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إفتتاحية العدد
مــكــافــحــة أنــفــلــونــزا 
الــضــراوة  شــديــدة  الطيور 
والوقاية منها هي مسؤولية 
مــشــتــركــة بــيــن الــحــكــومــة 
وحيث  الــخــاص،  والقطاع 
يعد  الــخــاص  الــقــطــاع  أن 
في  الرئيسي  المستثمر 
ــن، فــإن  ــدواجــ ــ صــنــاعــة ال
مشاركته  يتطلب  ــر  ــ األم
مـــع الــحــكــومــة لــضــمــان 
مخاطر  إدارة  على  قدرته 
ــاغ عن  ــ ــ ــراض واإلب ــ ــ األم

في  المختصة  الجهات  إلــى  المرض  تفشي  حــاالت 
الوقت المناسب.

وحيث أن  منسوبي القطاع الخاص هم المنفذون 
الرقابة  وتدابير  المخاطر  إدارة  من  والمستفيدون 
فيجب أن تكون مشاركتهم وفق استراتيجيات وأدوار 
أساسية ينفذوها لكي تكون تدابير مكافحة المرض 

فعالة.
في  الــمــشــاركــة  الفاعلة  الــجــهــات  ســلــوك  يتأثر 
بالعوامل  اإلمــراض  عالية  الطيور  إنفلونزا  مكافحة 
المرتبطة  األنشطة  طبيعة  بين  بالتفاعل  المرتبطة 
وطبيعة  انتقاله،  وخطر  المرض  وطبيعة  بالطيور، 
تدابير المكافحة وكيفية تنفيذها، ويتأثر هذا السلوك 

أيًضا بممارسات وحوافز وقدرات الجهات الفاعلة.
وممارساته  ومواقفه  الشخص  وعي  فهم  يعتبر 
ــه تــجــاه الــمــخــاطــر خــطــوة ضـــروريـــة في  ــصــورات وت
تحديد التدابير الفعالة من حيث التكلفة التي ينبغي 
المربيين وأصحاب  اعتمادها، كما أن معرفة سلوك 
المشاريع أمر بالغ األهمية في فهم السلوك الخاص 
بهم في تنفيذ تدابير الوقاية من األمراض، ومكافحة 
األمراض  مكافحة  برامج  فعالية  وتعظيم  انتشارها، 

بصفة عامة.
كما تبين أن فعالية تنفيذ التدابير العامة للوقاية 
إدراك  مــدى  على  تعتمد  ومكافحتها  األمـــراض  من 
المصلحة  بأصحاب  الــخــاص  السلوك  واستجابة 
وتأثيراتها  ــراض  األمـ انتشار  مــن  الــوقــايــة  لوسائل 
والحوافز االقتصادية الناجمة عنها، كما هو مبين في 

حاالت األمراض المعدية في الحيوانات.
ما  غالًبا  المرض  مكافحة  إجـــراءات  أن  وحيث 
تتأثر باالستراتيجيات الخاصة التي يتم وضعها على 
مستوى المزرعة من قبل األفراد، وكذلك على مستوى 
الشركات المتكاملة أو على المستوى الوطني من قبل 
أصحاب المصلحة، فأنه غالباً ما يكون مفتاح النجاح 
الجماعية  المشاركة  هو  المرض  على  السيطرة  في 
تدابير  لتنفيذ  القيمة  سلسلة  في  األطــراف  لهؤالء 
المكافحة والوقاية بصورة أفضل ولتخفيف تأثيراتها 
ــصــادي والــحــفــاظ عــلــى نمو  ــت عــلــى الــمــســتــوى االق

الصناعة واستدامتها.
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المملكة العربية السعودية - الرياض ١١٤١١ ص . ب ٢١5 تليفون: ٤٧٧٧٩٣٢- ٠١١ تحويلة 6٠٢ – 6٠٣ - 6١٢      
Veterinary@aralgosaibico.com - ٢٠- ٠١١6٠6فاكس: ٩٣

١- شركة بوهرجنر اجنليهم:
القطاع  فى  العاملين  كل  يعلم  وكما  أمريكا  سيليكت  وبوهرنجر  فرنسا  بوهرنجر  بفرعيها 
البيطري بأن هذه الشركة من أوائل  الشركات العالمية المتخصصة فى األدوية واللقاحات 
البيطرية والتى تتميز بكفاءتها الممتازة ومواكبتها لكل التطورات العالمية الحتوائها على أكبر 

معامل أبحاث اللقاحات.
وقد قدمت للسوق السعودي لقاحات الحمى القاعية بنوعيها األحادي والمتعدد العترات الخاصة بالسوق السعودي من إنتاج 
فرعها الموجود فى ببرايت انجلترا وكذلك كل لقاحات القطاع الداجني بمختلف أنواعها وتركيباتها وهذه الشركة تعتبر بحق 
من رواد العالم فى هذه الصناعة كما أنها على اتصال وثيق ودائم بنا للمساعدة فى حال أي طارئ قد يتعرض له السوق 

السعودي فى هذا المجال . 

