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ــذه الـــمـــجـــلـــة تـــعـــبـــر عــــن رأي كــاتــبــيــهــا ــ ــاالت الـــــــــــواردة فــــي هــ ــقــ ــمــ الــ

إفتتاحية العدد
حقبة  ــم  ــال ــع ال يــشــهــد 
ــر مــســبــوقــة  ــي تـــغـــيـــرات غ
البيئة  في  النطاق  واسعة 
الطبيعية، حيث يتم التعامل 
ــوارد  ــم ــن ال ــع الــعــديــد م م
ــيــعــيــة عـــلـــى كــوكــب  الــطــب
األرض على أنها »مشاع« ، 
فيعتقد البشر أن لهم الحق 
ــواردهــم  ــي اســتــهــاك م ف
بحرية وإعادة نفاياتهم إلى 

البيئة دون التقيد باألنظمة البيئة السليمة.
ولذلك فإننا نواجه معضلة خطيرة ، فاألشخاص 
الكسب  لتعظيم  النفس  ضبط  دون  يتصرفون  الذين 
الشخصي قصير المدى يمكن أن يتسببوا في ضرراً 
النهاية  وفي   ، ولألخرين   ، للبيئة  كارثياً  المدى  بعيد 

ألنفسهم ايضاَ.
وافرة  أدلة  الماضية  القليلة  العقود  أظهرت  وقد 
والتجارة  والطقس؛  والمناخ  البيئية  النظم  تأثير  على 
الميكروبات  بيئة  على   - وتــآزرًيــا  فــردًيــا   - الدولية 
وناقات وخزانات األمراض الحيوانية؛ وطرق انتقالها 
وايضاً على ظهور األمراض المعدية وانتشارها، فعلى 

سبيل المثال:

الممارسات الزراعية الحديثة المكثفة المرتبطة 	 
بتزاحم القطعان الموجودة في العديد من مزارع 
الدواجن - وهو نظام بيئي ال يمكن أن يوجد في 
هائلة  كميات  عنه  ينتج  والذي   - أبداً  الطبيعة 
من المخلفات يخلق العديد من الفرص النتشار 
المسبب المرضي بين عوائل كثيرة، وانتشارها 

بين مشاريع الدواجن.

تؤدي 	  البرية  الطيور  بصيد  المرتبطة  االنشطة 
أنواع  من  كبيرة  بمجموعة  االتصال  إلى  حتماً 
على  كبيًرا  خطًرا  تمثل  والتي  البرية،  الطيور 
للبشر  أنفلونزا الطيور  العدوى بفيروس  انتقال 

أو انتقاله إلى مشاريع الدواجن.

بمدخات 	  المرتبطة  الدولية  والتجارة  السفر 
في  كبير  دور  لها  الدواجن  صناعة  ومخرجات 
انتشار أمراض ذات خطورة كبيرة على صناعة 

الدواجن مثل إنفلونزا الطيور عالية اإلمراض.
العوامل  بها  تؤثر  التي  الكيفية  فهم  اكتسب  لقد 
البيئية بشكل مباشر وغير مباشر على ظهور وانتشار 
األمراض المعدية عبر المكان والزمان أهمية عالمية 
للوقاية من تلك األمراض، األمر الذي يتطلب مشاركة 
الدواجن  بصناعة  صلة  لهم  من  جميع  بين  جماعية 
للتعامل مع االنظمة البيئة بالشكل المناسب والمسؤول 
والذي يساعد على التحسن في الجاهزية والقدرة على 
المراقبة والكشف واالستجابة للتهديدات الميكروبية 

الناشئة على تطور ونمو صناعة الدواجن.
رقم اإليداع: ١٤٣6/٢٩١٢ ردمد: 6٩٨٠-١65٨
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بقلم: أحمد البشايرة
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OF SKIN AND MUCOSA

Improves feathering, skin condition and foot pad health 

Supports efficacy of medication and vaccination

Supports immunity

POULTRY

LIQUISHINE

Feed Safety for Food Safety®LIQUID APPLICATION

LIQUIVIT STRONG LIQUIPHOS

Liquid

AD3E 
100,20,20

Multivitamin +
Amino Acids Probiotic Enzyme Toxin Binder

Phosphorus 
144 g

Vit. E 150 g
Sel. 100 mg

Vit. B Complex,
Vit. K, A. A+

 Minerals

Liquid Feed Additive

W. S. P.

Feed AdditiveFeed Additive

Liquid Liquid

GALLIPRO TECHNOZYME B.I.O.TEX

RESCUEKIT PRO

ACTIVITON

BIOVIT. E - SEL

LIQUIVIT STRONG LIQUIPHOS

Liquid

AD3E 
100,20,20

Multivitamin +
Amino Acids Probiotic Enzyme Toxin Binder

Phosphorus 
144 g

Vit. E 150 g
Sel. 100 mg

Vit. B Complex,
Vit. K, A. A+

 Minerals

Liquid Feed Additive

W. S. P.

Feed AdditiveFeed Additive

Liquid Liquid

GALLIPRO TECHNOZYME B.I.O.TEX

RESCUEKIT PRO

ACTIVITON

BIOVIT. E - SEL



Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH
Küstermeyerstr. 16 · 49393 Lohne · Germany
Phone: +49 4442-92890 · www.biochem.net

Mode of action
LiquiShine has been developed to promote resistance and 
integrity of skin and mucosal membranes. Wet litter, skin 
lesions and a weakened immune system can lead to foot 
pad dermatitis, affecting animal welfare and consequently 
meat quality. A supplementation of trace minerals, biotin 
and betaine can help to meet the increased needs of 
affected flocks or those that go through the molting 
process. 

In the formulation of LiquiShine, a special focus is given 
to zinc, a trace element that is known to be essential for 
the function of skin and mucosa, various enzymes as well 
as the immune system. 

Both biotin and methionine are needed for keratin 
synthesis, a structural protein that is a key material of 
epithelial cells as well as feathers. A deficiency is linked 
to poor feathering and skin disorders.

The contained betaine supports the intestinal function. 
It helps to reduce fecal water losses while the resorption 
of nutrients is improved.

LiquiShine supports your flock:

During and after vaccination
In times of higher risk for foot pad dermatitis
During molt

LiquiShine supports the function and integrity of skin, 
feathers and immunity. Its combination of chosen 
ingredients helps to increase the performance of your 
animals.

YOUR SOLUTION FOR HEALTHIER SKIN 
AND BRILLIANT FEATHERS

LIQUISHINE
POULTRY
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ــى  ــاك مجموعــه مــن العوامــل اعزائ ــل اى شــى هن قب
ــى  ــان وحت ــر االم ــى ب ــدوره ال ــر للخــروج بال ــد ان تتواف الب
ال نحمــل ســبب فشــل او نجــاح الــدورة علــى احــد العوامــل 
الــى مربــى  مــا يرجــع  العوامــل  دون االخــر ومــن هــذه 
الدواجــن نفســه ومــدى اختيــاره للعمالــه فــى مزرعتــه وهــل 
هــوالء العمــال علــى درجــه جيــده مــن الخبــره فلقــد وجــد 
اعزائــى المربيــن ان معظــم المشــاكل فــى العنابــر تبــدا 
ــى او مــن العامــل  اوال بمجموعــه مــن االخطــاء مــن المرب
علــى حــده ومنهــا علــى ســبيل المثــال التطهيــر وكفائتــه 
ــا كمــا توجــد بعــض العوامــل المرتبطــه  ــه وجودته والتهوي
)مغلقــة-  النوعيــة  حيــث  مــن  المزرعــة  عنابــر  ببنــاء 
الوقائــي  الحيــوي  االمــن  لشــروط  وتحقيقهــا  مفتوحــة( 
المناســبة التــي تكفــل عــدم دخــول مســببات االمــراض الــي 
داخــل مســاكن تربيــة الدجــاج كمــا توجــد عوامــل ايضــا 
تعــود الــي الصــوص نفســه الــذي ســوف يتــم تربيتــه ومــدي 

توافــر مناعــات اميــه مناســبة بــه تحميــه مــن االمــراض 
خاصــة فــي الفتــرة المبكــرة مــن حياتــه ومــدي خلــوة مــن 
 Hatchery borne الفقاســة  عبــر  المنقولــة  االمــراض 
ــة مبكــرة  ــي قــد تنهــي دورة التســمين نهاي diseases  والت
االخــري  العوامــل  مــن  العديــد  بجانــب  ســعيده   وغيــر 
التــي ترجــع الــي قطيــع االمهــات مصــدر الصيصــان التــي 
ســوف يتــم تربيتهــا كمــا يجــب ان ال نغفــل العوامــل التــي 
تعــود الــى العائــق او االعــاف التــي ســوف يتــم تغذيــة 
الدجــاج عليهــا ومــدي الدورالهــام التــي تقــوم بــه فــى بنــاء 
الجهــاز المناعــى والعضلــى والوزنــى للصيصــان خاصــة 
ــة  ــك اال اســتيراد غالبي ــي ال نمل ــا العرب ونحــن فــي عالمن
مكونــات هــذه االعــاف مثــل الــذرة الصفــراء والصويــا 
وخافــة مــن المكونــات ويكفــي ان ننــوه الــى احــد اهــم 
المشــاكل المرضيــه التــي ترتبــط بجــودة االعــاف هــي 
الســموم الفطريــة Mycotoxins واثارهــا التراكميــة التــي 

أهم أمراض
دورة تسمين الدجاج الالحم

د/ هاني محمد شتا
E.mail: hany_shita2000@yahoo.com ،دكتوراه- أخصائي الوبائيات

دورة تسمين الدجاج الاحم هي مدة تربية الدجاج الاحم داخل عنبر التسيمن من لحظة استقبال الصيصان عمر يوم 
واحد وحتي انتاج دجاج يبلغ وزنه من ١.٨٠٠ كجم الى ٢.٠٠ كجم وتمتد من ٣5 -٤٢ يوماً حسب العديد من العوامل 
منها سالة الدجاج ونوعية االعاف التي تمت التغذيه عليها ونحن هنا ال نبالغ في استخدام لفظ تربية الدجاج 
لتوضيح وترسيخ مفهوم الرعاية واالهتمام الن الدجاج يحتاج كما يحتاج ابنائنا الي كامل الرعاية واالهتمام بكل ما 
يتعلق به من تفاصيل فا يمكن مثا تاخير موعد التحصين ضد االمراض وال يمكن التفريط في تفاصيل النظافة 
وتوفير البيئة الصحية المناسبة من حيث التهوية وخافة من التفاصيل الدقيقة التي يجب االهتمام بها بعناية فائقة 

حتي نصل بدورة التسمين الى بر االمان ونجني ثمارها االقتصادية المرجوه.
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قــد تتســبب فــى فشــل دورة التســمين وتدميــر المــردود 
االقتصــادي المرجــو منهــا.

العمليــة  تلــك  معقــدة  هــي  كــم  يتضــح  وممــا ســبق 
الخاصــة بتربيــة الدجــاج مــن حيــث كــم العوامــل المؤثــرة 
فيهــا ومــدي تداخلهــا بعضهــا مــع بعــض ولكــن هــذا ليــس 
كل شــيء فهنــاك اخيــرا وليــس أخــراً العوامــل التــي تتعلــق 
باالمــراض التــي قــد تصيــب الدجــاج خــال دورة التســمين 
ومــا يتعلــق بذلــك مــن اســتخدام التحصينــات واالدويــه 
خــال الــدورة لتحقيــق هــدف تجنــب هــذه االمــراض او 
ســرعة التعامــل الصحيــح معهــا حــال حدوثهــا للتقليــل 
قــد  التــي  المدمــرة والخســائر  قدراالمــكان مــن االثــار 
تتســبب فيهــا هــذه االمــراض لــدورة تســمين الدجــاج وهــذا 
مــا ســوف نحــاول ان نتناولــه بشــكل مبســط قدراالمــكان 
كنــوع مــن التوعيــه لمربــي الدواجــن وكتذكــرة للزمــاء 
مــن االطبــاء البيطرييــن العامليــن فــي مجــال االشــراف 
علــى مشــاريع الدواجــن خاصــة مشــاريع تســمين الدجــاج 

الاحــم.

تتعــرض دورة تســمين الدجــاج الاحــم الــي العديــد 
مــن االخطــار المرضيــه التــي قــد تهــدد اســتمرارها بشــكل 
انــه مــن  كامــل - فــي اســواء االوضــاع- ولكننــي اجــد 
المناســب قبــل الخــوض فــي تفاصيــل هــذه االمــراض ان 
اعــرج بشــكل ســريع علــى اهــم طــرق وصول هــذه االمراض 
الــي الطيورلمــا لهــذا مــن اهميــة فــي فهــم ديناميكيــة 
االصابــة باالمــراض وكيفيــة تجنبهــا قــدر االمــكان وهــو 
ــد  ــث يوجــد العدي ــى باالهتمــام حي ــد الهــدف االول بالتاكي
مــن هــذه الطــرق منهــا مــا هــو لــه عاقــة بالطائــر نفســه 
وماء...الــخ  وهــواء  غــذاء  مــن  بــه  المحيطــة  البيئــة  أو 
 Egg borne ــق البيــض ومــن هــذه الطــرق اوال: عــن طري
diseases: فهنــاك مــن االمــراض كالســالمونيا واإلســهال 
االبيــض والميكوبازمــا تنتقــل مــن االمهــات المريضــه 
اوالحاملــة للعــدوى للجنيــن وهــو مــا زال بداخــل البيضــة 

ليفقــس مريضــا او حامــا للمــرض. 

ثانيــا: االمــراض التــي تنتقل عــن طريق معامل التفريخ 
ــا  ــي ســبق ذكرهــا وهن Hatchery borne diseases:  والت
تنتقــل العــدوى مــن الصيصــان المريضــه الــى الصيصــان 
الســليمة عنــد الفقــس أثنــاء تواجدهــم داخــل المفقســات 

 e-coli - ومثــال لتلــك االمــراض )مــرض التهــاب الســرة
- الســالمونيا( وغيرهــا. ثالثــا: االمــراض التــي تنتقــل 
وتكــون   :House borne diseases العنابــر  طريــق  عــن 
غالبــا نتيجــة عــدم االهتمــام بنظافــة وتطهيــر العنابــر قبــل 
اســتام دفعــات الصيصــان الجديــدة حيــث يــؤدي ذلــك 
الــى االصابــة بعــدوى الكثيــر مــن االمــراض التــى قــد تكــون 
مســتوطنه مــن دورات ســابقة فــى العنبــر وتكــون مصــدرا 
لعــدوى الطيــور الســليمة وتحــدث تلــك الظاهــرة عــادا مــع 
كثيــرة  اخــري  Gumboroوأمــراض   الجامبــورو  مــرض 
ولذلــك يجــب االهتمــام بنظافــة وتطهيــر العنابــر جيــدا 
ــدة. رابعــا: االمــراض  ــة دفعــات جدي ــدء فــى تربي ــل الب قب
وهــي   :Air borne diseases الهــواء  عبــر  المنقولــة 
االمــراض التنفســية التــي تنتقــل مــن الطيــور المصابــه 
الــى الطيــور الســليمة عــن طريــق انتشــار ميكروباتهــا مــع 
الــرزاز الخــارج مــن هــذه الطيــور مــع العطــس أو الســعال 
ثــم تنتشــر فــى الهــواء داخــل العنبــر ومــن أهــم االمــراض 
التــى تنتشــر عــن طريــق الهــواء مــرض الكوريــزا وكوليــرا 
ــة. خامســا: االمــراض  الدواجــن والتهــاب الشــعب الهوائي
المنقولة عن طريق الزرق Fecal borne diseases: كثيرا 
مــا نجــد ان زرق الطيــور يكــون مصــدرا لتلــوث الفرشــة 
الحويصــات  او  البويضــات  تفــرز  مــا  كثيــرا  ان  حيــث 
المســببة لبعــض االمــراض مــع الــزرق وبالتالــى تنتشــر تلك 
االمــراض مثــل الكوكســيديا واإلســهال االبيــض عــن طريــق 
الفرشــة الملوثــة لــذا يفضــل االهتمــام الدائــم بنظافــة 
الفرشــة وجفافهــا وتغييــر االجــزاء المبتلــة منهــا دائمــا 
وبصفــة دوريــة. سادســا: االمــراض المنقولــة عــن طريــق 
الطيورالبريــة wild birds: معظــم الطيــور البريــه تكــون 
حاملــه لكثيــر مــن االمــراض دون ان تصــاب بهــا او تظهــر 
االمــراض ويمكنهــا  لهــذه  االكلينيكيــة  االعــراض  عليهــا 
نقــل المــرض الــى طيــور اخــرى ســليمة لتصــاب األخيــرة 
بالمــرض وكذلــك بعــض الطيــور التــي فــى فتــرة نقاهــة مــن 
بعــض االمــراض تكــون خــال هــذه الفتــرة مصــدراً للعدوى 
كمــا فــى حالــة الكوليــرا والكوريــزا وغيرهــا مــن االمــراض 
وبالتاكيــد ليســت هــذه هــي كل طــرق انتقــال االمــراض 
للدواجــن ولكنهــا االغلــب واالكثــر شــيوعا وخطــرا علــى 
صحــة الطيــور التــي يتــم تربيتهــا بشــكل مكثــف داخــل 
ــى  ــب المشــرف عل ــي تمكــن الطبي مشــاريع الدواجــن والت
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ــي  ــن الخطــر ليســتطيع تاف ــد مكام ــن تحدي المشــروع م
ــة منهــا. حــدوث االمــراض والوقاي

انتقــال  لطــرق  الســريع  االســتعراض  هــذا  وبعــد 
االمــراض للطيــور أرى انــه مــن المناســب ان اقــوم بعــرض 
ــد الدواجــن  ــات الصحــة والمــرض عن ســريع الهــم عام
حيــث انــه مــن الصعــب ان يتعــرف المربــي او المســئول 
عــن المشــروع علــى المــرض مــن دون ان تكــون لــه معرفــه 
ــدة بالوضــع الصحــي الطبيعــي والســليم ومــن  ــه جي ودراي
ــى  ــر طــارئ عل ــز اي تغي ــه تمي ــة يمكن خــال هــذه المعرف
الوضــع الصحــي للدواجــن مــا يمكنــه مــن ســرعة التدخــل 
مرحلــة  فــي  الدخــول  وعــدم  االنتاجيــة  الــدورة  النقــاذ 
بالشــكل  وتتعقــد  الصحيــة  المشــكات  فيهــا  تتفاقــم 
الــذي يصعــب أو يمنــع حلهــا بشــكل كامــل ومــن اهــم هــذه 
العامــات الصحيــة اوال: الوقفــة Posture: حيــث يقــف 
الطائــر فــي الوضــع الصحــي الطبيعــي بشــكل منتصــب 
Erected مــع رفــع الــرأس والذيــل  بينمــا فــي الحــاالت 
المرضيــة  يكــون الــرأس قريــب مــن الجســم مــع تدلــي 
ــا يمكــن ان يحــدث  ــا األجنحــة لألســفل كم ــل وأحيان الذي
التــواء العنــق مــع وضــع الــرأس للخلــف أو علــى الظهــر 
أو بيــن األرجــل. ثانيا:الــرأس Head: حيــث فــي الوضــع 
الطبيعــي يكــون كل مــن العــرف والداليتيــن بلــون أحمــر 
وفتحتــي  متنبهــة  والعيــون  ممتلــئ  الوجــه  ويكــون  فاتــح 
الســيانات  مــن  وخاليتيــن  نظيفتيــن   Nostrils األنــف 
المرضيــه  الصــورة  فــي  بينمــا    Exudate االلتهابيــة 
يمكــن ان ياحــظ انكمــاش العــرف والداليتيــن وان تكــون 
شــاحبة اللــون أو مائلــة للزرقــة كمــا ياحــظ ضعــف الوجــه 
وكســل العيــون والتــي يمكــن أن تكــون مفتوحــة جزئيــا 
وفتحتــي األنــف أحيانــا تكــون مكســوة بقشــرة والعيــون 
دامعــة وتكــون الجيــوب Sinuses  ممتلئــة باإلفــرازات.

ثالثــا: البنيــة العضليــه  Musculatures: حيــث ياحــظ 
عنــد االمســاك بالطائــر الســليم صحيــا أن لــه وزن جيــد 
وعنــد معاملتــه باليــد يكــون لــه القــدرة علــى المقاومــة 
والحركــة بينمــا الطائــر المريــض فياحــظ عليــه فقــدان 
للــوزن والقــوة بجانــب تقلــص وانكمــاش لعضــات الصــدر 
مــا يعطــي مظهــر الصــدر الرقيــقThin Breast. رابعــا: 
األرجــل واألقــدامLegs and Feet: حيــث يكــون وضعهــا 
لهــا  المغطيــة    scales الحراشــف  تكــون  أن  الطبيعــي 

األرجــل  تكــون  وان   Waxy لمعــة شــمعية  وذات  نظيفــة 
ممتلئــة والمفاصــل ناعمــة وبــاردة الملمــسCool  بينمــا 
ياحــظ فــي الوضــع المرضــي جفــاف األرجــل مــع بــروز 
 Warm األوتــار وتضخــم المفاصــل وتكــون دافئــة الملمــس
 Crusted مــع تشــقق أســفل القــدم أو يكــون مكســو بقشــرة
أو متلــون بلــون غيــر طبيعــي Discolored  مــع تضخــم 

الحراشــف وأخذهــا الملمــس القشــري.

خامســا: الريــشFeathers: والــذي يظهــر فــي الشــكل 
 Neat ــب ــي بملمــس ناعــم Smooth  وبشــكل مرت الطبيع
ــر  ــي شــكله المرضــي وغي ــر ف ــا يظه ــف clean بينم ونظي
وتكــون    Not Preened مرتــب  غيــر  بشــكل  الطبيعــي 
األريــاش ملتفــة Fluffed للخــارج أو متكســرة  Broken مع 
وجــود تبقــع Staining فــي منطقــة البطــن ويبــدو الطائــر 
بشــكل عــام منتفــش Ruffled. سادســا: الشــهية لــألكل 
والعطــش  Appetite and Thirst: تــأكل الطيــور الســليمة 
وتشــرب بشــكل متكــرر Frequently  بينمــا تعانــي الطيــور 

المريضــه مــن فقــدان الشــهية أو العطــش الشــديد.

ومــن اهــم عامــات الصحــة في الطيــور واكثرها تميزا 
 :Respiration وداللــة علــى االمــراض ســابعا: التنفــس
غيــاب  الطبيعــي  الصحــي  الوضــع  فــي  ياحــظ  حيــث 
األصــوات عنــد التنفــس ويكــون التنفــس مــن خــال فتحتــي 
األنــف وبالــكاد تاحــظ حركــة جدارالبطــن عنــد التنفــس 
مــع اعتبــار انــه عندمــا ترتفــع درجــة حــرارة الحظيــرة عــن 
٨5 درجــة فهرنهايــت تتنفــس الطيــور البالغــة الســليمة 
عندهــا عــن طريــق الفــم أمــا الطيــور الفتيــة فيحــدث 
ذلــك لديهــا عنــد درجــة حــرارة ١٠٠ فهرنهايــت بينمــا 
فــي حالــة حــدوث حــاالت اصابــة مرضيــه مثــل االمــراض 
صــوت  وجــود  ياحــظ  المثــال  ســبيل  علــى  التنفســيه 
قرقعــة Gurgling  مــع ســرعة التنفــس Rattling   او 
تنفــس مكبــوت او لهــاث Gasping وحينهــا يمكــن ماحظة 

ــد التنفــس. ــة جــدار البطــن عن ــور حرك ظه

واخيــرا وليــس اخــرا فهنــاك واحــدة مــن اهــم دالالت 
الصحــة والمــرض فــي الطيــور اال وهــي ثامنــا: الــزرق 
الحالــة  فــي  يشــاهد  والــذي   :Fecal matter البــراز  أو 
الطبيعيــة بلــون رمــادي    Gray او بنــي Brown  مــع 
أجــزاء بيضــاء ويكــون علــى شــكل كتلــة لهــا شــكل قطــرات 
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Drops لهــا قــوام لــزج Sticky وليــس قاســي Firm  كمــا 
يمكــن أن تكــون هــذه القطــرات المــارة مــن المجمــع رغويــة 
Frothy بينمــا يظهــر الــزرق او البــراز فــي شــكله  المرضي 
بلــون أبيــض حليبــي Milky او بلــون  أخضــر  Green  او 
بلــون أصفــر Yellow  او أحمــر Red  ويظهــر علــى شــكل 
قطــرات إمــا ســائلة Liquid بشــكل زائــد عــن الطبيعــي أو 
تكــون لزجــة بشــكل زائــد عــن الطبيعــي وليســت قاســية. 
وبهــذا االســتعراض المبســط يكــون المتابــع لتربيــة الطيور 
ســواء كان مشــرفا علي الحظائر او احد العاملين او حتي 
صاحــب المشــروع قــادرا علــى تميــز الحالــة غيــر الطبيعية 
للطيــور مــا يــدل علــى وجــود حالــة مرضيــه يجــب حينهــا 
اســتدعاء الطبيــب البيطــري المتخصــص والــذي ســيكون 
عليــه دور هــام فــي تشــخيص الحالــة المرضيــه تشــخيصا 
ــذه  ــاج المناســب له ــج الع ــا ووصــف برنام ــا مبدائي حقلي
اتخاذهــا  الواجــب  االجــراءات  باقــي  وتحديــد  الحالــة 
ــا وفــي  ــى تداعياته ــه وعل ــة المرضي ــى الحال للســيطرة عل
ــى  ــي اللجــوء ال ــب مضطــرا ال ــك ســيكون الطبي ســبيل ذل
واحــدة مــن اهــم ادوات تشــخيص امــراض الدواجــن اال 
وهــي التشــريح التشــخيصي لعينــات مــن الطيــور النافقــة 
ان وجــدت او الطيــور التــي تظهــر عليهــا دالالت وعامــات 
طريــق  عــن  ســليم  تشــخيص  الــي  وللوصــول  المــرض 
التشــريح البــد ان يكــون معلومــا لــدي الطبيــب الشــكل 
الســليم لألعضــاء الداخليــه للطائــر حتــى يســتطيع ان 
يميــز االعضــاء التــي ســوف تظهــر عليهــا افــات مرضيــه 
ويسترشــد بمدلــوالت هــذا االفــات فــي التشــخيص ويوجد 
بالصــورة رقــم )١( توضيــح العضــاء الطائــر الداخليــه 
الســليمة ولننتقــل ســريعا الــي اســتعراض الهــم االمــراض 
التــي قــد تصيــب الدجــاج الاحــم اثنــاء دورة التســمين 

وهــي:

مرض اجلامبورو 
والــذي ســمى بهــذا االســم تبعــا للمــكان الــذي اكتشــف 
بــه وأول مــا ظهــر عام ١٩5٧ والمســبب المرضى فيروســي 
ويســمي   Birna virusويتكــون مــن شــريطين مــن الحمض 
النــووىRNA والمــرض يصيــب أساســا الجهــاز المناعــى 
فــي الطيــور ويهلــك الخايــا الليمفاويــة B-Cell وتختلــف 
حــدة االصابــة فــي الطيــور حســب عمــر حــدوث االصابــة 
فعنــد حــدوث االصابــة تحــت عمــر ٢١ يــوم يعمــل المــرض 

علــى تثبيــط كامــل للجهــاز المناعــى بحيــث اليســتعيد 
الجهــاز المناعــى نشــاطه مــرة اخــرى بينمــا اذا حدثــت 
االصابــة للطيــور فــوق عمــر ٢١ يــوم  فقــد يحــدث شــفاء 

ويســتعيد الجهــاز المناعــى قدرتــه مــرة اخــرى.

