تطور  اإلللى 
القطعان ال�صليمة عن القطعان الم�صابه والتخل�ض من قطعان االمات 
الم�صابة، وتطبيق اإجراءات امن حيوي �صارمة لمنع انتقال المر�ض، 

وتخفيف برنامج التح�صين للطيور حتى ا�صتقرار الحالة ال�صحية.
اأن ا�صتخدام الم�صادات الحيوية المنا�صبة في العلف اأو ماء ال�صرب اأو 
بالحقن مثل )تايلوزين؛ �صبكتينومي�صين؛ لنكومي�صين وارثرومي�صين...
الخ ( �صوف ي�صاعد على منع ظهور االأعرا�ض ال�صريرية والت�صريحية 
ويقلل من خ�صائر  الغذائي،  التحويل  عملية  تح�صين  في  �صي�صهم  كما 
واالأفللقللي  الللراأ�للصللي  االنتقال  فر�ض  مللن  الحد  وفللي  المنتج،  البي�ض 

للميكوبالزما.
دخول  تربية  نظام  اإتباع  ينبغي  بالميكوبالزما  االإ�صابة  من  وللوقاية 
ال�صي�صان  على  والح�صول   )All in All out( الكل  وخللروج  الكل 
في  االأجنة  ويجب فح�ض  وموثوقه.  واللقاحات من م�صادر م�صمونه 
الفق�ض  قبل  االأخيرة  الثالثة  االأيام  في  منها  النافق  لمعرفة  الفقا�صة 
)18-21 يوم(. مع و�صع برنامج دوري لفح�ض ومراقبة قطعان االمات، 
والحرارة  التهوية  و�صبط  للحظائر،  ونظيفه  جافة  فر�صة  وا�صتخدام 
لل�صي�صان.  االأوللللى  االأيلللام  في  وخ�صو�صا  الحظائر  في  والرطوبة 
ومن المهم جمع النافق اليومي اكثر من مرة والتخل�ض منه بالطرق 
ال�صحية، مع مراعاة اأن تتم عملية تنظيف وتطهير الحظائر في فترة 
ال تقل عن اأ�صبوعين بعد نهاية كل دورة اإنتاجية وتجدر االإ�صارة هنا اإلى 
اأن معظم المطهرات الكيميائية الم�صتخدمة فعالة �صد الميكوبالزما 

مثل/ الفينول، الفورمالين والبيتا بروبيوالكتون. 
اأن فترة التح�صين والتي تبداأ من اول يوم من عمر ال�صو�ض حتى عمر 
8 اأ�صابيع او اأكثر هي فترة هامه وحرجه من عمر الطيور، لذا ين�صح 
من  اأ�صبوع  اأول  خالل  للمناعة  كرافع  و�صلينيوم  هل  فيتامين  باإعطاء 
العمر، مع اإعطاء ال�صي�صان م�صاد حيوي منا�صب في اال�صبوع االول 
اأعطاء  اأن يكرر  من عمر ال�صو�ض مثل )تايالن وكولي�صتين( ويمكن 

نف�ض الم�صاد الحيوي في عمر 19 يوم. 
ال يف�صل ا�صتخدام التح�صين اإال في الحاالت التي ال يمكن ال�صيطرة 
ل  فيها على المر�ض، وتوجد باالأ�صواق لقاحات حية وميته ولكن ويف�صّ

ا�صتئ�صال المر�ض اإن اأمكن.

امل�شادر:
Kleven, S. H., (2008). Control of avian mycoplasma infections in 
commercial poultry. Avian Dis. 52(3): 367-74.
Rashdan, M., (2009). Determination of Minimum Inhibitory 
Concentration of Commonly Used Antibiotics Against Mycoplasma 
Gallisepticum Isolated from Jordan, Mam thesis, Jordan.

تركي �صراقيبي )2004(. طب الدواجن الوقائي.
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تاأ�ص�صت �صركة مزارع الوادي للدواجن في عام 1395هجري على م�صاحة تقدر ثالثة ماليين متر مربع وعلى بعد 35كم من جنوب الريا�ض 
باتجاه مدينة الخرج وعلى مدار اكثر من ربع قرن من العمل الدووؤب اأ�صبحت ال�صركة من اكبر ال�صركات الرائدة والمتميزة في �صناعة 
الدواجن بالمملكة العربية ال�صعودية وت�صمل ال�صركة على جميع االق�صام االنتاجية المطلوبة الكتمال المنظومة وتحقيق مبداأ ال�صمولية 

وهذه االق�صام هي:
1- مزارع امهات الالحم: تمتلك ال�صركة مزارع �صخمة المات الالحم ت�صع لحوالي 450000 اأم تنتج مايزيدعن 35 مليون �صو�ض �صنويا 

من اأف�صل ال�صالالت المنتقاة عالميا فا�صبحت بذلك في مقدمة ال�صركات التي تنتج وت�صوق ال�صي�صان الالحم عمر يوم واحد
2- م�صنع االعالف: اأن�صات ال�صركة واحد من احدث واكبر م�صانع االعالف بالمملكة على اأحدث الموا�صفات العالمية النتاج جميع انواع 
االعالف للدجاج الالحم والبيا�ض والمركزات العلفية واعالف االمهات وكذلك انتاج جميع انواع االعالف والمركزات للحيوانات 
الكبيرة )ابقار - اغنام -عجول - اأبل( وبطاقة انتاجية تبلغ 40طن بال�صاعة ويتم انتاج االعالف بال�صورة النامية اأاو المحببة ح�صب 
الطلب وجاري اأن�صاء م�صنع جديد بنف�ض الطاقة كما تمتلك ال�صركة ا�صطوال �صخما من ال�صيارات الخا�صة والمجهزه لنقل االعالف 

وتو�صيلها الى عمالء ال�صركة بجميع اأنحاء المملكة.
3- الفقا�صات: قامت ال�صركة بان�صاء ثالثة فقا�صات مخ�ص�صة النتاج ال�صي�صان الالحم عمر يوم واحد وبطاقة اجمالية تبلغ اأكثر من 45 

مليون �صو�ض �صنويا وتوجد �صيارات مبردة ومجهزة لنقل ال�صي�صان الى جميع اأنحاء المملكة.
4- م�صاريع الالحم: تمتلك ال�صركة ثالثة م�صاريع �صخمة النتاج الدجاج الالحم بمناطق )الخرج - الق�صيم - اأبها( حيث تنتج حوالي 
يتم  والتجميد و�صوف  للتبريد  االلية وكذلك ثالجات �صخمة  بالمجازرواالم�صالخ  �صنويا وجميعها مزودة  اأثني ع�صر مليون دجاجة 
م�صاعفة االنتاج العام القادم وقامت ال�صركة حاليا بان�صاء ثالث م�صالخ حديثة متطورة لزيادة الطاقة االنتاجية من الدجاج الالحم 

بمناطق الخرج والق�صيم - وبي�صة(.
5- ادارة المبيعات والت�صويق: حر�صت ال�صركة على اأختيار اأف�صل الكوادر من ذوي الخبرة والدراية من جهة والكفاءة العلمية من جهة 
اأخرى للعمل بق�صم المبيعات وذلك لتامين اأف�صل الخدمات للعمالء من حيث الخدمات الت�صويقية والمتابعة واال�صت�صارات الفنية 
لمربي الدواجن. ويقوم فريق المبيعات بت�صويق جميع منتجات ال�صركة من ال�صي�صان الالحم عمر يوم وبي�ض التفقي�ض وجميع اأنواع 

االعالف والمركزات وكذلك االدوية البيطرية واللقاحات والمطهرات.
ومن حيث االدوية البيطرية والمطهرات فان ال�صركة حر�صت على اأن ت�صبح الوكيل التجاري لكبرى ال�صركات العالمية التي تعمل في انتاج 

االدوية البيطرية والمطهرات.
1 - �صركة ايالنكو - االمريكية لالدوية البيطرية.

2 - �صركة اأنتك العالمية - البريطانية للمطهرات.
3 - �صركة نيوجين االمريكية.

4 - �صركة يوفيد كو االردنية لالدوية البيطرية.
5 - �صركة بيتر �صايم للفقا�صات البلجيكية. وتتبع ادارة المبيعات مكاتب مبيعات فرعية وذلك لتغطية كافة اأنحاء المملكة لتي�صير تقديم 

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

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

4 - مكتب الق�صيم )ببريدة( هاتف: 0163800045
وتخدم �صركة مزارع الوادي م�صاريعها وخدمات العمالء عن طريق المختبر الذي تمتلكة والمجهز باحدث االجهزة والمعدات الطبية 
ح�صب التقنيات الحديثة لعمل الفحو�صات المخبرية الالزمة ولمراقبة القطعان ولمراقبة الجودة والنوعية لالأعالف والتاأكد من �صالمتها.

لمزيد من المعلومات يرجى االت�صال على العنوان االآتي �صركة مزارع الوادي للدواجن
المملكة العربية ال�صعودية �ض.ب 40938 الريا�ض 11411 - هاتف: 0118104798 فاك�ض: 0112144344 

alwadi@alwadipoultry.com :بريد الكتروني
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عبد الرحمن العبيد

تفخر �شركة املربع باإ�شهاماتها الوطنية املتنوعة 
ل�شد الفجوة الغذائية يف بالدنا 

• ب��احل��ق خ��ادم 	 ي��وؤي��د  اأن  ن��دع��و اهلل ع��ز وج���ل 
احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز واأن 

يتغمد  واأن  واخل��ري..  احلق  طريق  على  خطاه  ي�شدد 
امللك عبداهلل بوا�شع رحمته ومغفرته.

• يف 	 وخا�شة  ا�شتثماراتها  م�شاعفة  اإل��ى  املجموعة  تتجه 
نعمل  حيث  اإ�شرتاتيجية  ب�شورة  واحليواين  الزراعي  املجال 

يف  الإنتاجية  القدرات  وتطوير  الزراعية  امل�شاحات  زيادة  على 
تربية الدواجن وم�شتلزماتها.

إضاءات

ال�صركات  اأهللم  من  واحللدة  اال�صتثمارية  المربع  �صركة  تعتبر 
المتخ�ص�صة في القطاع الغذائي بالمملكة ودول الخليج، وتهدف 
من  متكاملة  منظومة  عبر  وال�صحي  االآمن  الغذاء  لتوفير  ال�صركة 
النجاح ت�صمل اإنتاج دجاج الحم وتغذيته تغذية طبيعية من المنتجات 
االأخرى  الزراعية  والمنتجات  وال�صويا  الللذرة  اأمثلتها  ومن  الزراعية 
اإلى  االألف  من  الدواجن  اإنتاج  بعملية  اال�صتثمارية  المربع  �صركة  وتقوم 
اإنتاجية تبلغ حوالي 20 مليون  الياء، حيث تقوم بت�صغيل فقا�صة ذو طاقة 
اإلى  باالإ�صافة  مزرعة   20 عن  يزيد  ما  بت�صغيل  تقوم  كما  �صنويا،  �صو�ض 

ت�صغيل م�صلخ تبلغ الطاقة االإنتاجية له حوالي 36 مليون طير �صنويا. 
الق�صايا  واأبللرز  ال�صركة  نجاح  عوامل  اأهم  حول  ال�صوء  اإلقاء  من  ولمزيد 
العبيد  عبدالرحمن  االأ�صتاذ  ن�صت�صيف  اأن  ي�صعدنا  ال�صاحة  على  المثارة 

المدير العام ل�صركة المربع اال�صتثمارية عبر الحوار التالي:
• فقيد 	 عن  تحدثونا  اأن  البداية  في  ونود  معنا..  بكم  نرحب  بداية 

االأمتين العربية واالإ�صالمية الملك عبداهلل بن عبدالعزيز رحمه اهلل؟
نرفع اأحر التعازي والموا�صاة في وفاة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز   -
ندعوه  كما  رحمته،  بوا�صع  يتغمده  اأن  وجللل  عز  المولى  �صائلين 
�صبحانه اأن يوؤيد بالحق خادم الحرمين ال�صريفين الملك �صلمان 
بن عبدالعزيز يحفظه اهلل واأن ي�صدد خطاه على طريق الحق 

والخير.
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اال�صتثمارية 	• المربع  �صركة  عن  مخت�صرة  نبذة  تعطونا  لو 
واأهم اأن�صطتها؟

�صركات  اإحللدى  وهي  اال�صتثمارية  المربع  �صركة  تاأ�ص�صت   -
بالعديد من  وتعمل  دي�صمبر 2011م.  في  الزراعي  القطاع 
المجاالت المتعلقة باالأمن الغذائي ياأتي على راأ�صها تربية 
الدواجن حيث تعمل في هذا المجال على �صوء خبرة طويلة 

ودراية كاملة بكل تفا�صيله.
حيث تبداأ دورة االإنتاج لدينا في المرحلة االأولى من الفقا�صة   
وهي ا�صتالم البي�ض من مزارع االأمهات ليتم تفقي�صه خالل 
اإر�صال  ذلك  وبعد  الفقا�صة  دخول  بداية  من  يوم   21 مدة 
ال�صو�ض للمزرعة بحيث يتم تربيته والعناية به من خالل 
والطبيعي  المالئم  الغذاء  وتوفير  المنا�صبة  االأجواء  توفير 
للمرحلة  و�صوله  لحين  طبيعيا  نموا  الطير  ينمو  بحيث 
العمرية الم�صتهدفة ح�صب الوزن المطلوب بالذبح وبعدها 
مخ�ص�صه  اأقفا�ض  في  و�صعه  خالل  من  للم�صلخ  نقله  يتم 
لذلك وبو�صائل نقل �صريعة لي�صل لم�صلخ اآلي بتوجيه كامل 
نحو قبلة الم�صلمين وفقا لتعاليم ديننا االإ�صالمي الحنيف.