:MSD  ٢- شركة ام اس دي
تعتبر شركة ام اس دي MSD )انترفيت شرينج باو سابقا ( من الشركات العالمية الرائدة فى إنتاج مركبات الصحة 

الحيوانية وتعتبر شركة ام اس دي من أوائل الشركات العالمية التى تنتج أدوية ولقاحات 
بيطرية وإضافات علفية ذات فاعلية عالية والمعروف أن شركة ام اس دي تتميز بالريادة فى 
جودة المنتجات من خال األبحاث المستمرة وطرح ما هو جديد من التركيبات الصيدالنية .

اهلل  بإذن  له  المغفور  يد  على  العامة  للتجارة  القصيبي  عبدالرحمن  تأسست شركة 
الشيخ فهد بن عبد الرحمن القصيبي منذ زمن طويل وذلك لخدمة القطاع الطبي 
والخدمي حيث أنها ساهمت بشكل فعال فى إثراء النهضة الطبية الحديثة بالمملكة 
المشاركة فى قطاع آخر ال يقل اهمية عن  المؤسس  وفى عام ١٩٨٢هـ قرر الشيخ 
القطاع الطبي أال وهو القطاع البيطري فكان القرار بتأسيس القسم البيطري بشركة 
عبد الرحمن القصيبي مع الوضع فى االعتبار أن يكون خدمة المربين والعاملين فى 
مجال الدواجن والثروة الحيوانية هو الهدف االسمي من خال نقل احدث ما وصلت 
العالم  واللقاحات على مستوي  البيطرية  األدوية  ونقل  التكنولوجيا من استيراد  إليه 
من حيث الجودة وطريقة التعامل ووسائل النقل وقد تطلب ذلك خبرات فنية متميزة 
تمثلت فى انتقاء نخبة من االطباء البيطرين المميزين والمؤهلين علمياً وعملياً للقيام 
أعلي  على  ضخمة  مستودعات  فى  تمثلت  هائلة  تجهيزات  إلى  إضافة  الــدور  بهذا 
بدرجات  اللقاحات  انواع  كل  تائم حفظ  تبريد  وغرف  واألمان  الكفاءة  من  مستوي 
الكفاءة  العالية  التبريد  المختلفة يخدم كل ذلك أسطول ضخم من سيارات  التبريد 
حتى تصل هذه اللقاحات واألدوية إلى العماء فى مواقعهم بالحالة التى خرجت عليها 
من خطوط اإلنتاج وتعتبر منتجات القصيبي البيطرية من أجود المنتجات من حيث 
الكفاءة والثقة لدي العماء والمربين بجميع انحاء المملكة العربية السعودية ويمثل 

القسم البيطري كبري الشركات العالمية مثل:



7
العدد العرشون

:MG2MIX 3- شركة أم جي ٢ ميكس
تعتبر شركة ام جي ٢ ميكس واحدة من الشركات الفرنسية الرائدة في مجال االضافات العلفية 
منذ ١٩٨٩م والمتميزه في انتاج البريمكسات واألماح  والمكمات الغذائية ومضادات السموم 
كبري  مع  وتعاملها  الفرنسي  السوق  داخل  االنتشار  سرعة  أكسبها  مما  المصممه  والمنتجات 
الشركات الرائدة في مجال صناعة الدواجن مثل دو – هاياين – لوهمان – كوب – هابرد – تيلي 

اضافة الي تصدير 6٠% من انتاج الشركة ألكثر من ١٨ دولة.
: Theseo 4- شركة ثيسيو

تعتبر شركه  ثيسيو الفرنسية ) سوجيفال سابقا ( من رواد تصنيع المطهرات والمكمات 
وتسويق  بتصنيع  وتقوم  الحين  ذلك  منذ   . مطردا  نموا  شهدت  وقد  السائلة  الغذائية 
المنتجات البيطرية والمطهرات الفريدة فى دول العالم مع التزام الشركة بمواصفات 

. GMP الجودة والنوعية
: Univet 5- شركة يونيفت األيرلندية

تعد شركة يونيقيت واحدة من كبري الشركات االيرلندية حيث تقوم بتغطية احتياجات 
السوق السعودي من المضادات الحيوية المتنوعة لألبقار واألغنام كما أنها تقدم أيضاً 

.GMP مضادات حيوية للدواجن وتطبق الشركة مقاييس اإلنتاج الجيد
:Medmac 6- شركة مدماك األردنية

تنتج الشركة مجموعة من المضادات الحيوية والتى تستخدم فى وقاية وعاج الدواجن وأيضا 
بعض المركبات التى تستخدم لعاج األبقار واألغنام . 