هــي  بالمــرض  لاصابــة  عرضــه  االكثــر  والطيــور 
الدجــاج )تســمين وبيــاض( والقطعــان البلديــة )فيومــى 
وساســو( وال تنتقــل العــدوى رأســيا بينمــا تنتقــل العــدوى 
بيــن  المباشــر واالحتــكاك  أفقيــا عــن طريــق االتصــال 
المصــاب والقابــل للعــدوى والغيــر مباشــرعن طريــق الزوار 
او الغــذاء والمــاء الملــوث بالفيــروس وتظهــر األعــراض 

صورة رقم )١(

صورة رقم )٢(
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فجــأة حيــث يصبــح القطيــع عصبيــا والصيصــان المصابــة 
معــدل  ويقــل  الريــش  وانتفــاش  الخمــول  عليهــا  يظهــر 
ســحب العلــف ويرقــد الطائرعلــى االرض ويطأطــا رأســه 
ألســفل - اســهال ابيــض اللــون - ومنطقــة المجمــع تبتــل 
نتيجــة االســهال المســتمر - اجهــاد نتيجــة فقــد االمــاح 
المعــادن نتيجــة االســهال وفتــرة المــرض مــن يــوم الــى 6 
ــه  ــوق ل ــى النف ــوق ومنحن ــدالت النف ــل بعدهــا مع ــام وتق اي
شــكل مميــز وياحــظ إن بــدارى التســمين اكثــر تأثــرا 

بالمــرض وعــدوى الجامبــورو.
الصفة  هي  المرض  تميز  التي  االعــراض  اهم  ومن 
التشريحيه والتي يمكن من خالها اكتشاف وجود التهاب 
وعلى  الفخذ  عضات  على  نزيفيه  نقط   - االمعاء  في 
بين  الفاصل  الخط  نزيفية في  الصدر - نقط  عضات 
العرض  لهذا  المسبب  والنوع  والقونصة  الغدية  المعدة 
نزيفية  نقط  تحدث  كما   Classical بالكاسيكي  يعرف 
في  نزيفية  ونقط  الغدية  المعدة  من  االسفل   ٣/١ في 
غدة البرسا وتكون مميزة للمرض حيث تتضاعف البرسا 
بمواد مخاطية  وتتغطى   )٢( رقم  لضعف حجمها صورة 
الى  الفاتح  االحمر  من  لونها  ويختلف  الخارج  من  لزجة 
االحمر الغامق من الخارج وقد نجد بداخلها مواد متجبنة 
او نقط نزيفية على ثنايا البرسا وقد تتلون البرسا بلون 
 variant strain نزيفى غامق بينما في العترات المغايرة
وترسيبات  الكلى  في  شديدة  التهابات  وجود  على  يعمل 

ألماح اليوريا في الحالبين. 
ــى االعــراض - الصفــة  وتعتمــد طــرق التشــخيص عل
ــدي  ــزة - كمــا يمكــن التشــخيص التاكي التشــريحية الممي
مخبريــا عــن طريــق عــزل الفيــروس بالحقــن فــي اجنــة 
البيــض اوالــزرع النســيجى. وللوقايــة مــن المــرض يتــم 
التحصيــن ببرنامــج خــاص للوقايــة مــن المرض باســتخدام 
اللقاحــات المناســبه ســواء كانــت متوســطة الضــراوة او 
شــديدة الضــراوة حســب وبائيــة المنطقــة وتقديــر الطبيــب 
تحصيــن  يوجــد  وال  القطيــع  علــى  المشــرف  البيطــري 
اضطــراري ضــد المــرض ويتــم العــاج حســب االعــراض 
حيــث يتــم وصــف جرعــة فيتامينــات لعــاج حالــة الخمــول 
لــدي الطيــور وبالنســبة لحاالت التهابات الكلى وترســيبات 
اليوريــا يتــم وصــف مــدرات للبــول مثــل ســترات الصوديــوم 
او ســترات البوتاســيوم بجرعــة مقدارهــا ١ جم/لتــر مــاء 

الــى وصــف منشــطات  باالضافــة  ايــام  لمــدة ٣  شــرب 
للجهــاز المناعــى مثــل فيتاميــن هــــ ســلينيوم ويكــون تركيزه 
اليقــل عــن ١5 % او كمــا يقــرره الطبيــب البيطــري المتابــع 

للحالــة مــن عاجــات.

مرض ميكوبازما الدواجن
الهوائيــة  االكيــاس  عــدوى  مــرض  عليــه  يطلــق 
ان  وياحــظ   CRD المزمــن  التنفســى  الجهــاز  مــرض 
انهــا  حيــث  مشــكله  اى  التمثــل  وحدهــا  الميكوبازمــا 
تســبب مشــاكل تنفســية بســيطة بينمــا تكــون المشــكلة فــى 
  CRD حالــة ان صاحبهــا احــد االمــراض التــى تحولهــا مــن
الــى مــرض تنفســي معقــد  CCRDوهــو مــا يتســبب فــي 
ــاك  ــرة وهن ــه كبي ــة وخســائر اقتصادي ــوق مرتفع نســب نف
التنفســي  المــرض  تحــول  علــى  تعمــل  عديــدة  عوامــل 
 CCRD معقــد  تنفســي  مــرض  الــي    CRD البســيط 
اهمهــا العوامــل البيئيــة مثــل ارتفــاع نســبة االمونيــا داخــل 
عنابــر الدواجــن نتيجــة ســؤ ادارة التهويــة داخــل الحظائــر 
وهنــاك عوامــل اخــري تعــود لتواجــد مســببات مرضيــه 
او   )AI ILT - REO النيوكاســل-  )فيــروس  فيروســيه 
مســببات مرضيــه بكتيريــة )E.coli - salmonella( حيــث 
تتــاذر هــذه المســببات المرضيــه مــع الميكوبازمــا لتحــول 
المــرض التنفســي البســيط CRD  الــي مــرض تنفســي 

.CCRDمعقــد

هــي  بالميكوبازهــا  لاصابــة  الطيورالمعرضــة 
الدجــاج والرومــي حيــث تنتقــل العــدوى رأســيا عــن طريــق 
االم الحاملــة للميكــروب الــذي ينتقــل مــن االم للبيضــة 
وتنتقــل العــدوى ايضا مــن الطيورالمصابه للطيورالســليمه 
المجــاورة وعــن طريــق الهــواء الحامــل للميكــروب وتكــون 

مــده حضانــة المــرض  مــن ٢-٣ اســابيع.

ــى  ــي تظهــر عل ــه الت امــا بالنســبة لاعــراض المرضي
المــرض  اعــراض  ظهــور  فــي  غالبــا  فتتمثــل  الطيــور 
ــر اعــراض احمــرار  ــث تظه التنفســي المعقــدCCRD حي
وإفــرازات مــن العيــن واألنــف وحشــرجة وصعوبــة فــى 
ــث يقــل مســتوي  ــر اعــراض اخــري حي التنفــس كمــا تظه
اســتهاك العلــف كمــا يظهــر ضعــف شــديد علــى الطيــور 
المصابــة وهــزال ويتعــرض القطيــع المصــاب لخســائر 

اقتصاديــة كبيــرة نتيجــة انخفــاض وزن الطيــور.
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وبتشــريح الطيــور النافقــة اوالمريضــه ســوف نجــد 
افــات تشــريحيه مميــزه لهــذا المــرض متمثلــة فــي غشــاء 
فيبرينــى حــول القلــب )عبــارة عــن مــواد متجبنــة(، غشــاء 
فيبرينــى حــول الكبــد، وجــود مــواد متجبنــة فــى االكيــاس 
الهوائيــة، مــواد مخاطيــة متجبنــة فــى الجيــوب االنفيــة، 
وجــود التهابــات رئويــة ووجــود التهابــات فيبرينيــة علــى 

ــم )٣( غشــاء المســاريقا.   صــورة رق

ثاثــة  اتبــاع  يجــب  يجــب  المــرض  مــن  وللوقايــة 
الميكــروب  علــى  القضــاء  اوال:  وهــي  هامــة  خطــوات 
فــى البيــض نفســه ثانيــا: القضــاء علــى الميكــروب فــى 
القطعــان المصابــة باســتخدام المضــادات الحيويــة ثالثــا: 

الميكوبازمــا. ميكــروب  مــن  الخالــى  القطيــع  وقايــة 

ــب  ــان الطبي ــة ف ــور المصاب ــاج الطي ــا بالنســبة لع ام
البيطــري المشــرف علــى القطيــع حســب تقديــره للحالــة 
ســوف يقــوم بوصــف العاجــات الازمــة مــن مضــادات 
اســاليب  ببعــض  االسترشــاد  ويمكــن  وخافــة  حيويــه 
العــاج مثــل اســتخدام التايــان او اي مــن المضــادات 
الحيويــة التــى لهــا تأثيــر واضــح علــى الميكــروب كمــا 
يمكــن اضافــة دوكســين ســيكلين بمعــدل ١.5جــم/ لتــر 
مــاء شــرب /٨ ســاعات/٣ ايــام ويجــب ان ننتبــه جيــدا ان 
ــة  ــة المصاحب ــدوى الثانوي ــي وجــود الع المشــكلة تكمــن ف
للميكوبازمــا كمــا اوضحنــا ســابقا فــإذا كانــت فيروســية 
مثــل مصاحبتهــا بالنيوكاســيل فيمكــن حينهــا اتخــاذ قــرار 
التخلــص مــن القطيــع اذا كان عمــره فــى عمــر البيــع او 
اجــراء التحصيــن االضطــرارى بينمــا اذا كانــت العــدوى 
فأنــه  بكتيريــه  عــدوى  هــي  للميكوبازمــا   المصاحبــة 
يضــاف المضــادات الحيويــة بالجرعــات المناســبة عــن 
طريــق مــاء الشــرب او فــى العائــق المقدمــة للطائــر حيــث 
ــدل ١.5جــم/ ــة انروفلوكساســين بمع مــن الممكــن اضاف

ــر مــاء شــرب /٨ســاعات/٣ايام. لت

مرض نيوكاسيل الدواجن
النيوكاســيل خســائر فادحــة لمربــي  يســبب مــرض 
الدجــاج تتمثــل فــي نســبة عاليــة مــن النفــوق قــد تصــل الــى 
١٠٠ فــي المائــة وهــو مــرض فيروســي ســريع االنتشــار 
ومــن اخطــر االمــراض التــي تصيــب الدواجــن فــي جميــع 
االعمــار ومســببه المرضــي هــو فيــروس النيوكاســيل وهــو 

 Paramyxo البارامكروفيــرس  مــن فيروســات  نــوع  مــن 
V.I. ومــدة الحضانــة تتــراوح مــن 5-٧ أيــام ويوجــد ثــاث 
عتــرات لهــذا المــرض العتــرة الضعيفة، العترة المتوســطة، 
والعتــرة الضاريــة ويحضــر  اللقــاح الحــي مــن العتــرات 
الضعيفــة والمتوســطة فقــط وتكــون طــرق العــدوى بمــرض 
النيوكاســل عــن طريــق استنشــاق الهــواء المحمــل بفيــروس 
المــرض بعــد مخالطــة طيــور مريضــة او عــن طريــق تنــاول 
ــور  ــراز الطي ــة بافــرازات او ب ــاه شــرب ملوث اعــاف او مي

المريضــة.
خمــول  هيئــة  علــى  المرضيــة  االعــراض  تظهــر 
وانتفــاش الريــش وعــدم الميــل الــى االكل واحتقــان العــرف 
وإســهال مائــي يميــل الــى اللــون االصفــر، او االخضــر، 
االنــف  مــن  مخاطيــة  افــرازات  ظهــور  ذلــك  ويصاحــب 
واألعيــن وصعوبــة فــي التنفــس، فيمــد الطائــر رقبتــه الــى 
االمــام ويغلــق عينيــه ويفتــح منقــاره ويأخــذ شــهيقا طويــا 
ثــم زفيــرا ويكــرر ذلــك لفتــرات طويلــة وتســمع اصــوات 
حشــرجة فــي الصــدر نتيجــة لوجــود افــرازات مخاطيــة 

فــي القصبــة الهوائيــة والشــعب الهوائيــة

وقــد يحــدث تــورم فــي منطقــة الــرأس، خصوصــا 
حــول االعيــن، وقــد يصاحــب ذلــك او يتبعــه ظهــور اعراض 
بالــرأس والرقبــة ويتحــرك  التــواء  عصبيــة علــى هيئــة 
الطائــر فــي دوائــر او يرجــع الــى الخلــف وتصــاب االرجــل 
واألجنحــة بالشــلل ويصبــح الطائــر عديــم الحركــة، وينفــق 
نســبة عاليــة مــن الطيــور قــد تصــل الــى ١٠٠ فــي المائــة.

صورة رقم )٣(
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علــى  تظهــر  التــي  التشــريحيه  للصفــات  وبالنســبة 
الطيــور المصابــة فتنحصــر فــي وجــود التهابــات شــديدة 
افــرازات  وجــود  مــع  الهوائيــة  والقصبــة  الحنجــرة  فــي 
مخاطيــة فــي القصبــة الهوائيــة وهــي التــي تســبب صعوبــة 
التنفــس والحشــرجة وعلــى امتــداد األمعــاء وخصوصــا في 
منطقــة االثنــى عشــر تظهــر بقــع نزفيــة أو مناطــق متنكرزة 
أو تقرحــات وهــي أهــم األعــراض التشــريحية التــي يجــب 
أن يتجــه اليهــا النظــر والتــي تبــدأ فــي الظهــور مــع بدايــة 
المــرض وخصوصــا عنــد االصابــة بالعتــرة االحشــائية 
الضاريــه وفــي الحــاالت المتأخــرة مــن المــرض تظهــر بقــع 
ــد  ــة proventriculus وقــد تمت ــى المعــدة الغدي ــة عل نزفي
فــي بعــض األحيــان فتشــمل الجــدران الداخليــة القونصــة 
 coecal toncil كمــا تظهــر التهابــات فــي لوزتــي األعوريــن
وهــذا العــرض يظهــر مبكــرا مــع ظهوره بعــد انتهاء المرض 
طويلــة وفــي النهايــة تتحــول هــذه االلتهابــات الــى تقرحــات 
ــر فــي  ــا يمكــن تظه ــع مســتديرة كم ــى شــكل بق ــر عل تظه
والمســاريق    القلــب  علــى  نزفيــة  نقــط  األحيــان  بعــض 
كمــا  الســيروزية  األغشــية  مــن  كثيــر  وعلــى   mesentry
تتضخــم جــدران األكيــاس الهوائيــة وتتغيــش وبعــد انتهــاء 
العــدوى يكثــر ظهــور حــاالت االصابــة بالمــرض التنفســي 
المزمــن crd وتمتلــئ األكيــاس الهوائيــة بترســيبات فبرينية 

ــة. أو أجســام متجبن

الطيــور  عــزل  يجــب  المــرض   هــذا  مــن  وللوقايــة 
المصابــة عــن باقــي القطيــع كمــا يجــب تحصيــن الطيــور 
ضــد هــذا المــرض قبــل حدوثــه عــن طريــق اتبــاع برنامــج 
تحصيــن وقائــى ضــد هــذا المــرض حســب وبائيــة المــرض 
االسترشــاديه  البرامــج  بعــض  وهنــاك  منطقــة  كل  فــي 
للوقايــة مــن المــرض حيــث يســتخدم فيهــا  عنــد عمــر 
٧ أيــام لقــاح هتشــنر بــى ١  HB1 فــى مــاء الشــرب ثــم 
فــي عمــر ١٩ يــوم جرعــة مــن لقــاح الســوتا  ويكــرر لقــاح 

ــوم. الســوتا  فــي مــاء شــرب فــي عمــر ٢٩ ي

مرض الكوليسترديا
الجــرام  موجبــة  العصويــة  البكتريــا  مــن  نــوع  هــى 
وغيــر متحركــة وال هوائيــة لهــا القــدرة علــى التحوصــل 
والمســبب المرضــى هــو بكتيريــا كوليســترديا بفرنجــس 
والطيــور القابلــة لإلصابــة هــي الدجــاج والرومى والســمان 

ويكــون أنســب مــكان للميكــروب ان ينمــو تحــت الفرشــة 
ودائمــا ياحــظ ان الكوليســترديا تكــون مصاحبــة لمــرض 
الكوكســيديا حيــث الكوكســيديا ســباقة فــى العــدوى بحيــث 
تعمــل الكوكســيديا تقرحــات فــى االمعــاء فتســتغل الفرصة 
الكوليســترديا للعــدوى حيــث يتميــز بأنــه ميكــروب انتهــازى 
وهــو مــن االمــراض التــى تســبب خســائر اقتصاديــة كبيــرة 

وتكــون

طــرق نقــل العــدوى عــن طريــق العليقــة أو مــاء الشــرب 
ــد مــن  ــة ويزي ــور المصاب ــة او زرق الطي او الفرشــة الملوث

شــدة المــرض التعــرض لاجهــاد.

يتــراوح  عمــر  فــى  الطيــور  علــى  المــرض  ويظهــر 
مــن ٤-5 أســابيع والمــرض يحــدث فجــأة حيــث تظهــر 
والداليــات  العــرف  لــون  يبهــت  كمــا  الخمــول  أعــراض 
ــره  ــزه عــن غي ــا يمي ــى مســود وهــو م ويتواجــد اســهال بن
مــن االمــراض باالضافــة الــى هــزال شــديد  يظهرعلــى 
ــة وايضــا تظهــر االلتهــاب الشــديد حــول  ــور المصاب الطي
فتحــة المجمــع نتيجــة االســهال ويصاحــب المــرض ارتفــاع 

نســبة النفــوق فــى الطيــور فجــأة.

و غالبــا مــا تكــون االفــات التشــريحية مقتصــرة علــى 
المبطــن  الداخلــى  الجــدار  ان  ياحــظ  حيــث  االمعــاء 
افــرازات  وبــه  ومدمــم  وملتهــب  تقرحــات  بــه  لألمعــاء 
مدممــة داخــل قنــاة االمعــاء مــع وجــود نقــط ومناطــق  
ــة ومــن الممكــن أن تتجمــع  ــة فــى االماكــن الملتهب نكروزي
مــع بعضهــا بحيــث تكــون مســاحات كبيــرة متقرحــة تشــمل 
وســطها  القرحــة  ان  وياحــظ  االمعــاء  اجــزاء  جميــع 
منخفــض عمــا حولهــا وأطرافهــا مرتفعــة وجــود بعــض 

التقرحــات فــى الكبــد بالطيــور المصابــة.

ــى االعــراض والمــوت  ويعتمــد تشــخيص المــرض عل
ــة هــذا المــرض عــن  ــور ويجــب تفرق ــى الطي المفاجــئ ف
االمــراض االخــرى التــى تســبب اســهال  مثــل امــراض 
اخضــر  اســهال  يظهــر  وفيهــا  والنيوكاســيل  االنفلونــزا 
ومــرض ســالمونيا وبــه اســهال ابيــض ومــرض الجامبــورو 
يكــون لــون االســهال بــه ابيــض مائــى ومــرض الكوكســيديا 
وبــه اســهال مدمــم وايضــا مــرض الريــو والــذي يكــون فيــه 
معمليــا  التأكــد  الممكــن  ومــن  للصفــار  مائــل  االســهال 
عــن طريــق اخــذ جــزء مــن هــذه االمعــاء ثــم فحصهــا 
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مــن  الباكتيريــا  فعلتــه  مــا  ومتابعــة  هستوبســولوجيا 
تقرحــات فــى جــدار االمعــاء.

فــي  بــه  القيــام  الواجــب  بالتصــرف  يتعلــق  وفيمــا 
ــار  ــدون اختب ــج الحــاالت ب ــا مــا تعال ــة فغالب ــة االصاب حال
حساســية وذلــك ألن البكتيريــا تحتــاج الــى بيئــة ال هوائيــة 
معينــة  وبيئــة  خاصــة  امكانيــات  الــى  تحتــاج  وبالتالــى 
لعزلهــا والباكتيريــا تســتجيب لمجموعــة مــن االدويــة مثــل 
للطائــر  حــى  وزن  ملجم/كجــم   ٢٠ بجرعــة  االمبســلين 
والدوكســى ســيكلين بجرعــة ٢٠ مللجم/كجــم وزن حــى 
للطائركمــا يجــب وصــف مجموعــة فيتاميــن أد٣هــــ لرفــع 
حيويــة الطائــر كمــا يوصــف احــد المنشــطات للمناعــة 
ــن ك٣ V.K3 الن  ــن هـــ ســلينيوم ويضــاف فيتامي كفيتامي
ــة ويصــرف ايضــا عاجــا  ــة دموي التقرحــات تســبب انزف
لتلــك  مصاحبــة  تكــون  ألنهــا  كاالمبــرول  للكوكســيديا 
المــرض ويتــم ذلــك فــى حالــة التأكــد مــن وجودهــا فقــط.

كوكسيديا الدواجن
 وهــو نــوع مــن أنــواع البروتــوزوا التــى تتطفــل علــى 
أمعــاء الدواجــن وتحــدث خســائر فادحــة فــي صناعــة 
العاليــة  النفــوق  نســبة  إلــى  ذلــك  ويرجــع  الدواجــن 
وتأخــر النمــو للطيــور المصابــة وخاصــة ســاالت اللحــم 
فتجعــل  المناعــي  للجهــاز  ثبيــط  ايضــا  يســبب  كمــا 

الطيورعرضــه لامــراض األخــرى ويوجــد حوالــي ٩ أنــواع 
مــن الكوكســيديا وفــي الدواجــن نجــد النــوع االيميريــا هــو 
المنتشــر مثــل االيميريــا تينيــا والــذي يصيــب االعواريــن 
ــا  ــا نيكاتركــس وااليميري ويســبب إســهال مدمــم وااليميري
وااليميريــا  الدقيقــة  االمعــاء  يصيبــان  والــذان  برنيتــي 
ــي تصيــب االمعــاء الدقيقــة ايضــا وتســبب  ماكســيما والت

المدمــم. االســهال 

وفيمـا يتعلـق بصفـات الطفيـل وطبيعـة العـدوي فمـن 
الكوكسـيديا  وجـدت  الدجـاج  وجـد  أينمـا  انـه  المعـروف 
وال يوجـد قطيـع خالـي مـن الكوكسـيديا إال المربـى فـي 
أقفـاص )بطاريـات( حيـث إن الطـور المعـدي ينتقـل عـن 
تصيـب  والكوكسـيديا  المبتلـة  والفرشـة  الـزرق  طريـق 
الطيور ابتدءا من عمر ٣ أسابيع وعادة ال يصيب المرض 
الصيصـان الصغيـرة فـي عمـر اقـل من أسـبوعين حيث أن 
الصيصـان فـي هـذا العمـر تكون فرصـة إصابتها بالمرض 
قليلـة الن الفرشـة تكـون مازالـت جافة نوعا ما وخالية من 
الرطوبـة واإلصابـة قـد تحـدث عمومـا لـكل الطيـور مثـل 
الرومـى - البـط والدجاج...الـخ ويكـون الطـور المعدي هو 
االووسـيت oocyte والتـي تنـزل مـع الـزرق وهـى ذات طعم 
العليقـة  عـن طريـق  تنتقـل  للدجـاج حيـث  حلـو مستسـاغ 
والمـاء الملـوث بالطـور المعـدى oocyte وقـد تنتقـل عـن 
الملوثـة  وااليـدى  األحذيـة  خـال  مـن  اإلنسـان  طريـق 

بالطـور المعـدى نتيجـة االختـاط بالفرشـة الملوثـة.

وبعـد االصابـة تظهراالعـراض الظاهريـة على الطيور 

صورة رقم )5(

صورة رقم )٤(
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والتـي تكـون متمثلـة فـي انخفـاض حيويـة الطائـر وخمـول 
وينتفـش  االجنحـة  وتتدلـى  الطائـر  حركـة  وتقـل  ظاهـر 
الريـش ويبهـت لـون العـرف والداليـات مـع ظهوراإلسـهال 
وبتشـريح  للكوكسـيديا  المميـزة  الصفـة  وهـو  المدمـم  
مختلفـة  تكـون  التشـريحيه  الصفـات  أن  ياحـظ  النافـق 
حسـب نـوع اإلصابـة بااليميريـا نظـرا ألن كل نـوع منهـا لـه 
مكانـه المفضـل لاصابـه فمنها ما هـو موجود في االمعاء 
ويسـمى الكوكسـيديا المعويـة أمـا التـى تصيـب االعواريـن 
تسـمى الكوكسـديا االعوريـة فـى حالـة إصابـة األعوريـن 
حديثـة  اإلصابـة  ولـو  بالـدم  ممتلئيـن  االعواريـن  يشـاهد 
تأخـر فيشـاهد  الوقـت  ولـو كان  لونـه احمـر  الـدم  يكـون 
الـدم متجلـط ولونـه احمـر غامـق فـى حالة إصابـة االمعاء 
تجلطـات  حـدوث  االمعـاء   جـدار  فـى  تضخـم  فيشـاهد 
الدجـاج  علـى  مدمـم  إسـهال  ظهـور  مـع  باألمعـاء  دمعيـة 
ويتـم تشـخيص المـرض عـن طريـق االعـراض والفحـص 
  oocyteالمعـدى الطـور  ومشـاهدة  الميكروسـكوبي 

للمـرض. المميـزة  التشـريحية  الصفـة  الـى  باالضافـة 

علـى  الدائـم  الحـرص  يجـب  المـرض  مـن  وللوقايـة 
والحفـاظ  للطائـر  المقـدم  والعلـف  الشـرب  مـاء  نظافـة 
تغييراالجـزاء  باسـتمرارعن طريـق  الفرشـة  علـى جفـاف 
للتهويـة  جيـد  نظـام  اتبـاع  مـع   باسـتمرار  منهـا  المبتلـة 
بداخـل العنبـر ومنـع التزاحـم بالعنبـر ويمكـن العـاج مـن 
المـرض عـن طريـق إضافـة بعـض األدويـة كاالمبـرول فـى 
مـاء الشـرب بمعـدل ١ جـم / لتـر مـاء شـرب / ٨ سـاعات 
/ ٣ ايـام او عـن طريـق اضافـة مجموعـة السـلفات )سـلفا 
ديميديـن - سـلفا كينوكسـالين(  بجرعـة ١٢.5 ملجـم / ١ 
  )k3( كجـم وزن حـى كمـا يجـب اضافـة فيتاميـن كاف ٣
لوقـف األنزفـة واضافـة فيتاميـن أد٣هــ للحـد مـن اإلجهاد 

الواقـع علـى الدجـاج.