اأوتوماتيكية  �صبه  بطريقة  يدار  باأنه  الم�صلخ  هذا  ويتميز   
قدر  الب�صرية  االأخطاء  وتقليل  وال�صرعة  الدقة  درجة  لرفع 
االإمكان، ومنع الملوثات الم�صاحبة لعملية الذبح، ما يتيح 
للم�صتهلك منتج طبيعي و�صحي. ومن حر�ض ال�صركة على 
تحقيق هذا الهدف قامت باتباع منهجية مهنية من خالل 

النظام  وهي   ،22000 ايللزو  �صهادة  على  ال�صركة  ح�صول 
تحليل  على  الموا�صفة  وت�صتمل  االأغذية  ب�صالمة  الخا�ض 

 .HACCP نقاط التحكم الحرجة المعروفة بالها�سب
على 	• وحر�صتم  نجاحكم  �صنعت  التي  االأ�صباب  اأهم  ما هي 

التم�صك بها من اأجل ا�صتمرار اإنجازات المجموعة ؟
القاعدة  عللام  ب�صكل  المجموعة  نجاح  اأ�صباب  اأهللم  مللن   -
وقللدرة  ال�صعودية  العربية  للمملكة  القوية  االقت�صادية 
معتمدة  ال�صوق  متطلبات  مواكبة  على  المجموعة  �صركات 
في ذلك على التخطيط الجيد واال�صتثمار االأمثل للخبرات 

المحلية واالأجنبية.
قطاع 	• فللي  االأن�صطة  مللن  العديد  بين  ا�صتثماراتكم  تتنوع 

اأجل  من  الطبية  والمن�صاآت  ال�صم�صية  والطاقة  الدواجن 
خدمة النه�صة التنموية ال�صعودية.. فهل لكم اأن تعطونا نبذة 

مخت�صرة عن مجملها ؟
انطلقت فكرة اال�صتثمار في مجال الدواجن من خالل الحاجة   -
كمادة  والخليجي  ال�صعودي  للم�صتهلك  المتنامية  اليومية 
بجودة  ال�صوق  لدخول  اإمكانية  هناك  وحيث  رئي�صية  غذائية 
مميزة واأ�صعار بمتناول الجميع واالأكثر من ذلك قدرة المنتج 
ال�صعودي على المناف�صة كما ونوعا اأما في المجال الطبي فاإن 
الفكرة اأ�ص�صت على ا�صتمرارية الحاجة في القطاع ال�صحي 
على  اإيجابا  تنعك�ض  ومعدات ع�صرية  تكنولوجيا حديثة  اإلى 
خدمة المر�صى ب�صكل عام. وللطاقة ال�صم�صية اأهمية ق�صوى 
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االأم  الكوكب  لنا  نظيفة تحفظ  لبيئة  تتجه  االأنظار  حيث كل 
اال�صتخدام  مللن  الللقللادم  التخريب  عللن  بعيدًا  باال�صتمرار 

الخاطئ للطاقة كالبترول والفحم والغاز الخ.
اأي�صا تعد �صركتنا الوكيل الأكبر �صركات القهوة في العالم   
 Douwe( اجبرت�ض  دوي  �صركة  وهللي  عالميا(  )الثانية 
المتعددة  منتجاتها  اإلى  باالإ�صافة  تقدم  والتي   )Egberts
في القهوة وال�صاي، حلول مبتكرة للقهوة للفنادق وال�صركات 

.HACCP والمطاعم والتي تمتاز باأنها تعتمد
االقت�صاد 	• لللواقللع  التحليلية  روؤيتكم  على  نتعرف  اأن  نللود 

ال�صعودي وما ي�صهده من تطورات في ظل دعم ورعاية خادم 
يحفظه  عبدالعزيز  بن  �صلمان  الملك  ال�صريفين  الحرمين 

اهلل ؟
عنيفة  اقت�صادية  هللزات  الما�صيين  العقدين  �صهد  لقد   -
بعيدة  المملكة  كانت  هلل  والحمد  البلدان  من  الكثير  في 
المالي  الجهاز  وقللوة  والقيادة  الحكمة  بف�صل  البعد  كل 
قويا  رافدا  �صكل  ما  وهذا  اآمن  ب�صكل  االقت�صاد  اإدارة  في 
الدعم  حيث  باطراد  وتقوى  لتنمو  المحلية  لال�صتثمارات 
والرعاية من خادم الحرمين ال�صريفين لجميع المواطنين 

اأفرادا وموؤ�ص�صات و�صركات.
كيف تنظرون اإلى دور الغرف التجارية ولجانها المتخ�ص�صة 	•

في دعم �صركات القطاع الخا�ض ورجال االأعمال ؟
لعمل  الناظم  ت�صكل  ال�صعودية  التجارية  الغرف  اأن  �صك  ال   -
والتنظيم  الجيد  التخطيط  حيث  وال�صركات  الموؤ�ص�صات 
ورفد بيئة العمل ب�صورة ح�صارية وتقنية ال تقل عن الدول 
للتطوير  الجدية  ال�صيا�صات  ر�صم  في  الكبرى  ال�صناعية 

وا�صت�صراف الم�صتقبل.
النه�صة 	• رواد  تواجه  التي  المعوقات  اأبرز  هي  ما  براأيكم.. 

التنموية ال�صعودية ؟
من اأبرز المعوقات هي االأو�صاع الجيو�صيا�صية في المنطقة   -
ت�صدير  مللن  ال�صركات  مللن  العديد  تتاأثر  حيث  والعالم 
منتجاتها لبع�ض البلدان اأو اال�صتيراد منها وكذلك ارتفاع 
التكاليف للعديد من المواد الخام عالميا وانعكا�صها محليا 

على االأ�صواق ب�صكل عام.
نجاح 	• ومللدى  الوظائف  توطين  ق�صية  مللع  تتعاملون  كيف 

المجموعة في ذلك ؟

عملت وال تزال مجموعتنا على تحقيق اأف�صل ن�صب التوطين   -
وما تزال م�صتمرة في ذلك حيث تمتد اأيادينا لجيل ال�صباب 
حيث  �صابات  اأو  �صبابا  كانوا  �صواء  الواعدين  والخريجين 
اأثبتت التجارب قدرة ال�سباب ال�سعودي على النخراط في 
االإنتاجية  الم�صتويات  من  العديد  وفي  المهن  من  العديد 
ممن  الفخر  على  يبعث  ما  الللكللوادر  من  ولدينا  واالإداريلللة 

يعملون بجد واإخال�ض ونجاح وطموح كبير.
الم�صتقبلية 	• الللخللطللط  اأبللللرز  علللللى  تطلعونا  اأن  لللكللم  هللل 

لم�صروعاتكم القادمة ؟
في  وخا�صة  ا�صتثماراتها  م�صاعفة  اإلللى  المجموعة  تتجه   -
المجال الزراعي والحيواني ب�صورة اإ�صتراتيجية حيث نعمل 
على زيادة الم�صاحات الزراعية وتطوير القدرات االإنتاجية 
و�صناعة  كالمن�صاآت  وم�صتلزماتها  الللدواجللن  تربية  فللي 

االأعالف واإنتاج البي�ض. 
تو�صعة  مرحلة  هناك  فللاإن  ال�صركة  الإ�صتراتيجية  وطبقا   
تهدف اإلى الو�صول اإلى طاقة اإنتاجية يومية تبلغ 30 مليون 
قررت  ال�صركة  فاإن  االإمللداد  �صل�صلة  ولتاأمين  �صنوي.  طير 
بناء مزارع اأمهات لت�صل لالكتفاء من خالل تاأمين م�صدر 
تنتهي  2015م  نهاية  وفي  االأمهات،  مللزارع  وهو  ال�صو�ض 
تفقي�ض.  بي�ض  الإنتاج  االأولللى  بالمرحلة  البدء  من  ال�صركة 
وذلك من خالل اإن�صاء مزارع اأمهات الالحم بطاقة �صنوية 
تقدر بثالثمائة األف اأم منتجة والتي �صتنتج ما يقارب )45( 
درجة  رفللع  على  ال�صركة  ولحر�ض  تفقي�ض.  بي�صة  مليون 
المخرجات من ال�صي�صان فقد توجهت لبناء فقا�صة الإنتاج 
كوادر  توظيف  في  �صي�صاهم  الم�صروعين  وكال  ال�صو�ض 

�صعودية جديدة.
كلمة اأخيرة... لمن تتوجهون بها ؟	•

مجلتكم  قراء  اإلى  للو�صول  الفر�صة  اإتاحة  على  اأ�صكركم   -
)عالم تربية الدواجن( و�صكر كبير وامتنان لحكومة خادم 
وال�صكر  العظيمة،  مجهوداتها  على  ال�صريفين  الحرمين 
مو�صول لمعالي وزير الزراعة على الدعم الكبير للمنتجين 
على  التجارة  وزيللر  لمعالي  اأي�صا  كبير  و�صكر  المحليين 
اأمام  العقبات  وتذليل  المواطنين  �صوؤون  ت�صهيل  في  دوره 

احتياجاتهم االإدارية اليومية.
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تدمير خاليا الكبد واالأع�صاء االأخرى . 1
مما يعيق عمليات االي�ض في الج�صم.

الللتللداخللل ملللع جللهللاز الللمللنللاعللة مما . 2
الطائر  وي�صبح  الطيور  مناعة  يقلل 
خا�صة  بالبكتيريا  لالإ�صابة  عر�صة 

ال�صالمونيال.
تدمير الغ�صاء الداخلي لالأمعاء.. 3
�سعف ال�سهية واإحباط النمو مما يقلل . 4

االإنتاج واأحيانا يوؤدي للنفوق
تن�صيط نمو الخاليا ال�صرطانية.. 5

يتعر�ض االإن�صان كذلك لمخاطر ال�صموم 
تناوله  عقب  مبا�صرة  بطريقة  الفطرية 
لللمللنللتللجللات ملللللوثللة بللاالفللالتللوكلل�للصلليللن اأو 
منتجات  بتناول  مبا�صرة  غير  بطريقة 
على  االأمثلة  ابللرز  ولعل  ملوثة  حيوانية 
وبائي  غذائي  ت�صمم  من  حدث  ما  ذلك 
من  الفترة  في  كينيا  في  باالفالتوك�صين 
م   2004 الللعللام  مللن  يوليو  وحللتللى  يناير 
وت�صبب في 125 حالة وفاة و300 اإ�صابة 

اأخرى. 
 تللعللتللبللر مللحللا�للصلليللل الللحللبللوب واللللفلللول 
المعر�صة  العلفية  المواد  اأكثر  ال�صوداني 
هذه  ولكل  الفطرية  بال�صموم  لالإ�صابة 
بالتوعية  االهللتللمللام  ازداد  االأ�للصللبللاب 
بمخاطر تلوث االأعالف والغذاء بال�صموم 
الفطرية باالإ�صافة الي االآثار االقت�صادية 
التي  البلدان  على  تنعك�ض  التي  ال�صالبة 
تتعر�ض منتجاتها الزراعية لهذه ال�صموم 
ويحظر  مرغوبة  غير  منتجاتها  وت�صير 
منها اال�صتيراد وفق معايير وا�صتراطات 

التجارة العالمية.
معظم  فللي  الفطرية  ال�صموم  تللتللواجللد 
ب�صبب  المدارية  و�صبه  المدارية  البلدان 
مالئمة الظروف الجوية في هذه المناطق 
الللحللرارة  ودرجلللة  الجوية  الرطوبة  مثل 
المالئمتين لنمو الفطريات خا�صة تحت 
اأن  وجد  الرديئة،فقد  التخزين  ظللروف 
فطر  لنمو  المنا�صبة  اللللحلللرارة  درجلللة 

االفالتوك�صين تتراوح بين 24- 35 درجة 
ن�صبية  رطللوبللة  درجلللة  تللوفللر  عند  مئوية 

تتعدي %70.
يتعاظم نمو الفطر عندما تخزن االأعالف 
التي يزيد محتوى الرطوبة فيها عن %13 
بين24- ما  الحرارة  درجة  تكون  عندما 

الن�صبية %85  والرطوبة  مئوية  35 درجة 
بالفطر  العلف  ي�صاب  عندما  فاأكثر. 
ي�صبح من ال�صعب تخلي�صه منه وتتزايد 

ال�صموم بمرور الوقت. 
اثر ال�شموم الفطرية على �شناعة 

الدواجن:
اي�صية  مكونات  هي  الفطرية  ال�صموم   .
في  كانت  لو  حتي  للدواجن  جللدًا  �صارة 
تركيز ب�صيط، ويظهر تاأثيرها في اإعاقة 
الحيوية  لالأع�صاء  االأي�صية  العمليات 
الم�صكلة  تعتبر  فهي  ولذلك  الج�صم،  في 
االأ�صا�صية ل�صناعة الدواجن في العالم. 
معدل  علي  فقط  لي�ض  تاأثيرها  ويظهر 

مخاطر السموم الفطرية في أعالف الدواجن

د.عزالدين اآدم بابكر
اأخ�صائي تغذية الحيوان- اإدارة الثروة الحيوانية - وزارة الزراعة- الريا�ض

بين حوالي 60-70% من  التكلفة ما  ن�صبة  تتراوح  الدواجن حيث  العنا�صر كلفة في م�صروعات  اأكثر  العلف  يمثل 
التكلفة الكلية لذلك البد من حماية هذه االأعالف من الف�صاد باإتباع اأ�صاليب تخزين جيدة ت�صمن �صالمة االأعالف 
تعتبر  العملية  هذه  اأن  اإال  التغذية  حتى  الح�صاد  من  المرغوبة  وموا�صفاتها  جودتها  على  والحفاظ  الف�صاد  من 
العديد من  تواجه  الدواجن  التخزين مما جعل �صناعة  ب�صبب  تنتج  قد  التي  للم�صاكل  نظرًا  بمكان  ال�صعوبة  من 
الم�صكالت ب�صبب احد اأهم م�صببات التلف الأعالف الدواجن اإال وهي ال�صموم الفطرية اإذ يوجد ما يقارب المائتين 
األف )200000 نوع( من الفطريات من بينها )50( نوع ت�صبب م�صاكل لالإن�صان والحيوان وتفرز ما يقارب )350( 
نوع من ال�صموم الفطرية واأ�صهرها على االإطالق هي االفالتوك�صينات والتي ت�صبب العديد من االأ�صرار للدواجن 

منها:
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اي�صًا  ولللكللن  والللنللفللوق  العلفي  الللتللحللول 
ونتيجة  للطائر  المناعي  الجهاز  على 
وي�صبح  التح�صينات  كفاءة  تقل  لذلك 
بالباكتيريا  لالإ�صابة  عر�صة  الطائر 
المعدة.  وع�صيات  ال�صالمونيال  مثل 
االآن  حللتللي  اجلللريلللت  اللللتلللي  االأبللللحللللاث 
من  نوع   200 من  اأكثر  عزل  من  تمكنت 
االإطللالق  على  اهمها  الفطرية  ال�صموم 
االأفالتوك�صن)Aflatoxins( الذي ينتج 
من نوعين من الفطريات هما ا�صبرقلي�ض 
 )Aspergillus flavus(فالف�ض
 Aspergillus( بارا�صتك�ض وا�صبرقلي�ض 
�للصللمللوم  اكللتلل�للصللفللت   .)parasiticus
االأفللالتللوكلل�للصللن كللملللللوثللات للللللحللبللوب في 
الح�صاد  بين  الح�صاد،  قبل  مللا  فترة 
والتجفيف،عند التخزين وبعد الت�صنيع. 
اقت�صادية  خ�صائر  االأفالتوك�صن  ت�صبب 
جعل  مللمللا  اللللدواجلللن  ل�صناعة  كللبلليللرة 
التلوث باالأفالتوك�صن قد يعني الفرق بين 

الربحية وفقدان �صناعة الدواجن.