 : A.V.S 7 – شركة أيه فى أس األيرلندية
تعتبر شركة أيه فى أس األيرلندية من الشركات الرائدة فى صناعة المطهرات والمستحضرات 
الصحية والتى تنتج مطهراً واسع الطيف يقتل جميع أنواع الميكروبات المسببة لألمراض وهو 

مطهر ) فيروال بلس( وهو االختيار األمثل للتطهير الشامل.
:Natural Remedies ٨- شركة ناتشرال رمييدس

تعتبر شركة ناتشرال ريميدس الهندية من كبري الشركات في مجال تصنيع 
المنتجات العشبية الطبيعية والمنافسة بقوة للمنتجات الكيميائية البديلة نظرا 
واسعا  قبوال  لها  جعل  مما  األمان  بجانب  الفعالة  ونتائجها  العالية  لكفائتها 

محليا  عالميا.
: Biochek 9- شركة بيوتشيك الهولندية

شركة  بتوفير  قمنا  والحيواني  الداجني  بالقطاع  يتعلق  ما  لكل  واستكماال 
المناعي  المستوي  لمتابعة  المخبرية  الكواشف  في  المتخصصة  بيوتشيك 

للقطعان والمساعده في تشخيص االمراض وسرعة التعامل معها 
: Chanelle ١٠- شركة شانيل االيرلندية

تعبر شركة شانيل من الشركات الرائدة في انتاج وتصنيع المستحضرات البيطرية ذات 
الجودة العالية والمتخصصة للحيوانات األليفة والخيول وحيوانات المزرعة طبقا ألعلي 

معايير الجودة .
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ويعتبر الحمام من الطيور التي يحوم حولها كثير من 
التساؤالت في طبيعة دورها وعوامل الخطورة التي يمكن 
أن تمثلها في نشر المرض، وفي هذه المقالة سوف نسلط 
للحمام  المحتمل  الدور  التفصيل على  الضوء بمزيد من 
من خال  وذلــك  الـــدول،  وبين  داخــل  المرض  نشر  في 
والمناطق  والغذاء  البيئة  شؤون  إدارة  تقرير  استعراض 
 ،)٢٠١٧( مــارس  في  الصادر  ــي  األورب باالتحاد  الريفية 
السباق  لحمام  المحتملة  المخاطر  تقييم  يناقش  والذي 
في نشر فيروس أنفلونزا الطيور )H5N8(، كما نستعرض 
دور  عن  الخصوص  بهذا  المتعلقة  االبحاث  بعض  أيضاً 

الحمام في نشر المرض.
أنــــواع احلــمــام مــن حــيــث الــنــاحــيــة الــوبــائــيــة لنشر 

مرض أنفلونزا الطيور:
مختلفة  طبيعة  الحمام  أنــواع  من  نوع  لكل  أن  حيث 

واحتمالية  والتربية  والرعاية  التواجد  أماكن  حيث  من 
االحتكاك مع الطيور البرية األخرى أو الطيور المهاجرة، 
فإنه يتم تقسيم الحمام إلى )٣( أنواع على النحو التالي:

حمام سباق  -

حمام تربية إلنتاج اللحم )مشاريع أو مزارع متخصصة   -
بطاقات إنتاجية مختلفة(.

الحمام البري   -

أن  يمكن  التي  المخاطر  بشأن  تطرح  التي  االسئلة 
يمثلها حمام السباق في نشر مرض أنفلونزا الطيور تتمثل 

في التالي:

بواسطة  المرض  نشر  من  المحتمل  الخطر  هو  ما   .١
حمام السباق داخل الدولة؟

الحمام وانفلونزا الطيور

التي تساعد في  العوامل  الكثير عن  الدول، تسأل  بين ودخل  السريع  وانتشاره  الطيور  أنفلونزا  منذ ظهور فيروس 
انتشار هذا الفيروس بهذه الصورة السريعة، وذلك ألن التعرف على وسائل انتشار المرض هي من أهم اساسيات 

نجاح التعامل معه والسيطرة عليه.
عوامل انتشار فيروس أنفلونزا الطيور بين الطيور متعددة وكثير منها ما تم تسليط الضوء عليه بشكل كبير مثل دور 
الطيور المهاجرة في نشر المرض بين الدول، والذي تم تأكيد بما ال يدع مجال للشك الدور الكبير للطيور المهاجرة 

في نشر المرض بين الدول وبين قارات العالم على وجه العموم.