بعض أمراض نقص الفيتامينات الهامة
لصحـة  جـدا  الهامـة  المركبـات  مـن  الفيتامينـات 
الطيـور والتـي ينجـم عـن نقصهـا مشـاكل صحيـة كبيـرة 
تؤثـر سـلبا علـى صحـة الطيـور وانتاجيتهـا ولاسـف فـان 
الكثيـر مـن مربـي الدواجـن قـد يغفـل دورهـا ويسـتبعدها 
وال ينتبـه لهـا عنـد تشـخيص المشـاكل المرضيـه وتنقسـم 
انـواع مـن  إلـى عـدة  الهامـة  الفيتامينـات  نقـص  أمـراض 

اهمهـا الريبوفافيـن وفيتاميـن هـ وفيتامين د ٣ وينتج عن 
هـذه األمـراض التـواء فـي أصابـع القـدم مـع عـدم القـدرة 
علـى المشـي أو تقـف ورأسـها بيـن أرجلهـا وكذلـك تضخـم 
األمـراض  مـن  النـوع  هـذا  أمثلـة  ومـن  الضلـوع  مفاصـل 
اعـراض  وتتمثـل  ب٢(  )فيتاميـن  الريبوفافيـن  نقـص 
الصغيـرة  الصيصـان  علـى  مبكـرا  تنقـص  والتـي  نقصـه 
مبكـرا فـي صـورة التـواء فـي أصابع القدم مـع عدم القدرة 
علـى المشـي أحيانـا مـع وجـود اعـراض االسـهال صـورة 
رقـم )5( وللوقايـة يجـب صـرف مسـتحضرات فيتاميـن ب 
كمـا يوجـد ايضـا نقـص فيتاميـن هــ والتـي تتمثـل اعراضه 
فـي صـورة ظهـور الصيصان الصغيـرة المصابة غير قادرة 
علـى المشـي وتسـقط علـى جوانبهـا أو تقـف ورأسـها بيـن 
أرجلهـا والوقايـة تكـون بصـرف مسـتحضرات فيتاميـن هــ 
ويوجـد ايضـا فيتاميـن د ٣ وياحـظ عند نقصه األعراض 
التـي تظهـر فيهـا الصيصـان الصغيـرة المصابة غير قادرة 
علـى الوقـوف وتكـون األرجـل والمناقيـر طريـة جدا ويمكن 
ثنيهـا، كذلـك  ياحـظ تضخـم مفاصـل الضلـوع وتتقـوس 
إلـى الداخـل وعظمـة الصـدر تكـون غالبـا ملتويـة والوقايـة 

تكـون بصـرف مسـتحضرات فيتاميـن د٣.

المشـاكل  اهـم  سـردنا  قـد  نكـون  العـرض  وبهـذا 
الدجـاج  تسـمين  دورة  لهـا  تتعـرض  قـد  التـي  المرضيـه 
الاحـم مـع شـرح مبسـط عـن كيفيـة الوقاية والعـاج منها 
وال يبقي اال ان نؤكد على دور الطبيب البيطري المشرف 
علـى قطيـع تربيـة الدواجـن حيث يكون هو المسـئول االول 
عـن تنفيـذ البرامـج الوقائيـة والعاجيـة للقطيـع واتخـاذ 
القـرارت المناسـبة فـي الوقـت المناسـب كمـا نؤكـد علـى 
عـدم اعتمـاد المربييـن  على انفسـهم مهمـا بلغت خبراتهم  
الطبيـب  عـن  اسـتغنائهم  الـي  يدفعهـم  قـد  مـا  الحقليـه 
البيطـري والـذي قـد يظنـون انـه عبـأ وتكلفـة اقتصاديـه 
يمكن توفيرها ولاسـف ال يعلمون الحقيقة اال بعد فوات 
االوان عنـد حـدوث الخسـائر االقتصاديـه التـي ال يمكـن 

تـدراك عواقبهـا.

References

Y. M. Saif،  et al. (2008) Diseases of Poultry. 12th Edition، 
Blackwell Publishing Professional



2005
2010

2015
2020

Lorem ipsum dolor 
sit amet consec-
tetuer adipisc-
ing

Lorem ipsum dolor 
sit amet consec-
tetuer adipisc-
ing

Lorem ipsum dolor 
sit amet consec-

tetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor 
sit amet consec-

tetuer adipiscing

2005
2010

2015
2020

Lorem ipsum dolor 
sit amet consec-
tetuer adipisc-
ing

Lorem ipsum dolor 
sit amet consec-
tetuer adipisc-
ing

Lorem ipsum dolor 
sit amet consec-

tetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor 
sit amet consec-

tetuer adipiscing

MEDICOL
COLISTIN 240 mg

TURKEY

ND LaSota
 

VACCINE
KOREA

MEDIFLOR
FLORFENICOL 30%

TURKEY

IB - ND Lasota
 

VACCINE
KOREA

Vaccine Partner
Vaccine Stabilizer

KOREA

PURE CID
Organic Acids

KOREA

BETAPLEX
Growth Promoter

KOREA

PER BIG S
Multi vitamin

KOREA

LIVER PRO
LIVER TONIC
GERMANY

Mobile: 0555050950 
Tel: 4781010 - Fax: 4734040

Email: management@alkhoraifvet.com.sa
www.alkhoraifvet.com.sa



18
العدد الرابع والعرشون

اجلــو 	· عــن  للطيــور  عــزل  وســيلة 
يف  مهــم  أمــر  وهــذا  اخلارجــي 
حــار. دم  ذات  أنهــا  حيــث  الطيــور 

حمايــة الطيــور مــن األشــعة فــوق 	·
البنفســجية.

يلعــب الريــش دور هــام يف متكــني 	·
)باســتثناء  الطيــران  مــن  الطيــور 

املستأنســة(. الدواجــن  بعــض 

يشــير الريــش إلــى احلالــة الصحية 	·
املرضيــة  كاحلــاالت  للطيــور 
مثــل  الفســيولوجي  اإلجهــاد  أو 

لقلــش.  ا

الدواجــن  صناعــة  تخلــف 

كمنتــج  الريــش  مــن  كبيــرة  كميــات 
ثانــوي، يُنظــر إليــه علــى أنــه نفايــات 
عديمــة الفائــدة، ولذلــك، يتــم بــذل 
الكثيــر مــن الجهــد للتخلــص منهــا. 
الريــش  مخلفــات  تعتبــر  وكذلــك، 
مهــددة لصحــة اإلنســان مــن مســببات 

الداجنــة. األمــراض 

ســوف  المقالــة  هــذه  وفــي   
نســتعرض العديــد مــن االســتخدامات 
الهامــة لريــش الدواجــن مــع تركيــز 
محــدد بشــكل خــاص علــى اســتخدام 
العــدوى  لتشــخيص  الدجــاج  ريــش 

الدواجــن. فــي  الفيروســية 

الصناعيــة  االســتخدامات 
الدجــاج لريــش  البديلــة 

االســتخدامات  مــن  عديــد  يوجــد   
الريــش  مــن  لاســتفادة  الصناعيــة 
ــى  ــا عل ــه ومنه ــدالً مــن التخلــص من ب

املثــال: ســبيل 

مــن . ١ كعنصــر  الريــش  يســتخدم 
احليوانــات،  أعــاف  مكونــات 
ولكــن نظــراً ألن هــذه الطريقــة 
مكلفــة وباإلضافــة إلــى املخــاوف 
مثــل  األمــراض  مــن  املتزايــدة 
اإلســفنجى،( الدمــاغ  اعتــال 
أصبــح  البقــر(،  جنــون  مــرض 

استخدامات الريش
 في تشخيص أمراض الدواجن الفيروسية

كل طائر لديه ريش وكل ما له ريش طائر، الريش هو أحد أبرز مامح التركيب التشريحي للطيور، ويعتبر ميزة فريدة 
الثدييات،  أيًضا في شعر  موجود  للذوبان  قابل  غير  بروتين  وهو  الكيراتين،  الريش من  ويتكون  للطيور،  نوعها  من 

والحوافر، والقرون، والصوف، ويقوم الريش بعدة وظائف هامة للطيور مثل: 

د. صالح شعبان عبد الرحمن
معهد بحوث االمصال واللقاحات البيطرية ــــــ مصر، وزارة البيئة واملياه والزراعة- اململكة العربية السعودية

sshaban1970@gmail.com
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احليوانــات  مخلفــات  اســتخدام 
احليوانــي  العلــف  يف  والطيــور 
نحــو  علــى  بقبــول  يحظــى  ال 

متزايــد.

مــن . ٢ الدهــون  اســتخراج  يتــم 
ومعاجلتهــا  الريــش  مســحوق 
احليــوي. الديــزل  وقــود  إلنتــاج 

إنتــاج . ٣ يف  الريــش  يســتخدم 
باســتيك قابــل للتحلــل، ميكــن 
إلــى  الباســتيك  هــذا  إضافــة 

للتحلــل.  الســماد  أكــوام 

يف . ٤ الدجــاج  ريــش  يســتخدم 
باملعــادن  امليــاه  تلــوث  مكافحــة 
مثــل  الســمية  شــديدة  الثقيلــة 
إلــى  تطلــق  والتــي  الرصــاص 
الفضــات  خــال  مــن  البيئــة 
أن  حيــث  الســائلة.  الصناعيــة 
ــل  ــة للتحل ــر قابل ــك املعــادن غي تل
البيولوجــي، ومتيــل إلــى التراكــم 
وتســبب العديــد مــن األمــراض 
واالضطرابــات الصحيــة للبشــر 

األخــرى. احليــة  والكائنــات 

املكــون الرئيســي لريــش الدجــاج . 5
يف الغالــب هــو الكيراتــني، وهــو 
بروتــني يحتــوي علــى نســبة عالية 
ذرات  ومتيــل  السيســتني  مــن 
إلــى  السيســتني  يف  الكبريــت 
بعضهــا  مــع  املتبــادل  االرتبــاط 
البروتــني  يجعــل  ممــا  البعــض، 
قويــاً وخفيــف الــوزن، ومــن ثــم 
ــن  ــواع م ــر عــدة أن ــد مت تطوي فق
لاســتخدامات  الباســتيك 
عجينــة  مــن  بــدءا  املختلفــة، 
وأغشــية  واملنســوجات،  الــورق، 
مــن  املصنوعــة  البوليمــر 
رقيقــة  باســتيكية  صفائــح 
تشــبه الســيلوفان إلــى مركبــات 
كثافــة  وأقــل  كثيفــة  باســتيكية 
القيــادة  لوحــات  مثــل  ملنتجــات 
النباتــات،  وأوانــي  للســيارات، 
للمراكــب،  اخلارجيــة  والهيــاكل 
لإلعصــار،  املقاومــة  واالســقف 

إلــخ. للتحلــل..  القابلــة  واللوحــات 

اســتخدامات الريــش لتشــخيص 
العــدوى الفيروســية يف الدواجــن
توجــد  ريشــة،  كل  قاعــدة  عنــد 
الهالــة األنبوبيــة المجوفــة أو العمــود، 
الــذي يدخــل فــي جــراب فــي الجلــد. 
المتضمــن  الريــش  جــزء  أن  وحيــث 
فتحــة  لــه  الجلــد  بصيــات  داخــل 
عنــد قاعدتــه فــإن ذلــك يتيــح وصــول 
ومحتــوى  المــكان،  هــذا  إلــى  الــدم 
الــدم  يمثــل محتــوى  الريــش  عمــود 
وجــدران الريــش. مــن خــال جمــع 
عينــات مــن أعمــدة الريــش يمكننــا 
الطيــور  فيروســات  عــن  الكشــف 
التــي تتكاثــر فــي الخايــا الظهاريــة 
)Epithelium( مــن جــراب الريــش، 
وكذلــك فــي الخايــا األخــرى التــي 
تســبح فــي الــدم فــي جميــع أنحــاء 
ــى لــب الريشــة، أو  الجســم وتصــل إل

تفــرز إلــى الــدم.

)الطبقــة  الريــش  بشــرة  إن 
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الخارجيــة مــن جــراب الريــش( نســيج 
لديــه اســتجابة مناعيــة ضعيفــة ضــد 
تكاثــر الفيروســات، لذلــك قــد تكــون 
للفيروســات قــدرة علــى البقــاء لفتــرة 
أطــول فــي أنســجة الطبقــة الخارجيــة 
مــن جــراب الريــش المختلفــة، ومــن 
ثــم يمكــن الكشــف عليهــا فــي الريــش.

فوائــد اســتخدام الريــش كعينــات 
للفحــص املخبــري عــن فيروســات 

الدواجن
· الريش سهل يف جمع العينات.	

· عنــد 	 احلــادث  النــزف  جتنــب 
بالطــرق  الــدم  عينــات  جمــع 

االخــرى. املختلفــة 

· ومــا 	 التشــريح  عمليــات  جتنــب 
يتبعهــا مــن احتمــال نشــر للعــدوى 
عينــات  جمــع  عمليــات  اثنــاء 

للطيــور. الداخليــة  االعضــاء 

· ميكــن جمــع عينــات متكــررة مــن 	
أذي  إحلــاق  دون  الطائــر  نفــس 

بالطائــر.

· بعــد 	 علــى الطيــور  اقــل ضــرراً 
العينــات. جمــع 

· حظائــر 	 يف  الريــش  تواجــد 
الدواجن ويف محيطها، يســاعدنا 
يف تقديــر مســتوى التلــوث البيئــي 

األمــراض. مبســببات 

الفيروســات التــي ميكــن الكشــف 
عليهــا يف الريــش:

ــى اســتخدام  االبحــاث التــي متــت عل
عــن  للكشــف  كعينــات  الريــش 
فيروســات الدواجــن والتي مت نشــرها 
االن  حتــى  العلميــة  الدوريــات  يف 

الريــش  اســتخدام  إمكانيــة  شــملت 
التاليــة: الفيروســات  عــن  للكشــف 

	· Marek’s Disease Virus 
( M D V )

	· Chicken Anemia Virus 
( C AV )

	· Fowlpox Virus (FPV)

	· Reticuloendotheliosis Virus 
(REV)

	· Avian Leukosis Virus 
Subgroup J

	· Avian Influenza Virus (AI)

	· Infectious Laryngotracheitis 
Virus (ILT)

فيــروس  وتشــخيص  الريــش 
الطيــور إنفلونــزا 

أنفلونــزا  وبــاء  تفشــي  منــذ 
الطيــور فــي عــام ١٩٩٧ فــي آســيا، 
خصصــت دراســات عديــدة لوبائيــات 
وخصائــص فيــروس أنفلونــزا الطيــور 
متخصصــة  دراســة  وفــي   ،)AIV(
بيولوجيــا  فــي  الريــش  أهميــة  عــن 
 )AIV( الطيــور  أنفلونــزا  فيــروس 
 Yamamoto et.al(العالــم بهــا  قــام 
ــة  ــرات المرضي ٢٠٠٨( لدراســة التغي
العــدوى  بعــد  البــط  ريــش  فــي 
األنفلونــزا  بفيــروس  التجريبيــة 
اســتخدام  وإمكانيــة   H5N1 ســالة 
فيــروس  تشــخيص  فــي  الريــش 
مــن  انــه  حيــث  الطيــور،  أنفلونــزا 
هــي  المائيــة  الطيــور  أن  المعــروف 
العائــل والخــازن الطبيعــي لفيروســات 
أنفلونــزا الطيــور، وتــم مقارنــة عينــات 

مــن  مســحات  عينــات  مــع  الريــش 
تجويــف الفــم ومســحات مــن فتحــة 
المجمــع وتــم اســتخدام االختبــارات 
التاليــة لتشــخيص الفيــروس فــي تلــك 

العينــات:

· اختبــار انفلونــزا الطيــور الســريع 	
 Quick( احلقلــي(  )االختبــار 

.)Vue Influenza A+B

· يف 	 الفيروســي  العــزل  اختبــار 
الدجــاج. اجنــة  بيــض 

· اختبــار تفاعــل البلمــرة املتسلســل 	
.)RT-PCR(

· املناعــي 	 اختبــار 
االنســجة  يف  الكيمائــي 
. )Immunohis tochemist ry (

وقد أظهرت نتائج التجربة التالي:

· يف 	 الفيــروس  تشــخيص  مت 
باســتخدام  الريــش  عينــات 
اليــوم  عنــد  الســريع  االختبــار 
الثالــث مــن العــدوى وحتــى اليــوم 
الســادس للبطــة رقــم )١(، ومــن 
اليــوم الثالــث لليــوم الرابــع للبطــة 
عينــات  بينمــا  و)٣(،   )٢( رقــم 
املســحات )الفــم وفتحــة املجمــع( 

ســلبية. جــاءت 

· بيــض 	 يف  الفيــروس  عــزل  مت 
العينــات  جميــع  يف  األجنــة 
وكانــت فتــرة العــزل مدتهــا أطــول 
ــش  ــات الري ــدوى يف عين ــد الع بع
أو  الفــم  مســحات  عينــات  عــن 

املجمــع.

· الفيــروس 	 انتيجــني  حتديــد  مت 
باســتخدام اختبــار تفاعل البلمرة 
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العينــات  جميــع  يف  املتسلســل 
بدايــة مــن اليــوم الثانــي للعــدوى، 
وكانــت حساســية االختبــار اكبــر 
باســتثناء  الفيــروس  العــزل  مــن 
عينــات مســحة املجمــع )اجلــدول 

التالــي(.

· الفيــروس 	 انتيجــني  حتديــد  مت 
املناعــي  االختبــار  باســتخدام 
الكيمائــي يف االنســجة مــن اليــوم 
الثالــث إلــى اليــوم الســادس يف 
 epidermal( الريــش  عينــات 
cells(، ومــن اليــوم الثالــث إلــى 
ــش  ــات الري ــع يف عين ــوم الراب الي

.)Stromal cells(

وقــد خلصــت نتائــج الدراســة أن 
 H5N1 ســالة  األنفلونــزا  فيــروس 
علــى  القــدرة  لهــا  الضــراوة  عاليــة 
 )epithelium( خايــا  فــي  التكاثــر 
العــدوى  خــال  مــن  البــط  لريــش 
هــذه  اســتخدام  ويمكــن  الطبيعيــة، 
الفيــروس  وعــزل  المصــاب  الريــش 

منــه وإعــادة إصابــة البــط بــه مــرة 
أخــرى، ممــا يوحــي بــأن الريــش يمكن 
أن يكــون مصــدرا محتمــا للعــدوى 
بالفيــروس للطيــور غيــر الســليمة فــي 
الطبيعــة. كمــا تــم التحقــق مــن تكاثــر 
 H5N١ مــن  لســالتين  الفيــروس 
AIV فــي البــط المحلــي واألوز. علــى 
الرغــم مــن أن الطيــور التــي تــم عمــل 
عــدوى فيروســية لهــا لــم تظهــر عليهــا 
عامــات أعــراض ظاهريــة للمــرض، 
فيــروس  وجــود  إثبــات  تــم  فقــد 
عاليــة   H5N١ ســالة  األنفلونــزا 
الضــراوة فــي خايــا البشــرة للريــش.

رصد التلوث البيئي للفيروســات 
يف مشاريع

العــدوى  أن  مــن  الرغــم  علــى 
فــي   AIV األنفلونــزا  بفيــروس 
الدواجــن هــي حــادة، ويكــون الســبب 
مــن  الفيــروس  النتشــار  الرئيســي 
وإفــرازات  البــراز  انتشــار  خــال 
ــى  ــاج إل ــا نحت ــاز التنفســي، فإنن الجه

مزيــد مــن التقييــم مــن مــدى إمكانيــة 
انتشــار فيــروس أنفلونــزا الطيــور إلــى 
البيئــة المحيطــة مــن خــال الريــش، 
ســليمة،  لطيــور  إصابــة  وإحــداث 
حيــث أن الريــش يمكــن أن يســقط 
مــن الطيــور ويتطايــر أو يتحــول   إلــى 
الريــش  يكــون  قــد  وبالتالــي  غبــار. 
مســار مهــم لإلصابــة بالفيــروس فــي 
االنســان او الطيــور األخــرى فــي حالة 
بســاالت   AIV بفيــروس  اإلصابــة 
فيــروس منخفــض الضــراوة ال تظهــر 
أعــراض علــى الطيــور أو فــي حالــة 
فــي  الفيروســي  الحمــل  انخفــاض 
الطيــور المصابــة، أو أثنــاء تحضيــر 

الدواجــن. وتجهيــز 

مــع  الفيروســات  ارتبــاط  إن 
بالعــدوى  المصــاب  الدجــاج  ريــش 
العالــي  النســبي  واالســتقرار 
لفيروســات )DNA( فــي غبــار ريــش، 
الطويلــة  الزمنيــة  الفتــرة  وكذلــك 
فيروســات  تشــخيص  يمكــن  التــي 
MDV وCAV مــن أطــراف الريــش، 
قــد ســاهمت فــي توســيع اســتخدام 
الفيروســي  التلــوث  لرصــد  الريــش 
وتقييــم  الدواجــن  حظائــر  لبيئــة 

فيهــا. الحيــوي  األمــن  مســتوى 

تــم فحــص مســببات األمــراض 
الدجــاج  قطعــان  فــي  الفيروســية 
المتــوازن  غيــر  النمــو  ذات  الاحــم 
والضعيــف والتــي تعانــي مــن النزيــف 
الداخلــي والخارجــي والتهــاب الجلــد 
النخــرى والنقــص المناعــي الواضــح 
الوراثيــة  المــادة  لتشــخيص  فــي 
للفيروســات وذلــك مــن خــال تحليــل 
األعضــاء الحشــوية، واألدمغــة وريــش 

Table	(1):	Results	of	virus	isolation	and	RT-PCR	in	3	inoculated	ducks	with	In?luenza	A	virus	
(H5N1)	*

VIRUS	Titer	(RT-PCR)	Results	#
Duck	CDuck	BDuck	Adip

COFCOFCOF
1.7(-)2.0(+)2.8(+)-(+)1.7(+)1.7(+)-(-)2.0(+)4.2(+)2
2.8(-)1.7(+)4.8(+)2.5(+)3.0(+)4.5(+)-(-)2.7(+)6.9(+)3
-(-)3.3(+)4.8(+)1.7(-)3.5(+)2.3(+)1.7(-)3.7(+)6.8(+)4
-(-)1.7(+)2.5(+)-(-)-(+)1.7(+)-(-)-(+)6.5(+)5
-(-)-(-)4.0(+)-(-)-(-)-(-)-(-)-(+)5.6(+)6
-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)3.8(+)7
-(-)-(-)-(+)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)5.8(+)8
-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)9
-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)10

*RT-PCR,	Reverse	transcriptase	PCR.;	dip,	Days	post	inoculation.;F,	Feather.;	O,	oropharyngeal	swabs.;	C.	Cloacal	swab.	

#Virus	titer	expressed	as	50%	egg	infectious	dose	/	ml.,	-	negative	for	virus	isolation.,	RT-PCR	results	+,	positive;-	
negative	
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الريــش  وكذلــك  المريضــة،  الطيــور 
أو  الدواجــن  حظائــر  أرضيــة  مــن 
البيئــة المجــاورة المحيطــة بهــا. وقــد 
 MD,( ــم الكشــف عــن فيروســات ت
االليــة  وهــذه   .)CAV and FPV
تعتبــر كأداة مراقبــة لتقييــم التلــوث 
البيئــي فــي حظائــر الدواجــن التــي 
يمكــن اســتخدامها كإشــارة محتملــة 

لعــدم كفايــة األمــن الحيــوي. 

وقــد أوضحــت الدراســات التــي 
 MDV&( تــم إجراءهــا علــى فيــروس
يبقــى  الماريــك  فيــروس  أن   )CAV
فــي ريــش الدجــاج المصــاب لمــدة 
ــة،  ــد ٣٧.5 درجــة مئوي ٣ أســابيع عن
ولمــدة ٨ أشــهر فــي درجــة حــرارة 
بقــاء  يســتمر  لــم  ولكــن  الغرفــة، 
الفيــروس بعــد ١٣ أســبوعا فــي ظــل 
هــذه الظــروف. ومــع ذلــك، عندمــا 
تــم  مئويــة،  درجــة   ٤ عنــد  أبقــى 
الحفــاظ علــى الفيــروس حتــى بعــد 
٣ ســنوات؛ وعندمــا تــم رفــع الرطوبــة 
إلــى ٨٠% انخفــض ثبــات الفيــروس 
الوقــت.  مــن   %5٠ مــن  أكثــر  إلــى 
ولذلــك يمكــن لغبــار حظائــر الدواجن 
بالـــ  ان تتســبب بإصابــة الصيصــان 
درجــة  فــي  أســابيع   ٤ بعــد   MDV

الغرفــة. حــرارة 

ــي الدراســات الســابقة ايضــاً  وف
الفيروســات  تلــك  ثبــات  بخصــوص 
فــي الريــش التــي تــم إلقاءها ونشــرها 
أو  الدواجــن  حظائــر  أرضيــة  علــى 
بيئيــة  ظــروف  فــي  محيطهــا  فــي 
المناخيــة  الحالــة  تشــبه  مختلفــة 

حــرارة  درجــة  عنــد  الصلــة،  ذات 
فــي  مئويــة  درجــة   ٢5-٢٢( الغرفــة 
ــاردة  ــة المتوســطة(، وغرفــة ب الرطوب
)٤ درجــة مئويــة مــع ارتفــاع نســبة 
الرطوبــة( وغرفــة دافئــة )٣٧ درجــة 
مئويــة مــع انخفــاض نســبة الرطوبــة(. 
وتــم فحــص الريــش فــي كل نقطــة 
و٣٢   ٢5 ،١٣  ،٧  ،٤  ،١  ،٠( زمنيــة 
 MDV يــوم( للكشــف عــن فيروســات
التجربــة  نتائــج  اوضحــت   ،CAVو
الريــش  فــي   MDV فيــروس  ثبــات 
كان علــى مــدى ٣٢ يوًمــا علــى األقــل 
فــي الحــاالت الثاثــة، بينمــا فيــروس 
CAV كان لمــدة ٣٢ يوًمــا علــى األقــل 
ــد  ــس عن ــن لي ــد ٤ºC و٢٢ºC، ولك عن

٣٧ درجــة مئويــة.