 B1،B2،G1 اأهم اأنواع االأفالتوك�صن هي
وجللودًا  االأكثر  هو   B1 النوع  ولكن   G2و
الج�صم  الأع�صاء  �صررًا  واالأكثر  وفعاليًة 
ينتج  والكلية  الكبد  يدمرخاليا  حيث 
عنه ق�صور في العملية االأي�صية للطائر. 
�صعف  عليها  تظهر  الم�صابة  الطيور 
البي�ض  قلة  لل�صهية،  فقدان  النمو،  في 
تاأخر  اللل�للصللحللوب،  اللللدم،  فقر  المنتج، 
اإنخفا�ض  االأجللنللة،  ت�صوه  االأجللنللة،  نمو 
وزيللادة  الم�صادة  االأج�صام  اإمت�صا�ض 
جدًا  �صار  االأفالتوك�صن  يكون  النفوق. 
في  جللزءًا   20 عن  تركيزه  يزيد  عندما 
البليون. ال يوجد فطر غير �صار ووجوده 
اأو  للطائر  م�صت�صاغ  غير  العلف  يجعل 

يلوثه ب�صمومه.
ط����رق ت��ق��ل��ي��ل خم���اط���ر ال��ت��ل��وث 

بال�شموم الفطرية:
اإتباع التدابير الوقائية الالزمة  البد من 
للللللوقللايللة ملللن مللخللاطللر تلللللوث اأعللللالف 
م�صتوى  فعلى  االفالتوك�صينات  الدواجن 

باأربطة  ي�صمي  ما  توجد  الطائر  ج�صم 
 Myco-AD، Sorbatox(ال�صموم مثل
علي  تعمل   )and Mycofix-plus
في  الفطرية  ال�صموم  اإمتزازوتعطيل 
ج�صم الطائر وبالتالي اختزال اأثر �صموم 

االأفالتوك�صن.
 اأما على م�صتوى اإنتاج وتخزين االأعالف 
فلليللجللب تللخللزيللن اأعللللللالف اللللدواجلللن 
فللي ظلللروف تللخللزيللن مللالئللمللة واإ�للصللافللة 
بع�ض  على  تحتوي  للفطريات  م�صادات 
اأو مواد  اأمالحها  اأو  الع�صوية  االأحما�ض 
اأخرى وتوجد على �صورة �صائلة  طبيعية 
الي  وتلل�للصللاف  م�صحوق  �للصللورة  على  اأو 
المركبة  االأعالف  اأو  الخام  العلف  مواد 
الفطريات  ن�ساط  لتثبيط  والمتكاملة 
يللوؤدي  وال  الفطرية  لل�صموم  المنتجة 
التي  ال�صموم  تاأثير  اإزالة  الي  ا�صتعمالها 

قد تكون تكونت قبل اإ�صافة المثبطات.
كيميائيًا  ثابتة  الفطرية  ال�صموم  معظم 
موت  بعد  حتى  يبقى  اأثللرهللا  اأن  بمعني 
حدوث  عند  ولذلك  لها  المنتج  الفطر 
اإبللعللاد  يجب  باالفالتوك�صين  الت�صمم 
العلف الملوث حااًل وتزويد العلف الجديد 
قليلة  وكميات  الللجللودة  عالي  ببروتين 
الفيتامينات  ن�صبة  وزيللادة  الدهون  من 
الميثيونين  خا�صة  االمينية  واالأحما�ض 
االحتياج  على  زيلللادة   %40-30 بن�صبة 
ن�صبة  انخفا�ض  لموازنة  وذلللك  الفعلي 
تناول العلف وم�صاعدة الكبد على معادلة 

ال�صموم الفطرية.
لتقليل  الم�صتخدمة  الللطللرق  احلللدث   
ا�صتخدام  هي  االفالتوك�صينات  �صمية 
الفطرية  ال�صموم  لتحليل  االإنللزيللمللات 
مثل  �صمية  اقلللل  مللللواد  اللللي  وتللحللويلللللهللا 
لتك�صير   Esteraseاالي�صتيريز ا�صتخدام 
 Epoxidase الزيرالينون وابواوك�صيديز

لتك�صير الترايكو ثيي�صنز.
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تخزين  ع��ل��ى  امل���وؤث���رة  ال��ع��وام��ل 
اأعالف الدواجن:

علللواملللل فلليللزيللائلليللة مللثللل الللرطللوبللة . 1
الحرارة،  ودرجللة  والن�صبية  الجوية 
الحالة  بالمخزن،  االأك�صجين  كمية 
التخزين،نوع  للعلف عند  الفيزيائية 
مللكللونللات الللعلللللف و�للصللكلللللهللا وفللتللرة 

التخزين.
مثل . 2 )حلليللويللة(:  بيولوجية  عللوامللل 

والقوار�ض،  والفطريات  الح�صرات 
تنمو الفطريات عند تخزين االأعالف 
رطبة )يف�صل اأن تكون رطوبة العلف 

ن�صبية  رطوبة  في ظل  اقللل(و  اأو   %2
على  الللقللوار�للض  تعمل  بينما  عالية 
تلويث العلف بالف�صالت وعمل حفر 
في مخازن االأعالف توؤدي الي هدر 

العلف ون�صوء الروائح الكريهة.
مثل . 3 وكيميائية:  ميكانيكية  عوامل 

)مثل  العلف  مكونات  وتك�صر  تلف 
والنقل  الللحلل�للصللاد  عللنللد  الللحللبللوب( 
للتخزين  والللتلل�للصللللليللم  والللتللرحلليللل 
اإثناء  ال�صريع  للتلف  يعر�صها  مما 
الللتللخللزيللن واللللتلللللللوث بللالللمللبلليللدات 

الح�صرية.

ت�صميم . 4 في  تتمثل  هند�صية  عوامل 
و�للصللعللة وتللهللويللة الللمللخللزن ومللقللدرة 
ملللللواد اللللبلللنلللاء الللملل�للصللتللخللدمللة في 
والتلف)الجدران،  الت�صرب  مقاومة 
االأر�لللصللليلللات،اللللنلللوافلللذ،الللل�لللصلللقلللوف 

واالأبواب(.
من . 5 مللكللونللاتلله  اأو  الللعلللللف  مللحللتللوى 

محتوى  اأن  وجلللد  )فللقللد  الللرطللوبللة 
ن�ساط  يوقف   %9 من  اقللل  الرطوبة 
اأي�صا  ووجللد  ويرقاتها(  الح�صرات 
بع�ض  تنقل  الللحلل�للصللرات  بع�ض  اأن 

الفطريات ال�صارة.

جدول يو�شح اأنواع ال�شموم الفطرية والفطر املنتج لها:

Mycotoxins Fungi

Aspergillus toxins

 - Aflatoxins B1, B2, G1 and G2 Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus

 - Cyclopiazonic acid Aspergillus flavus

 - Ochratoxins Aspergillus ochraceus

 - Sterigmatocystin Aspergillus versicolor

Pencillium Toxins:

 - Ochratoxins Penicillium viridicatum

 - Citrinin Pencillium citrinum

Fusarium Toxins

 - T-2 Toxin, HT-2 Toxin, 
Diacetoxyscirpenol (DAS), 
Monoacetoxyscirpenol (MAS)

Fusarium tricinctum, Fusarium solani

 - Deoxynivalenol (DON, vomitoxin) Fusarium graminearum

 - Zearalenone Fusarium graminearum, Fusarium roseum

 - Fumonisins B1, B2 Fusarium moniliforme Fusarium proliferatum

 - Moniliformin Fusarium moniliforme

Ergot toxins

 - Ergopeptines Claviceps purpurea

 - Ergovaline Acremonium coenophialum
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ظهور  ملنع  ال��الزم��ة  الإج�����راءات 
خم���ازن  يف  الف��الت��وك�����ش��ي��ن��ات 

الأعالف:
منع خزن حبوب الذرة اأو الحبوب اإال . 1

اإذا كانت الرطوبة فيها اأقل من %15، 
والبقاء على المراقبة الأن الحبوب قد 
القريبة  المخازن  في  رطوبتها  ترتفع 
الرطوبة  اإبللقللاء  ويجب  الحظائر  من 

م�صتقرة بالتهوية الجيدة.
عند . 2  %18 مللن  اأكللثللر  الرطوبة  درجللة 

مئوية  درجلللة   32-27 حلللرارة  درجلللة 
لذلك  الفطريات  لنمو  مثالية  تعتبر 
تهوية  ذا  الللمللخللزن  جللو  اإبللقللاء  يجب 

ممتازة لمنع تراكم الرطوبة
اإبقاء جو المخزن باردًا وبتهوية . 3 اإن   .

على  للمحافظة  �صرورية  تعتبر  جيدة 
عدم وجود عفن في مخازن الحبوب.

المك�صورة . 4 اأو  الناعمة  الحبوب  اإزالللة 
يكون  ال  حللتللى  الللغللريللبللة  الللحللبللوب  اأو 
هنالك ارتفاع لم�صتوى الفطريات في 

الم�صتودع.
حرارة . 5 على  لالإبقاء  مللراوح  اإ�صتعمل 

مقبولة في الم�صتودع.
اإحم الم�صتودع من الح�صرات.. 6
لمعرفة . 7 اأ�صبوعين  الم�صتودع كل  تفقد 

درجة الحرارة فيه.

املراجع:
. 1  Ademoyero, A. A., Dalvi, R. R. 

(1983) Efficacy of activated char-
coal and other agents in the reduc-
tion of hepatotoxic efects of a single 
dose of aflatoxin B1 in chickens. 
Toxicol. Lett. 16: pp. 153-15.

. 2 Environmental health criteria 11. 
Mycotoxins. WHO Publications, 
Geneva, Switzerland.

. 3 3-Aflatoxicosis in Layer and Breed-
er Hens , Milad Manafi.Department 
of Animal Science, Malayer Uni-
versity, Malayer- Iran.

الظروف املالئمة لنمو بع�س ال�شموم الفطرية:

حمتوي الرطوبة يف العلفالرطوبة الن�صبيةدرجة احلرارةنوع االفالتوك�صني

Aspergillus flavus
A.nomius

مللئللويللة.الللدرجللة  درجلللة   41-12
املالئمة )32-25(

اأكرث من 10- %87-86%12

 F u s a r i u m
graminearum

22-25%اأكرث من 87%اقل من 21 درجة مئوية

F. spororotrichoiides22-25%اأكرث من 87%اقل من 21 درجة مئوية
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أسس تنظيف 
البيض

افترق العلماء ما بين موؤيد ومعار�ض لعملية غ�صيل بي�ض المائدة ففي الوقت الذي 
�صمحت فيه الواليات المتحدة االأمريكية وكذلك اليابان بعملية غ�صيل البي�ض المت�صخ 
�صدد االتحاد االأوروبي وعلي راأ�صه بريطانيا علي عدم غ�صيل بي�ض المائدة المت�صخ 
خوفًا من اختراق الميكروبات للق�صرة ونفاذها اإلي المحتويات الداخلية للبي�ض، 
لقد �صيطر علي عقلية الم�صتهلك االنجليزي �صرورة التاأكد من الجودة الميكروبية  
Microbial quality لبي�ض المائدة قبل االإقدام علي ا�صتهالكه منذ اأن ذكرت 
 Salmonella بع�ض الم�صادر العلمية اأن البي�ض الحامل لمكروب ال�صالمونيال
enteritidis هو اأكثر م�صادر الت�صمم الغذائي ولذلك فاإن من اأهم االعتبارات 
اأدني  اإلي  المت�صخ  البي�ض  وتقليل  نظيف  بي�ض  اإنتاج  هو  بها  االهتمام  الواجب 
حد ممكن خا�صة مع زيادة االهتمام بتربية قطعان دجاج بي�ض المائدة خارج 
العنابر“  خارج  المفتوحة  والتربية  الفر�صة  علي  االأر�صية  ”التربية  االأقفا�ض 
 Nest-clean eggs لذلك انت�صر في االآونة االخيره لفظ بي�ض الع�ض النظيف
اإال اأن التربية االأر�صية ينتج عنها ات�صاخ ن�صبة كبيرة من البي�ض المنتج مقارنة 
بنظام التربية في اأقفا�ض لذلك فاإنه من االأهمية بمكان الوقوف علي االأبعاد 
العلمية لعملية غ�صيل البي�ض خا�صة واأن هناك دول كبريطانيا ال ت�صمح بغ�صيل 

.Class A eggs “بي�ض الرتبة ”اأ

ات�شاخ البي�س وتلوثه بامليكروبات
الأر�صية  اأو  الملوثة  الفر�صة  ل�صطح  مالم�صته  نتيجة  البي�ض  ات�صاخ  يحدث 

عملية  اأن  االأولللللي  للوهلة  يللبللدو  قللد 
يمكن  ب�صيط  اأملللر  البي�ض  تنظيف 
يخطر  وال  مطلقة  بب�صاطة  اجلللراوؤه 
وخطير  هام  اأمر  اأنه  الكثيرين  ببال 
الم�صاكل  من  الكثير  عنه  ينجم  قد 
التي نحن في غني عنها اإن لم نعتني 
االأ�ص�ض  في  الخو�ض  اأردنللا  لهذا  به؛ 
تنظيف  لعملية  العلمية  والللقللواعللد 
علي  الح�صول  ُبغية  وغ�صيله  البي�ض 
النف�ض  اإن  �صحيًا.  االآملللن  البي�ض 
اإلي  تميل  ال�صوية  بفطرتها  الب�صرية 
ولذلك  القذارة؛  من  وتنفر  النظافة 
فاإن نظافة البي�ض من اأهم ال�صفات 
�صرائه  على  الم�صتهلك  ت�صجع  التي 
وتناوله، وب�صفة عامة يجب ا�صتبعاد 
البي�ض القذر اأو الملوث بالقاذورات 
وعدم اللجوء اإلي غ�سيله اإل ب�سروط 
قليل، ويجب فقط  بعد  نبينها  معينه 
النظيف  البي�ض  وتللللداول  تللخللزيللن 

الخالي من القاذورات. 

اأ.د./ طارق اأمني عبيد
اأ�صتاذ ف�صيولوجيا الدواجن  - كلية الزراعة، جامعة كفر ال�صيخ، م�صر
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ذلك  ي�صاحب  ومللا  المت�صخ  القف�ض 
في  الموجودة  الميكروبات  انتقال  من 
وهللذا ما  البي�صة  اإلللي داخللل  البيئة  تلك 
للتلوث  االأفقية  الطريقة  العلماء  �صماه 
الميكروبي Horizontal Route وتعني 
انتقال الميكروبات من الزرق اأو الفر�صة 
تلك  اخللتللراق  ثللم  البي�ض  اإللللي  الملوثة 
الميكروبات للق�صرة وتكوين م�صتعمرات 
اأغ�صية  فللي  اأو  اللل�للصللفللار  فللي  بكتيرية 
اأن  المتوقع  مللن  فللاإنلله  ولللذلللك  الق�صرة 
علي  المت�صخ  البي�ض  غ�صيل  عملية  توؤثر 

العدوي االأفقية.
يرتبط مدى نظافة البي�صة بالمعامالت 
لي�ض  فاإنه  ولذلك  المزرعة  تتم في  التي 
لقد  نظيفًا،  يكون  المنتج  البي�ض  كللل 
الع�ض  �صطح  نظافة  اأن  الدرا�صة  اأثبتت 
من  يقلل  الللدجللاجللة  فيه  تبي�ض  اللللذي 
اأن  علي  علللالوة  المنتج  البي�ض  تلللللوث 
�صطحه  يحتوي  الق�صرة  نظيف  البي�ض 
»مايكروفلورا  نافعة  دقيقة  كائنات  علي 
Microflora« من النوع الموجب ل�صبغة 
  Gram positive micrococci جرام 
االإ�صابات  �صد  البي�صة  بحماية  تقوم 
البكتيرية وهذا ما ي�صمى بنظام الحماية 
هناك  اأن  اإال  الميكروبات  �صد  الذاتى 
نمو  ت�صجع  الللتللي  الللعللوامللل  مللن  الللعللديللد 
وتكاثر الميكروبات الممر�صة في البيئة 
المحيطة بالبي�ض وفي نف�ض الوقت تقلل 
الميكروبات؛  �صد  الحماية  نظام  مللن 
الطبيعية  الحالة  العوامل  تلك  وت�صم 
تغطي  التي   Cuticle الكيوتيكل  لطبقة 
نف�صها،  الق�صرة  حالة  وكذلك  الق�صرة 
ومحتوي  بللالللمللاء،  الق�صرة  بلل  ودرجلللة 
 ،Iron الحديد  عن�صر  من  الماء  ذلك 

الع�صوية  بالمواد  الق�صرة  ات�صاخ  ومدي 
تلك  ووجود  القذرة  بالفر�صة  اأو  كالزرق 
اإ�صعاف  في  ي�صاهم  �صك  بال  العوامل 
�صد  للبي�صة  الطبيعي  الحماية  نظام 
اختراق  احتمال  من  ويزيد  الميكروبات 

الميكروبات الممر�صة للبي�صة.
اأعداد  تقليل  على  العمل  االأولللى  من  اإنه 
اإلى  الدواجن  المت�صخ في عنابر  البي�ض 
بي�ض  اإنتاج  على  والعمل  ممكن  حد  اأقل 
اأو  اأو�للصللاخ  اأي  مللن  تمامًا  خاليًا  نظيف 
جمع  مرات  عدد  زيللادة  فيجب  ملوثات، 
البي�ض بمعدل 6 مرات يوميًا على االأقل 
وذلك حتى ال يكون البي�ض ُعر�صة للتلوث 
يتعر�ض  ال  وحتى  بالفر�صة  اأو  بللالللزرق 
الحارة  االأجواء  وفي  الك�صر،  اأو  للخد�ض 
وكذلك  �صاعة،  كل  البي�ض  جمع  يجب 
في  نظيفة  فر�صة  بو�صع  االهتمام  يجب 
داخل االأع�صا�ض ”البيا�صات“ بعمق 4-2 
�صم ويجب تغييرها با�صتمرار حتى تكون 
كما  نظيفًا،  البي�ض  فيكون  دائمًا  نظيفة 
يجب تعويد الدجاجات على و�صع البي�ض 
في داخل البيا�صات وبالتالي تقليل ن�صبة  

.Floor eggs البي�ض االأر�صى

طرق تنظيف البي�س املت�شخ
بللهللا تنظيف  يللتللم  هللنللاك عللللدة طللللرق 
الجاف  التنظيف  وهي  المت�صخ  البي�ض 
التنظيف  يعتمد  الللرطللب،  والتنظيف 
ك�صط  على   Dry cleaning الللجللاف 
اإحللداث  دون  البي�ض  على  من  االأو�للصللاخ 
اأ�صرار بالغة بالق�صرة، ويف�صل التنظيف 
بحر�ض  يتم  طالما  الرطب  عن  الجاف 
وبلللللدون اإحللللللداث اأ�لللصلللرار بللالللقلل�للصللرة، 
في  ت�صتخدم  تقنيات  عدة  هناك  واليوم 

اليدوي التلميع  منها  الجاف  التنظيف 
الميكانيكي  والتلميع    Hand buffing
ال�صفع  وا�صتخدام   Machine buffing
عبارة  )وهللو   Sand blasting الرملي 
تيار هوائي ي�صتمل على الرمل وي�صتخدم 
بالذكر  والجدير  االأ�للصللطللح(،  لتنظيف 
تكون  ت�صتخدم عندما  التقنيات  اأن هذه 
يتم  حيث  البي�ض  على  قليلة  االأو�للصللاخ 
ك�صط االأو�صاخ من على البي�ض وفي نف�ض 
الخارجية  للطبقة  ك�صط  يحدث  الوقت 
في  تت�صبب  فاإنها  ولللذلللك  الق�صرة  مللن 
عيوب  اأهم  من  وكذلك  الق�صرة،  �صعف 
التنظيف الجاف اأنه يترك اأثارًا وا�صحة 
ينفر  قد  الخارجي  الق�صرة  �صطح  على 
علي اأثرها الم�صتهلك اأو علي االأقل تكون 
غير مرغوبة الأنها تترك انطباعًا �صلبيًا 

لدي الم�صتهلك. 