د. صالح شعبان عبدالرحمن
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ما هو الخطر المحتمل من إدخال المرض بواسطة   .٢
حمام السباق، عندما يعود من دول خارجية؟

إلى  الــمــرض  ــال  إدخـ مــن  المحتمل  الخطر  هــو  مــا   .٣
الدواجن وطيور التربية الريفية عند االتصال بحمام 

السابق؟
األخرى  الحمام  ألنــواع  المحتملة  المخاطر  هي  ما   .٤
)حمام انتاج اللحم والحمام البري( في نشر المرض؟
وبداية يمكن تصنيف درجات المخاطر وفق تعريفات 
منظمة الصحة الحيوانية )جدول رقم ١( إلى عدة درجات 

على النحو التالي: 
جدول رقم )١(: درجات الخطر لإلصابة بالمسببات المرضية

تعريفدرجة الخطرم
فــي مهمل١ يوضــع  يحــدث، وال  مــا  نــادراً 

االعتبــار
نــادر جــداً، ولكــن ال يمكــن اســتبعاد منخفض جدا٢َ

حدوثــه.
نادر ولكن يحدثمنخفض٣
يحدث بانتظاممتوسط٤
يحدث غالباًعالي5
يحدث بكل تأكيدعالي جدا6ً

وبائية فيروس أنفلونزا الطيور يف احلمام.
أنفلونزا  بفيروس  لإلصابة  الحمام  قابلية  هي  ما 

الطيور بالعترات المختلفة؟
أنفلونزا  بفيروس  للعدوى  الحمام  حساسية  تزال  ال   -
الــطــيــور مــثــيــرة لــلــجــدل وذلـــك بشكل رئــيــســي ألن 
استخدمت  المجال  هــذا  في  المختلفة  الــدراســات 
فيروسات مختلفة وجرعات مختلفة من الفيروسات 

في محاولة إحداث العدوى للحمام.
األدلة المتوفرة حاليا تشير إلى أن العدوى في الحمام   -
بجرعات  الطيور(  بعض  في  األقل  )على  تحدث  قد 
عالية من فيروسات سالة H5N1 HPAI اآلسيوي 
الطيور  من  معزولة  فيروسات  وهــي   )clade 2.2(

البرية والدواجن.

فيروس  فيها  استخدم  تجربة  نتائج  أظــهــرت  لقد   -
)HPAI )H5N1 المعزول عام ٢٠٠٣ أن المرض كان 
مرتبطا في المقام األول بالنسيج العصبي فقط )أي 
أن المرض كان يبدو عصبيا بشكل صارم(، ولم يتم 

عزل الفيروس في الجهازين التنفسي والهضمي.
الفيروس  عزل  إمكانية  أخــرى  دراســة  أظهرت  وقد   -
مع  الغدية،  المعدة  من  خاصة  الحمام،  أنسجة  من 
تكاثر محدود للفيروس مما يشير إلى أن الحمام قد 
يكون حاما لفيروس أنفلونزا الطيور بدون أعراض 

مرضية.
ــم حــقــن الــحــمــام عن  ــرى، ت ــة أخــ عــن طــريــق دراســ  -
 H5Nالطيور ١ إنفلونزا  العين والفم بفيروس  طريق 
الشديد العدوى المعزول في إندونيسيا، حيث ظهرت 
عشر  ستة  أصــل  مــن  خمسة  فــي  عصبية  أعـــراض 
طائر تمحقنهم بالفيروس، كما أمكن عزل الفيروس 
الحمام  من  أثنين  في  الداخلية  األعضاء  جميع  من 
لم تظهر عليهم عامات مرضية بعد مرور )٣( أيام 
أظهرت  كما  ظاهرياً(،  )سليم  بالفيروس  الحقن  من 
الفم  خــال  من  الفيروس  يفرز  الحمام  أن  النتائج 
والبلعوم وفتحة المجمع مع تكوين أجسام مناعية في 
أو  أي عامات سريرية  لم ياحظ  ذلك،  ومع  الدم، 
تكوين أجسام مناعية في الدجاج الكاشف الذي تم 
وضعه في اتصال مباشر مع الحمام المعدي تجريبياً.
أظهرت  فقد  أعــاه،  إليه  أشير  مما  العكس  وعلى   -
التجريبية لعدد  العدوى  أنه بعد  نتائج دراسة أخرى 
)١٨٧( من الحمام الصغير والكبير في العمر بالعترة 
اآلسيوية HPAIV H5N1، ظل الحمام بصحة جيدة، 
ولم تظهر عليهم أي أعراض مرضية أو تكوين أجسام 
الموجود  الكاشف  الدجاج  أن  كما  الدم،  في  مناعية 
في اتصال مباشر مع الحمام الذي تم إصابته تجريبياً 
الفيروس من  كان أيضا بصحة جيدة، ولم يتم عزل 
خلصت  وقد  فيه،  مناعية  أجسام  تكوين  أو  الدجاج 
بفيروس  لإلصابة  مقاوم  الحمام  أن  الدراسة  هذه 
أنفلونزا الطيور من عترات الفيروس المستخدمة في 