تشوه ريش أجنة الدجاج للداللة 
على اإلصابة بالفيروس

الممرضــة  العوامــل  تؤثــر  قــد 
ــى  ــا عل ــة والفيروســية أيًض الجرثومي
أو  الفقــس  قبــل  إمــا  الريــش،  نمــو 
التكاثــر  خــال  مــن  الفقــس  بعــد 
المختلفــة  الريــش  جريبــات  فــي 
أفضــل  إن  الجنينيــة.  األنســجة  أو 
العوامــل الممرضــة المعروفــة فيمــا 
الفــرخ  ريــش  علــى  بتأثيرهــا  يتعلــق 
ذلــك،  ومــع   ،)REV( فيــروس  هــو 
أخــرى  فيروســات  تشــخيص  تــم 
علــى  مســخي  تأثيــر  لهــا  أن  علــى 
ريــش الصيصــان مثــل فيــروس انيمــا 

المعــدي. الدجــاج 

وحيــث هــذه الفيروســات تظهــر 
ريــش  تطــور  علــى  مســخية  آثــار 
ــوم واحــد المفقــس  الصــوص عمــر ي

حديثــاُ، يمكــن االســتفادة مــن هــذه 
الظاهــري  الفحــص  خــال  الميــزة 
لريــش الصيصــان عمــر يــوم واحــد 
توضــح  قــد  حيــث  الفقاســات.  فــي 
الريــش  عــن  الناجمــة  األضــرار 
مؤشــرا إجماليــا علــى مــا إذا كانــت 
الصيصــان تحمــل عــدوى فيروســية 

األمهــات. مــن  رائســيه 

فمثــًا، عنــد انتقــال فيروســات 
بيــض  إلــى  األمهــات  مــن   )REV(
التفقيــس تتســبب تلــك الفيروســات 
فــي حــدوث تدميــر ونخــر للخايــا 
ممــا  للريــش  المكونــة  الجنينيــة 
يــؤدي إلــى ظهــور ريــش غيــر طبيعــي 
 .»Nakanuke« يســمى  نموذجــي 
بنحافــة  المتازمــة  تلــك  وتتميــز 
و  calamus مــن  الشــفافية  وزيــادة 
.Barbs للـــ  واضــح  وفقــد   rachis
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العصور  فــي  الــحــيــوانــات  كــانــت 
الوسطي بأوروبا تحاكم أمام القضاء 
كالبشر إذا ما اقترفت جرائم كإفساد 
وفي  الــعــام.  االزعـــاج  أو  المحاصيل 
عام ١٤٧٤ اتهم ديك في مدينة بازل 
السويسرية بوضع بيضة. ومثل ذلك 
بسببها  الديك  أعتقل  كبيرة  جريمة 
وخاف  الشيطان،  مع  بالتعامل  وأتهم 
الجميع في مدينة بازل من ان تفقس 
يهدد  غريبا  مخلوقا  البيضة  هــذه 
المسالمة،  بمدينتهم  والسام  االمن 
حقه  في  المحكمة  أصــدرت  ولذلك 

حكما باإلعدام حرقا حتى الموت.
تنتج الطيور البيض المخصب من 
ويتكون  نوعها.  وحفظ  تكاثرها  أجل 

من  الطيور  إلنــاث  التناسلي  الجهاز 
رقم  )الصور  البيض  وقناة  المبيض 
بإنتاج  المبيض  يــقــوم  حيث  و٢(   ١
الخلية التناسلية )القرص الجرثومي( 
وصفار البيضة بينما تقوم قناة البيض 
أثناء  البيضة  مكونات  باقي  بإضافة 
والمكونات  بداخلها  الصفار  مــرور 

هي: 
البياض أ- 
أغشية القشرة )الغشاء الداخلي ب- 

واخلارجي( 
قبل ج-  القشرة اخلارجية  أخيرا  ثم 

خروج البيضة املكتملة.

داخل  البيض  صفار  تكوين  يتم 
بواسطة  المبيض  فــي  معلق  غــشــاء 
حبل رفيع )stalk( يحتوي على شريان 
النامي.  الصفار  الــي  الــدم  لتمرير 
كثيرة  لفروع  الشريان  هــذا  ويتفرع 
)الصور  الصفار  غشاء  سطح  علي 
الندبة  منطقة  عدا  فيما  و٤(   ٣ رقم 
)Stigma( )صورة رقم 5( والتي تخلو 
وعندما  الدموية.  االوعية  من  تماما 
هرمون  إفـــراز  يتم  الــصــفــار  ينضج 
للغدة  االمـــامـــي  الــفــص  مــن   )LH(
النخامية والذي يدفع غشاء الصفار 
بالتحديد  الندبة  منطقة  في  للتمزق 
إلفراز الصفار من المبيض. وتسمي 

بيضة الديك

الغذائية  البيضة مزايا ال تقتصر على فوائدها  لهذه  وأن  ينتج بيضة واحدة في حياته  الديك  بان  الكثيرون  يعتقد 
والصحية فحسب بل تتعداها الي فوائد سحرية جمة. وأصبح مصطلح )بيضة الديك( مضربا لألمثال يطلق لوصف 
االشياء المستحيلة أو التي ال تحدث إال مرة واحدة في الحياة، ويطلق هذا التعبير على البخيل الذي بالكاد يتجود 

مرة واحدة في حياته. 
ولقد أنشد الشاعر بشار بن برد وهو يصف ولعه واشتياقه لرؤية محبوبته:

قد زرتنا مرة في الدهر واحدة ثّني وال تجعليها بيضة الديك

أ. د. محمد التجاني صالح عارف
tiganiarif@gmail.com - كلية الدراسات الزراعية - جامعة السودان
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الــنــاضــج من  الــصــفــار  تــحــرر  عملية 
بعملية  البيض  قناة  ودخوله  المبيض 

التبويض.

للديك  التناسلي  الجهاز  يتكون 
الخصيتين  من  و٧(   6 رقــم  )الصور 

من  يعتبر  وعليه  الناقلين.  والوعائين 
ان  المستحيل  ومــن  الطبيعي  الغير 
)ولــو  البيض  إنــتــاج  الــديــك  يستطيع 

بيضة واحدة في حياته ). 

عندما ينفجر غشاء الصفار في 

منطقة الندبة ينتج عن ذلك في بعض 
االحيان تتمزق بعض االوعية الدموية 
المنطقة  لهذه  الــمــجــاورة  الصغيرة 
تاركة جلطة دموية ملتصقة بالصفار، 
تمام  بعد  البيضة  داخــل  ومحاصرة 
تكوينها في قناة البيض، مكونة بذلك 
ما يعرف بالبقعة الدموية )صورة رقم 
٨(. وفي احيانا اخرى يحدث انساخ 
ــدار كيس  لــبــعــض االنــســجــة مــن جــ
الصفار أو قناة البيض ثم دخولها مع 
مكونات البيضة، وبمرور الوقت يقتم 
لونها مكونة ما يعرف بالبقع اللحمية، 
يتم  نــادرة  أخــرى  أحيان  إنه في  كما 
انفجار لكيس الصفار دون نزوله بل 
نزول جزء قليل من مادة الصفار الي 

داخل قناة البيض )صورة رقم ٩(. 

البقع  ذو  البيض  يتكون  وعليه 
الدموية أو اللحمية، عندما تصاحب 
هذه البقع صفار البيض أثناء مروره 
داخل قناة البيض، فتقوم قناة البيض 
ثم  ومن  حولهم  البياض  مادة  بإفراز 
واخيرا  القشرة  بأغشية  إحاطة ذلك 
يكون  ما  وعــادة  الخارجية.  القشرة 
الحدود  وفــي  طبيعي  البيضة  حجم 
يجدر  ومــا  العادية.  البيض  أحجام 

الصور ١ و٢ الجهاز التناسلي للدجاجة

 صورة ٣ غشاء الصفار معلق داخل المبيض صورة ٤ غشاء صفار البيض 
وعلي سطحه 

الــصــفــار ومنطقة   صـــورة 5 غــشــاء 
)stigma( الندبة
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ذكره هنا ان البيض ذو البقع الدموية 
أو اللحمية يمكن تناوله بعد إزالة هذه 

البقع من الصفار قبل الطهي.

البقع  نــزول هــذه  أمــا فــي حالة 
الدموية أو اللحمية أو جزء قليل من 
البيض  قناة  الي  فقط  الصفار  مادة 
البيض  بدون نزول الصفار فان قناة 

األجـــزاء  أو  البقع  هــذه  مــع  تتعامل 
تقوم  الصفار، حيث  وكأنها  الصغيرة 
بتغليفها بالبياض ثم اغشية القشرة، 
لصغر  ونظرا  الخارجية.  فالقشرة 
المنتج  البيض  فان  البقع  هذه  حجم 
دون صفار  مــن  ــادة  عــ ــكــون  ي مــنــهــا 
في  المعروف  ومن  الحجم.  وصغير 

ارتــبــاط حجم  ــدواجــن  ال إنــتــاج  علم 
البيضة الكاملة بحجم الصفار بدرجة 
كبيرة، أكثر من أي عامل آخر. لذلك 
نجد ان حجم البيض في بداية إنتاج 
لصغر  نسبة  صغير  البياض  الدجاج 
األيــام  خــال  الصفارالمنتج  حجم 
البيض  هذا  ويسمي  لإلنتاج.  االولي 
بالبشائر ويتراوح وزنه ما بين ٣5 و٤٠ 
جرام للبيضة. ومع تقدم عمر الدجاج 
المنتج  الصفار  تدريجيا حجم  يزداد 
وتقوم قناة البيض كذلك بإنتاج كمية 

أكبر من البياض حوله.

بيض  عليه  يطلق  ــذي  ال البيض 
الديك يتراوح وزنه ما بين ١٠ - ١٣ 
جرام )صورة رقم ١٠( وهو في ذلك 
طائر  بيضة  وزن  وزنـــه  فــي  يــقــارب 
وزنها  متوسط  يصل  والتي  السمان 

حوالي ١٢ جرام )صورة رقم ١١(.

من  أنه  المزعوم  البيض  بمعاينة 
إنتاج الديك من الداخل نجده يحتوي 

على إحدى البقع التالية:

بقعة صغيرة من الصفار )صورة أ- 
رقم ٩( 

مادة مخاطية منسلخة من جدار ب- 
قناة البيض )صورة رقم ١٢( 

بقعة دموية متجلطة )الصور رقم ج- 
١٣ و١٤(.

الذي  البيض  أن  بالذكر  ويجدر 
انتاجه  يطلق عليه بيض الديك يكثر 
اإلنتاجية  العملية  بــدايــة  فــي  عـــادة 
جهاز  أي  عمل  لبداية  طبيعي  كنتاج 

جديد يعمل للمرة االولي.

وعليه فان بيضة الديك هي في 

 الصور رقم 6 و٧ الجهاز التناسلي للديك 

 صورة رقم ٨ بقعة دموية بالصفار صورة رقم ٩ بقعة من مادة الصفار محاطة بالبياض 
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الحقيقة بيضة من إنتاج الدجاجة ال 
الديك  بها  يتهم  صفار،  على  تحتوي 
وجه  دون  وبهتاناً  زوراً  ذكوريته  في 
ــهــام  ــذا االت ــب ضــحــيــة هـ ــق، وذهــ حـ
السويسرية  بازل  مدينة  ديك  الباطل 

البريء.

يتهم الديك أيضا بانه يقذف هواء 
وليس حيوانات منوية عند تزاوجه مع 
المخصبة.  البيضة  إلنتاج  الدجاجة 
وإذا نظرنا الي مكونات الهواء نجده 

يتكون من االتي:

بان  أعـــاه  ــجــدول  ال مــن  يتضح 
مـــادة  أي  عــلــى  يــحــتــوي  ــواء ال  ــهـ الـ
منوية.  حيوانات  عن  دعــك  عضوية 
ويقوم الديك أثناء التزاوج مع األنثى 
بفتحة  لديه  المخرج  فتحة  بإلصاق 
ــدجــاجــة ويــقــذف حــوالــي  مــخــرج ال
في  مــنــوي  حــيــوان   )ْX109(  ١.٤٢
 )vagina( الواحدة في مهبل  القذفة 
الــدجــاجــة ويــبــلــغ حــجــم الــحــيــوانــات 
حوالي  الواحدة  القذفة  في  المنوية 

٠.٣5 ملي.

ــدد الــهــائــل من  ــع ــذا ال يــســبــح هـ
 ٠.٧5 حــوالــي  المنوية  الــحــيــوانــات 
مـــتـــر لـــكـــي تـــصـــل مــنــطــقــة الـــبـــوق 
قناة  بــدايــة  فــي   )infundibulum(
لكي  و٢(   ١ رقـــم  )الــصــور  الــبــيــض 
المنوية  الحيوانات  هــذه  أحــد  يفوز 
على  الجرثومي  الــقــرص  بتخصيب 
افــراز  يــبــدا  أن  قبل  الصفار  سطح 
الصفار  حــول   )albumen( البياض 
بعد  الــقــرص  تخصيب  حيث يتعذر 

هذه المرحلة.

ــادة  ــ م  ١٢ رقـــــم  صــــــورة 
مــخــاطــيــة مــنــســلــخــة من 

جدار قناة البيض

 صورة رقم ١٠ بيضة الديك صورة رقم ١١ بيضة طائر السمان 

الصور رقم ١٣ و١٤ بقعة دموية متجلطة

النسبة المئويةالمادة
١٩.6%االوكسجين

(3,000ppm) %0.3 >ثاني أوكسيد الكربون
(ppm 10) %0.001 >أول أكسيد الكربون

(ppm 10) %0.001 >االمونيا
٣.٤ مليجرام/ متر المكعبالغبار العالق بالهواء

٤5 -65 %الرطوبة النسبية
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ــقــــوارض هــي حــيــوانــات ثديية  الــ
تنتمي إلى ُرتبة القوارض. وهي أكبر 
ُرتب الثدييات من حيث عدد األنواع، 
أربعني  مــن  أكثر  نسبة  تشكل  حيث 
باملائة من عدد جميع أنواع الثدييات.

لكي  احليوانات  هــذه  تقرض  ال 
تتغذى فقط ولكن عليها أن تفعل ذلك 
األمامية  قواطعها  تآكل  حتفظ  لكي 
طوال  باستمرار  تنمو  األسنان  فهذه 
ــإذا تــغــذى حــيــوان  ــوان فـ حــيــاة احلــي
قارض على طعام لني ومنع من قرض 
أي شيء صلب فإن قواطعه األمامية 
تنمو حتى ال يتمكن احليوان من غلق 
فكيه وقد تخترق سقف احللق وميوت 

احليوان يف كلتا احلالتني.

بدرجة  ولــودة  الــقــوارض  ومعظم 
كبيرة  بكميات  إمدادها  وعند  كبيرة 
تتكاثر  فإنها  املزروعة  احملاصيل  من 
ينمو  شــيء  أي  أن  لــدرجــة  بسرعة 
من  الفئران  وتعتبر  احلــال.  يف  يؤكل 
االطاق  على  القوارض  واخطر  اهم 
الفئران  وخاصة  الــقــوارض  وتصبح 
خطيرة عند تخزين الطعام وال سيما 
تقوم  كما  كبيرة،  بكميات  احلــبــوب 
عن  الطاعون  مــرض  بنقل  اجلـــرذان 

طريق البراغيث التي تتطفل عليها.

ــإن جميع  ــ ف ــال  ــ احلـ وبــطــبــيــعــة 
القوارض ليست خطرة فبعضها سائغ 

الفراء اجلميل  لألكل وبعضها يعطي 
احليوانات  من  يعتبر  اآلخر  وبعضها 
آكلة  احلــيــوانــات  متــد  وهــي  األليفة 

اللحوم بالغذاء.

ــوارض  ــقــ ــى اكـــثـــر أنـــــــواع الــ ــا هــ مــ
انتشارا فى العالم 

و فى هذا املقال سوف نستعرض 
اهــــم الــــقــــوارض الــشــائــعــة فـــى مــــزارع 
ــن وكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا  ــ ــدواجـ ــ الـ
حني تغذوا مزارعنا حيث الجتد من 
االجـــراءات اجلــادة والفعالة ما مينع 

انتشارها

بيئة  ــى  هـ الــــدواجــــن  ومـــــــزارع 
ــواع  ان جلميع  جــدا  وجــذابــة  خصبة 

السيطرة على القوارض
في مزارع الدواجن

تعتبر الفئران  من اكثر القوارض انتشارا فى العالم، الفئران لم تترك مكانا على سطح االرض لم تسكنة وتجدها 
ولم يعرف عن  الحقول والصحارى واالودية.  والمجارى وعلى سطح االرض وتحتها، وفى  والمساكن  المخازن  فى: 
الفئران اى فائدة فى الطبيعة، سوى التدمير ومهاجمه المحاصيل وسرقة مخزونات الناس واتافها واتاف االساك 
والحوائط وحفر وتخريب االراضى والمزارع خسارة فى األعاف واالخطر من ذلك هو نقلها لامراض الفتاكة الى 

الدواجن والحيوان واالنسان.

Dr. Mohamed Hasan Salem
Head of animal health in Golden Chicken company
msalem@goldenchicken.com.sa   00966593025251
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إمدادات  فيها  يتوفر  القوارض حيث 
املتطلبات  من  تقريبا  محدودة  غير 
الــتــي حتتاجها  الــثــاثــة  األســاســيــة 
القوارض )أماكن لاختباء اوالعش(، 

والطعام، واملاء.

اجلرذ النرويجي وفئران السقف 
والفأر املنزلى 

ــى طريقة  ف ــران  ــفــئ ال وتــخــتــلــف 
ولونها  انتشارها  ومــكــان  معيشتها 
من  الرغم  فعلى  وسلوكها.  وحجمها 

وجود عدة أنواع 
ــران  ــئ ــف ــن ال مـ
أن واجلـــــــــــرذان،  إال 

السقف  وفــئــران  النرويجي  اجلـــرذ 
كما  املنزلى  الــفــار  او  املــنــازل  وفـــأر 
القوارض  اهم  من  تعتبر  عليه  يطلق 
الدواجن  ومــزارع  املنازل  تغذوا  التى 

بشكل اساسى.
اجلــــــرذ   - الـــــنـــــرويـــــجـــــي  الــــــفــــــأر 
اسمة   -:)Norway rat( النرويجى 
وهو   Rattus norvegicus العلمى 
ــون اجلـــزء  ــار بــنــى الـــلـــون ميــيــل لـ فـ
السفلى من جسمة الى اللون الرمادى 
ويتراوح وزنة مابني ٣٠٠ و5٠٠ جرام 
ولة القدرة على السباحة فى املجارى، 
محدودةعادة  التسلق  على  وقــدرتــة 
القريبة  االمــاكــن  فــى  يوجد  ولــذلــك 
فى  جدا  ماهر  وهو  االرضيات.  من 
حفر جحور ارضية ذات شبكة انفاق 

الحكام اختبائه بها.
الـــفـــأر املــتــســلــق - فــــأر الــســقــوف 
 Rattus أسمة العلمي -:)Roof rat(
االسود  إلى  لونه  ومييل   musculus
ــل مــن الــفــأر الــنــرويــجــي  ووزنــــه اقـ
جم  و٣٠٠   ١٠٠ مابني  وزنه  ويتراوح 
وكثيراً  متسلق  فأر  فأنه  اسمه  ومن 

ويكثر  العالية  األماكن  يشاهد يف  ما 
فأر  يسمى  املوانئ،ولذلك  يف  وجوده 
السفينة ship rat وال يفضل املجاري. 
مع  املعيشة  يف  االخــتــاط  ويتجنب 

الفار النرويجي.
الفأر املنزلى )House mouse(؛ 
 ،)Mus musculus( العلمى  اسمة   -
 5٠ وزنـــة  اليتعدى  صغير  فــأر  وهــو 
واسفل  اسود  الفأر  لون هذا  جراما، 
اجلسم رمادى، وهو من اكثر الفئران 
وقدرتة  بسبب صغرة  للضرر  احداثا 
من  عديدة  اماكن  الى  الدخول  على 

خال فتحات ضيقة جدأ.

ــن بــيــئــة خــصــبــة  ــ ــدواجـ ــ مـــــــزارع الـ
ــع انـــــــواع  ــيـ ــمـ وجــــــذابــــــة جـــــــدا جلـ

القوارض
من  والــفــئــران  اجلـــرذان  منع  إن 
يشكل  الدواجن  إلى حظائر  الدخول 
حتديا مستمر وذلك الن فتحة صغيرة 
للجرزان  جدا - مجرد نصف بوصة 
او حتى ربع البوصة بالنسبة للفئران 
والتسلل  لــلــمــرور  جــدا  كافية  فهى 
الــدواجــن. وعلى  الــى داخــل حظيرة 

الفور يقوم اجلرز باحلفر فى فرشة 
العنبر واالختباء فيها ثم التسلل الى 
داخل اجلدران لتخريب املادة العازلة 
لــلــجــدران والــســقــف وكــذلــك احلفر 

وعمل انفاق فى ارضيات احلظائر.

غالبا ما يحدث كل هذا النشاط 
فى  ــعــامــلــني  ال ــن  مـ مــاحــظــة  دون 
احلظائر، ألن القوارض تنشط بشكل 
حركة  تهدا  عندما  الليل  يف  رئيسي 
تُرى  ما  ــادراً  ون الغالب،  يف  العاملني 
تصبح  حتى  النهار  خــال  الــقــوارض 
أعدادهم كبيرة جدا وعند ذلك ميكن 
رويتها فى كل اوقات اليوم. ومع ذلك، 
حتى فى حال وجود مجموعة صغيرة 
تسبب  ما  غالبا  فانها  القوارض  من 
تكبد  عظيمة  وتلفيات  كبيرة  مشاكل 
مالية  احلــظــائــر خــســائــر  اصــحــاب 

فادحة.

الـــفـــئـــران  تـــهـــاجـــم  ان  ــورة  ــ ــطـ ــ خـ
مزارعنا

رمبا، تكون املشكلة األكثر وضوحا 
األعاف  هي  القوارض  تسببها  التى 
اضعافها  واضــعــاف  تستهلكها  التي 
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تأكل  القوارض  فجميع  تلوثها.  التى 
أكثر  وتدمر  وتلوث  الــدواجــن،  علف 
اجلرذ  يأكل  حيث  تأكل.  مما  بكثير 
الواحد البالغ حوالي ١ إلى ٢ أونصة 
من األعاف كل يوم، يف حني أن الفأر 
سيأكل أقل من ذلك يف اليوم وقد ال 
يبدو ذلك كمية كبيرة فى نظر البعض، 
ولكن ميكن لعدد كبير من القوارض أن 

يأكل عدة أطنان من العلف كل عام.
الواقع  فى  جدا  الصعب  من  انه 
عن  الناجتة  اخلسائر  كامل  تقدير 
استهاك الطيور لاعاف امللوثة من 
الفار  فان  ذلك،  ومع  القوارض.  اثار 
الواحد ياكل ما قيمته ٧ دوالرات من 
ما  واذا  الــواحــد  الــعــام  العلف خــال 
نحو  من  هجوم  الى  مزرعة  تعرضت 
٢٠٠ فار فان ذلك يسبب خسائر من 
استهاك العلف تقدر بحوالى ١٤٠٠ 
من  اكثر  يعادل  ما  اى  امريكى  دوالر 
مع  العام  خال  سعودى  ريــال   5٠٠٠
الناجمة عن  صعوبة معرفة اخلسائر 
والفيروسات  بالبكتيريا  العلف  تلوث 

القاتلة للطيور واالنسان ايضا.

العلف  إن  ذلـــك،  ــى  إل بــاإلضــافــة 
امللوث باثار القوارض يزيد بشكل كبير 
من اخلسارة املتوقعة كما ذكر العالم(

بيري ٢٠٠3( عن بعض تقديرات وزارة 
ملا  الفعلية  للتكلفة  األمريكية  الزراعة 
الفئران من اعاف فى مزارع  تهدره 
إلى ٢5  فان األضرار تصل  الدواجن 

دوالًرا لكل فأر سنوًيا.

ــان األضـــرار  ــك ف عـــاوة على ذل
خسائر  هي  واملعدات  للمبنى  املادية 
ــقــوارض  ال تسببها  أخـــرى  اضــافــيــة 
الدواجن  مربى  من  امــواال  وتستنزف 
حيث تقوم القوارض بتخريب الستائر 
الباستيكية، وخايا التبريد وأحزمة 
نــظــام نــقــل الــبــيــض االوتــومــاتــيــكــى، 
والسقف،  للحوائط  احلرارى  والعزل 
واألساك، وهي حتفر حتت اجلدران 
)بـــيـــري،  اخلــرســانــيــة،  البنية  وتتلف 

.)٢٠٠3

إيقاف  عمليات  ــؤدي  ت أن  ميكن 
الــتــشــغــيــل نــتــيــجــة انــقــطــاع الــتــيــار 
الكهربائي بسبب األعطال الكهربائية 

ــرار  كــنــتــيــجــة ألضــ املــيــكــانــيــكــيــة  أو 
الدوالرات  آالف  تكلفة  إلى  القوارض 
الطيور  حلظيرة  محتملة  وخــســارة 
مــعــدودة. الن  دقــائــق  خــال  بأكملها 
املباني  بعزل  حلقت  التي  األضـــرار 
ــاهــظــة الــثــمــن، انــقــطــاع الــطــاقــة  ب
على  بها  املرتبطة  واآلثار  االكهربائية 
إنتاج الدواجن يودى الى تضخيم تلك 
للعالم  دراســـات  على  بناء  اخلسائر 

لوفني ٢٠١٠. 

بــقــرض  تـــقـــوم  الــــقــــوارض  الن 
األساك الكهربائية هو خطر يسبب 
احلريق الذي ميكن أن يحرق حظائر 

الدواجن بالكامل.