غ�شيل البي�س 
الجاف  التنظيف  علليللوب  لكثرة  نللظللرًا 
الرطب  بالتنظيف  ا�صتبداله  تللم  فللاإنلله 
باإ�صم  اأكثر  المعروف   Wet cleaning
ومما   Egg washing البي�ض  غ�صيل 
زاد من كفاءته ا�صتخدام المطهرات في 
البي�ض  غ�صيل  عملية  ُتعد  الغ�صيل،  ماء 
وت�صويق  تعبئة  مراحل  اإحللدى  المت�صخ 
الحديثة  الدرا�صات  اأكدت  حيث  البي�ض 
البي�ض  تخزين  فللتللرة  طللالللت  كلما  اأنللله 
كلما  البي�ض  غ�صيل  عملية  قبل  المت�صخ  
تنجح  الللتللي  الللملليللكللروبللات  ن�صبة  زادت 
المحتويات  وتلوث  الق�صرة  اإختراق  في 
الداخلية للبي�صة لذلك ُين�صح باالإ�صراع 
جمعه  عقب  المت�صخ  البي�ض  غ�صيل  في 
علي  وب�صدة  التاأكيد  ويجب  مبا�صرة، 
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وتطهير  غ�صيل  عمليات  في  االإهمال  اأن 
من  لها  ح�صر  ال  م�صاكل  يفجر  البي�ض 
نللمللو الللملليللكللروبللات والللفللطللريللات والللتللي 
البي�ض  ف�صاد  فللي  النهاية  فللي  تت�صبب 
االآدمللي،  لالإ�صتهالك  �صالحيته  وعللدم 
اأن  يجب  اأنه  العلماء  من  العديد  ويوؤكد 
اأعلى  الغ�صيل  مللاء  حللرارة  درجللة  تكون 
االآن  وهناك  البي�ض،  حللرارة  درجللة  من 
العديد من ماكينات غ�صيل البي�ض التي 
ينت�صر ا�صتخدامها علي النطاق التجاري 
الغ�صيل  بللعللد  ويللجللب   ،)2  ،1 )�للصللكللل 
بالزيت  وتغطيته  جيدًا  البي�ض  تجفيف 
Coating oil والتي تعمل على الحفاظ 
على خ�صائ�ض الجودة الداخلية للبي�صة 
باالإ�صافة اإلي اأنها تقلل جدًا من اأخطار 
فترة  خللالل  والللفللطللريللات  الميكروبات 

التخزين.

عند  مراعاتها  ال��واج��ب  النقاط 
غ�شيل البي�س: 

القما�ض  من  قطعة  ا�صتخدام  يجب   .1
عملية  فللي  الللنللاعللمللة  االإ�للصللفللنللج  اأو 
الغ�صيل ويحظر ا�صتخدام ال�صنفرة 
تتاأثر  ال  حتى  الخ�صنة  الفر�ض  اأو 

الق�صرة �صلبًا بعمليات الغ�صيل.
الماء  حللرارة  درجللة  تكون  اأن  يجب   .2
من  اأعلللللى  الغ�صيل  فللي  الم�صتخدم 
يتولد  حتى  البي�ض  حلللرارة  درجلللة 
البي�صة  داخللل  فللي  ايجابي  �صغط 
داخل  اإلللى  البكتيريا  دخللول  فيمنع 
الللبلليلل�للصللة وبللالللتللاإلللى تللقللل خللطللورة 
اأقللللل حللد ممكن،  اإلللللى  الللبللكللتلليللريللا 
اأن ارتللفللاع درجللة  اإللللى  بللاالإ�للصللافللة 
حرارة ماء الغ�صيل يمكنه اأن يخمد 

البكتيريا  من  الكثير  ن�ساط  ويثبط 
االعتبار  في  االأخذ  ويجب  ال�صارة، 
مللاء  حللللللرارة  درجلللللة  تللللتللللراوح  اأن 
الأن رفع  ºم  بين 30-40  الغ�صيل ما 
من  اأكثر  الغ�صيل  ماء  حرارة  درجة 
الالزم يكون ذو تاأثير مدمر لطبقة 
الق�صرة  تللغللطللى  الللتللي  الللكلليللوتلليللكللل 
في  تت�صبب  قد  اأنها  اإلللى  باالإ�صافة 
بالق�صرة  �صروخ  اأو  ك�صور  اإحلللداث 
الحراري  بالك�صر  ي�صمى  ما  وذلللك 

.Thermal cracking للق�صرة
ال�صالح  الماء  با�صتخدام  ُين�صح   .3
وعللدم  الغ�صيل  عملية  فللي  لل�صرب 
الذى �صبق  المعالج  الماء  ا�صتخدام 
 Recycle- ذلللك  قبل  ا�صتخدامه 

.water
يجب ا�صتخدام اأحد المطهرات في   .4
ماء الغ�صيل حتى يمكن الق�صاء على 
المطهرات  اأ�صهر  ومن  الميكروبات 
بتركيز  الكلور  محلول  الم�صتخدمة 
ومركبات  المليون،  في  جللزء   200
االأمللللونلللليللللوم اللللربلللاعللليلللة بللتللركلليللز 
 Roccal روكلللللال  )مللحلللللول   %10

الفورمالين  محلول   ،)solution
بتركيز 0.5%، ومحلول هيدروك�صيد 
ال�صوديوم بتركيز 2%، ويمكن كذلك 
اأو  االأيللودوفللور  مطهرات  ا�صتخدام 

الترجيتول.
عقب  جلليللدًا  البي�ض  تجفيف  يجب   .5

الغ�صيل مبا�صرة.
في  المغ�صول  البي�ض  ر�لللض  يللجللب   .6
البال�صتيك  من  م�صنوعة  �صواني 

�صبق تطهيرها.
االنتهاء  عقب  البي�ض  تبريد  يجب   .7

من عملية الغ�صيل مبا�صرة.
في  و�صعها  يجب  هامة  حقيقة  وهناك 
االعتبار وهى اأن البي�صة يمكن اأن تتلوث 
بالميكروبات عقب و�صعها بفترة ق�صيرة 
جدًا اإذا ما تم و�صعها على فر�صة قذرة 
و�صع  بمجرد  اأنلله  حيث  مبللة  فر�صة  اأو 
يوؤدى  مما  تبرد  فاإنها  للبي�صة  الدجاجة 
اإلى انكما�ض محتوياتها الداخلية فيتولد 
�صغط �صالب Negative pressure في 
داخل البي�صة مما يعمل على وجود فرق 
وخارجها  البي�صة  داخللل  بين  ما  �صغط 
ولللكللي تللتللم مللعللادلللة ذلللللك اللللفلللرق في 

�صكل )1( ماكينات غ�صيل البي�ض ال�صغيرة الحجم
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ال�صغط فاإنه تقوم البي�صة ب�صحب كمية 
عبر  داخلها  اإلللى  الخارجي  الللهللواء  من 
بع�ض  دخللول  في  يت�صبب  قد  مما  الثغور 
الميكروبات مع الهواء اإلى داخل البي�صة 
وي�صاعد وجود الماء على �صطح الق�صرة 
في عملية اختراق الميكروبات لها؛ لذلك 
جفاف  على  با�صتمرار  الحفاظ  يجب 
الفر�صة حتى ال ُي�صِهل الماء الموجود بها 
من تلوث البي�ض بالميكروبات، والجدير 
الللمللوجللود في  الللثللغللر  اأن قللطللر  بللالللذكللر 
الق�صرة يبلغ 65-15 ميكرومتر وهو اأكبر 
التي  الدقيقة  الكائنات  قطر  من  بكثير 
يبلغ قطرها 5-1 ميكرومتر فقط لذلك 
الكيوتيكل  طبقة  على  الللحللفللاظ  يجب 
الم�صام  ت�صد  الأنها  االإمكان  قدر  �صليمة 
وتمنع  الميكروبات  اأمام  الطريق  فتقطع 
عملية  اأن  وحلليللث  للق�صرة،  اخللتللراقللهللا 
الكيوتيكل  طبقة  مللن  ُت�صعف  الغ�صيل 
حد  الأقل  ا�صتخدامها  تقليل  يجب  لذلك 
غ�صيل  لعمليات  اللللللجللوء  وعلللدم  ممكن 

البي�ض اإال عند ال�صرورة الق�صوي.
مراحل عملية غ�صيل البي�ض االأوتوماتيكي

االأوتوماتيكي  البي�ض  غ�صيل  عملية  تمر 
البلل   هللي:   )3 )�صكل  مللراحللل  بللاأربللعللة 
والللغلل�للصلليللل  واللل�للصللطللف والللتللجللفلليللف، في 
�صير  علللللى  البي�ض  ر�لللض  يللتللم  الللبللدايللة 

مللتللحللرك فلللي مللاكلليللنللة الللغلل�للصلليللل: )1( 
يتم دفع رذاذ   :Wetting البلل   مرحلة 
تبلغ درجة حرارته  خفيف من ماء فاتر 
بترطيب  يللقللوم  بحيث  °م   40 حللوالللي 
ي�صهل  البي�ض مما  العالقة على  االأو�صاخ 
مرحلة   )2( بللعللد،  فيما  اإزالللتللهللا  مللن 
البي�ض  حك  يتم   :  Washing الغ�صيل  
م�صنوعة  دوارة  فر�ض  بوا�صطة  بلطف 
اأ�صرار  اأي  ُتحدث  ال  النايلون  حتي  من 
البي�ض  ر�لللض  ذللللك  ويللللالزم  بالبي�صة 
برذاذ من الماء الدافئ )40 - 50 °م( 
بوا�صطة  منا�صبة  �صغط  بقوة  المندفع 
تمامًا  االأو�للصللاخ  بللاإزالللة  لتقوم  نللافللورة 
مرحلة   )3( الق�صرة،  �صطح  على  مللن 

البي�ض  �صطف  يتم   :Rinsing ال�صطف 
°م(  با�صتخدام ماء نظيف �صاخن )60 
�صطح  على  لالأو�صاخ من  اآثار  اأي  الإزالللة 
اأثللللار من  اأي  الللقلل�للصللرة وكللذلللك الإزالللللة 
الكيماويات  اأو  المطهرات  اأو  المنظفات 
 )4( الغ�صيل،  عملية  في  الم�صتخدمة 
مرحلة التجفيف  Drying: يتم دفع تيار 
من الهواء ال�صاخن الذي يعمل على اإزالة 
الق�صرة  �صطح  على  ميكانيكيًا من  الماء 
الللهللواء  ذلللك  يعمل  نف�صه  الللوقللت  وفللى 
من  الباقية  البقية  تبخير  على  ال�صاخن 
الماء في�صبح البي�ض جافًا تمامًا وهناك 
اأخري للتجفيف وهي عن طريق  طريقة 
ا�صتخدام فر�ض ناعمة جدًا ت�صبه الفوطة 
اأو المن�صفة بحيث تقوم بتجفيف البي�ض.

 References    املراجع
كتاب »البي�ض وكنوزه« اأ.د./ طارق اأمين 
الريا�صة  عالم  موؤ�ص�صة  النا�صر  عبيد، 
والن�صر  الللطللبللاعللة  لللدنلليللا  الللوفللاء  ودار 

باالأ�صكندرية عام 2015.

�صكل )2( ماكينات غ�صيل البي�ض الكبيرة الحجم با�صتخدام فر�ض النايلون

 ،Washing 2( مرحلة الغ�صيل( ،Wetting مرحلة البلل )صكل )3( مراحل عملية غ�صيل البي�ض، )1�
.Drying  4( مرحلة التجفيف( ،Rinsing مرحلة ال�صطف )3(
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في بداية التحاقي بالعمل في المملكة )برتبة مندوب مبيعات..( وكنت في قمة 
اإدارة  القائمين على  الزمالء  ببع�ض  ا�صطدم  اأن  يحزنني  كان  انه  اإال  حما�صي، 
االنتظار  المزرعة(  حار�ض  مع  �صفوية  )بر�صالة  مني  يطلبون  الدواجن  مللزارع 
خارج باب و�صور المزرعة لحين ح�صورهم لمقابلتي، مفتتحين المقابلة بابت�صامة 
عري�صة؛ )وا�صح انك جديد في ال�صعودية !!(، لم اأدري وقتها ما مغزى ال�صوؤال،، 

ومرت االأيام وال�صهور،،، ومع مرور الوقت بداأت تو�صح لي االإجابة عن �صوؤالي !!
 )bio security( اإنه االأمن الحيوي

نعم،، في الحقيقة لم اكتب المقال كي اأتحدث عن مغامراتي في المزارع واإنما 
الأتحدث عن االأمن الحيوي المطبق في مزارع المملكة العربية ال�صعودية، واإنني 
في هذا المقام اأتقدم بخال�ض ال�صكر والتقدير للقائمين على تطبيق هذا النظام 
اأ�صحاب هذه  اأو  ال�صعودية  العربية  بالمملكة  التنفيذية  الجهات  من  كانوا  �صواء 
باأنهم لم يندموا  اأجزم  واأكاد  النظام،،  ا�صتجابوا لتطبيق هذا  الذين  الم�صاريع 
على تطبيقه وذلك لما وجدوه من تجنب للعوامل الممر�صة وتوفير للمال والعمال 

وبالتالي ينعك�ض على جودة المنتج النهائي �صواء اأكان )بي�ض اأو لحم(.. 
فما هو االأمن الحيوي ،،

 اإنه مجموعة محددة و�صل�صلة من االإجراءات اأو التدابير المتخذة لحماية ال�صحة 
العوامل  وانت�صار  دخللول  من  للحد  والبيئة  والنباتات  الحيوان  و�صحة  العامة 

الممر�صة اأو االآفات االإمرا�صية. 
�صوؤال اآخر مما يتاألف االأمن الحيوي؟ 

عن  وذلك  محكومة  بيئة  في  الحيوان  اإبقاء  خالل  من  يتم  والذي  العزل:   -1
طريق ت�صوير المزرعة لمنع الحيوانات من الخروج ومنع الطيور والحيوانات 
 All In – All االأخرى من الدخول وتطبيقا لمبداأ دخول الكل وخروج الكل
Out وذلك بالتطهير والتعقيم ب�صكل دوري على جميع الوارد وال�صادر من 

واإلى المزرعة.

ال�شيطرة: على التنقالت يجب الحد من التنقالت قدر االإمكان من العنا�صر   -2
الب�صرية وذلك عن طريق قفل االأبواب ومنع دخول الزوار اإال باإذن من االإدارة 
ولغر�ض محدد وللموظفين ال�صروريين فقط وذلك بعد خلع مالب�صهم وارتداء 
ال�صيطرة  اإن  المحمولة...  لالأدوات  تطهير  وعمل  بالمزرعة  خا�صة  مالب�ض 
الفئران  مثل  االأخرى  الحيوانات  بل  االإن�صان  على  تقت�صر  ال  التنقالت  على 
والطيور البرية والمفتر�صات والقطط وياأتي البع�ض ويقول بان القطط تعتبر 
كعامل م�صاعد للق�صاء على القوار�ض اإال اأن عيوبها تفوق محا�صنها ويف�صل 
عليها مبيد للقوار�ض.كما يجب �صد جميع الثغرات والفتحات التي يمكن اأن 
المزارع للحد من  الع�صب ب�صكل دوري حول  اأي حيوان،و جز  ت�صمح بدخول 

خطر الحرائق وتع�صي�ض القوار�ض والح�صرات..

الزيارات  ومواعيد  المزرعة  لللزوار  ب�صجالت  يحتفظ  اأن  يجب  املدخل:   -3
اأعمالهم وعناوينهم كي يكون مرجعا في حالة  االأ�صخا�ض وطبيعة  واأ�صماء 
اأوقللات  للزوار  يحدد  اأن  ويجب  ال�صرورة،  عند  عنه  للتق�صي  وبللاء  حللدوث 
ويطلب  والمفت�صين  ال�صيانة  كعمال  فقط  ال�صرورة  وعند  للزيارة  محددة 
منهم ارتداء افروالت وكفوف واأحذية وذلك بعد اخذ حمام �صاخن ولهذا 
الزيارة  انتهاء  ، وعند  المالب�ض نظيفة تخ�صهم  توفير مجموعة من  وجب 
يجب عمل حمام �صاخن من جديد وارتداء مالب�صهم الخا�صة عند الخروج 
يافطات  اإر�صادات وا�صحة وذلك عن طريق و�صع  اأن تكون هناك  ، ويجب 
وتحفظ  مقفولة  االأبللواب  تبقى  اأن  يجب  كما  الدخول  ممنوع  فيها  ومذكور 
وتمر من  ال�صيارات  تر�ض  اأن  كما يجب  واآمللن.  المفاتيح في مكان معروف 
خالل مغط�ض مليء بمادة مطهرة وان يبقى ال�صائق داخل �صيارة نقل العلف 
دخول  ومنع  التحكم  في  وحا�صما  كبير  دورا  االإدارة  وتلعب  ال�صي�صان.  اأو 

االأمرا�ض وبنف�ض الوقت يجب اأن تتحلى بالمرونة.

اللقاحات: وهو جانب مهم م�صاعد في االأمن البيولوجي ويعتبر �صلع رئي�صي   -4
تطبيق  طريق  عن  االأمللرا�للض  من  للوقاية  وذلللك  الحيوي  االأمللن  اأ�صالع  من 
التح�صينات وخا�صة الفيرو�صية منها والتي ال يوجد �صبيل اآخر للوقاية منها 
اإال عن هذا الطريق والتي ال تنفع معها الم�صادات الحيوية كما يجب الحر�ض 
على اختيار نوع اللقاح المنا�صب ويعطى في الوقت المنا�صب من خالل عمل 
برنامج يغطي جميع الفجوات الزمنية للتربية وال بد اأن ن�صير هنا اإلى اأن بع�ض 
اللقاحات تعطي مناعة جيدة ولكن تعطي بنف�ض الوقت ردات فعل قوية وقا�صية 
على القطيع وتوؤثر على ظهور اأمرا�ض اأخرى. وهناك طرق عدة الإعطاء اللقاح 
واالأكثر  باالأنف  التنقيط  بالعين  التنقيط  اال�صتن�صاق  الحقن  طريق  منها: 
ومعرفة  للقاح  المنا�صب  العمر  اختيار  يتم  اأن  يجب  كما  الماء.  هو  �صيوعا 
خالل  من  م�صلية  اختبارات  عمل  يجب  كما  ا�صتخدامه،  عند  اللقاح  قللوة 
اخذ عينات ع�صوائية ب�صكل روتيني لمعرفة م�صتوى االأج�صام الم�صادة وذلك 
الإعطاء  المنا�صب  والتوقيت  الطائر،  لدى  المناعية  االأج�صام  لمعرفة م�صتوى 
اللقاح، ونتائج اللقاح. وان تحفظ هذه النتائج في �صجالت �صهل الو�صول اإليها 

والتي �صتكون عامل مهم في الحكم عند االإ�صابة بمر�ض معين.

قطع  ترك  واإن  الحيوي  االأمللن  مراحل  من  مرحلة  اأ�صعب  هو  التنظيف:   -5
ال�صماد )الفر�صة( حول المزرعة بعد التنظيف يحد بل يلغي عملية التطهير 
ككل. لذا يجب تطهير جميع االأ�صطح من الداخل والخارج والمعالف واأدوات 
وان  للتطهير  خطة  و�صع  يجب  كما  االأ�صفل  وباتجاه  االأعلى  من  ال�صيانة 
ي�صتخدم المطهر المنا�صب والذي يمتاز بل: انه ال يترك رائحة – ال يترك اأي 
اثر لوني – ذو �صعر منا�صب – فعال – �صهل االإذابة – يبقى مفعوله لفترة 

طويلة وتاأثيره فعال... وللحديث بقية ما دام في العمر بقية...

اإعداد: د. م�شطفى حممود ال�شامي
مدير مبيعات �لق�سم �لبيطري, �سركة �لتكامل �لوطنية للزر�عة

مذكرات مندوب مبيعات
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إضاءات 
على 
مشاكل 
الهضم
 في 
دجاج 
التسمين

اأي�صا  الفاو  منظمة  تقارير  ذكللرت  وقد 
ال�صابق  القرن  من  الت�صعينيات  عقد  اأن 
�صهد اأ�صواء اإنتاج للحبوب الم�صابة بكل 
كثير  عنها  نتج  مما  ال�صموم،  م�صادر 
وكان  والحيوان  لالإن�صان  االأمرا�ض  من 
عام 1996 هو عام الذروة بالن�صبة لكل 
اأي�صا  العام  هذا  وفي  الم�صكالت،  هذه 
في  كبير  وب�صكل  الم�صكالت  تجمعت 
الم�صكالت  اأهم  وكانت  الت�صمين  دجاج 
هي مرور الغذاء خالل القناة اله�صمية 
للطيور بدون ه�صم اأو غير كامل اله�صم، 

وكان ال�صاهد على ذلك:
ملل�للصللاهللدة جللزيللئللات الللللذرة ظللاهللرة 	•

بو�صوح في زرق دجاج الت�صمين.
 الزيادة المفرطة في رطوبة الزرق.	•
 تلللللويللن الللللزرق بلللللون اأخلل�للصللر مميز 	•

بالمخاِط البرتقالِي.
 و�صكل �صّيئ وقوام اأ�صواء للزرق.	•
ج�صم 	• على  ال�صاحب  اللللللون  ظللهللور   

طيور الت�صمين.
تبعه 	• التحويلية  الكفاءة  انخفا�ض   

انخفا�ض في الوزن العام للطيور.

تتراوح  حيث  الدواجن  م�صروعات  في  تكلفة  العنا�صر  اأكثر  العلف  يمثل 
ن�صبة التكلفة حوالي 55- 65% من التكلفة الكلية، كما اأن تكلفة االأحما�ض 
االأمينية ت�صكل حوالي 25- 30% وبذلك يكون البروتين من اأغلى العنا�صر 
الغذائية بعد الطاقة ولذلك فمفتاح نجاح اأي دورة ت�صمين هو الو�صول اإلى 
تركيبة علفية رخي�صة الثمن، مت�صمنة جميع االحتياجات الغذائية للطائر، 
زات جودة وكفاءة عالية، واآمنة من م�صادر العدوى واالأمرا�ض، وقد يبدو 
اأن حماية االأعالف من الف�صاد تتمثل في المحافظة على جودة موا�صفات 
اأن  اإال  التغذية،  وحتى  النباتية  للمدخالت  الح�صاد  اإبتداءا من  االأعالف 
التغلب  ل�صعوبة  نظرا  ال�صعوبة  �صديدة  العمليات  من  تعتبر  العملية  هذه 
في  للنبات  الممر�صة  الفطريات  بوا�صطة  تنتج  التي  الف�صاد  اأ�صباب  على 
ال�صوداني وغيرها، وهى �صديدة  عديد من الحبوب وفول ال�صويا والفول 
تنتجه  اأن  يمكن  ما  عدد  ويزيد  والحيوان،  االإن�صان  �صحة  على  الخطورة 
الفطريات في الحبوب والبذور عن 200 توك�صين، بع�ض هذه ال�صموم يبداأ 
المح�صول وح�صاده  الحقل قبيل ن�صج  البذور فى  اأو  الحبوب  تكونها في 
وكما ذكرت تقارير منظمة االأغذية والزراعة )الفاو( باأن 25% من جملة 
اإنتاج العالم من محا�صيل الحبوب تكون ملوثة قبل التداول وتزداد الن�صبة 
بالتاأكيد عند اإجراء العمليات الت�صنيعية واأثناء النقل اأو التخزين وذلك 
الظروف  تتالءم  اأو  لل�صموم  المنتج  الفطر  لنمو  الظروف  تتالءم  عندما 

لنقل العدوى البكتيرية اأو الفيرو�صية.

مهند�س / اأ�شرف عبدالرحمن خليل
ماج�صتير تغذية الدواجن – جامعة طنطا

المملكة ال�صعودية- �صركة دواجن المتحدة
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تدهور في تجان�ض القطيع.	•
 وعند ت�صريح بع�ض الطيور وجدت �صفات 
في  ال�صديدة  االلتهابات  مثل  ت�صريحية 
بع�ض  ووجود  والقون�صة،  المرئ  جدران 
االأمللعللاء  جللدر  على  والبثور  االإلللتللهللابللات 

الدقيقة. 
كثير  هناك  كان  الم�صكلة  تفاقم  واأثناء 
الموؤتمرات  خللالل  من  المناق�صات  من 
كثيرة  نللواحللي  فللي  عقدت  التي  العلمية 
النهاية  فللي  اأخفقت  والللتللي  العالم  مللن 
فللي تللحللديللد نلللوع اللل�للصللمللوم فللي الحبوب 
المتهمة باأنها راأ�ض الم�صكلة اإلى اأن ذهب 
الكثير من الباحثين والمهتمين باأن هذا 
معروفة،  غير  ب�صموم  يتعلق  الللمللر�للض 
وذهب البع�ض االأخر اإلى اإلقاء التهم في 
�صلة المحتوى الغذائي للحبوب، كما كان 
هناك تف�صيرات اأخرى للم�صكلة تتلخ�ض 
في القرارات المتداخلة و�صوء تعامل من 
االإدارة مع القطيع وتداخل بين االأمرا�ض 
الملوثة،  الحبوب  �صحنات  وا�صتخدام 
الخا�صة  التقارير  تظهر  حاليا  ولللكللن 
في  ه�صم  بللدون  الللغللذاء  مللرور  بم�صكلة 
دجاج الت�صمين اإن هذه الظاهرة تحدث 
فكل  وبائية،  ولي�صت  فللردي  نطاق  على 
يبادروا  الت�صمين  مزارع  عن  الم�صئولين 
باإلقاء االأ�صباب على عاتق العلف في حالة 
النظر  يجب  كللان  ولكن  الم�صكلة  ظهور 
للم�صكلة ب�صمولية اأكبر ت�صاعد المهتمين 

على محا�صرة اأ�صبابها والق�صاء عليها.
و�للصللوف نتطرق خللالل هللذا الللطللرح اإلللى 
بعين  تللوؤخللذ  اأْن  يللجللب  الللتللي  الللعللوامللل 
العلف  م�صكلة  تظهر  عندما  االعللتللبللار 
العوامل  وهللذه  بللالللزرق،  مه�صوِم  الغير 
التقدم  مللع  ولللكللن  الللعللوامللل  كللل  لي�صت 

والحديثة  الم�صاعدة  والعلوم  المتالحق 
اأخللرى  عللوامللل  للقائمة  ت�صاف  �للصللوف 
على الدوام، و�صوف نلم�ض بع�ض اأ�صباب 
مرور العلف بدون كمال اله�صم هل هي 
لم�صكالت  اأو  جيد  غير  ه�صم  ب�صبب 
قابلية  عدم  اأو  باالأمعاء  االمت�صا�ض  في 
امت�صا�ض  اأو  له�صم  الت�صمين  دجلللاج 
اأو كالهما معا  الغذاء لم�صكالت بالعلف 
على  االأ�للصللبللاب  كللل  تحري  يجب  ولللذلللك 

�صكل فردي وجماعي.
التغذية  واأمللرا�للض  المعدية  فللاالأمللرا�للضِ 
في  اأ�صا�صية  وجلللروِح  اإلتهابات  ت�صبب 
الت�صمين  للللدجلللاج  الللهلل�للصللملليللة  الللقللنللاة 
الطيور  اأنللفلللللونللزا  الللمللثللال  �صبيل  علللللى 
النيوكا�صل  مر�ض   ،avian influenza
فيتامين  نق�ض   ،Newcastle disease
مثل  عنها  ينتج  االأملللرا�لللض  هلللذه   ،  A
االأنفلونزا  ت�صبب  فمثال  التغيرات،  هذه 
والنزيف  باالأمعاء  التهابات  والنيوكا�صل 
بقع  وظهور   haemorrhagesالداخلي
بع�ض  مللوت  نتيجة   necrosis تنكرزية 
ي�صبب   Histomoniasis االأنلل�للصللجللة، 
في  االأحلليللان  اأغلب  في  الحادة  الللجللروِح 
االأعور ceca، ويجب على القائمين على 
من  كثير  اأن  معرفة  الللدواجللن  �صناعة 
االأمرا�ض المعدية ت�صبب ا�صهاالت موؤقتة 
ارتفاع  مللع  بللدون ه�صم  الللغللذاء  وملللرور 

رطوبة الزرق.

ب�شكل  ت��وؤث��ر  التي  الأ���ش��ب��اب  وم��ن 
كبري على مرور الغذاء ب�شورة غري 
ما  ممت�شة  غري  اأو  اله�شم  كاملة 

يلي:

Heat Stress 1- الإجهاد احلراري

اإلللى  الت�صمين  دجلللاج  يتعر�ض  عللنللدمللا 
الللحللراري،  االإجللهللاد  مللن  عالي  م�صتوى 
في  الماء  ا�صتهالك  من  يزيد  ذلك  فاإن 
وتبريد  الللحللرارة  درجللة  لتقليل  محاولة 
الللمللاء  هلللذا  معظم  الللجلل�للصللم،  وتلطيف 
�صوف ينتج مع الزرق faces بدون فائدة 
وزيلللادة تللنللاول الللمللاء يلللوؤدي اإلللى �صرعة 
دون  اله�صمية  بللالللقللنللاة  الللغللذاء  ملللرور 
المحتوى  زيللادة  تكون  والنتيجة  ه�صم، 
الرطوبي للزرق وما يترتب علية من تغير 
في �صكله وقوامة، ينتج عن ذلك تغيرات 
وخا�صة  اله�صمي  الجهاز  في  فيزيائية 
المبطن  الغ�صاء  على  قوي  تاأثير  حدوث 
ذلك  مالحظة  ويمكن  اله�صمية،  للقناة 
اإجراء بع�ض الفحو�صات على  من خالل 
 histology study الداخلية  االأن�صجة 
والتي يظهر عليها التاأثير خالل 48 �صاعة 
ثالثة  من  اأقللل  في  مالحظتها  وت�صتطيع 
نق�ض  اأي�صا  التاأثير  يت�صمن  كما  اأيللام، 
لالأمعاء  المبطنة  الللخللمللالت  طللول  فللي 
على  يوؤثر  مما  �صطحها  م�صاحة  وتقل�ض 
عملية االمت�صا�ض واال�صتفادة من الغذاء 
الماأكول مما يجعله يمر بدون امت�صا�ض 

اأو ا�صتفادة كاملة منه مع الزرق.