ــئــــران هــى  ــفــ ثـــاثـــة انــــــــواع مــــن الــ
الــقــصــوى فــى مهاجمة  ذات االهــمــيــة 
مــــزارع الـــدواجـــن وهـــى متهمة دائــمــا 
ــوث االعـــــــاف وتــخــريــب  ــلــ بــــاهــــدار وتــ
املــزارع ونقل  البنية التحتية فى هذه 

االمراض القاتلة اليها 

وشكل  مــواصــفــات  عــن  بعيدا  و 
وطول وكذلك وزن كل نوع منها يجب 
ان جنزم بان اجلرذ النرويجى والفار 
القوارض  هم  املنزلى  والفار  املتسلق 
داخــل  رصــدهــا  يتم  التى  االســاســيــة 
مزارع الدواجن على اختاف انواعها 
من مزارع اللحم وانتاج بيض املائدة او 

حتى مزارع امهات اللحم

سلوكيات  عــن  نبذة  هنا  ســاذكــر 
وقدرات ومهارات هذه االنواع للوقوف 
الفار  ــإن  ف لها  الــتــصــدى  سبل  على 
متشابهة.  السقف  وفئران  النرويجى 
تنمو  األمامية  القواطع  أسنان  وألن 
مبــعــدل 5 بــوصــات يف الــســنــة، فــإن 
خلرطها  باستمرار  تقرض  الفئران 

وللحفاظ عليها.



33
العدد الرابع والعرشون

الفئران  ان  ايضا  املــعــروف  ومــن 
وميكنهم  ــاحــة.  ــســب ال جتــيــد  ــضــا  اي
السباحة ملا يصل إلى نصف ميل يف 
خطوط  عبر  والسفر  املفتوحة،  املياه 
املياه  تيارات  ضد  الصحي  الصرف 
املياه  قى  العيش  وتستطيع  الكبيرة، 
ملدة تصل إلى ٣ أيام - العالم لوفني 

.٢٠١٠
ــادة مــا تــتــغــذى اجلــــرذان مــرة  عـ
واحدة أو مرتني خال الليل. ويعيشون 
يف كثير من األحيان يف املستعمرات، 
تقاسم  حيث  الفئران  من  العديد  مع 
)بــيــري،  واملياه  التغذية  مصدر  نفس 

.)٢٠٠3

النضج  إلى مرحلة  الفئران  تصل 
أشهر   ٣ إلــى   ٢ عمر  عند  اجلنسي 
 ٢5 إلــى   ٢١ من  احلمل  فترة  وتصل 

يوًما. ويتم فطام الفئران الصغيرة يف 
عمر ٣ أسابيع.

مبجرد  تــتــزاوج  أن  لانثى  ميكن 
الــوالدة. إذا لم يحدث  يوم واحد من 
ــاب، فـــســـوف تــظــهــر تــكــون  ــصــ اإلخــ
ــام. يف  ــ ــزاوج كـــل 5 أيـ ــت ــل مــســتــعــدة ل
من  الكثير  الطبيعية، ميوت  الظروف 
غضون  يف  ولكن  الصغيرة،  الفئران 
ما  النضوج  عمر  الى  يصل  قد  عــام، 
بني 6٠ إلى ٧٠ من ذرية أنثى واحدة.

التى  القوارض  من  املنزلى  الفار  ان 
والرمادى  البنى  بني  ما  لونها  يكون 
عينان  مع  نسبيا  كبيرتان  اذنان  وله 
يبلغ  انه  كما  ايضا  نسبيا  صغيرتان 
طول الفار املنزلى البالغ حوالى 5 الى 
٧ بوصات وله ذيل طويل يصل الى ٣ 

الى ٤ بوصات وتعتبر هذه املعلومات 
الطعوم  عدد  حتديد  فى  قيمة  ذات 
الفئران  مصائد  وكذلك  املستخدمة 
مواقع  واهم  بينها  البينية  واملسافات 
وضع الطعوم حول حظائر الدواجن.

من  قدر  لها  حيوانات  الفئران  ان 
الذكاء يجعلها تتفحص مواقع الطعوم 
فى  زراعتها  يتم  التى  واملصائد 
مسارها وتتعامل معها مبنتهى احلظر 
كما انها تكون فى منتهى احلظر من 
محاولة جتربة انواع جديدة او غريبة 
اختيارية  انها  كما  االطعمة  عنها من 
حيث  انتقائية  او  غذائها  تناول  فى 
عن  اجليدة  االغذية  تفضل  انها 
الطازج  وتستهلك  الرديئة  االغذية 
ما  غالبا  او  تستهلك  وقد  اوال  منها 
ترفض تناول الغير طازج والفاسد من 

االطعمة.

اشهر القوارض التى تهاجم مزارع الدجاج هى الفار النرويجى، فار السقف، الفار المنزلى
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دالئل وجود الفئران
من  العديد  نذكر  ان  هنا  ميكننا 
كلها  رايناها  ما  اذا  التى  الدالئل 
تواجد  يعنى  فهذا  منها  بعض  او 
الفئران فى املكان حتى وان لم نتمكن 

من رويتها
يقدر ¦	 والبول:  البرازية  املخلفات 

نحو  يخرج  الكبير  الفأر  أن 
٢5٠٠٠ قطعة براز / سنة والبول 

مبعدل ٠.5 لتر / شهر.
او ¦	 الغبار  تراكم  أماكن  يف  اآلثار 

املختلفة  االسطح  على  االتربة 
حيث تظهر اثار االقدام واضحة.

متزق العبوات املختلفة وال سيما ¦	
يعطي  والباستيكية،  الكرتونية 

داللة على وجود الفئران.
وجود إضرار أخرى، كقرض املواد ¦	

العازلة على األساك الكهربائية، 
الصحية  املواسير  قرض  أو 
او  الباستيك  من  املصنوعة 
املواد  التي تتركها على  اخلدوش 

الباستيكية.
أصوات احلركات التي حتدثها يف ¦	

الظام بالذات.

الــقــواعــد االســتــرشــاديــة لكشف 
مشكلة القوارض فى مزرعنا

يجب ان نعلم جميعا مدى خطورة ان 
مشكلة  انها  مزارعنا  الفئران  تهاجم 
كما  باالهتمام  وجديرة  خطيرة  حقا 
انه يجب معرفة الطريقة او القاعدة 
االرتكاز  ميكن  التى  االسترشادية 
عليها ملعرفة درجة استفحال مشكلة 
القوارض فى مزارعنا وهى كاالتى:-

اثار ¦	 مشاهدة  يتم  ما  حالة  فى 
فعليا  واليتم مشاهدتها  اجلرزان 
مبعدل  فئران  وجود  معناه  فهذا 

انثى الفار النرويجى مع صغارها من 
الفئران الرضيعة

الفار النرويجى

مستعمرات  فى  دائما  الفئران  تعيش 
كبيرة

هذه  فى  فار   ١٠٠ الى   ١ من 
املزرعة.

ملرة ¦	 بالصدفة  الفئران  رؤية  يتم 
وجود  معناه  فهذا  ليا  واحدة 
الى 5٠٠  فئران مبعدل من ١٠٠ 

فار فى هذه املزرعة.
ملرة ¦	 بالصدفة  الفئران  رؤية  يتم 

واحدة نهارا مع اعتياد مشاهدتها 
فئران  وجود  معناه  فهذا  ليا 
فار   ١٠٠٠ الى   5٠٠ من  مبعدل 

فى هذه املزرعة.
مرات ¦	 عدة  الفئران  مشاهدة 

فئران  وجود  تعنى  النهار  خال 
فار   5٠٠٠ الى  تصل  قد  باعداد 

فى هذه املزرعة.
هذه القاعدة توكد لنا احلقيقة االتية 
ان كل فار متت مشاهدته يعنى وجود 
فى  غيرمرئى  فار   5٠ الى   ٢٠ من 
باإلضافة  املنشاة  او  املزرعة  هذه 
إلى مشاكل األعاف املذكورة سابقاً، 
تقوم القوارض أيضاً بنشر األمراض 
طريق  عن  الدواجن  قطعان  على 
تلويث معالف ومساقى الطيور بالبول 

والفضات
ارتباط  مدى  العلماء  اثبت  لقد  و 
أمراض  بانتشار  والفئران  اجلرذان 
الزكام  الساملونيا،  مثل  الدواجن 
امليكوبازما،  الباستوريا،  املعدى، 
داء  النزفية،  األمعاء  التهاب 
ومن  األسكاريديا  وداء  الكابياريا، 
وآخرون،  دونالد  العلماء  امثال هوالء 

.٢٠٠٢

الفئران جتعل  بها  صفات متتاز 
من مقاومتها أمرًا صعبًا:

فلديها ¦	 جداً،  حساسة  الفئران 
قدرات هائلة على متييز األصوات 
وذكية  األشياء  وملمس  والروائح 
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جدا يف تقدير اخلطر من خال 
ذلك

الفئران تستطيع النفــاذ من خال ¦	
يتعدى  ال  جداً  ضـيقة  فتحات 
املنزلي  والفأر  ٣سم  قـطرها 
يستطيع الدخول من فتحة أضيق 

من تلك بكثير.
لها ¦	 انواعها  بعض   - الفئران 

اجلدران  تسلق  على  القدرة 
ارتفاع  ألعلى  والقفز  واحلوائط 
فريدة  قدرة  وله  متر،  إلى  يصل 

يف املشي على األساك. 
ماهر ¦	 انواعها  بعض   - الفئران 

على  القدرة  وله  السباحة،  يف 
واملجاري  املصارف  يف  السباحة 

العامة.
جداً، ¦	 حذرة  مخلوقات  الفئران 

فا نتوقع رؤيتها يف النهار، ولهذا 
يعني  ال  نهارا  رؤيتها  عدم  فإن 
بالضرورة.  املكان  من  انعدامها 
ظهورها  فان  أخرى  جهة  ومن 
بأعداد  وجودها  على  يدل  نهارا 
كبيرة جدا يف املنشأة او املزرعة.

منافذ ¦	 حتفر  أن  ميكنها  الفئران 
األرضيات  كانت  إن  املنشأة  إلى 
أو األبواب من مواد تسمح بذلك 

الفئران تلوث كمية كبيرة جدا من ¦	
الغذاء وخصوصا االعاف تفوق 

أضعاف ما تأكله.

مكافحة القوارض )الفئران(:
ــا تــكــون اإلجــــــراءات  ونــــــادرا مـ
بــالــقــوارض  اإلصــابــة  ضــد  الوقائية 
قبل  ينبغى  كــمــا  ومــكــرســة،  نشطة 
للمزرعة. قد يرجع  الفئران  مهاجمة 
السبب فى ذلك إلى أن القائمين على 
ادارة مزارع الدواجن ليسوا على دراية 

سلوك  )بسبب  اإلصابة  بشدة  كاملة 
انهم ال  أو  الليلي(  والجرذان  الفئران 
يستوعبون بشكل كامل خطورة انتشار 
وفداحة هذا  بين طيورهم  القوارض 
الحيوى  االمر على اجــراءات االمــان 

والوقاية من االمراض.

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون 
شامًا  ــقــوارض  ال مكافحة  برنامج 
ويجب الحفاظ عليه فعاال باستمرار. 

ــفــعــال في  و يــشــمــل الــتــحــكــم ال
ــول حــظــائــر  ــ ــل وحـ ــ ــوارض داخـ ــ ــق ــ ال
ــع  أرب ــن  م مــكــونــة  عملية  الـــدواجـــن 
العالم  توصيات  على  بناء  خــطــوات 

لوفين ٢٠١٠.
واالشتراطات ¦	 العامة  النظافة 

الصحية.
يجب ان تكون املنشاءات محمية ¦	

من القوارض.
اعداد ¦	 تخفيض  فى  االستمرار 

القوارض والقضاء عليها.
تقيم فاعلية البرامج املتبعة ضد ¦	

القوارض.

ــة الــعــامــة  ــظــاف ــن ــل ــة ل ــســب ــن ــال ب
خطوة  فهى  الصحية  واالشتراطات 
هــامــة جــدا فــى عــدم تــوفــر الــمــأوى 
ــن طــريــق  ــمــســكــن لـــلـــقـــوارض عـ وال
واحكام  المخلفات  انــواع  كافة  ازالــة 
الصحى  الصرف  منافذ  جميع  غلق 
تنعدم  بحيث  والــخــارجــى  الــداخــلــى 
جميع الماجى وموارد الغذاء الازمة 

للقوارض على اختاف انواعها.

ــمــأوى ومــواقــع  إذا تــم تــوفــيــر ال
التعشيش، فا شك ان القوارض سوف 
تسعد جدا بهذه الدعوة المجانية الى 
ســرور.  بكل  إليها  وتنتقل  حظائرك 

تعيش الفئران داخل مواسير الصرف 
الصحى الخارجية

مستعمرات  فى  دائما  الفئران  تعيش 
كبيرة

تعيش الفئران داخل مواسير الصرف 
الصحى الداخلية

تعيش الفئران فى جحور بين الصخور 
فى المناطق الصحراوية
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جميع  فإن  ذلــك،  من  النقيض  وعلى 
عليها  والمحافظة  النظافة  عمليات 
القوارض  تعرض  سوف  جيد  بشكل 
ــعــرض  ــات الــمــفــتــرســة وت ــوان ــحــي ــل ل
أنشطتها )الجحور والممرات وما إلى 
ذلك( لمراقب المزرعة من تحديدها 

والقضاء عليها.

يجب المواظبة على قص العشب 
من احواش وفناء المزرعة وازالة اية 
من النفايات من جميع وحول حظائر 
المحافظة  يــجــب  كــمــا  الـــدواجـــن. 
على  تقريبا  أقـــدام   ٣ مساحة  على 
الدواجن  حظائر  محيط  حول  األقل 
والنفايات  القمامة  من  خالية  تكون 

واالعشاب الضارة وما إلى ذلك.

ــمــراقــب  ــســمــح ل هــــذا ســــوف ي
خارج  من  التحقق  بسهولة  المزرعة 
المبنى للمسارات المحتملة، الجحور، 
كما  للقوارض.  محتمل  نشاط  واى 
قد  اعــاف  بقايا  اى  تنظيف  يجب 
حظائر  خــــارج  او  داخــــل  ــواجــد  ــت ت

الدواجن على الفور.

القضاء علي الفئران نهائيا غير 
وارد إطاقًا

القوارض  منع  الممكن  غير  من 
اطــاقــا مــن دخــول مـــزارع الــدواجــن 
غير  فهذا  نهائيا  عليها  القضاء  او 
يكون  ان  يجب  ال  ولكن  إطاقاً  وارد 
عنبر الدواجن متاحا ومستباحا دائما 
اغلب االحيان،  للقوارض فى  وجاذبا 
الصعب  من  تجعل  أن  يمكنك  ولكن 
حظائر  الى  الدخول  القوارض  على 
إغاق  من  نتأكد  ان  يجب  الدواجن. 
األبواب بشكل صحيح وكامل وموكد. 
مــن أحكام  مــن  ايــضــا  الــتــأكــد  يجب 
للحظائر،  المغلف  المعدن  انــغــاق 

وتأكد من أن طبقات الزاوية ضيقة. 
الفتحات  ان  مــن  التاكد  يجب  كما 
ــاف،  الــمــحــيــطــة بــمــنــظــومــات األعــ
وخطوط المياه، والقنوات الكهربائية 
ــخــارج.  الــتــي تــدخــل الــمــنــزل مــن ال
محكمة ومتقنة الصنع بحيث ال تكون 
حظائر  والــى  من  للقوارض  ممرات 

الدواجن.

سموم القوارض او مبيدات القوارض 
)Rodenticides-rodent poisons(

من  جدا  واسعة  مجموعة  تتوفر 
القوارض  )طعم  الــقــوارض  مبيدات 
الـــســـام(. وقـــد يــكــون اخــتــيــار الــنــوع 
فاعلية  االكثر  الصنف  او  المناسب 
أمًرا مربًكا لغير المتخصصين، ولكنه 

امر مهم جًدا. 
ــد عــلــى انــه  ــوك ــجــدر بــنــا ان ن ي
الطعوم  تكون  الــحــاالت،  معظم  فــي 
الــمــصــنــعــة تـــجـــاريـــا والـــجـــاهـــزة 
المفضل  الــخــيــار  هــي  لــاســتــخــدام 
المصنعة  او  الممزوجة  الطعوم  على 
فى  المتخصصين  غــيــر  ــواســطــة  ب
ذلــك االمــر.  ومــع ذلــك، ال يــزال من 
الضروري فهم األساسيات عن كيفية 
استخدام  وكذلك  الطعوم  استخدام 
منتج معين بشكل أكثر فاعلية وتجنب 
النفور  الى  تودى  بطريقة  استخدامه 
منه ومن ثم يفقد هذا المنتج فاعليته. 
قد تصنع مبيدات القوارض على 
شكل شريط او حبيبات او فى صورة 
يتم  او مكعبات  او مساحيق  مركزات 
الفئران.  تفضلها  اغذية  مع  خلطها 
وغالبا ما يتم خلط مبيدات القوارض 
مقاومة  من  تمكنها  شمعية  مواد  مع 
على  وتكون  طويلة  لفترات  الرطوبة 

شكل مكعبات او حبيبات وكريات. 

جحور الفئران بين حظائر الدواجن

الفئران تهاجم المحاصيل الزراعية

الفئران تهاجم مخازن الذرة الصفراء 
لمصانع االعاف وتلوثها

العلفية  البقايا  حــول  الفئران  تجمع 
والمخلفات فى مزارع الدواجن
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و من اشكال طعوم الفئران ايضا 
ناعمة  مساحيق  شكل  على  تكون  ان 
او  الــحــبــوب  ــع  م ــت خلطها  ي حــيــث 
عليها  تتغذى  التى  االخــرى  االطعمة 
المياه  مع  خلطها  يمكن  كما  الفئران 

ايضا.
هيئة  عــلــى  صياغتها  يــتــم  كــمــا 
مساحيق ناعمة جدا تنثر فى مسارات 
الفئران حيث تلوث شعيرات الفئران 
عند مرورها وبعدها تلعقها الفئران او 
الجلد. وتصنف مبيدات  تمتص عبر 
سموم  أنــهــا  على  عموما  ــقــوارض  ال
او  مفردة  عناصر  كانت  سواء  تغذية 

مركبات متعددة.
ان نوع المادة الفعالة هو ما يحدد 
ان  حيث  المنتج.  اســتــخــدام  كيفية 
الفشل في اتباع التوجيهات الخاصة 
صحيح  بشكل  المنتج  بــاســتــخــدام 
يعرض  وقد  نتائج سيئة  إلى  سيؤدي 
للخطر،  المستهدفة  غير  الحيوانات 
ــراءة شـــروط وطريقة  ــ ق يــجــب  لـــذا 
وتنفيذها  بدقة  منتج  كــل  استعمال 

ايضا بكل دقة!
انــــواع واصـــنـــاف سموم  جــمــيــع 
ــوارض هـــى مــــواد ســامــة على  ــ ــق ــ ال
مستويات مختلفة للدواجن والماشية 
مستهدفة  الغير  البرية  والحيوانات 
لذلك  البشر.  وكذلك  السموم،  بهذه 
ــحــذر الــشــديــد عند  يــجــب تــوخــى ال
تعليمات  بدقة  واتــبــاع  استخدامها، 
ــهــذه الــســمــوم  الــشــركــة الــمــصــنــعــة ل
مربيين  مــن  الــعــديــد  وتــحــذيــراتــهــا. 
سموم  يفضلون  مــا  عـــادة  ــدواجــن  ال
ألن  واحــدة  بجرعة  القاتلة  الفئران 
الجرذان والفئران تتلقى جرعة قاتلة 
فقط.  اثنتين  أو  واحــدة  تغذية  بعد 
السموم  على  كبيرة  ميزة  هــي  هــذه 

متعددة التغذية التي يجب استهاكها 
كل يوم لمدة ٧ أيام أو أكثر للقوارض 

للحصول على جرعة قاتلة.
ســمــوم  او  ــدات  ــيـ ــبـ مـ تــصــنــف 
كبيرتين  مجموعتين  الــى  الــقــوارض 
سموم  وهما  الكميائية  الناحية  من 
لتخثر  مضادات  عن  عبارة  قــوارض 
الدم وسموم قوارض ليست مضادات 

لتخثر الدم. 
ــيــدات  و قـــد تـــم اكـــتـــشـــاف مــب
ألول  للتخثر  ــمــضــادة  ال الـــقـــوارض 
العشرين،  القرن  أربعينيات  في  مرة 
وأصبحت منذ ذلك الحين أكثر المواد 
السامة استخداًما في السيطرة على 

الفئران والجرذان. 
ــمــضــادات  ــوم الـــقـــوارض ال ســم
الــدم من  تمنع  التى  الــدم هى  لتخثر 
بسبب  الموت  يحدث  حتى  التجلط 
الــقــوارض  ومبيدات  داخــلــي.  نزيف 
جرعة  على  تحتوى  للتخثر  المضادة 
لذلك  الفعالة،  المادة  من  منخفضة 
الــوفــاة  احـــداث  نسبيا  بطيئة  فهي 
من  الــمــوت  يستغرق  وقــد  للقوارض 
٣ إلى 5 أيــام )ربما أطــول مع بعض 
الفعالة  مادتها  تكون  التى  الطعوم 
تناول  بعد  الــوارفــاريــن(  مركب  هــى 
كمية مميتة من الطعم. طورت بعض 
وراثية  وقـــدرات  مقاومة  ــقــوارض  ال
مضادة لمنتجات الوارفارين. ومركب 
تم  للتخثر  أول مضاد  الوارفارين هو 
تسويقه وأصبح األكثر شهرة واألكثر 
القوارض  سموم  بين  ما  استخداًما 
المختلفة. ومع ذلك، فإن استخدامه 
التى  المقاومة  بسبب  اليوم  محدود 
تكونت وراثيا ضده وكذلك مضادات 
التخثر الحديثة واألكثر قوة وفاعلية.

و يــمــكــن ايـــجـــاز انـــــواع ســمــوم 

مكافحة  فــى  القديمة  الوسائل  هــل 
الفئران مجدية وفعالة؟

مكافحة  فــى  القديمة  الوسائل  هــل 
الفئران مجدية وفعالة

طعوم الفئران اللينة

حبوب  هيئة  عــلــى  ــران  ــفــئ ال طــعــوم 
مسممة
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ــوارض وبــاخــتــصــار شــديــد الــى  ــقـ الـ
مجموعتين وهما:

١- سموم القوارض من مجموعة 
مضادات التخثر

مضادات ¦	 من  األول  اجليل 
الوارفارين  التخثر،أشهرها 
جرعات  تتطلب   ،warfarin
للفئران  توثيق  وهناك  متعددة، 
وراثية  مقاومة  تطور  التي 
الوارفارين  يعد  لم  للوارفارين. 
املتخصصني  قبل  من  يستخدم 
النشط  العنصر  يكون  قد  ولكن 
القوارض  مبيدات  لبعض 
منخفضة التكلفة التي ال تستلزم 
داى-فاثنون  طبية..  وصفة 
والكلورو   Diphacinone
 chlorophacinone -فاثنون 
هما من مضادات التخثر األخرى 
اجليل  من  االستخدام  الشائعة 

األول.
اجليل ¦	 من  التخثر  مضادات  تعد 

الكيميائية  املواد  أكثر  الثاني 
شيوًعا ملكافحة القوارض العامة، 
حول  لاستخدام  آمنة  وتعتبر 
األليفة  واحليوانات  األشخاص 
اتباع  شريطة  البرية،  واحلياة 
تكون  حيث  املناسبة.  اإلجراءات 
السامة منخفضة  املادة  تركيزات 
مبا يكفي بحيث ال يكون استهاك 
بالنسبة  قاتًا  الصغيرة  الكميات 

لغير القوارض.
ــوارض خـــالـــيـــة مــن  ــ ــ ٢- ســـمـــوم قـ

مضادات التخثر
برومتالني هو من السموم العصبية ¦	

التي تعمل عن طريق التسبب يف 
املركزي،  العصبي  النظام  توقف 
املفردة  اجلرعة  واملوت.  والشلل، 

عادة ما تكون قاتلة يف ١ إلى ٣ 
الطعم  كمية  تكون  ما  عادة  أيام. 
الكمية  ثلث  حوالي  املطلوبة 
املستخدمة مع مضادات التخثر، 
جرعة  يتناول  الذي  الفار  ألن 
أخرى.  مرة  يتغذى  ال  مميتة 
ال  التخثر،  مضادات  مع  بينما 
الطعم  تستهلك  القوارض  تزال 
من  قاتلة  جرعة  تناولها  بعد 
املادة الفعالة بطيئة املفعول حتى 

حتدث الوفاة.
كولى كالسيفرول هو فيتامني د٣ ¦	

وهو سام بشكل خاص للقوارض 
يقوم  الكبيرة.  اجلرعات  يف 
من  وسحبه  الكالسيوم  باذابة 
وتصبح  العظام  فتنهار  العظام 
عالية  مستويات  ويسبب  هشة 
مما  الدم،  يف  الكالسيوم  من 
ويحدث  اجلسم.  وظائف  يعطل 
املوت من فرط كالسيوم فى الدم 
)الكثير من الكالسيوم يف الدم(.و 
كالسيفرول  كولى  يعمل  سوف 
كسم عند التغذية عليه مرة واحد 
كافية  كمية  استهاك  مت  إذا 
وجبة  يف  القوارض  بواسطة  منه 
واحدة، ولكنها سوف تعمل كسم 
استهلكته  إذا  الوجبات  متعدد 
القوارض بكميات أقل على مدار 

عدة أيام )لوفني ٢٠١٠(.
يستخدم ¦	 وهو  الزنك  فوسفيد 

على نطاق واسع لسنوات عديدة 
كمبيد للقوارض. عندما يتامس 
مع األحماض املخففة يف املعدة، 
يتم حترير غاز الفوسفني. ويسبب 
والغيبوبة  والشلل  التشنجات 
واملوت بسبب االختناق )نقص يف 
األكسجني إلى اجلسم(. وال يوجد 
الزنك  بفوسفيد  ثانوي  تسمم 

طعوم فئران صلبة

طعوم فئران صلبة

طعوم فئران صلبة

طعوم فئران متنوعة
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ألنه ال يتم تخزينه يف العضات 
للقوارض  األخرى  األنسجة  أو 
يبقى  ذلك،  ومع  املسمومة. 
أيام  لعدة  املبتلع  الزنك  فوسفيد 
لذلك،  امليت.  القارض  أمعاء  يف 
األخرى  احليوانات  تسمم  ميكن 
يكفي من محتويات  ما  أكلت  إذا 
قتلت  التي  القوارض  من  األمعاء 

مؤخرا بفوسفيد الزنك.
مكافحة  بــرامــج  فعالية  تعتمد 
هذه  وتقييم  مراقبة  على  الــقــوارض 
الــبــرنــامــج بــاســتــمــرار والــتــحــكــم من 
تنفيذ  عن  المسؤولين  األفـــراد  قبل 
البرنامج. إذا كان هؤالء األفراد لديهم 
الرغبة الحقيقية والعزيمة القوية في 
برنامج مكافحة  فإن  النجاح،  تحقيق 

القوارض سيكون ناجًحا.
مجهوًدا  يأخذ  فإنه  ــك،  ذل ومــع 
ــدة أســبــاب  ــوجــود عـ ــظــًرا ل كــبــيــرا ن
بما  الــقــوارض،  مبيد  لفشل  محتملة 

في ذلك:
قليلة . ١ المستخدمة  الفخوخ  عدد 

جًدا.
منطقة تحكم صغيرة جًدا.. ٢
قصيرة جدا وقت ومدة التعرض . ٣

للطعم.
ــدادات . ٤ زيـــادة الــوصــول إلــى اإلمـ

الغذائية األخرى؛
في . 5 )الفشل  الكافي  غير  الطعم 

المراقبة ومراقبة مخزون الطعم 
بشكل منتظم(؛

اختيار الطعم الخاطئ أو الطعم . 6
القديم، العفن وغير جذاب )يجب 
تغير الطعوم مرتين في الشهر(.