 Dietary Salt بالعلف  امل��ل��ح   -2
Intake

الم�صتهلك  الملح  ن�صبة  تللكللون  عندما 
ا�صتهالك  يكون  �صوف  بالعلف  مرتفعة 
عالي  الت�صمين  دجلللاج  بوا�صطة  الللمللاء 
من  التخل�ض  لمحاولة  وذلللك  ما  �صيء 
تللركلليللز الللملللللح الللعللالللي بللالللعلللللف، وذلللك 
الللمللاء  �للصللوف ينتج كللملليللات زائللللدة مللن 
الزرق مما يزيد من رطوبة  مختلطة مع 
وزيادة  الطبيعي،  �صكله  وتغير في  الزرق 
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في  خللطللاأ  نتيجة  يللكللون  الللمللاأكللول  الملح 
عملية  في  اأو   ،formula العلف  تركيب 
اأو  الملح،  نللوع  في  اأو   ،mixing الخلط 
الم�صتخدم،  الملح  حبيبات  حجم  فللي 
الملح  تركيز  في  الزيادة  تكون هذه  وقد 
بللاالأخللذ في  ناتجة عللن عللدم االهللتللمللام 
االعتبار م�صتوى الملح في مكونات العلف 
ال�صمك  م�صحوق  يكون  عندما  وخا�صة 
fishmeal اأو ال�صعير من �صمن مكونات 
اهتمامنا  النعير  اأحيانا  واأي�صا  العلف، 
تركيز  ومللدى  الم�صتهلك  الماء  لنوعية 
الجانب  نتفهم هذا  اأن  فيجب  به،  الملح 
دون  عدمه  من  الماء  عذوبة  حيث  من 
لنوعية  تق�صير  اأو  تجاهل  اأو  ا�صتخفاف 
اأن  يجب  بالماء  الملح  فتركيز  الللمللاء، 
يوؤخذ بعين االعتبار وبكثير من االهتمام 
فترة  فاأثناء  العلف،  تراكيب  عمل  عند 
الملح  تركيز  وارتللفللاع  الللحللرارة  ارتللفللاع 
بالعلف والماء ي�صبح هناك عدة م�صاكل 
طبيعي  غير  ب�صكل  ومت�صابكة  مت�صامنة 
في  الغذاء  مللرور  �صرعة  اإلللى  يللوؤدي  مما 
القناة اله�صمية دون اال�صتفادة منه مما 
في  كبيرة  خ�صائر  اإلى  النهاية  في  يوؤدي 

القطيع.

Coccidiosis 3- الكوك�شيديا
اأهللم  مللن  الللكللوكلل�للصلليللديللا  مللر�للض  يعتبر 
خ�صائر  ت�صبب  التي  الطفيلية  االأمرا�ض 
اقت�صادية كبيرة لمربى الدواجن، و�صبب 
الخلية  وحلليللدة  طفيليات  المر�ض  هللذا 
 E. acervulina مثل   Eimeria ت�صمى 
على  تتطفل  وهللي   and E. maxima
خاليا الغ�صاء المخاطي المبطن لالأمعاء 
وتحدث تلف وتدمير لجدار االأمعاء مما 
يجعل �صرعة مرور الغذاء باالأمعاء عالية 

من  ق�صوى  وا�صتفادة  جيد  ه�صم  بدون 
المكونات الغذائية مما يترتب علية خروج 
الغذاء بدون ه�صم مع الزرق وخا�صة في 
العدوى  وتللحللدث  ال�صغيرة،  الكتاكيت 
عن طريق التهام الطيور العدوى لطفيل 
ال�صرب  مللاء  اأو  العلف  مع  الكوك�صيديا 
الملوث بزرق الطيور المري�صة وقد تنتقل 
العدوى عن طريق العمال )على االأحذية 
والطيور  والح�صرات  والفئران  واالأيدي( 
البرية من الحظائر الم�صابة اإلى الطيور 

ال�صليمة. 

ب��ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات  الإ�����ش����اب����ة   -4
parasites

ت�صبب  اأن  يمكنها  المعوية  الطفيليات 
هام  �صبب  وتكون  باالأمعاء  جمة  م�صاكل 
اأو  ه�صم  بللدون  الغذاء  مللرور  �صرعة  في 
تنتج عن  التي  للجروح  نتيجة  امت�صا�ض 
تطفلها على جدار االأمعاء وما ينتج عنها 
ي�صبب  مما  ونزيف  �صديدة  التهابات  من 
عدم قدرة الطيور على امت�صا�ض الغذاء 

ومن اأمثلتها:
الديدان االأ�صطوانية )االإ�صكار�ض(.	•
الديدان ال�صعرية )الكابيالريا(	•
الديدان االأعورية )الهتراك�ض(	•
•	Teaniasis الديدان ال�صريطية

لي�صت  الللبللالللغللة  اال�للصللطللوانلليللة  اللللديلللدان 
اللل�للصللبللب الللرئلليلل�للصللي فللي الللمللر�للض ولكن 
اليرقات يمكن اأن توؤذي الغ�صاء المبطن 
لالأمعاء م�صببة التهاب االأمعاء واالأنيميا، 
اأما الديدان ال�صعرية الكالبيالريا ت�صبب 
لالأمعاء  المبطن  بالغ�صاء  اأكثر  �صررًا 
باالأمعاء  التهابات  ت�صبب  اأن  ويمكنها 
توجد  ال  ال�صريطية  الديدان  واالأنيميا، 
�للصللديللدًا  �للصللررًا  ت�صبب  وال  بللا�للصللتللمللرار 

الدجاج  غللداء  ت�صتهلك  اأنها  عللدا  فيما 
االإ�صابة  مظاهر  اأهللم  ومللن  لها  العائل 

بالطفيليات:
يوؤدي اإلى وقف نمو وتطور الكتاكيت.	•
 تلللاأخلللر اللللبلللدء فلللي اإنلللتلللاج الللبلليلل�للض 	•

اإ�صابة  حالة  في  االإنللتللاج  وانخفا�ض 
الطيور البالغة.

 �صحوب العرف والدالية والع�صالت.	•
 احللتللقللان االأمللعللاء ونلللزف دملللوي في 	•

جدارها.
غير 	• غللذاء  ويحتوي  المدمم  الللزرق   

مه�صوم.
الت�صريحية ظاهرة   كما تالحظ ال�صفة 
تكونان  حيث  االأعورين  في  خا�ض  ب�صكل 
بمواد  اأو  بالدم  وممتلئتين  مت�صخمتين 
في  �للصللديللد  نلللزف  مللع  متجبنة  بلليلل�للصللاء 

جدارهما 

 Viral بالفريو�شات  الإ�شابة   -5
Infections

تاأثيرات  لها  الفيرو�صات  من  عدد  يوجد 
مللروِر  ب��اأ���س��ب��اب  وث��ي��ق  وارت��ب��اط  كبيرة 
لدجاج  اله�صمي  الجهاز  خللالل  الللغللذاِء 
امت�صا�ض.  اأو  ه�صم  بلللدون  الت�صمين 
 calicivirus  ، الفيرو�صات  هللذه  ومللن 
 ، adenovirus ، parvovirus ،
 enterovirus ، coronavirus ،
االعتقاد  وكان   ،togavirus، reovirus
هو  الريو  فيرو�ض  بللاأن  قريب  وقللت  حتى 
الم�صئول االأول عن اإ�صابة القناة اله�صمية 
مرور  �صرعة  ي�صبب  مما  باال�صطرابات 
ولكن وجد  منه،  اال�صتفادة  بدون  الغذاء 
الفيرو�ض قد  اأن هذا  الباحثين  كثير من 
الفيرو�صات  مع  متداخل  تاأثير  له  يكون 
بمر�ض  �صمي  ولكن ظهر مر�ض  االأخرى 
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عدم االمت�صا�ض وهو مر�ض معقد ي�صمل 
فيرو�صية  وم�صببات  الللريللو  فلليللرو�للصللات 
وبللكللتلليللريللة اأخللللرى تللوؤثللر علللللى الللجللهللاز 
واآفات  اأعرا�ض  عنه  ينتج  مما  اله�صمي 
الم�صابة  الطيور  فتجد  التغذية  �صوء 
مبكرا،  يبداأ  الذي  باالإ�صهال  ت�صاب  قد 
الري�ض،  فللي  منتظم  غير  و�صع  ويظهر 
بهتان  مع  مبكر  ك�صاح  مالحظة  ويمكن 
واالأرجللل ووجللود حالة  الراأ�ض  �صديد في 
في  وليونة  منتظم  ب�صكل  مخية  رخللاوة 
العظام مما ي�صبب عرج الطيور الم�صابة 
علية  التعرف  تم  وقد  النمو،  في  وتاأخر 
باالأمعاء  معوية  التهابات  م�صاهدات  من 
بنية  مائية  محتويات  وجود  مع  الدقيقة 

غللذاء غير مه�صوم في  ووجللود  ورغللويللة 
المخاطي  الغ�صاء  اإ�للصللابللات  االأملللعلللاء، 
البنكريا�ض  الللتللهللاب  الللغللديللة،  للمعدة 
الر�صحي، م�صامية العظام والتهاب نخاع 
العظام مع تنكرز راأ�ض عظمة الفخذ بل 

هو الذي ي�صبب التهابات المفا�صل.

 Bacterial 6- الإ�شابات البكتريية
Infections

لالأمعاء  الجرثومية  االلتهابات  يعزى 
فيرو�صية  عللدوى  اإلللى  االأحيان  اأغلب  في 
تفادي  ويمكن  بالكوك�صيديا،  اإ�صابة  اأو 
ذلك بمنع تاأثير تلك العدوى على مفاتيح 
االإ�صابة  على  وال�صيطرة  للدجاج،  النمو 
من  المناعة  نظام  يحمي  بالكوك�صيديا 

الحيوي  االأمللن  متطلبات  تطبيق  خللالل 
اللل�للصللامللل و�للصللروطلله اللل�للصللحلليللة، وعللدم 
خالل  مللن  الطيور  ت�صكين  فللي  الللتللوازن 
يوؤدي  طاقتها  من  اأكثر  المزارع  تحميل 
بكتيريا  واأي عدوى  المر�ض،  انت�صار  اإلى 
التهابات  اإلللى  تللوؤدي  اله�صمية  بالقناة 
باالأمعاء مع ظهور تنكرز ومن م�صبباتها 
البكتيريا  هلللذه   ،C. perfringens
المحيطة  البيئة  فللي  بللكللثللرة  منت�صرة 
الفلورا  ب�صفة طبيعية من خالل  وتوجد 
لللدجللاج  اله�صمية  الللقللنللاة  فللي   Flora
المر�ض  ه��ذا  ارتباط  الت�سمين،وتزايد 
خالل  متزايد  ب�صكل  ظهر  بالبكتيريا 
اإلللى عدة  راجللع  وهللذا  االأخيرة  ال�صنوات 
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عوامل هي:
اله�صمية 	• الللقللنللاة  جلللدار  فللي  تدمير 

.،Coccidiosis ب�صبب الكوك�صيديا
من 	• جللدا  عالية  لم�صتويات  التعر�ض 

الدواجن  مللزارع  في  الحية  الكائنات 
والبيئة المحيطة بها.

•	 PH في  تغير  تبعه  الغذاء  في  تغيير 
واللزوجة في الدم.

ارتفاع م�صتويات الطاقة بالعلف.	•
تحديد برامج التغذية.	•
الكثافات العالية في ت�صكين الدجاج.	•
مخلفات 	• مع  للتعامل  ال�صيئة  االإدارة 

ونظافة  ونللافللق  فر�صة  مللن  الللمللزرعللة 
عامة وقوار�ض.

التغيير في �صكل العلف المقدم للطيور 	•
)ناعم – محبب - مكعب( اأثناء دورة 

التربية.
البروتين 	• م�صادر  بع�ض  ا�صتخدام 

ت�صنيع  فللي  جلليللد  الللغلليللر  الللحلليللوانللي 
االأعالف.

االإ�للصللابللة  فللي  والتو�صع  الللتللطللور  ويللرجللع 
التلوث  اإلللى  التنكرزي  االأمعاء  بالتهاب 
اأ�صرار  ت�صبب   E. acervulina طفيل 
للقناة  الللداخللللليللة  الللبللطللانللة  فللي  بللالللغللة 
تقليل  ت�صبب  االأ�صرار  وهللذه  اله�صمية، 
مما  االأمعاء  في  المتناول  الغذاء  تدفق 
 C. لبكتيريا  نمو  �صرعة  عليه  يترتب 
التدفق  نق�ض  ب�صبب   perfringens
يعطي  مما  االأمعاء  لمحتويات  الطبيعي 
بتركيز  الممر�صة  للبكتيريا  الفر�صة 
وظهور  االأمعاء  جللدار  في  ال�صار  عملها 
يمنع  الللذي  التنكرزي  االأمللعللاء  التهاب 

االمت�صا�ض الكامل للغذاء.

Mycotoxins 7- ال�شموم الفطرية
ال�صموم الفطرية هي مركبات �صامة تنتج 
عن عفن المواد الغذائية المختلفة �صواء 
نتيجة  مركزة  مواد  اأو  خ�صنة  علف  مواد 
التي  الفطريات  من  محددة  اأنلللواع  نمو 
ظروف  تحت  ال�صموم  تنتج  اأن  ت�صتطيع 
الحبوب، عدم نظافة  تعفن  محددة مثل 
اأو تطهير اأماكن التخزين اأو وجود اإ�صابة 
اأو  النقل  و�صائل  في  تلوث  بها،  �صابقة 
هي  الفطرية  وال�صموم  التناول،  معدات 
ونمو  للفطريات،  الغذائي  التمثيل  ناتج 
بيئية  ظللروف  توفر  يتطلب  الفطريات 
في  الرطوبة  ن�صبة  زيلللادة  مثل  مللحللددة 
ملللواد الللعلللللف – الللتللخللزيللن الللللرديء – 
تلوث   – االأك�صوجين  مللن  وفلللرة  وجلللود 
ال�صموم  العلف بالفطريات، وتعتبر  مواد 
لها  يحدث  ال  ثابتة  مركبات  الفطرية 
تحلل اأو تك�صير اأثناء عمليات تجهيز مواد 
العمل  من  البد  ولذا  معا  وخلطها  العلف 
على تقليل ن�صبة اإ�صابة مكونات العالئق 
اإنتاجية  على  نحافظ  حتى  المواد  بهذه 
التلوث  مخاطر  وتقليل  الت�صمين  دجللاج 

بهذه ال�صموم.
 Aspergillus – الفطريات  وتعتبر   
اأهم  من   Fusarium - Penicillium
الفطرية  ال�صموم  تنتج  التي  الفطريات 

المختلفة.
يللنللتللج 	•  Aspergillus فللللطللللر 

.)Aflatoxines( االفالتوك�صين
كللل 	• يلللنلللتلللج   Fusarium فللللطللللر 

وملللركلللب   Zearalenone مللللن 
 2-Tو )Deoxynivalenol )DON

.Fumonisinو Toxin
مركب 	• ينتج   Penicillium فللطللر 

.Ochratoxin
ومن المهم اأن نمنع نمو العفن والفطريات 
المختلفة بمكونات العلف اأو العلف نف�صه 
بجودة  خامات  �صراء  طريق  عن  وذلللك 
والعلف  الخامات  تخزين  يتم  واأن  عالية 
جيدة  تخزينية  ظللروف  تحت  الم�صنع 
المطهرات  بع�ض  اإ�صافة  مع  ومنا�صبة، 
العفن  نللمللو  تثبيط  علللللى  ت�صاعد  الللتللي 

والفطريات. 
ال�صموم  امت�صا�ض  نتيجة  العلف  تلوث  و 
الفطرية عن طريق القناة اله�صمية ينتج 

عنه االآثار التالية:
يقلل من معدل نمو الطيور.	•
 يوؤثر في عملية التمثيل الغذائي.	•
 يوؤثر على معدل ن�ساط الغدد ال�سماء 	•

اإفلللراز  فللي  خلللللل  وحللللدوث  المختلفة 
الهرمون.

المناعي 	• ال��ج��ه��از  ن�ساط  انخفا�ض 
للدواجن.

 ف�سل في ن�ساط الكبد والكلى وتدمير 	•
في الجهاز الع�صبي المركزي.

وفى 	• الغذاء  تناول  وعدم  ال�صهية  فقد 
النهاية الموت.

 حدوث اإ�صهال متقطع.	•
 الزرق يكون به اآثار من الدماء.	•
للللللعللالج 	• اللللللدواجلللللن  تلل�للصللتللجلليللب  ال   

با�صتخدام العقاقير البيطرية.
 انخفا�ض في وزن الج�صم.	•
 خ�صونة الري�ض المغطى للج�صم.	•
 تحول الكبد اإلى كبد دهني وقد ي�صل 	•

اإلى تدمير الكبد تماما.
باالن�صداد 	• المرارية  القنوات  اإ�صابة   

مما  ال�صفراء  الع�صارة  اإفراز  وعدم 
يقلل اإفرازها باالأمعاء.
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فهي 	• كللاوي  تاأثير  ذات  ال�صموم  هذه   
الغ�صاء  على  والتهابات  حروق  ت�صبب 

الداخلي للفم والقون�صة واالأمعاء.
ال�صموم  عللن  الناتجة  الم�صاكل  وهلللذه 
الفطرية توؤثر على الفم والغ�صاء المبطن 
للقناة اله�صمية والقون�صة واالأمعاء مما 
خالل  الللغللذاء  ملللرور  فللي  �صرعة  ي�صبب 
القناة اله�صمية بدون ه�صم وامت�صا�ض 
لمكوناته مما يظهر بالتاأثير ال�صلبي على 

قطيع الت�صمين.

 Tannins 8- التانيتات
هلللي مللركللبللات تللتللواجللد حلليللن تللتللواجللد 
الللملل�للصللادر الللنللبللاتلليللة فللي الللعلللللف ومللن 
الللتللي خلللللقللهللا اهلل من  اأهللللم وظللائللفللهللا 
اجلللللهللا الللمللحللافللظللة علللللى الللنللبللات من 
االآكلة  الحيوانات  اأو  الح�صرات  بع�ض 
على  للحفاظ  و�صيلة  هللذا  وفللي  للع�صب 
النمو  تعوق  الللمللواد  وهللذه  اأي�صا،  نف�صه 
ويجب  للطيور  بالن�صبة  التغذية  وتعوق 
على  للح�صول  منها  والتخل�ض  اإزالتها 

الموا�صفات االإنتاجية المرغوبة.
و هذه المواد ذات تركيب فيتولي متعدد 
التي ترتبط  المواد  التانيتات من  وتعتبر 
الدواجن،  في  ه�صمه  وتمنع  بالبروتين 
ومللللن اأ�للصللهللر االأملللثلللللللة علللللى الللحللبللوب 
حبوب  هللي  التانيك  على  تحتوي  الللتللي 
Sorghums الذرة الرفيعة وفول الحقل 
للحبوب  الخارجية  الق�صرة  في  وخا�صة 
يرتبط  التانيك  اأن  المالحظ  واأي�صا من 
اأي�صا  بللروللليللن-  اأالأملليللنللي  الحم�ض  مللع 
 endogenous اإفللراز  في  زيللادة  ي�صبب 
االآثار  ومن   ،amino acid excretion
نتيجة  الطيور  على  تظهر  التي  ال�صيئة 
المواد  هللذه  يحتوي  علف  على  التغذية 

هلللو ظللهللور ا�للصللتلل�للصللقللاء ملللعلللوي، نللزيللف 
الغ�صاء  على  تقرح  ظهور  داخلي،  دموي 
تنكرز  ظهور  اله�صمية،  للقناة  المبطن 
للقناة  المبطن  بالغ�صاء  ميتة  واأن�صجة 
اله�صمية، اإفرازات مخاطية غزيرة، كل 
اال�صتفادة  عللدم  ت�صبب  االأعللرا�للض  هللذه 
الق�صوى من الغذاء نتيجة �صرعة مروره 

بالقناة اله�صمية.

الأمينية  الأح��م��ا���س  حت��ول   -9
Biogenic Amines

 هذه المركبات تكون موجودة بم�صتويات 
والطيور  الحيوانات  في  جدا  منخف�صة 
المجهرية،  الحية  والكائنات  والنباتات 
مرتفعة  بتركيزات  وجللودهللا  حالة  وفللي 
تللكللون ملل�للصللدر �للصللديللد اللل�للصللملليللة، هللذه 
في  الم�صاكل  من  كثير  ت�صبب  االأحما�ض 
الحرارة،  �صديدة  االأوقلللات  اأو  الف�صول 
الأن الحرارة المرتفعة ت�صاعد على زيادة 
لالأحما�ض  والمدمرة  المثبطة  البكتيريا 
توؤثر  البكتريا  وهللذه  الللحللرة،  االأمينية 
من  وخا�صة  البروتين  نوعية  على  اأي�صا 
الناتجة  واالأ�صرار  الحيوانية،  الم�صادر 
عالي  م�صتوى  به  علف  على  التغذية  عن 
من ال�صمية الناتجة عن تحول االأحما�ض 

االأمينية تكون عبارة عن:
انتفاخ في البطن.	•

تاأكل وا�صح في جدار القون�صة.	•
ا�صطرابات معوية.	•
انخفا�ض في ن�صبة معامل التحويل.	•
تدهور وا�صح في اأوزان الطيور.	•
تدهور في نظام المناعة.	•
ظهور حالة اإ�صهال �صديدة.	•
ظهور الطيور بلون �صاحب لتاأثر تكوين 	•

ال�صبغات في الجلد.
االأحما�ض  لنا  يو�صح  التالي  والللجللدول   
االأمينية  واالأحما�ض  الحقيقية  االأمينية 

المتحولة عنها:

 Gizzard القون�شة  ت��اأك��ل   -10
erosion

ال�صموم  بع�ض  وجللود  نتيجة  هذا  يحدث 
اإثر  تنتج  ال�صامة  المواد  وهذه   Toxins
اإ�صابات  اأو  بكتيرية  اأو  فيرو�صية  عدوى 
م�صحوق  ت�صنيع  عند  وخا�صة  فطرية 
مراقبة  علللدم  اأو   fishmeal ال�صمك 
ا�صتخدام  اأو  ال�صمك  لم�صحوق  الت�صنيع 
تكنولوجيا رديئة في الت�صنيع والمعاملة، 
للتاأثير  مماثل  تاأثير  له  ك�صين  التو  وهذا 
االأمينية  االأحللمللا�للض  تدمير  عللن  الناتج 
اله�صتادين  اأالأملليللنللي  الحم�ض  وخا�صة 
ملل�للصللادر  فلللي  الللمللتللوفللر   Histadine
االأحما�ض  اأكثر  وهو  الحيواني  البروتين 
تاأثر بهذا التو ك�صين لتحوله اإلى حام�ض 

Amino Acid Biogenic Amine
Histadine Histamine

Arginine/ornithine Putrecine

Lysine Cadaverine

Methionine Spermadine

Tyrosine Tyramine

Phenylalanine Phenyl ethylamine
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والذي  ال�صام،   Histamine اله�صتامين 
اإنتاج  على  التنبيه  بللزيللادة  بللدورة  يقوم 
القناة  الهيدروكلوريك في  عالي لحم�ض 
 Gizzard الللقللانلل�للصللة  وفلللي  اله�صمية 
الرئي�صي  اله�صم  ع�صو  وهللي  تحديدا 
جدارها  في  تاأكل  ي�صبب  مما  بالدجاج 
العلف  ه�صم  في  تدهور  عنه  ينتج  مما 
اله�صمية  القناة  خالل  ب�صرعة  ومللروره 
التاأثير  جانب  اإلللى  الللزرق  مع  وخللروجلله 
وهللذه  للت�صمم،  الم�صاحب  المر�صي 
من  العلف  فللي  تجنبها  يجب  ال�صموم 
خالل جودة المدخالت وخا�صة م�صادر 
م�صحوق  وبالتحديد  الحيواني  البروتين 

ال�صمك.

Rancid Fats 11- تزنخ الدهون
على علف م�صنع  الت�صمين  دجاج  تغذية 
بدهون متزنخة Rancid fats يكون اأحد 
ظواهر فقد الغذاء ومروره ب�صرعة خالل 
القناة اله�صمية وخروجه مع الزرق بدون 
الجو  في  خا�صة  ا�صتفادة،  وعدم  ه�صم 
رائحة  ذات  الدهون  تكون  عندها  الحار 
عندما  يظهر  وهلللذا  مللتللزنللخللة،  كللريللهللة 
يكون تخزينها ب�صورة غير منا�صبة وفي 
وكيفية  طريقة  مع  متوافقة  غير  اأماكن 
الغير  الللظللروف  هللذه  الللدهللون،  تخزين 
جيدة تحفز وتن�صط تفاعالت ينتج عنها 
خامات  في  المتواجدة  للدهون  تاأك�صد 
التي  ال�صائلة  الدهون  في  واأي�صا  العلف 
عند  العلف  مكونات  مللع  اإ�صافتها  يتم 
طريق  عللن  الللدهللون  وتللزنللخ  الت�صنيع، 
الحرة  الجزيئات  عنه  ينتج  البيروك�صيد 
للدهون  التزنخ  هللذا  ويحدث  ال�صاردة، 
تقليل  اإللللى  هللذا  ويللللوؤدى  الم�صبعة  غير 
معدالت الطاقة بالدهون، وتعتبر المعادن 

التفاعل  هذا  في  م�صاعد  عامل  الدقيقة 
االأك�صجين،  وجللود  في  التفاعل  ويحدث 
مللن خلللالل اإنللتللاج جللزيللئللات حلللرة، مثل 
جللزيء  اأو   ،)O2( البيروك�صيد  جللزئ 
 ،)H2O2( الهيدروجين  اأك�صيد  فللوق 
 ،)-HO( الهيدروك�صيل  مجموعة  اأو 
االأك�صدة  وم�صادات   E فيتامين  وي�صاعد 
االأخللللرى علللللى وقلللف هلللذا الللتللفللاعللل عن 
اإلى االأحما�ض  البيروك�صيد  اإعادة  طريق 
الم�صببات  هللذه  وجلللود  ومللع  الللدهللنلليللة، 
هناك  تللكللون  الللدهللون  تللاأكلل�للصللد  لعملية 
دجاج  على  جيدة  غير  ونتائج  اأعللرا�للض 
 ،Immunity الت�صمين مثل فقد المناعة
ال�صهية،  وانخفا�ض  النمو، �صعف  �صعف 
الفق�ض، و�صعف معامل  ن�صب  تدهور في 
الللتللحللويللل الللغللذائللي، ويللقلللللل مللن تركيز 
�صفار  في   Pigmentation ال�صبغات 
لجدر  حاد  تاأكل  الطيور،  وجلد  البي�ض 
واأي�صا   ،Gizzard erosions القون�صة 
حللللدوث الللتللهللابللات بلللجلللدران االأملللعلللاء 
في  تدهور  ي�صبب  كله  هذا   ،Enteritis
اقت�صاديات �صناعة الدواجن وتدمير اأي 
المجال  هذا  في  �صخها  يتم  ا�صتثمارات 
ب�صرعة  مللروره  يتم  الماأكول  الن  وذلللك 
مع  وخروجه  اله�صمية  القناة  خالل  من 

الزرق بدون الفائدة المرجوة منه.

Water Quality 12- جودة املاء
الغذائية  العنا�صر  اأهم  من  الماء  يعتبر 
حوالي  الماء  ويكون  للدواجن  الللالزمللة 
55 – 75% من ج�صم الطائر وحوالي 65 
– 75% من وزن البي�صة، يحتاج الدجاج 
توازى �صعفي  الماء  كمية من  اإلى  دائما 

كمية العلف وتختلف هذه الكمية ح�صب:
العمر. 

درجة الحرارة المحيطة. 	•
ن�صبة البروتين بالعلف. 	•
كمية ملح الطعام بالعلف.	•
مواد 	• اأو  خ�صنة  )مللواد  العلف  طبيعة 

مركزة(. 
غزارة االإنتاج.	•
التهوية 	• مللعللدات  وكللفللاءة  الجو  حالة 

والتدفئة.
من  الللمللاء  بع�ض  على  الطائر  ويح�صل 
التمثيل  من  ناتج  وهللو  داخلية  م�صادر 

الغذائي )اأك�صدة( المركبات الغذائية.
 �أ

2
 + 6 يد

2
 6 ك �أ

2
 + 6 �أ

6
 �أ

12
 يد

6
ك

في   %60 التمثيلي  الللمللاء  ن�صبة  وتللبلللللغ 
الللدهللون  فلللي   %100 اللللكلللربلللوهللليلللدرات، 
الت�صمين  دجللاج  اإن  البروتين،  فللي   %40
والللمللاء  ملللاء،   %60 على  ج�صمه  يحتوي 
دجاج  تربية  في  الهامة  المدخالت  من 
حيث  مللن  مهم  ي�صبح  ولللذلللك  الت�صمين 
وجودة  ن�صبة  الأن  وذلللك  والكمية  الجودة 
بللاللللللحللوم تللحللدد جلللودة اللللللحللم، وجلللودة 
ففي  لللمللكللونللاتلله،  تكاملية  عملية  الللمللاء 
اإثارة في  الماء يحدث  حالة تدهور جودة 
اله�صم  عملية  وت�صبح  اله�صمية  القناة 
ل�صرعة  نظرا  فعالة  غير  واالمت�صا�ض 
التلوث  مللن  نقل�ض  ولكي  الللغللذاء،  مللرور 
 bacterial contamination بالبكتريا 
على   chlorinate بالكلور  معاملته  يتم 
نحو PPM 3-1، ولذلك يف�صل ا�صتخدام 
ا�صتخدام  ويمكن  المغلق،  ال�صرب  نظام 
نظام م�صاقي الجر�ض الأنه يمكن تطهيرها 
وغ�صلها وتعقيمها ب�صهولة، كما اأنه لي�ض من 
المرغوب ا�صتخدام نظام ال�صرب المفتوح 
والمتناثر  الهالك  لكثرة  اأحللوا�للض  عبر 

والذي ي�صبح م�صدر جيد للتلوث.
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Litter Quality 13- جودة الفر�شة
فر�صة العنبر هي اأول مادة يتعرف عليها 
الكتاكيت بمجرد دخولهم عنابر التربية 
فيقوم  معها  يتعامل  خام  مادة  اأول  وهي 
وذلك  الللغللذاء  عن  فيها  باحثا  بتقليبها 
قبل اأن يتعرف بعد على العلف والماء اأو 
يكون  الغر�ض  ذلك  اأجللل  ومن  يجدهم، 
من االأهمية اأن نتاأكد بل ن�صمن اأن تكون 
الفر�صة تتمتع بم�صتوى عالي من الجودة، 
االأج�صام  تماما من  تكون خالية  اأن  على 
الغريبة اأو اأي مواد مخلوطة بها قد ت�صبب 
�صرر للقطيع، وغير معر�صة الأي �صوائل 
تحمل �صفة ال�صمية اأو ت�صاعد على تغيير 
تكون  واأن  المختلفة،  باأ�صكالها  الجودة 
مخزنة  وغير  جديدة  مللواد  من  الفر�صة 
للعوامل  معر�صة  وغير  طويلة  لفترات 
للحيوانات  ملجاأ  تللكللون  ال  وان  الجوية 
جودة  تكون  فعندما  البرية،  الطيور  اأو 
جيدة  غير  الجديد  القطيع  مع  الفر�صة 
الكتاكيت  تح�صين  مللكللان  فللي  وخا�صة 
االأول  االأ�صبوع  خالل   brooding area
ب�صبب  ت�صمم  حللاالت  هناك  يكون  فاإنه 
تناول الكتاكيت لبع�ض اأجزاء من الفر�صة 
اأثناء عبثهم بها مما ي�صبب حدوث اإثارة 
 gut اله�صمية  للقناة  المبطن  للغ�صاء 
linings في الكتاكيت وتكون النتيجة هو 
المتناول  الغذاء  ف�صل في ه�صم  بل  فقر 
عملية  خللالل  من  منه  اال�صتفادة  وعللدم 