ــة: ال تــنــدهــش عــنــدمــا  اخلــــاصــ
تعرف ان 

فيها ¦	 تتسبب  التي  األخطار 
الفئران مميته.

األمراض ¦	 أخطر  تنقل  الفئران 
على  والتيفويد(  )الطاعون 

احليوان واإلنسان.
اقتصادية ¦	 أخطار  لها  الفئران 

وتخريب احملاصيل  التهام  نتيجة 
الزراعية.

ما ¦	 الفئران  مكافحة  فان  لذلك 
هي إال ضرورة حتمية.
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وتزويدها  الفئران  فخوخ  توزيع  يتم 
بالطعوم فى مزارع الدواجن

وتزويدها  الفئران  فخوخ  توزيع  يتم 
بالطعوم حول مزارع الدواجن

وتزويدها  الفئران  فخوخ  توزيع  يتم 
بالطعوم حول مزارع الدواجن

داخل  معدني  قضيب  على  الطعم  تأمين  يجب 
تستطيع  وال  تحريكها  يمكن  ال  بحيث  الــفــخ 

القوارض سحبها للخارج.
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ــد أن  ــان البـ ولــهــذه األســـبـــاب كـ
يواكب هذا التطور فى عالم الدواجن 
تطورا ملحوظا فى تكنولوجيا صناعة 
االحتياجات  لتغطية  األعاف  وانتاج 
لهذه  والكبيرة  المتعاظمة  الغذائية 
العالية  اإلنــتــاجــيــة  ذات  الــقــطــعــان 
األقبال  أزداد  هنا  ومــن  والمتميزة. 
على ما يعرف باألعاف المحببة أو 
البيلتس )Pellets( لما لها من فوائد 
عديدة سنشير الى بعضها هنا ولكن 

يبقى السؤال: 

هل لألعاف المحببة من أضرار 
على صحة وانتاج الدواجن؟ 

ــــب األعــــــــــــاف  ــيـ ــ ــبـ ــ ــحـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ

القيمة  عــلــى  وتــأثــيــرهــا   Pelleting
الغذائية لألعاف

ــاف هي  ــ عــمــلــيــة تــحــبــيــب األعـ
بوجود  حــراريــة  معالجة  عــن  عــبــارة 
لمكونات  طــبــخ  )عــمــلــيــة  ــة  ــرطــوب ال
ــاف( حــيــث يــتــم فــيــهــا ضغط  ــ األعـ
والمرطب  المجروش  العلف  جزيئات 
في  الــمــاء  ببخار  أو  ــارد  ــب ال بــالــمــاء 
إسطوانية  مضغوطات  أو  حبيبات 
الشكل على درجة حرارة تتراوح بين 
٨٠ - ٨5 °م لعدة ثوان )حوالى ٣٠ - 
 ١٠٠ يعادل  وتحت ضغط  ثانية(   6٠
ذلك عملية  بعد  يتبع  ثم  كيلوباسكال 
تبريد وتجفيف إلى أن يتراوح محتوى 

الرطوبة من ١٠ - ١٢%. يعمل بخار 
الماء المضاف لخلطة األعاف على 
المادة  لجزيئات  السطحي  التغيير 
وحدوث تبدل في سلوكها الديناميكي 
على سبيل المثال تظهر عملية الجلتنة 
الجزيئات  على   Gelatinization
)جزيئات  العلف  تركيبة  في  النشوية 
حبيبات الذرة غالبا( - لذلك ياحظ 
ــى مخلوط  أحــيــانــا اضــافــة الــمــاء ال
العلف قبل عملية الطبخ فى العجان 
لتصل نسبة الرطوبة الى ١٨% وهذا 
له تأثيراً ايجابياً على المنتج النهائى 
- ثم يدفع المخلوط ليمر عبر ثقوب 
قرص التحبيب )الذى يتحكم فى قطر 
ضغطاً  بذلك  محدثًة  الناتج(  العلف 

اSعالف المحببة واSعالف الناعمة 
فى تغذية الدواجن

فى السنوات األخيرة شهدت صناعة الدواجن تطورا كبيرا على مستوى العالم فى مختلف قطاعات التسمين والبياض 
واألمهات والجدود ولعلك تلمس عزيزي القارئ أنه فى مجال التسمين على سبيل المثال ال الحصر ينمو الطائر عمر 
يوم من وزن ٤٠ جرام ليصل الى ٢٠٠٠ جرام فى المتوسط فى مدة حوالى ٣5 يوم فقط. ولما كانت انتاجية هذه 
القطعان عالية جدا فاننا جميعا نرى ونتفق على أن للتغذية دورا أساسيا وحساسا لدرجة عالية بدونه ال يستقيم 
المستحدثه  العالى واألمــراض  االنتاج  الظروف من ضغط  الدواجن االن وفى ظل هذه  أن كل قطعان  االنتاج. كما 
حساسه جدا ألقل نقص أو زيادة فى العناصر الغذائيه التى قد تحدث خال أي مرحلة من مراحل تركيب أو تصنيع 

العائق الخاصة بهذه القطعان. 

أ. د. محمد أحمد تونى
استاذ التغذية والتغذية االكلينيكية - كلية الطب البيطرى - جامعة القاهرة
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داخــل هــذا الــقــرص. ويــكــون العلف 
بأقطار  مصبعات  شكل  فــى  الناتج 
الذي  الطائر  عمر  لتناسب  مختلفة 
يتغذى عليها، وغالبا يتم تكسير هذه 
إلى  الــبــادئ  أعــاف  فى  المصبعات 
 )Crumble( كرامبل  باسم  يعرف  ما 
األسابيع  خــال  الكتاكيت  ليناسب 

األولى من عمرها. 

تــأثــيــر احلــــــرارة والــضــغــط على 
العناصر الغذائية

الكربوهيدرات 
تــخــضــع حــبــيــبــات الــنــشــا أثــنــاء 
والضغط  ــمــاء  ال بــبــخــار  معالجتها 
اذا  أولية  هضم  عملية  إلى  المرتفع 
بالجلتنة  يسمى  مــا  أو  الــقــول  صــح 
Gelatinization مما يزيد من كفاءة 
ويزيد  الهضم.  فــي  األمــيــاز  أنــزيــم 
األلياف  هضم  معامل  من  التحبيب 
الخام بعد تعرضها للحرارة والضغط. 

البروتينات 
بمحتوى  البروتين  تأثير  يرتبط 
لعملية  الفنية  وبالظروف  البروتين 
الماء  حرارة  درجة  وبالتالي  الضغط 
التعرض  فــتــرة  ومـــدى  الــمــســتــخــدم 
للضغط والحرارة. حيث لوحظ عند 
١٠٠كيلوباسكال  قدره  ضغط  تطبيق 
يؤثر  ال  أنه  حرارة٨٠ °م  درجــة  على 
للبروتين.  الغذائية  القيمة  في  سلباً 
٩٠ °م  من  أكثر  الــحــرارة  ارتفاع  أمــا 
يمكن أن يؤثر سلباً في هضم البروتين 
ويسبب انخفاض في فعالية المثيونين 
الايسين  فعالية  انخفاض  وكذلك 

واألحماض األمينية األخرى.

الدهن أو الزيوت 
إن الحرارة والضغط المستخدمة 

على  تــؤثــر  ال  التحبيب  عملية  فــى 
غذائية  كقيمة  ــوت  ــزي ال أو  الــدهــن 
أثر  يوجد  ولكن  المحبب،  العلف  في 
الدهن  على  للحفاظ  ثانوي  إيجابي 
والزيوت إذ يقل تأثير األوكسجين في 
أكسدة الدهون ما يطيل فترة الحفظ 
على  المحافظة  وكــذلــك  والتخزين 
الفيتامينات والكاروتينات الذائبة في 

الدهون.

الفيتامينات
يختلف تأثير عملية التحبيب من 
يجب  ذلك  على  وبناًء  آلخر  فيتامين 
إلــى  الــمــضــافــة  الفيتامينات  ــادة  ــ زي
لتعويض   %٣٠  -  ٢٠ بنسبة  الخلطة 

الفقد الناجم عن عملية التحبيب. 

األضافات العلفية
المرتفعة  الحرارة  درجــات  تؤثر 
ــي مــحــتــوى الــعــلــف من  والــضــغــط ف
كالبروبيوتك  العلفية  األضـــافـــات 
بعض  وكــذلــك  العلفية  واألنــزيــمــات 
والمستخلصات  الدوائية  األضافات 
ــا ولـــذلـــك يجب  ــره ــي ــة وغ ــعــطــري ال
مراعاة تأثر جميع األضافات العلفية 
فى  المستخدم  والضغط  بالحرارة 

التصنيع. 

الــفــوائــد واملـــزايـــا مـــن اســتــخــدام 
األعاف احملببة أو املضغوطة

ــى لــبــعــض . ١ ــ ــ ــدوث هـــضـــم أول ــ ــ ح
)خاصة  بالعلف  الكربوهيدرات 
النشا( مما يتيح ألنزيمات الهضم 
)α-amylases( هضم كمية أكبر 
لصالح  الطاقة  من  قدر  وتوفير 

الطائر. 
وتحسين . ٢ المقدم  العلف  تجانس 

التغذيه  تقليل  ــك  وكــذل طعمه 

االنتقائيه للطائر.

المكونات . ٣ انفصال  فرصة  تقليل 
.)Segregation( بالعلف

المنتج . ٤ العلف  فــي  الــنــاعــم  قلة 
باعادة تصنيعه وكذلك قلة الفاقد 

من الخامات أثناء التصنيع. 

خامات . 5 بعض  اســتــخــدام  يمكن 
والغير  التقليدية  غير  األعــاف 

مستساغة للطيور. 

بعض . 6 تكسير  فــي  الــمــســاعــدة 
Anti-( الـــــضـــــارة  الـــــمـــــواد 

nutritional factors( في بعض 
الخامات.

سهولة تداول األعاف وال يحدث . ٧
النقل  أثناء  العلف  فقد لمكونات 

والتداول. 

زيادة كثافة العلف وبالتالي يمكن . ٨
للطائر ان يستهلك كمية أكبر من 
العلف في وقت أقل ويفقد طاقة 
المفقودة  بالمقارنة بالطاقة  أقل 

عند تناول األعاف الناعمة. 

داخــل . ٩ العلف  مــن  الــفــاقــد  يقلل 
المزارع.

والرطوبة . ١٠ للحرارة  العلف  تعرض 
التصنيع  عملية  أثناء  والضغط 
ــل الـــعـــديـــد من  ــت ــى ق يـــــؤدي إلــ
كالبكتريا  المرضية  المسببات 
والفطريات مما يعمل على تقليل 

المحتوى الميكروبي بالعلف.

هل لألعاف احملببة من أضــرار 
على صحة وانتاج الدواجن؟

االجــابــة على هــذا الــســؤال فى 
الصعوبة  غاية  فى  الحاضر  الوقت 
القارئ  عــزيــزى  نناقش  دعنا  ولكن 
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تتهم  بكل منطقية وأسلوب علمى ما 
الناحية  مــن  المحببة  ــاف  األعـ بــه 

العملية:
بالنسبة لمنتج األعاف المحببة . ١

عن  البحث  ــم  دائ يكون  أن  البــد 
وقليلة  البديلة  العلفية  الخامات 
المنافسة  يستطيع  حتى  التكلفة 
وقد يؤثر ذلك سلبا على انتاجية 

وصحة الدواجن.
تعرض الخامات العلفية للضغط . ٢

والحرارة يفقدها بعض العناصر 
الغذائية ويؤثر سلبا على عناصر 

أخرى وال بد من مراعاة ذلك.
الناعمة . ٣ الخامات  تصنيع  اعــادة 

يؤثر سلبا  أنه  أو غيرها ال شك 
من  الخامات  هــذه  محتوى  على 

العناصر الغذائية.
العلفية . ٤ االضــافــات  أختيار  عند 

لظروف  مناسبة  تكون  أن  يجب 
التصنيع واقتصادية.

ــاف . 5 ــ ــى األع زيــــــادة الـــنـــاعـــم فـ

المحببة غير مطلوبة ألن الطائر 
وتراكم  الخشنة  الــمــواد  يفضل 
العافات  فــى  الناعمة  ــمــواد  ال
وتفاقم  الفطريات  نمو  يصحبه 

مشكلة السموم الفطرية.
للطائر . 6 تتيح  المحببة  األعــاف 

تناول كميات كبيرة من األعاف 
ــت قــصــيــر وبــأســتــهــاك  فــى وقـ
قورنت  ما  اذا  جــدا  قليلة  طاقة 
ــاف  ــ ــتـــهـــاك األعـ بـــطـــاقـــة اسـ
يشكل  وهــذا   )Mash( الناعمة 
حمل كبير على الجهاز الهضمى 
واالنـــزيـــمـــى لــلــطــائــر وبــخــاصــة 
هذه  وتتهم  الكبيرة  األعمار  فى 
بالتسبب فى ما يعرف  األعاف 
 Gizzard القانصة  بتقرحات 
Erosions وزيادة معدالت النفوق 
فى األوزان واألعمار الكبيرة فى 

دجاج التسمين.
ــادة الــهــائــلــة فــى مــعــدالت . ٧ ــزيـ الـ

أستهاك العلف المحبب لدجاج 
بعد  الــذكــور  وبخاصة  التسمين 

ال  جــــرام   ١٧٠٠ حـــوالـــى  وزن 
الجهاز  عمل  فــى  كفأة  يواكبها 
ــاز الـــــدورى  ــهـ الــتــنــفــســى والـــجـ
والجهاز األنزيمى والهرمونى فى 
حدوث  فى  يتسبب  مما  الجسم 
 Sudden ظاهرة الموت المفاجأ

. )Death Syndrome )SDS

نظام . ٨ يتطلب  التى  القطعان  فى 
يتناول  المقنن  العلف  تغذيتها 
محدود  وقت  فى  العلف  الطائر 
داء  ــادة  ــزي ل الــفــرصــة  يتيح  مما 

األفتراس بين الطيور.

أن  نتفق  جميعا  لعلنا  وخــتــامــا 
البحث العلمى فى هذا المنعطف من 
األهمية بمكان والبد من تفعيل دوره 
الدواجن  ومنتج  المربى  يجد  حتى 
التى  التساؤالت  من  لكثير  االجــابــة 
هو واحد منها ماذا نفضل األعاف 
المحببة أم الناعمة؟ وفى أى الفترات 
يمكن أستعمال هذه أو تلك للحصول 

على أعلى انتاج بأقل التكاليف؟ 
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باب مشاكل وحلول تربية الدواجن

مقاييس

جودة الكتكوت 

سم =٢٦٤ جرام

م. أحمدعلي السكوت - مصر
استشاري تربية ورعاية وانتاج الدواجن 

مدير التسويق والدعم الفني الحدي 

شركات الجدود.

ويسعدنا اإلجابة على كل استفساراتكم 

وتقديم كل الخدمات والمشورات الفنية 

لعمائنا الكرام:

ahmad_elsakout84@hotmail.com 

يمر الصوص برحلة شاقة زمنها 5٠٤ ساعة من خلية 
فتيا  قويا  صوصا  اما  فيكون  الفقس  حتي  مخصبة 
لذلك  يربيه  لكل من  الخسارة  او ضعيفا هزيا يجلب 
فيجب الحفاظ وااللتزام بتطبيق معايير الجودة المهات 
الاحم في المزارع لتحسين االداء وتعظيم األرباح وفي فترة 
التفريخ في المعمل لتجنب وكشف المشاكل للوصول الفضل 
جودة للكتكوت وللصوص ولتحقيق ذلك المطلوب مهندس جودة 

او اكثر لكل معمل. 
مقاييس جودة الكتكوت: يختلف معيار كل طريقة حسب الوقت المتاح 

وحجم العينة والدقة.

١. التقيم الظاهري البصري،
٢. وزن الجسم،

،)YFBM =( ٣. كتلة الجسم صفار الحرة
٤. طول الصوص،

5. وزن الكتكوت الناتج ،
Tona &Pasgar 6. تسجيل نقاط التقييم في اختبارات

اوال: التقييم الظاهري للكتاكيت.
يتم تقييم حوالي ١٠٠ صوص حسب الحيوية والزغب والسرة وسلوك 
الصوص والكتاكيت وهي طريقة سريعة وتستخدم في الكثير من الفقسات 
او المفرخات فيتم تقييم جودة الفرخ او الصوص او الكتكوت فاذا كان 
جيد فهو خالى من التهاب السرة ويجب معرفة ان البطن تتاثر بالرطوبة 
لذلك يراعي عند الفحص ان البطن تكون طرية غير منتفخة وان ال توجد 
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اصوات تنفسيه غريبه عند عمر يوم 
صادره من رئه الكتكوت كصوت كتمه 
او طشمه وان ال توجد ايضا صعوبه 
بمد  الــكــتــكــوت  ــقــوم  وي التنفس  فــى 
وجود  وعدم  للتنفس  اعلى  الى  رقبه 
مفاصل  عند  ورم  او  دمويه  تجمعات 
الطيور رطب  يكون جلد  وان  االرجل 
كتكوت  اي  واســتــبــعــاد  جــاف  ولــيــس 

مشوه وليس تعبئة كل الكتاكيت كعدد 
يتم بيعه بدون فرز.

وعيوب ذلك ان التقييم انه يكون 
حسب اآلراء الشخصية.

ملحوظة: اختبار ٣ ثواني البسيط 
لتقييم الحيوية نضع الكتكوت مقلوباً 
على كّف اليد، فاذا عاد بسرعة فور 
وضعه على اليد الي وضعه الطبيعي 
استمّر  وإذا  جــّيــدة  حيوّيته  فتكون 
أكثر من ٣ ثواني ليعود لوضعه االول 
فحيوّيته متوّسطة أما إذا لم يستطع 
فــهــو ضعيف  نفسه  قــلــب  الــكــتــكــوت 

الحيوّية(ربنا يسامح من باعه لك(

متوسط  حسب  التقييم  ثــانــيــا: 
وزن اجلسم الصوص 

 ٧٠ ــدد  ــع ل وزن  مــتــوســط  عــمــل 
الجسم  وزن  ان  الــعــلــم  مــع  صـــوص 
من  معروفة  غير  كمية  علي  يحتوي 
كمية الصفار المتبقية والتي ال تعبر 
صوص  كل  فليس  الطائر  تطور  عن 
الوزن يكون مثالي لذلك فانه  مرتفع 
ربما تقييم جودة الصوص عن طريق 
قياس وزن الجسم هي طريقة يعتمد 
عليها الكثيرين عليها رغم عدم دقتها 

من الناحية الفنية.

الصفار  وزن  كتلة  تقييم  ثالثا: 
YFBM املتبقي

 هــو افــضــل مــؤشــر عــلــى تطور 
كتكوت وقد أظهرت دراسات مختلفة 
 YFBM بين  إيجابية  عاقة  وجــود 
وأداء الطائر لكن لاسف يحتاج الي 
الصفار  اســتــخــدام  ان  وقــت طــويــل. 
يكون من اجل تطوير الجنين بالبيضة 
حيث تحتوي بيضة التفريخ المخصبة 
على قشرة، صفار، وألبومين، وجنين 

يقوم  التحضين  أثناء  للحياة.  قابل 
الجنين بتطوير جسمه من محتويات 
يتم  التي  الطاقة  باستخدام  البويضة 
عن  أساسي  بشكل  عليها  الحصول 
في  الموجودة  الــدهــون  حــرق  طريق 
الصفار وتنتج عن ذلك مخلفات هي: 
الماء   ،)CO٢( الكربون  أكسيد  ثاني 
نضمن  وحــتــي  ــرارة.  ــحـ والـ  )H٢O(
نجاح التحضين يجب تهيئة الظروف 
عند  الكتكوت  جــودة  لضمان  البيئية 
الفقس.. قد نجد عند الفقس كتكوت 
متبقي(  )صفار  كبيرة  صفار  بكمية 
أما  ذلك  معني  اخر  كتكوت  اكثر من 
أن األول يواجه مشكلة مرضية أو أنه 
أحرق طاقة أقل الكتكوت الثاني في 

الشكل )١(. 
وبــمــاحــظــة الــعــاقــة بــيــن وزن 
ووزن  الصفار  مــن  الخالي  الجسم 
الكتكوت  وطـــول  المتبقي  الــصــفــار 
من  مأخوذة  بيانات  من   )٢( الشكل 
أسبوًعا  انتاج عمر ٣٠  امهات  قطيع 
كميات  ــراوحــت  ت كتاكيت  انــتــج  قــد 
الصفار المتبقية فيه بين ١.5 و6.5 
جــــرام، ويــمــكــن مــاحــظــة أن طــول 
الكتكوت يرتبط ارتباًطا إيجابًيا بوزن 
والعكس  الصفار  من  الخالي  الجسم 
صحيح، ويبدو أن طول الكتكوت )من 
المنقار إلى إصبع القدم في سم( هو 

مؤشر جيد عن تطور الجنين.
 حساب YFBM = وزن الكتكوت 

- الوزن المتبقي من كيس المح 
أن  نــفــتــرض  أن  المنطقي  مــن   
خــال  للكتاكيت  االفــضــل  الــتــطــور 
فترة الحضانة سيؤدي إلى الحصول 
مــن صفار  جــرامــات  مــن  مزيد  على 
)اذن  الحر  الجسم  وزن  من  البيض 
عند الفقس سيكون الصفار او كيس 
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من  الفاقس  الكتكوت  فــي  المعمل 
البيضة. 

اختبار كيس المح يتم عن طريق 
قلب الكتكوت حتى نستطيع مشاهدة 
لديه،  المح  كيس  وتقييم حجم  بطنه 
فــيــدّل على  كــبــيــراً  كــان بطنه  ــإذا  فـ
زيادة حجم كيس المح عن الحجم او 
الوزن القياسي ، والسبب يعود لخلل 
بين درجات حرارة او الرطوبة داخل 
معمل التفريخ )المفّرخ(عند التفريخ. 
ــة حـــول ان التي  نــشــر دراســ تــم 
مختلًفا  نـــمـــًوا  لــهــا  مــبــكــرا  تــفــقــس 
أو  المتوسطة  الكتاكيت  صغار  عن 
 Murakami et al., 1992;( المتأخرة
يرجع  ربما   ،)Bigot et al., 2001
ذلك الي تطور الشهية وقد يكون هذا 
في  اختافات  بوجود  ايضا  مرتبًطا 
 %١٠ بنسبة  يتبقى  الــذي  المح  كيس 
 al., الفقس  عند  الــوزن  إجمالي  من 
Wolanski et al., 2006 ;2000( وقد 
ثبت أن الصفار المتبقي مهم بالنسبة 
يعتمد  التي  الطاقة  اطاق  لعمليات 
حديثة  االكتاكيت  تطور  فــي  عليها 
 Chamblee et al.,( المبكر  الفقس 
 1992; Noy & Sklan, 1998b;
 Halevy et al., 2003; Tona et al.,
 2003; Yang et al., 2008; Careghi
 et al., 2005; Bhanja et al., 2009;

 )Shinde et al., 2015

رابعا: طول الكتكوت 
الصوص  باستخدام طول  نوصي 
الخاص  الــجــودة  تحليل  برنامج  في 
طول  أن  التجارب  أظهرت  حيث  بك 
ويتنبأ   YFBM بـــ  يرتبط  الــصــوص 
ــاس طــول  ــي ــم ق ــت بـــــاألداء الــجــيــد وي
الكتكوت  تمديد  طريق  عن  الصوص 
الطول  وقــيــاس  مسطرة  طــول  على 
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من المنقار إلى نهاية منتصف اصبع 
القدم. يمكن أن تختلف قياسات طول 
الصوص ويجب أن يؤخذ عمر القطيع 
بعين االعتبار عند قياس كما ان طول 
الكتكوت له ارتباط وثيق بتطور القناة 
الكبد  )وزن  واالعـــضـــاء  الهضمية 

والقلب والطحال(

لماذا االهتمام بطول الكتكوت؟

يتحقق االداء المثالي عند توافر 
ظروف التحضين المثالية في الفقاسة 
حيث يستخدم جنين الصوص مغذيات 
البيض بكفاءة من أجل نموه وتطوره..
جيدة  عملية  طريقة  هو  الفرخ  طول 
ألنه  الجيد  الكتكوت  بتطور  للتنبؤ 
الجسم  بكتلة  إيجابي  بشكل  مرتبط 
الخالية من صفار البيض ويعد تقييم 
طول الكتكوت الروتيني أداة لمراقبة 
في  التحضين  عملية  ونتائج  جــودة 
طول  تقييم  يضمن  التفريخ  معمل 
الفرخ المستمر أن يكون لدى الدجاج 
دائًما أفضل أداء ممكن. وقد أظهرت 
األبحاث أن ميزة طول ١ سم كتكوت 
عند الفقس )وزنــه ٤٠ جــرام( يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة ٢6٤ جرام من وزن 
الجسم وأكثر مع ٤5 جرام زيادة في 
لحم الصدر عند ٣٨ يوًما من العمر 

))٢٠٠٨( .Molenaar et al(

 = القياسي  عن  فرق  طول  ١سم 
٢6٤ جرام المزيد من وزن الجسم

طول  قياس  بعملية  القيام  كيفية 
الكتكوت؟

الخطوة ١: أخذ عينات الكتاكيت 
المعاملة  حسب  الطريقة  وتختلف 
مرحلتين  علي   ٢ الخطوة  المطلوبة. 
من  كتكوت   ٢٠ عشوائيا  اختيار  اوال 
كل من 5 اماكن مختلفة مجموع ١٠٠ 

صوص(.

ــدة كاملة  ثــانــيــا اخـــذ ســلــة واحــ
االستبعاد  )بــعــد  صـــوص   ١٠٠ بــهــا 

واالختيارللغير طبيعي(.

طرف  بمحاذاة  قــم   :٣ الخطوة 

المنقار على نهاية المسطرة وتمديد 
الفرخ على طول المسطرة.