.absorption االمت�صا�ض
االأ�صباب  نحدد  اأن  علينا  كان  هنا  ومن 
بالقناة  الللغللذاء  ملللرور  عللن  الم�صئولة 
دجاج  في  الج�صم  خارج  اإلى  اله�صمية 
الت�صمين وبدون ه�صم وامت�صا�ض فهذا 
وكاأنك  ال�صعوبة  من  �صيء  فيه  يكون 

اليمكنك  مو�صيقية  مقطوعة  ت�صمع 
في  ت�صترك  التي  االآالت  هوية  تحديد 
خروج هذه المو�صيقى ولذلك يجب على 
القائمين والمهتمين بالق�صاء على ظهور 
القت�صاديات  الللمللدمللر  الللعللار�للض  هللذا 
بفحو�ض  يقوموا  اأن  دواجن  م�صروع  اأي 
التي  االأ�صباب  كل  و�صع  تت�صمن  �صاملة 
تم طرحها �صابقا في االعتبار ومحاولة 
التاأكد من كل منها الأنها �صواء منفردة 
بدون  الغذاء  مللرور  ت�صبب  مجتمعة  اأو 
نوجه  يجعلنا  وهللذا  وامت�صا�ض  ه�صم 
يجب  وعليه  ال�صموم  اإلللى  االتللهللام  دفللة 
 toxicological طرق باب علم ال�صموم
 ،histopathology اختبارات  وعمل 
عمل  الللمللعللويللة،  الطفيليات  وتللحللديللد 
البكتيريا  نوع  لتحديد  بكتيرية  مللزارع 
وتحديد  الفيرو�صات  عللزل  الم�صئولة، 
الالزمة  الطرق  هللذه  ولكن   ، ماهيتها 
لتحديد اأ�صباب المر�ض ومحا�صرته في 
كثير من االأحيان وفي معظم ال�صركات 
ن�صيف  وبللذلللك  ب�صهولة  متوفرة  غير 
الم�صكلة  تفاقم  اأ�صباب  اإلى  قوي  �صبب 
التي  القوية  الللواعلليللة  االإدارة  ولللكللن   ،
الخطر  وقللدر  الم�صئولية  حجم  تللدرك 
ظهور  من  االإ�صتباقية  بخطواتها  تحد 
فلللاالإدارة  اأثلللارة،  وتقليل  المر�ض  هللذا 
ومبا�صر  رئي�صي  دور  تلعب  اأن  يمكنها 
اإلى  تللوؤدي  التي  االأ�صباب  تقلي�ض  في 
جعل  خللالل  مللن  وذلللك  المر�ض  ظهور 
نظيفة  بيئة  بالدجاج  المحيطة  البيئة 
االأمللهللات  مللللزارع  مللن  بللدايللة  و�صحية 
مرورا بمعامل التفريخ والتركيز الكبير 
على مزارع الت�صمين والتدريب الم�صتمر 
واالهتمام  والتح�صين  التطهير  الأطقم 

بللكلليللمللاويللات الللتللطللهلليللر واللللملللعلللدالت 
مع  وتوافقها  با�صتخدامها  المو�صي 
الللبلليللئللة والللطللقلل�للض الللمللحلليللط واإعللطللاء 
الإمكانية  الللدورات  بين  منا�صبة  فترات 
العمالة  وتثقيف  التطهير  عملية  تفعيل 
وتزويدهم  وتدريبهم  المزارع  ومديري 
مع  الوقاية،  علم  في  جديد  هو  ما  بكل 
من  العلف  في  الكامل  التحكم  �صرورة 
خللالل رقللابللة الللجللودة اللل�للصللارمللة على 
ال�صارمة  والرقابة  االأعالف  مدخالت 
الحيوي  واالأمن  الت�سنيع،  على خطوط 
خارجيا  االأعلللالف  م�صانع  فللي  الللقللوي 
�سديدة  نقاط  هناك  اأن  كما  وداخليا، 
يت�صلل منها م�صببات  اأن  ال�صعف يمكن 
طرق  ال�صيارات،  العمالة،  مثل  المر�ض 
م�صادر  الكتاكيت،  �صناديق  النقل، 
المن�صاآت  الللمللزرعللة،  مللعللدات  الللملليللاه، 
على  يجب  ولذلك  والقريبة،  المحيطة 
يبقى  اأن  الدواجن  مجال  في  يعمل  من 
المالحظة  و�صديد  اللللدوام  على  يقًظًا 
واأن يكون �صريع  تغير يحدث حوله  لكل 
الربط بين المتغيرات وبمعنى اأ�صمل اأن 
يبقى عقلة مفتوحًا على الدوام الإمكانية 
النيل  قبل  ومحا�صرتها  االأمرا�ض  قهر 
والتعامل  الم�صروع  اقت�صاديات  مللن 
وباالأ�صلوب  المنا�صب  الوقت  في  معها 

المنا�صب.
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 Prevention is better than Cureالوقـــاية خــــري من العــــــالج 
 

مع تزايد التحديات الميكروبيه التى تواجهه صناعه الدواجن وتنوعها بل وزيادة ضراوتها والتى دفعه 
القائميين على الصناعه الى زيادة التركيز على االمن الحيوى وتفعيل دوره كعامل رئيس فى الوقايه 

 والجمايه من أثرها الضار على إقتصاديات التربيه الداجنة
إمكاناتها لتحديث اسلحتنا لمواجهة تلك الجراثيم الفيروسيه منها   KBNPومن هذا المنطلق سخرت 

 والبكتيريه عن طريق
فى شكل اقراص  فواره  تذوب بالماء لمواجهة الفيروسات والبكتريا   LIFE GARD Tتتطوير منتج -1

والتى  تتحلل فى الماء الى حمض  Nadcc/sodium dichloroisocyanurateه الفعاله من بتركيبن
هيبوكلورس واسع الطيف فى قتل الفيروسات دون ان يتاثر ببقايا المواد العضويه بفاعليه تستمر اكثر من 

 خمس ساعات من الذوبان
 (لتر05على  قرص)يستخدم فى تعقيم ماء الشرب والرش على الدواجن اثناء االصابات 

حسب جودة (لتر ماء0115قرص على )كذلك فى تطهير الحظائر واالبواب والمغاطس والسيارات والمعدات
 الماء ونسبه التلوث

فهو ينظف ( جلوتالدهيد وفورمالدهيد ومركبات االمونيا الرباعيه)بتركيبته الثالثيه من   LIFE LINEمنتج  -2
 ر يكفى لعنبر واحد لت  0 اثيم بجركن واحدعضويه ويقتل الجرويتغلل داخل المواد ال

الى جانب مجموعه لقاحات متميزة سواء حى او ميت لمواجهه االنفلونزا والنيوكاسل والجامبور  والعديد  -3
 من االمراض االخرى

 باإلضافة الى الميتابلو المضاد الحيوى الواسع المدى ضد البكتريا والميكوبالزما والعديد من الفيتامينات -4
 .واالحماض االمينيه السائله 
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absorption leading to growth inhibition and loss of 
appetite and death of birds.

Also the author mention the different ways to decrease 
the dangerous effect of contamination of poultry feed 
with Aflatoxins on bird level and on feed level, where 
he discussed  the factors affecting the storage of 
poultry feed, the suitable environment for growth of 
fungus and production of Aflatoxins and the required 
measures to prevent existence of Aflatoxins in feed 
stores.

5. Principals of egg cleaning
Prof. dr. Tarek Amin Obied

      Table eggs produced in commercial poultry farms 
are subjected to contamination form the surrounding 
environment inside the poultry nest or when it come 
in contact litter or during handling , transportation and 
storage. Egg contamination decrease it validity period 
and became un fit for human consumption. 

So. Cleaning of is a perquisite to obtain healthy and 
safe eggs.

In this article the author explains the principals 
and scientific rules which must be followed by egg 
producers when cleaning table eggs.

There are two main ways for cleaning of eggs:

1. Dry technique:

This technique includes hand, mechanical and 
sand blasting methods.

These methods mainly used when there are small 
amount of dirt on egg shell, but their drawback 
that they may cause removal of external layer 
of egg shell which make eggs vulnerable to be 
broken easily. 

2. Wet (Washing) technique:

There are small and large automatic machines 
may be used for washing of eggs according to number 
of eggs.

When using wet washing method you must take into 
account several precautions such as:

·	 Type of water used, it must be clean and free from 

contaminants.

·	 Water temperature, it must be ranged from 30 – 40 
c° to avoid subjecting eggs to thermal cracking.

·	 Type of disinfectants and its concentration, there 
are many disinfectants may be added to washing 
water such as chlorine solution at concentration 
of 200 ppm, Quaternary ammonium compound 
10% or Sodium Hydroxide 2%.

6. Spotlights on digestion 
problems in broiler

Eng. Ashraf Abdulrhman Khalil

      Briefly, Incomplete digestion of food is considered 
one of the mot important problem facing broiler 
production, It takes great attention nowadays as it 
has several drawbacks on broiler production in form 
of loss of nutrient, bad feed conversion, decreased 
weight gain and increase production coast..etc

In this articles the author mentioned the symptom of 
incomplete food digestion as follows:

1. Complete indigested corn particles are seen in 
bird feces.

2. Litter humidity is highly increased.

3. The bird feces appeared green in color mixed with 
orange mucus.

4. The birds appeared pale and decreased weight 
gain with no homogeneity in the flock.

5. In post mortem examination the esophagus,  
gizzard and wall of small intestine are inflamed     

Also, the author enumerated and discussed in details 
possible causes attributed to incomplete digestion 
and male absorption in broiler which include the 
followings:

Heat stress, dietary salt in take, parasitic infestation 
specially by coccidia, viral infection specially 
(Adenovirus, Parvovirus, Calicivrus, Enterovirus, 
Reovirus, Coronavirus and Togavirus), bacterial 
infection specially Clostridia, Mycotoxins specially 
Aflatoxins, Tannins found in feed ingredient of plant 
sources, Biogenic amines, gizzard erosion, rancid 
fats, bad water quality and bad litter quality.

Main topics
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1. New generation of vaccine 
stabilizers

Innovative solutions for 
maximizing benefits of vaccination 

of poultry via drinking water
Prof. dr. Salah S. Abdel rhman
     In this article the author reviewed new generation of 
vaccine stabilizers used for protection of live vaccines 
during drinking water vaccination of poultry.

Types, composition and mode of action of different 
kind of vaccine stabilizer are discussed in detail.

New generations of live vaccines stabilizers have 
many advantages over traditional vaccine stabilizer 
(skimmed milk)  as follows:

·	 They have quick action in reducing the harmful 
effects of disinfectants and oxidizing substances in 
drinking water.

·	 They adjust the (PH) to the suitable degree.

·	 They equivalent salts present in the drinking water.

·	 They have dyes which often blue color that stained 
the water in the water lines which facilitate tracking 
of the vaccine in the water lines and distinguish 
birds that have been vaccinated.

·	 Assist in evaluation of efficiency of vaccination 
process more accurately.

·	 They are quickly soluble in water and not forming 
deposits that obstruct the drinking water lines or 
pipes.

·	 Easy to adjust the dose used in the vaccination 
process, where they are presented in form of 
tablets or bags intended for special quantity of 
drinking water and not need any equipments for 
preparation.

·	 Stimulating the immune system of birds for vaccine.

2. Diseases threaten poultry 
industry

Dr. Nabil Khoury

     Herein the author discussed some important poultry 

diseases which threaten poultry industry as well as 
human health worldwide.

This article focused on what is could reemerging 
diseases which disappeared for long time and recently 
reappeared again in modern poultry industry by an 
unusual rate or different virulence.

The article covered some different kinds of reemerging 
poultry disease such as viral diseases (Avian influenza 
viruses, particularly H7 and H5 subtypes), bacterial 
diseases (Ornithobacterium Rhinotracheale, Necrotic 
enteritis and Clamydiosis) and parasitic diseases 
(Histomoiasis) in addition to diseases that causes 
food poisoning to human particularly salmonella , 
campylobacter and E.coli. 

The causes of reemergence of these diseases, factors 
affecting its reappearance, availability of medications, 
advances in treatment, field and laboratory diagnosis, 
prevention and control programs for these diseases 
are discussed in detail.

3. Mycoplasma The writer in brief
4. Dangers of Aflatoxins in poultry 

rations
Dr. Ezz Eldeen Adam Babkir

     Poultry feed is considered the most costly item 
in poultry production as it is about (60- 70%) of the 
total production cost, so keeping of poultry feed in 
good quality and protection it from spoilage is very 
important.

Among many causes of feed spoilage during storage 
mycotoxins considered the most frequent cause of 
feed spoilage. there are more than (200.000) fungus 
among them about (50) fungus are causing problems  
for animals and human and secreting about (350) 
different kinds of toxins, from which the most famous 
one is  Aflatoxin which causes numerous problems for 
poultry.

In this article the author briefly mentioned different 
kinds of Aflatoxins and their serious effects on poultry 
which include the (Damage of liver cells causing 
metabolic disorder, immunosuppressive effect on 
poultry immune system, carcinognic effect, damaging 
of epithelium lining the intestine causing male 
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The important development and rapid growth achieved by the agri-
cultural sector in the kingdom of saudi arabia during the last two decades.
Partcularly the animal resourses segment from which appeored the fastest 
growing the poultry sector as a result of the support and governmental 
aids policies which are followed by these countries in form of financial 
funds and agricultural lands for establishing the projects.

On the other hand despite that development. which wasnt 
accompanied neither with an advancement in the fiend of settlement of 
technology necessary for operating and devolving this important sector. 
Nor establishing veterinary medicines and vaccines plants.

In fact the poultry industry needs continuous developing and 
growing in field of medicines and vaccines that neccssary for protection 
against out break of diseases ofien happened and introductinon of new 
pathogens as a result of development of the industry and discovering 
now pathogens which need madications pathology.Pharmacology and 
poultry medicin.

If we look at the arab countries we shall realize that the area is 
poor in existing veterinary medicines and vaccines factories and this 
lead the area to be the biggest importer for these products.According to 
the available statistics the gap in the poultry vaccines is estimated with 
approximately 90%of the area requirements.

According to a study done by the arabian company of the animal 
resourses development the requirements of the poultry projects in the 
gulf area of poultry live and killed bacterial and viral vaccines are 7 
billions and 536 million respectively.These vaccines completely 
imported from the outsides.Also the area need 5000 tons of veterinary 
medicines and disinfectants most of which imported either in the form of 
ready medicines)finished or repacked(or in the form of active ingredients 
which are combined locally.

Atpresent we are in great need to invest in this vital field which is of 
high economically use thanks to the increasing demands and absence of 
competitors adding to that the possibility of export to the Surrounding 
countries.

The saudi government policies encourage investment in the fild 
of manufacturing of the veterinary medicines and vaccines and other 
related products such as feed, feed additives. Disinfectant... Etc.The 
update statistics states that

Marker share show the shart of the national factories working in field 
of veterinary medicines now is about 15% while the consumption for 
these products in the saudi market obout 350 million riyals of which the 
poultry share is about 170 million riyals.

in
vi

ta
tio

n 
fo

r 
in

ve
st

m
en

t 