الطول  بقياس  قــم   :٤ الــخــطــوة 
إلى  المنقار  طرف  من  للفرخ  الكلي 
نهاية منتصف القدم تمديد الصوص 
للحصول على قياس دقيق وال يجب 

شد الكتكوت عند القياس.

الخطوة 5: قياس طول الكتكوت 
في  وتسجيله  سنتيمتر   ٠.5 ألقــرب 
تحليل  نموذج  على  الصحيحة  الفئة 
المثال:  سبيل  على  الكتكوت.  طــول 
 ١٩.5 بين  الفرخ  طول  يكون  عندما 
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و١٩.٩ سم، قم بتسجيله في النموذج 

في الفئة ١٩.5 >٢٠.٠ سم.

الخطوة 6: حساب إجمالي عدد 

الكتاكيت لكل فئة.

الخطوة ٧: أدخل العدد اإلجمالي 
برنامج  فــي  فئة  كــل  فــي  للكتاكيت 
تحليل طول الصوص الرقمي. سيقوم 
بــحــســاب نسبة  تــلــقــائــيــا  الــبــرنــامــج 
الكتاكيت في كل فئة، متوسط   طول 

الكتكوت، ونسبة الكتاكيت الصغيرة.

بيانات  بتقييم  قــم   :٨ الخطوة 
طول صوص.

خامسا الفرق بني متوسط اوزان 
الكتاكيت الفاقسة 

العناصر األكثر أهمية هي:

حـــرارة  درجــــة  ــون  ــك ت ان  البـــد   -١
الجنين من ١٠٠ درجة فهرنهايت 
حـــدوث  حــتــي   pipping حــتــى 

النقرالداخلي  تحول البيض.

٢- متوسط   الحد األدنى من فقدان 
وزن البيض بنسبة ١٠ % في اليوم 
تحضين  بداية  من  عشر  الثامن 

البيضة.

وبناء علي ذلك إذا كانت العناصر 
ــاه صــحــيــحــة، يجب  الــمــذكــورة أعــ
التي  األخــرى  المجاالت  من  التحقق 
الكتاكيت  جــودة  على  تؤثر  أن  يمكن 

مثل:

 درجة جودة قشرة البيضة 

الــصــحــة  مـــثـــل  ــع  قــطــي إدارة   
والخصوبة واإلدارة

الــحــرارة   مــدة وظـــروف تخزين 
والرطوبة

الــكــتــكــوت  وزن  ــكــون  ي ان  البـــد 
البيضة  وزن  %مــن   6٧-66 المثالي 
هناك  وليس  اكثر  وليس  اقــل  ليس 

مجاملة في تلك النسبة.

التقييم  نقاط  تسجيل  سادسا: 
Tona & Pasgar يف اختبارات

جدا  هــام  وبــســجــار  تــونــا  مقياس 
يعتمد عليه خبراء المعامل في الشركات 

الكبري لتقييم جودة الكتاكيت 
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عناصر   ٨ يستخدم  تونا  مقياس   -١
القدم   - )السرة  الجودة  لتحديد 
 - النظافة   - البطن   - العين   -
االغشية   - النشاط  الحيوية- 
والصفار المتبقي( ما يؤخذ علي 
بالشكل  يهتم  انه  المقياس  هذا 
االداء  ــع  ــوق ــت ي وال  الـــخـــارجـــي 

االنتاجي.

ــســجــار يــســتــخــدم 5  ــاس ب ــي مــق  -٢
يتكون  لتحديدالجودة  عناصر 
الرجل   - )السرة  عناصر   5 من 
المفصل   - البطن   - المنقار   -
االحمر( يقوم بتحويل الجودة الي 
رقم حسابي ويتاثر بعمر القطيع 
وعــوامــل الــتــفــريــخ ومــمــا يؤخذ 
الحقلي  باالداء  يتنبا  ال  انه  عليه 

للكتاكيت
جــودة  وتقييم  متابعة  مــن  البــد 
االلتهاب  ويحصل  االرجــل  المفصل 
في احدي مفصل او االثنين معا من 
خلل  نتيجة  الكتكوت  ارجــل  مفاصل 

من معمل التفريخ )سوء ادارة(.
جــودة  وتقييم  متابعة  مــن  البــد 
حتى  الــكــتــكــوت  بقلب  نــقــوم  الــســرة 
السّرة(سبق  التهاب  رؤية  من  نتمّكن 

الشرح والتوضيح(.

ختاما 
البد من االهتمام بالجودة وبوجود 
التي  البرامج  وتطبيق  جودة  مهندس 
تؤدي الي الحصول علي كتكوت مثالي 
النتائج ويجب ان نتابع  يعطي افضل 
الجديد في العلم يوميا لتطوير انفسنا 
قبل مزارعنا فيجب ان يكون بداخل 
كل مربي ومسئول فينا قسم االبحاث 
والتطوير R&D حتي نتقدم بخطوات 

ثابتة لاستمرار في النجاح؟

املراجع
1. Day old chick quality evaluation Dr. Marleen 

Boerjan May 2014
2- HatchTech MicroClimer Setters and Hatchers. 

Chick length to evaluate chick quality
3- HatchTech I Evaluating Chick Quality: 

Evaluation Of Chick Quality; Which Method 
Do You Choose? Roos Molenaar M.Sc 

4-Hatchability.com Sander Lourens and Ron 
Meijerhof (Poultry Performance Plus). 
Title was “Yolk as the fuel for embryo 
metabolism”

5- WWW.Aviagen.com

6- Yolk Sac Absorption and Initiation of Growth 
in Broilers

Article in Poultry Science 71(11):1811-6 · 
December 1992

7- Diet amino acid considerations in poultry 
under stress, Advancia 2018 (Bangkok

8- Brazilian Journal of Poultry Science Effect 
of Hatching Time on Yolk Sac Percentage 
and Broiler Live Performance S Özlü , R 
Shiranjang , O Elibol ,J Brake.
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أسباب هذه العدوى: 
احــد اهــم االســباب تتعلــق بعمليــة   -١
وخصوصــا  والفقــس  التحضيــن 
بدرجــات  المتعلقــه  العمليــة 
ــه  ــاء مرحل ــه اثن الحــراره والرطوب
الفقــس حيــث  وقبــل  التحضيــن 
ان حــدوث اى خلــل مثــل ارتفــاع 
الــى  يــؤدى  التحضيــن  حــراره 
الســره  بتشــوهات  يســمى  مــا 
الحــراره  انخفــاض  وكذلــك 
يــؤدى الــى عــدم االلتئــام الجيــد 
للســره ومــن هنــا تبــدأ العــدوى 
االى  وخصوصــا  بالبكتيريــا 
مــا  نســبه  تمثــل  التــى  كــوالى 

ــه او  ــرب مــن ٧٠% مــن االصاب يق
او  باالســتافيلوكوكس  االصابــه 
البروتيــس  او  االســتربتوكوكس 
بيئــه  تجــد  البكتيريــا  وهــذه 
وهــى  للتكاثــر  جــدا  مناســبه 

المــح  كيــس  محتويــات 

٢- هنــاك مــا يتعلــق بالمزرعــه نفســها 
ــل  ــد قب ــر الجي وهــو عــدم التطهي
الــدوره وكذلــك االخطــاء  بدايــه 
التحضيــن  فــى عمليــة  الشــائعه 
وهــذه  للصيصــان  واالســتقبال 
ــه  االخطــاء ســنقوم بســردها كامل

فــى المقــال القــادم 

األعراض الظاهرية: 
االقبــال  وعــدم  الخمــول  مــن  ١-حالــه 

العلــف. علــى 
٢-تشــعر وكأن الصيصان لديهم الشــعور 
بالبــرد ولذلــك يبــدأ التجمعــات فــى 

اكتــر مــن مــكان فــى الحظيــره 
تظهــر  والتــى  االســهاالت  ظهــور   -٣
الطيــر  مؤخــرة  علــى  واضــح  بشــكل 
ــات فــى االســبوع  ــاده معــدل الوفي ٤- زي
االول وتختلــف بنــاء علــى العوامــل 
بمصــدر  المتعلقــه  االخــرى 
التحضيــن  وعمليــة  الصيصــان 

ل  الســتقبا ا و

التهابات السره
(عدوى كيس المح) 

نبذه عن احلاله: 
واحده من اهم الحاالت الشائعه التى تصيب الصيصان فى االسبوع االول من دوره التربية وتتميز هذه االصابة بإرتفاع 

معدل الوفيات ما بين اليوم الرابع  الى اليوم الثامن ويبدأ منحنى النافق للرجوع للمعدل الطبيعى بعد اليوم الثامن.

دكتور محمد صالح سالم 
mohmaedsalah1697@gmail.com ،٠٠9733366٠6١5 :املشرف الفنى جلمعية مربى الدواجن بالبحرين، واتس
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االحجــام  فــى  واختــاف  تنــوع   -5
داخل الحظيره وذلك الن النســبه 
المصابــه ال تســتطيع االســتفاده 
مــن كيــس المــح ومــا يحتويــه مــن 
عناصــر غذائيــه واجســام مناعيــه 
ــد  نتيجــه عــدم االمتصــاص الجي
لــه وقــد لوحــظ ان هنــاك احجــام 
مــا  نتيجــه  االخــرى  تضاعــف 
تســببه هــذه العــدوى مــن تاثيــر 
ــر بشــكل عــام  ــى مناعــه الطي عل
الواضحــه  الجفــاف  مــن  حالــه   -6

الطيــر. علــى 

االعراض التشريحيه 
فــى  االلتهــاب  نتيجــه  احمــرار   -١

بالســره. الخــاص  الجــزء 
وجــود كيــس المــح بشــكل غيــر   -٢
انفجــار  بيحصلــه  او  ممتــص 

. الطيــر  داخــل 
هنـاك دائمـا سـتجد مـا يصاحـب   -٣
لليوريـك  ترسـيب  الحالـه  هـذه 
فـى  او  الطيـر  حالـب  فـى  اسـيد 
القلـب  علـى  او  الباطنـى  الجـزء 
نتيجـه حالـه الجفاف التى تحدث 

سنسـردها  الحالـه  وهـذه  للطيـر 
. بعـد  بشـكل مفصـل فيمـا 

العاج واالرشادات املتبعه 
اختيار مصدر جيد للصيصان.   -١

اتبـاع االرشـادات الخاصـه سـواء   -٢
بمرحلـة التطهيـر الجيـد للمزرعه 
السـتقبال  الجيـد  واالعـداد 
التحضيـن. وعمليـه  الصيصـان 

التعليـف مـن اول دقيقـه من وصل   -٣
الصيصـان لمـا لهـا مـن دور هـام 
والوصـول  التجانـس  عمليـه  فـى 

للـوزن. المثالـى  للمعـدل 

عـدم اسـتخدام المضـاد الحيـوى   -٤
ظهـور  بمجـرد  عشـوائى  بشـكل 
اختبـار  اجـراء  مـن  البـد  وفيـات 
المضـاد  الختيـار  الحساسـيه 
المضـاد  ذلـك  ومـع  المناسـب 
شـخصيا  ليـا  بالنسـبه  الحيـوى 
كان االختيـار االخيـر حيـث هناك 
للتغلـب علـى هـذه  طـرق بسـيطه 
التدخـل  عـن  بعيـدا  الظاهـره 

فقـط. الحيـوى  بالمضـاد 
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امللوثات امليكروبية يف الدواجن
أو  الممرضة  الميكروبات  أوالً: 
بالصحة  الصلة  ذات  الميكروبات 

العامة:
تسبب لحوم الدواجن العديد من 
الكثير  في  الغذائي  التسمم  حاالت 
الميكروبات  وأكثر  العالم،  دول  من 
الغذائي  التسمم  حاالت  في  شيوعا 
السالمونيا  مثل:  السالمونيا،  هي 
انتيرتيرس، السالمونيا تيفيميوريم، 
الكامبيلوباكتر  فيرشو،  السالمونيا 
يــشــيــاكــوالي.  ــشــر  واالي جيجيناي، 

وتـــعـــد مــيــكــروبــات الــســالــمــونــيــا 
الميكروبات  أكثر  الكامبيلوباكتر من 
الممرضة وجوداً في لحوم الدواجن 
وتوجد  المتقدمة.  الدول  في معظم 
الغذائي  التسمم  ميكروبات  أيضاً 
األخــــــرى، مـــثـــل: الــكــولــيــســتــرديــم 
العنقودي  والــمــكــور  بيرفرنجيتر، 
أعــداد  في  توجد  ولكنها  الذهبي؛ 
المفرزة  الــعــتــرات  وتصبح  قليلة، 
للتو كسين خطيرة عند حفظ لحوم 
الدواجن تحت ظروف تسمح بالنمو 

السريع للميكروبات. 

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

انيروكوليتكا.
١- ميكروبات الساملونيا:

ــرة  ــي ــصــغ ــور ال ــيـ ــطـ تـــتـــعـــرض الـ
وتنتشر  بــالــســالــمــونــيــا،  لــإلصــابــة 

التحّكم في المخاطر الميكروبية 
أثناء تجهيز وتصنيع الدواجن

أ. د. على أحمد على بحوت

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

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

وعلى الجلد وأثناء مراحل التجهيز والتصنيع المختلفة، والتي ينتج عنها التخلص من العديد من هذه الميكروبات، 
الزاحفة  والعاملين، والحشرات  التجهيز،  التامس، ومياه  التلوث مثل: أسطح  التحكم في مصادر  وأيضا عن طريق 
والطائرة. وفي المجازر الكبيرة يتم تجهيز الدواجن بمعدل إنتاج 6٠٠٠ ذبيحة/ساعة أو أكثر على الخط الواحد، ويؤدي 
هذا الوضع إلى تامس الطيور مع بعضها بعضاً على خط التجهيز ومن ثَمَّ انتقال التلوث المكروبي، كما يحتفظ الجسم 

المتماسك والسليم بالعديد من الميكروبات الموجودة على أجسام الطيور.
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في  الطيور  بين  بسهولة  الميكروبات 
من  العادية  الظروف  تحت  المزرعة 
ميكروبات  وتنتقل  المكثفة.  التربية 
االنتقال من  السالمونيا عن طريق: 
الملوث  العلف   - الفقس  عبر  اآلبــاء 
مثل:  المختلفة،  البيئية  المصادر   -
الـــقـــوارض، والــطــيــور، والــحــيــوانــات 
 - التربية  وأماكن  والزائرين،  البرية، 
أثناء عمليات التسميط ونزع الريش. 
وتظل العدوى في الدواجن الحّية 
لفترة طويلة، وعادة من دون أعراض 
إذ  المجمع،  فــي  المكروب  ويستقر 
السالمونيا  ميكروبات  عــدد  يصل 
من  مــيــكــروب/جــرام   ٨١٠-٩١٠ نحو 
إلى  هذا  ويــؤدي  المجمع،  محتويات 
السالمونيا بصورة  إفراز ميكروبات 
الطيور.  بيئة  تلوث  وبالتالي،  كبيرة؛ 
نسبة  تختلف  التجهيز،  مصانع  وفي 
من  بالسالمونيا  المصابة  القطعان 
معدل  ينخفض  كما  آخـــر،  ــى  إل ــوم  ي
نمو الميكروبات وتكاثرها عند درجة 
يجب  ــذلــك  ول 5٧م؛  ــي  حــوال ــرارة  حــ
خفض درجة حرارة الذبائح وتبريدها 
بسرعة في جو أو ماء بارد إلى هذه 

الدرجة.
من  السالمونيا  ميكربات  وتعد 
بصناعة  ارتباطا  الميكروبات  أكثر 
الميكروبات  ضمن  وهــي  الــدواجــن، 
كما  الجرام  لصبغة  السالبة  المعوية 
أنها تستطيع النمو عند درجة حرارة 
ــواع  أن وعــلــى  5٤5م   -  ٧ بين  ــراوح  تـ
عديدة من المستنبتات ولهذا تستطيع 
ميكروبات السالمونيا النمو والتكاثر 
على العديد من األغذية، على الرغم 
من القضاء عليها بالطهي والبسترة. 
ويوجد أكثر من ٢٢٠٠ عترة مختلفة 
من ميكروبات السالمونيا، كما يوجد 
مثل:  بالنوع،  الخاصة  العترات  بعض 
اإلنــســان،  فــي  تيفاى  السالممونيا 

والسالمونيا بللورم في الدواجن.
ــد من  ــدي ــع ــن ال ــدواجــ ــ تــحــمــل ال

الـــعـــتـــرات الــمــخــتــلــفــة لــمــيــكــروبــات 
يسبب  ومــعــظــمــهــا  ــيــا،  ــمــون ــســال ال
أعراض إكلينيكية طفيفة في الطيور، 
مثل:  اإلنسان،  في  مرضية  وحــاالت 
السالمونيا انتيرتيدس، والسالمونيا 
وتمثل  فيرشو؛  والسالمونيا  هــادر، 
في  انتيرتيدس  السالموينا  عترة 
في  كبيرة  مشكلة  األخيرة  السنوات 
يتناول  أن  ويجب  الــدواجــن.  صناعة 
من  عــدد  على  يحتوي  غـــذاًء  الــفــرد 
الميكروبات الازمة إلحداث العدوى 
)الجرعة المعدية( تصل إلى: 6١٠ - 
٩١٠ ميكروب؛ وقد تم تسجيل حاالت 
مرضية بأعداد أقل وصلت إلى أقل 
على  يعتمد  وهذا  ميكروب،   ٣١٠ من 
نوع الغذاء؛ إذ تحمل األغذية الدهنية 
عصارة  من  السالمونيا  ميكروبات 
المعدة الحامضة، كما تسمح السوائل 
بالمرور السريع من المعدة، واستعداد 
وقابلية المستهلك لإلصابة - خاصة 
بعد عمليات جراحة األمعاء أو تناول 
تثبط  ــي  ــت ال الــحــمــوضــة  ــادات  مـــضـ
وبالتالي   - المعدة  حامض  مفعول 

تكون اإلصابة أكثر سهولة.
بالسالمونيا:  اإلصابة  أعــراض 
قيء  البطن،  في  ألم  إسهال، صداع، 
ــدة  ــادة وشــدي وتـــكـــون األعـــــراض حــ

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

اختفاء األعراض بنحو  ٤٨ ساعة.
اإلصابة 

السالمونيا  بميكروب  اإلصابة 
)فيما عدا التيفود والباراتيفود(

الرجوع إلى العمل
الرجوع إلى العمل بعد ٤٨ ساعة 

من أول براز طبيعي
السالمونيا  بميكروب  اإلصابة 

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

العاج بالمضادات الحيوية.
ــدوى: تــعــد لحوم  ــعــ ــادر الــ مـــصـ
ــمــصــدر الــرئــيــس  الـــدواجـــن هـــي ال
فقد  بالسالمونيا،  اإلنسان  إلصابة 
وجد ٢5% من القطعان مصابة ونحو 
الميكروب في  الطيور تحمل  ٤% من 

أمعائها أو على الريش واألرجل.
الكامبيلوباكتر  ومــيــكــروبــات   -٢

حتتاج إلى:
الكامبيلوباكتر  مــيــكــروب  يــعــد 
جــيــجــنــاي مـــن أكــثــر الــمــيــكــروبــات 
يصيب  كما  الـــدواجـــن،  فــي  شيوعا 
اإلنسان بعدوى الكامبيلوباكتر ويوجد 
الميكروب في تجويف أمعاء الدجاج 
ــم إخــراجــه  ــت ــط، وي ــبـ والـــرومـــي والـ
ــأعــداد كــبــيــرة. وقــطــعــان الــدواجــن  ب
مقارنة  الكامبيلوباكتر  إصابة  أكثر 
بــاإلصــابــة بــالــســالــمــونــيــا، وتــصــل 
أكثر  الــمــلــوث  الجلد  على  ــداد  األعــ
الكامبيلوباكتر  ميكروبات   5١٠ من 
في  األكسجين  من  نسبة ضئيلة  إلى 
أن  يمكنها  العادة ال  النمو، وفي  بيئة 
من  أقــل  ــرارة  حـ درجـــة  عند  تتكاثر 
في  الميكروب  ينمو  ال  ولهذا  م؛   ٣٠
المعدية  والجرعة  التجهيز.  مصانع 
لــإلنــســان أقـــل مــن 5٠٠ مــيــكــروب؛ 
إعــداد كبيرة من  ولــذا يشكل وجــود 
الميكروب على الجلد خطورة صحية، 
إضافة إلى سهولة انتقال الميكروبات 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أثناء 
المذبوحة. ويتضاءل  الدواجن  تداول 
مــعــدل الــتــلــوث بــالــكــامــبــيــلــوبــاكــتــر 
التجهيز،  عملية  أثــنــاء  الجلد  على 
ويــتــوازى هــذا الــتــضــاؤل مــع العدد 
حساسية  بسبب  للميكروبات،  الكلي 
للظروف  الكامبيلوباكتر  مــيــكــروب 
التجفيف  وخــاصــة  المناسبة،  غير 
وكذلك  البارد،  والتخزين  والتجميد 
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للمطهرات،  الكامبيلوباكتر  حساسية 
مثل الكلورين، وال يقضي تبريد ذبائح 
المحتوية  المياه  بواسطة  الــدواجــن 
على الكلورين على الميكروب، وذلك 
بالجلد  الميكروب  التصاق  بسبب 
الذي ربما يحميه من الكلورين؛ ويعد 
العديد  في  الكامبيلوباكتر  ميكروب 
من الدول من أكثر المسببات شيوعا 
لعدوى النزالت المعوية البكتيرية في 
الكامبيلوباكتر  وميكروب  اإلنــســان. 
متحرك  الشكل،  وعــصــوي  حلزوني 
سالب لصبغة الجرام، ويحتاج لكمية 
ضئيلة من األوكسجين )5%؛ ما يفسر 
عند  وينمو  ــه؛  وعــزل ــه  زرعـ صعوبة 
درجة حرارة ما بين O٤٢ -O٤٣ م، وال 
ينمو عند درجة حرارة أقل من O٣٠م، 
عند  المحفوظ  الغذاء  على  ينمو  وال 
درجة حرارة الغرفة. ويتأثر بالحرارة 
ــقــضــاء عــلــيــه بــالــطــهــي.  ويــســهــل ال
ــن وجـــود ١٣ نــوعــا من  ــرغــم م ــال وب
الكامبيلوباكتر  أن  إال  الكامبيلوباكتر 
الكامبيلوباكتر كوالي هما  جيجيناي، 
ممرضة  كميكروبات  أهمية  األكــثــر 

لإلنسان.
فترة الحضانة تراوح من ٣ - 5 

أيام وربما تمتد إلى ١٠ أيام.
البطن،إسهال  ألم في  األعراض: 
مـــدٍم، ويــتــم الــشــفــاء خــال أســبــوع، 
لعدة  الميكروب  إخراج  يستمر  بينما 
تداول  في  للعاملين  ويسمح  أسابيع، 
 ٤٨ بعد  العمل  إلى  بالعودة  األغذية 

ساعة من أول عّينة براز طبيعية. 
مصادر العدوى: توجد ميكروبات 
الحيوانات  أمعاء  في  الكامبيلوباكتر 
والطيور، ويعد أي غذاء ملوث بالبراز 
مصدراً لعدوى اإلنسان، وتظهر معظم 
إصــابــات اإلنــســان بــصــورة فــرديــة، 
الرئيس  المستودع  الــدواجــن  وتعد 
ونحو  الكامبيلوباكتر؛  لميكروبات 
الــدواجــن  تسمين  قطعان  مــن   %5٠
نسبة  ــراوح  وت بالميكروبات،  مصابة 

بين  ما  التسمين  دجــاج  في  اإلصابة 
٣٠- ١٠٠%، وأيضاً تعد مياه الشرب 
مصدراً مهماً لعدوى الدجاج، وتنتشر 
ــعـــدوى بــســرعــة فـــي الــقــطــيــع مع  الـ
في  بسيطة  إكلينيكية  أعراض  ظهور 
القطعان المصابة، وينتشر الميكروب 
أثناء تجهيز الدواجن على الجلد وفي 
الميكروبات  وتوجد  البطن،  تجويف 
ــذلـــك، من  ــريـــش؛ ولـ فـــي مــنــابــت الـ
بالغسيل  مــنــهــا  الــتــخــلــص  الــصــعــب 
باللحم  التلوث  ويــحــدث  والتطهير، 
المجمد،  اللحم  مــن  أكــثــر  ــطــازج  ال
حيث يقلل التجميد عدد الميكروبات 
حياً  الميكروب  بقاء  من  الرغم  على 
لعدة شهور، وهذا يفسر زيادة عدوى 
الكامبيلوباكتر بمجرد تحّول الدواجن 
الحالة  إلـــى  الــمــجــمــدة  الــحــالــة  مــن 

الطازجة. 
الــــلــــيــــســــتــــريــــا  مـــــــيـــــــكـــــــروب   -3

مونوسيتوجينز: 
الدواجن  تلوث  الدراسات  أثبتت 
مونوسيتوجينز  الليستريا  بميكروبات 
في   %66  -١5 بين  ما  ــراوح  ت بنسبة 
ــن الـــطـــازجـــة والــمــجــمــدة.  ــــدواجــ ال
بمرض  اإلنسان  تصيب  التي  والعترة 
الــلــيــســتــريــوزس غــيــر مــنــتــشــرة في 

الدواجن.
ميكروب  الحية  الدواجن  وتحمل 
الليستريا مونوسيتوجينز في أمعائها، 
فــي مصانع  الــذبــائــح  تلوث  ويــحــدث 
األسطح  مع  التامس  أثناء  التجهيز 
الليستريا  وتنمو  الملوثة،  واألدوات 
التكاثر  على  جيداً  مونوسيتوجينز 
عند درجة حرارة التبريد، فإنه يظل 
على معدل منخفض بالتبريد الكافي.
الليستريا  مــيــكــروبــات  تنتشر 
من  طويلة  لفترات  وتظل  البيئة،  في 
أنواع  وجود  من  الرغم  وعلى  الزمن، 
إال  الليستريا،  ميكروب  من  عديدة 
هي  مونوسيتوجينز  الليستريا  أن 
أنه  كما  اإلنــســان،  لــعــدوى  المسبب 

والــعــدوى  ــغــذاء  ال ينتقل عــن طــريــق 
شيوعاً  أقـــل  الليستريا  بــمــيــكــروب 
مـــن عــــدوى الـــغـــذاء األخـــــرى مثل 
ولكنها  بكتر،  والكامبيلو  السالمونيا 
الليستريا  وميكروب  حــادة  إكلينيكيا 
موجب  قصير،  عصوي  موسيتوجينز 
لصبغة الجرام، ينمو على العديد من 
درجة  عند  األغذية(  )تشمل  البيئات 
درجة   ،Oمن صفر-٤٢ تــراوح  حــرارة 
مــئــويــة، ويــتــكــاثــر بــبــطء عــنــد درجــة 
تثبت ميكروبات  التي  الثاجة  حرارة 

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

الــجــرعــة الــمــعــديــة: يــصــل عــدد 
الميكروبات الازمة إلحداث العدوى 

في اإلنسان نحو ١٠٠ ميكروب.
أيام  من  ــراوح  ت الحضانة:  فترة 

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

التهاب النخاع الشوكي، اإلجهاض.
ــادر الــــــعــــــدوى: تــــــراوح  ــ ــصـ ــ مـ
الميكروبات في البيئة وعلى األغذية، 
ميكروبات  وجــود  الدراسات  وأثبتت 
قطعان  مـــن   %٢٤ فـــي  الــلــيــســتــريــا 
الدجاج،  عينات  من   %6٠ التسمين، 
ويحتوي الغذاء على نسبة ضئيلة جداً 
مونوسيتوجينز  الليستريا  عترة  من 

الموجودة لدى المرضى.
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الـــــكـــــلـــــوســـــتـــــردمي  مـــــــيـــــــكـــــــروب   -4
بيرفيرجنينز:

الكلوسترديم  مــيــكــروب  يــوجــد 
أمعاء  وتجويف  والتراب  التربة  في 
معدل  ويصل  والدواجن؛  الحيوانات 
وجود الميكروب في أمعاء الدواجن 
محتويات  مــن  ١٠5/جــــــرام  نــحــو  
الغذائي  التسمم  ويرتبط  األمــعــاء. 
بيرفرنجينز  الكلوسترديم  بميكروب 
في اإلنسان بالعترة A التي لها تأثير 
مسيل للدم على أجار الدم. وتوجد 
جراثيم الميكروب في الطيور الحية، 
القدرة على  ولها  اللحوم،  تلوث  كما 
لحوم  حفظ  وعند  الطهي،  تحمل 
ــة بــمــيــكــروبــات  ــوث ــمــل ــن ال ــدواجــ ــ ال
مناسبة  ظروف  تحت  الكلوسترديم 
يتكاثر خال ١٠-١٢ دقيقة، ويصل 
سريعا إلى المعدل الخطر. ويتضاءل 
عدد الميكروب خال عملية التجهيز 
ويعد  كجراثيم.  النهاية  في  ويوجد 
بيرفرنجينز  الكلوسترديم  ميكروب 
ــغــذائــي  ــبـــاب الــتــســمــم ال ــد أسـ أحــ
لإلنسان  ممرض  أنه  كما  الشائعة، 

ويسبب الغرغرينا.
عصوي،  الكلوسترديم  وميكروب 
لصبغة  ــب  ســال لــلــجــراثــيــم،  مــكــون 
درجة  عند  ينمو  هوائي،  ال  الجرام، 
والدرجة  5٠5م   -١5 بين  ما  حــرارة 
المثلى ما بين ٤٣- ٤٧5م، والجراثيم 
الطهي،  وتتحمل  لــلــحــرارة  مقاومة 
هي  الميكروب  من  ــواع  أن  5 ويوجد 
التوكسين  على  ويعتمد   ،ABCDE
التسمم  في  وأخطرهم  تفرزه  الــذي 
ــوع A. عــنــد طهي  ــن الــغــذائــي هــو ال
بالميكروب،  الملوثة  الدواجن  لحوم 
تتكون الجراثيم، وأثناء التبريد تنبت 
بسرعة  الميكروب  ويتكاثر  الجراثيم 
)خال ١٢ دقيقة(، وعند تناول هذه 
اللحوم التي تحتوي على أعداد كبيرة 
حيث  األمعاء  تصل  الميكروب،  من 
تتجرثم وتفرز التوكسين الذي يحطم 

جدار األمعاء ويضعف االمتصاص.
- فترة الحضانة: ١٠- ١٢ ساعة
البطن-  فــي  آالم  األعـــراض:   -
ويتم  قيء،  يحدث  ما  نــادراً  إسهال- 
الشفاء منه خال ٢٤ إلى ٤٨ ساعة.

- مصادر العدوى: تعد ميكروبات 
فلورا  مكونات  إحــدى  الكلوستريديا 
الحيوانات  فــي  الطبيعية  ــاء  األمــع
والطيور، تلوث ذبائح الدواجن بالزرق 
للعاملين  ويسمح  الذبح،  عملية  أثناء 
في مجال تداول األغذية بالعودة إلى 
عّينة  أول  من  ساعة   ٤٨ بعد  العمل 

براز طبيعية. 
5 - امليكروب العنقودي الذهبي

ــكــروب الــعــنــقــودي  ــمــي يــوجــد ال
تجويف  وفــي  الجلد،  على  الذهبي 
الفم واألنف، في الدواجن. وتختلف 
التي  المجهزة  الدواجن  ذبائح  نسبة 
الذهبي  العنقودي  الميكروب  تحمل 
اختافا كبيرا، وأحيانا يتعدى معدل 
التلوث ٣١٠/سم٣ من الجلد، ويدخل 
إلى  العنقودية  الــمــكــورات  مــن  جــزء 
قد  ما  بالميكروب،  التجهيز  مصانع 

تصبح مصدرا لتلوث الذبائح.
ــقــودي الــذهــبــي  ــن ــع والــمــكــور ال
اختياري،  الهوائي  كــروي،  ميكروب 
عند  وينمو  الــجــرام،  لصبغة  موجب 
درجة حرارة تراوح من ١٠ إلى ٤5م، 
والدرجة المثلى من ٣5 - ٤٠م، وينتج 
 A, B, C1, التوكسين   من  ــواع  أن  ٨
 A وتوكسين  ؛   C2, C3, D, E, F
هو األكثر شيوعا في الغذاء ومقاوم 
لدرجة الحرارة ويتحمل الغليان لمدة 

٣٠ دقيقة.
- فترة الحضانة تراوح من ١ - 6 

ساعات.
في  آالم  قــــيء،  األعــــــراض:   -
البطن، ويتم الشفاء خال ٢٤ ساعة.
يــوجــد  ــدوى:  ــ ــعـ ــ الـ ــادر  ــصــ مــ  -
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الــمــيــكــروب فــي إصـــابـــات الــجــلــد. 
ــة أهم  الــعــامــلــون فــي مــجــال األغــذي
عزل  أمــكــن  ولــقــد  للتلوث:  مــصــدر 
الميكروب من نحو ٤٠% من األفراد 
السيء  الــتــداول  أن  كما  األصــحــاء؛ 
التلوث،  في  جدا  مهم  عامل  للغذاء 
حرارة  درجة  في  الجيد  التحكم  أما 
التخزين )على سبيل المثال: الحفظ 
فــي الــثــاجــة( عــامــل مهم جــدا في 
الحدِّ من خطورة الميكروب العنقودي 

الذهبي. 
6- ميكروب االيشريشيا كوالي

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

بالتحكم في منع التلوث البرازي.
ثانيًا: ميكروبات الفساد

ــدواجــن  يــحــدث فــســاد لــحــوم ال
تحت ظروف التخزين الهوائي بسبب 
الميكروبات  مــن  معينة  ــواع  أنـ نمو 
المحبة  )الــمــيــكــروبــات  وتــكــاثــرهــا 
على  قدرتها  بسبب  وذلك  للبرودة(؛ 

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

واالسينيوباكتر والسيتروباكتر.
ويحدث فساد اللحوم عندما يصل 
نحو  السيدوموناس  ميكروبات  عدد 
٨١٠/سم٢، ومن أهم أنواع ميكروبات 
ــاس: الــســيــدومــونــاس  ــون ــدوم ــســي ال
فرجاي،  السيدوموناس  فلوروسنس، 

السيدوموناس بيوتيدا. 
تــوجــد مــيــكــروبــات الــفــســاد في 
أحيانا  وتوجد  الطيور،  تربية  بيئة 

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

الصحية في مصانع التجهيز. 
ــراءات  ــدول)٢( يــوضــح تــأثــيــر إجــ ــجـ الـ
التجهيز على معدل تلوث ذبائح الدواجن 

بميكروبات السيدوموناس.
 ١٠ لــوج  الميكروب  عــدد  المرحلة 
جلد  من  جرام  ميكروب/ 

الرقبة 
أقل من ٢  النزيف 

التسميط  من ٢
نزع الريش أقل من ٢،١ا
أقل من ٢،١ لتجويف 
أقل من ٢،١ الغسيل 

٣،٢ التبريد 
٣،5 التعبئة 

ميكروبات  أعــداد  تزايد  ويتضح 
مراحل  مع  تدريجياً  السيدوموناس 

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

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

طريق:
١-تطبيق االجراءات الصحية 

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

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

على معدل تلوث الذبائح:
- التعامل مع الطيور قبل الذبح 

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

مصنع التجهيز ألنها أكثر تلوثا.
٢- الذبح والتمسيط

قد تنقل سكينة الذبح الميكروبات 
كل  ويدخل  ــدم،  ال خــال سريان  من 
إلى  البكتيريا  طائر عدة مايين من 
المياه  مياه التسميط، وبذلك تصبح 
ترك  يجب  ولذلك  التلوث.  شديدة 
النزف  يتم  حتى  كافية  فترة  الطائر 
وتختلف  التسميط.  في  وضعه  قبل 
بين  ما  التسميط  مياه  حــرارة  درجة 
5٠ درجة إلى 6٣م تبعا لنوع الطائر 
أعلى  حــرارة  درجــة  يحتاج  )الرومي 
النهائي  المنتج  وطبيعة  الدجاج(  من 

بكتيربا  تــمــوت  مجمد(  أو  )طـــازج 
الفساد في مياه التسميط عند درجة 
الميكروبات  تظل  بينما  5٠م  حــرارة 
المعوية )مثل السالمونيا( حية عند 
عليها  القضاء  ويتم  الــدرجــة،  هــذه 
جراثيم  تبقى  كما  6٠م  درجــة  عند 
حــرارة  ــات  درجـ كــل  عند  البكتيريا 

التسميط عادية.
ــحــكــم في  ــت ــدول٣(: يـــوضـــح ال ــ ــجــ ــ ــ )ال
الميكروبات المعوية عند درجات حرارة 

مياه التسميط:

درجة حرارة 
مياه التسميط 

)بالدرجة 
المئوية(

عددالبكتيريا 
لوج ١٠ 

ميكروب /ملي

5٠٣.٨
5٢٢.٨
5٣٢.٤
5٩.٨
6٢.5
صفر6٣

درجة  تأثير  الجدول  من  وناحظ 
حرارة التسميط على تقليل تلوث الذبائح 
مياه  تغيير  ولذلك يجب  بالميكروبات، 
التسميط أثناء التجهيز بصفة مستمرة 
كلما احتجنا إلى ذلك، كما يجب تجنب 
غمر الطيور في المياه شديدة التلوث؛ 
الداخلي؛  التلوث  معدل  لتقليل  وذلــك 
عضوية،  أحماض  إضافة  يمكن  كما 
البروبيونك،  أو  الخليك،  حمض  مثل: 
 ٩،5 عند  الحموضة  درجــة  ضبط  أو 
أو  الــصــوديــوم،  هيدروكسيد  بإضافة 
ــوم. وعــمــومــا هذه  ــصــودي كــربــونــات ال
اإلضافات يمكن أن تقلل من المعدالت 
ولكن  التسميط،  مياه  في  الميكروبية 
الذبائح؛  تلوث  على  ضعيف  تأثيرها 
دول  في  باستخدامها  يسمح  لم  ولهذا 

االتحاد األوربي.

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

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

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

نمو الميكروبات. 
5- غسل الذبائح 

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

المياه.
يزيل غسل الذبائح أثناء التجهيز 
ــمــيــكــروبــات  ــن ال ــرة مـ ــي نــســبــة صــغ
بينما  الذبائح،  سطح  على  الموجودة 
عملية  الملتصقة  الميكروبات  تقاوم 
الغسيل، كما يحمي التصاق البكتيريا 
تأثير  من  البكتيريا  الذبائح  بسطح 
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التسميط والمياه المعاملة بالكلورين، 
البكتيري  االلتصاق  معدل  ويرتبط 
ومدة  البكتيريا،  بنوع  الدواجن  لجلد 
ودرجة  البكتيريا،  وأعــداد  التامس، 
الهيدروجين.  ايون  وتركيز  الحرارة، 
الذبائح  غسل  تكرار  يجب  ولــذلــك، 
إلى  إضافة  التجويف،  عملية  أثناء 

التبريد بالغمر في الماء البارد.
6- تبريد البائح 

إلى مرحلة  الذبائح  عندما تصل 
٣٠م،  حرارتها  درجــة  تكون  التبريد 
على األقل؛ ولذلك تحتاج إلى التبريد 
مباشرة، لمنع نمو أي من الميكروبات 
طريق  عــن  تنتقل  الــتــي  الــمــمــرضــة 
البكتيريا  تثبيط  وكــذلــك  الـــغـــذاء، 
وجود  عــدم  ويجب  للبرودة؛  المحبة 
مرحلة  في  الذبائح  من  كبيرة  أعداد 
التلوث،  انتقال  لمنع  وذلــك  التبريد، 
في  الميكروبات  تراكم  منع  وكذلك 

ماء التبريد. 
هما  للتبريد  طريقتان  وهــنــاك 

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

البارد:
ــظــام الــتــبــريــد بــالــمــاء  يــعــتــمــد ن
ــة حــــرارة وكــمــيــة الــمــيــاه  عــلــى درجــ
المستخدمة؛ ولذلك يجب ضخ كمية 
كافية من المياه الجديدة، وكذلك منع 
نمو  نقطة  إلى  الحرار  درجة  وصول 
الميكروبات، ونحتاج كمية من المياه 
من  ذبيحة  لكل  لتر   ٢،5 إلــى  تصل 
الحرارة  ودرجــة  المتوسط،  الحجم 
و٤م  الذبائح،  دخول  عند  ١6م  تكون 
عند خروجها، والفترة نحو ٣٠ دقيقة، 
مليجرام   5٤-٠5 نحو  يضاف  كما 

كلورين/ لتر من الماء.
٢- التبريد بالهواء: 

عملية  بــالــهــواء  الــتــبــريــد  يــعــد 
التنظيف أو إزالة الميكروبات، بينما 
نمو  وقــف  إلــى  الذبائح  تبريد  يــؤدي 

فإن  السالمونيا؛  وخاصة  البكتيريا، 
االنتقال  أو  التجميد  في  تأخير  أي 
قد  التبريد  من  الثانية  المرحلة  إلى 

يؤدي إلى تكاثر ميكروبات الفساد. 
7-  التصنيف والتعبئة:

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

عند مرحلة التعبئة.
٨- التجميد:

-١٨م  عند  الذبائح  تجميد  عند 
تتحمل  بينما  البكتيريا  عــدد  يقل 
الجرام  بصبغة  الموجبة  الميكروبات 
والجراثيم البكتيرية التجميد، إضافة 
الميكروبات  من  التخلص  عــدم  إلــى 
السالمونيا  وخــاصــة  الــمــمــرضــة، 

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

وانتشارها في مصانع األغذية.

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

ميكروبات الفساد.
4- احلشرات الزاحفة والطائرة والقوارض:

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

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

نظيفة. 
مــن  الــــصــــحــــي  الــــتــــخــــّلــــص   -6

املخلفات:
الناتجة  المخلفات  إزالـــة  يجب 
الريش،  مثل:  التجهيز،  عملية  مــن 
غير  والذبائح  التجويف،  ومخلفات 
وعــدم  مستمرة،  بصفة  المناسبة، 
تراكمها. ويتم تجميع هذه المخلفات 
إنتاج  أجــل  مــن  بــالــحــرارة  وتعقيمها 
التي  والــدم  واللحم  العظم  مساحيق 
ومخصبات  للحيوان  كعلف  تستخدم 
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للتربة.
الصحية  ــراءات  اإلجــ تطبيق   -7
التي تعتمد على نظام احلاسب:
نظام الحاسب، أو تحديد مصادر 
الحرجة  التحكم  نقاط  عند  الخطر 
نظام  هــو  ــغــذاء(  ال )بــرنــامــج سامة 
المخاطر  وتقييم  للتعرف  وضعه  تم 
والطبيعية  والكيميائية  المكيروبية 
وتــداولــه  ــذاء  ــغ ال بــإنــتــاج  المرتبطة 
فيها.  للتحكم  الــازمــة  ــراءات  واإلجــ
سبع  الــنــظــام  هــذا  تطبيق  ويتطلب 
خطوات، ويقوم بهذا العمل نخبة من 
الهندسة  في  والفنيين  المتخصصين 
وميكروبيولوچيا  وصــحــة  واإلنــتــاج 

األغذية وجودة اإلنتاج.
الــمــبــادئ االســاســيــة فــي نظام 

الحاسب:
يتكون نظام الحاسب من ٧ مبادئ 

أساسية هي:
١- حتليل املخاطر:

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

المستهلك.
جدول)٤( يوضح نوع المخاطر الموجودة 

في لحوم الدواجن: 

األمثلةالمخاطر
الميكروبات الممرضة، البايولوجية

الفيروسات، الطفيليات 
والبرتوزوا

الحشرية، الكيميائية المبيدات 
ــل  ــســي ــغ ــيـــل ال ــالـ مـــحـ
المعادن  والمطهرات، 
األدوية  بقايا  الثقيلة، 
اإلضافات  البيطرية، 
النيترات  الكيميائية، 
السموم  والــنــيــتــريــت، 

الفطرية.
الــــزجــــاج، الــمــعــدن، الطبيعية

األحـــجـــار، الــخــشــب، 
الباستيك، أجزاء من 

الحشرات.

الـــتـــحـــكـــم  نـــــقـــــاط  حتـــــديـــــد   -٢
احلرجة:

التي  الخطوات  أو  النقاط  هــي 
المخاطر  في  التحكم  عندها  يمكن 
تقليلها  أو  منعها  أو  منها  بالتخلص 

خال مراحل اإلنتاج وتقسم الى:
 :)ccp1(  ١ حــرجــة  الــتــحــكــم  نقطه 
عندها  يجب  التي  المرحلة  هي 
ــمــخــاطــر مثل  الــتــخــلــص مـــن ال

مرحلة تبريد الذبائح.
هي   :)ccp2(  ٢ حرجة  تحكم  نقطة 
المرحلة التي يجب عندها تقليل 
بالمعدل  أو الحد منها  المخاطر 
المسموح به، ولكن ال يتم التخلص 
الذبائح  غسل  مرحلة  مثل  منها 

ومرحلة التجويف.
٣- وضع املعايير احلرجة:

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

نقطه التحكم الحرجة.
٤-  اجراءات القياس واملراقبة:

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

الفحص الجيد لعملية التجويف.
5- اإلجراءات التصحيحية:

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

مراحل اإلنتاج.
6-إجراءات التحقق:

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

طريق نظام الحاسب.
7- التوثيق:

وتشتمل سجات الحفظ على أي 
إجراءات تصحيحية.
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fecting the nutritional value of pelleted feed.

The process of granulation of the raw feed mate-
rials is a heat treatment in existence of

moisture ( cooking process for ingredients), 
Where they are compressing of crushed and 
moistened feed particles with cold water or water 
vapor in granules or cylindrical shape particles 
on a temperature range from 80 - 85 ° C for sev-
eral seconds ( about 30 - 60 seconds) and under 
pressure equal to 100 KPC followed by a process 
of cooling and drying until the content ranges

humidity of 10 - 12%. 

Pelleted feeds have many advantage such as 
primary digestion of carbohydrate, homogene-
ity of feed and improve its taste, destruction of 
some anti-nutritional factors in feed ingredients 
and decrease feed waste in the poultry farm. 

6. Parameters of chick quality

Eng, Ahmed Alskoot

Chick quality  can be determined by using differ-
ent methods, the standard of each method var-
ies according to the time available , Sample size 
and accuracy. The most important parameters 
or methods used to determine chick quality in-
cludes:

1. Visual evaluation,
2. Body weight,
3. Yolk Free Body Mass, (YFBM)
4. Chick length.
5. Chick weight.
6. Recording scores in the Tona & Pasgar tests

7. Yalk sac infection

Dr. Mohamed S. Salem

In this article the author briefly discussed the 
problem of yolk sac infection in newly hatched 
chicks. The main causes of yolk sac infection 
include improper temperature adjustment in in-

cubators and hatcheries, also there are causes 
related to receiving farm itself in term of hygienic 
status of the farm.

The most important points to avoid this problem 
include selecting the good source of the chick 
which must be obtained from good breeder farm 
and receiving day old chick in a  pre- cleaned and 
well disinfected farm and finally responsible use 
of antibiotic in case of  treatment of such cases.

8. Control of microbial threatens during 
manufacturing and processing of poultry

Prof. dr. Ali A. Bahout

In this article the author briefly mentioned the 
causes of microbial contamination of poultry 
by food borne pathogens which  causing 
food poising for human and focusing in more 
details  on Salmonella, Listeria monocytogenes, 
Campylobacter jejuni, Clostridium perfringens, 
Streptococcus aureus and Escherichia coli.

Control methods to reduce microbial 
contamination of poultry during manufacturing 
and processing in poultry slaughter houses are 
discussed.

The control strategy should cover several points 
during poultry processing and manufacturing:

1. Management of live poultry in the farm by 
withdrawing of feed before transportation to 
slaughter house and decrease stress during 
transportation

2. Application of good manufacturing practice 
during processing of poultry

3. Slaughtering and scalding process
4. De-feathering and evisceration
5. Carcass washing and cooling (chilling and 

freezing)
6. Cleaning and disinfection
7. Hygienic disposal of wastes
8. Application of Hazard Analysis Critical Control 

Points (HACCP).
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1. Important diseases in broiler farms

Dr. Hany M. Sheta

In this article the author discuss the most impor-
tant common disease in broiler farms and how to 
deal with these diseases as well as the possible 
preventive measures should be taken to avoid 
these disease. 

Rearing broiler chickens is very sensitive and 
somewhat complicated, Many factors control this 
activity so we firstly discussed the routes of infec-
tion of different diseases then we discussed the 
sings of health and the signs of disease status in 
order to differentiate between them which may 
help in early detection of the disease conditions 
finally we explained the most important diseases 
that affects broiler flock. The most important dis-
ease include Newcastle disease, Mycoplasma, 
clostridial disease, coccidiosis and vitamins de-
ficiency.

2. Feathers uses in diagnosis of avian viral 
diseases 

Prof. Dr. Salah S. Abdel Rhaman

In this article the author highlighting many impor-
tant uses of poultry feathers with a particular fo-
cus on in the diagnosis of viral infection in poultry.

Since the feather part of the skin follicle has a 
hole at its base, this allows the blood to reach 
this place, and the feather column content repre-
sents blood content and feather walls. By collect-
ing samples from feather columns we can detect 
bird viruses that multiply in epithelial cells of the 
feather pod, as well as in other cells in the blood 
throughout the body and reach the pulp of the 
feather.

Benefits of using feathers as samples for labora-
tory diagnosis of poultry viruses

	· Feathers are easy to collect which avoiding us 
bleeding and autopsies with subsequent pos-
sibility of spread of infection.

	· Frequent samples can be collected from the 
same bird without causing harm.

	· Help to assess the level of environmental pol-
lution with pathogens.

 Viruses that can be detected in feathers in-
cluded the following viruses:

	· Marek’s Disease Virus (MDV), Chicken Ane-
mia Virus (CAV), Fowlpox Virus (FPV), Retic-
uloendotheliosis Virus (REV), Avian Leukosis 
Virus Subgroup J and Avian Influenza Virus 
(AI).

3. Cock egg

Prof. dr. Mohamed Tigani S. Aref

Cock egg is a meth called on early egg produced 
by laying hens epically for hen laying for the first 
time. And in this article the author describe the 
process of egg formation and mechanism of in-
semination and fertilization in chicken eggs.

4. Control of rodents in poultry farms

Dr. Mohamed Hassan Salem

The author in detail reviewed the problem of ro-
dent and its control in poultry farms

The most important kind of rodent in the poultry 
farms includes (Norway rat, Roof rat and house 
rat), Guiding rules for disclosure the problem of 
rodents in our farm include seeing the rat or its 
feces or destruction effect in the farms.

Control of rodent by integrated programme maily 
depend on Rodenticides-rodent poisons (antico-
agulant group such as Warfarin or un anticoagu-
lant group such as 

Promatalin)

5. Mash and pelleted feed in poultry nutrition

Prof. Dr. Mohamed A. Tony

In this article the author  describe the process of 
manufacturing the pelleted feed and factors af-
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The twentieth century witnessed an era of unprecedented, large-
scale, anthropogenic changes to the natural environment. Many of 
the planet’s natural resources are treated as a “commons,” wherein 
individuals have the right to freely consume its resources and return 
their wastes to the collective environment. 

Simply stated, we face a serious dilemma—an instance where 
individual rational behavior, acting without restraint to maximize 
personal short-term gain—can cause long-range, catastrophic dam-
age to the environment, others, and ultimately to oneself.

Changing ecosystems; economic development and land use; climate 
and weather; and international travel and commerce are considered 
ecological and environmental factors that can influence the emer-
gence and spread of infectious diseases. 

The last several decades have provided ample evidence of the impact of these fac-
tors—individually and synergistically—on the ecology of microbes, vectors, and 
animal reservoirs; the transmissibility of microbes; and the exposure pathways between 
microorganisms and new hosts. For example:

	· Modern, intensive farming practices in association with trade, travel, and ecological 
change are implicated in the emergence of diseases of greatest contemporary con-
cern for global human health like avian influenza. The size and crowding of flocks 
found in many poultry farms—an ecosystem that could never exist in nature—cre-
ates many opportunities for infectious disease emergence, establishment, and spread.

	· The direct movement of people into habitats associated with bushmeat hunting 
inevitably leads to contact with a wide variety of wild animal species. It is likely that 
bushmeat hunting and the associated trade in wildlife pose high risk for infection 
with avian influenza.

	· International travel and commerce drives the rapid global distribution of microbial 
pathogens and the organisms that harbor them. These include humans, whose migra-
tions have been implicated in the spread of diseases including, but not limited to, 
HPAI.

Understanding how environmental factors directly and indirectly affect the emer-
gence and spread of infectious disease has assumed global importance for life on this 
planet. While the causal links between environmental change and disease emergence 
are complex, progress in understanding these links, as well as how their impacts may 
vary across space and time, will require transdisciplinary, transnational, collaborative 
research. 

This research may draw on the expertise, tools, and approaches from a variety of 
disciplines. Such research may inform improvements in global readiness and capacity 
for surveillance, detection, and response to emerging microbial threats to plant, animal, 
and human health.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah
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