.)H5N1( الدراسة
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أنفلونزا  لفيروس  األخيرة  الوبائية  االندالعات  في   -
الطيور )H5N8( في أوروبا )٢٠١6-٢٠١٧(، تم رصد 
أصل  من  الحمام فقط  في  إصابة  )٧( حاالت  عدد 
)5٢5( من االندالعات في كافة أنواع الطيور األخرى 
وهو ما يمثل حوالي )١%( )جدول رقم ٢( ؛ وفي أثنين 
كان معدل اإلصابة  الحمام  االندالعات في  تلك  من 
أخــرى  حــاالت  أربــع  وفــي   ،%5٠ مــن  أكثر  بالمرض 
االصابات  وهذه   ،%5١ من  أكثر  الوفيات  معدل  كان 
إنتاج  أجل  من  تربيته  يتم  الــذي  الحمام  في  حدثت 
اللحم وليس الحمام البري أو حمام السباق، وغالباً 
الحمام  فــي مشاريع  االصــابــة  مــعــدالت  تــتــراوح  مــا 
المصابة ألقل من )١%( وفي حالة واحدة كان معدل 
االصابة أكثر من )٧5%( )جدول رقم ٣(، وقد خلصت 
في  يصاب  ما  ــادراً  ن الحمام  أن  على  الدراسة  هذه 

.)H5N8( االندالعات الوبائية لفيروس االنفلونزا
هل ميكن إصابة احلمام دون ظهور أعراض مرضية 

على الطيور؟
مرضية،  أعراض  حدوث  بدون  االصابة  تكون  غالباً 
على  مرضية  أعـــراض  تسجيل  تــم  التي  الــحــاالت  وفــي 
الحمام المصاب تكون هذه االعراض عصبية مع اسهال 

في الطيور المصابة.
ــدة الــتــي يــتــم فيها إفــــراز الــفــيــروس من  مــا هــي املـ
احلمام املصاب، وهل ميكن لها أن حتدث عدوى يف 

الطيور املجاورة؟ 
الــحــمــام يفرز  ــان  ك إذا  هــنــاك عــدم يقين حــول مــا   -
الفيروس فعلًيا أثناء العدوى الطبيعية على الرغم من 

أنه مثبت في بعض الدراسات بالعدوى المخبرية. 
بعض الدراسات أثبتت أن الفيروس يتكاثر في الحمام   -
ويتم إفرازه، ولكن لفترة قصيرة )٢( يوم، ولم يحدث 
إلى  المصابة مخبرياً  الطيور  العدوى من  انتقلت  أن 

الحمام المجاور له في نفس الحظيرة.
يتم  التي  الفيروس  كمية  أن  إلــى  الــدراســات  تشير   -
إفرازها من الحمام المصاب تكون قليلة مقارنة مع 
الطيور االخرى مثل بط الماندرين وهذه الكمية من 

الطيور  في  تحدث عدوى  أن  لها  يمكن  ال  الفيروس 
المجاورة.

مــا هــي أفــضــل طــرق للكشف عــن احلــمــام املصاب 
)جمع العينات(.

افضل الطرق للكشف عن فيروس انفلونزا الطيور في 
الهوائية والتي  العينات من القصبة  الحمام أن يتم جمع 
تعطي نتائج أفضل من العينات التي يتم جمعها من فتحة 

المجمع.

جــدول رقــم )٢(: عــدد حــاالت االصابــة فــي مشــاريع 
الحمــام مقارنــة باألنــواع االخــرى مــن الطيــور )٢٠١٧(.

طيور الحمامحجم القطيعم
أخرى

)%(

6١٨٠٣.٣أقل من ٢٠٠ طائر١
٢٠٠٠٧١٠.٠ - ٢١٠٠٠
١٠٠٠١٢ - ٣١٠٠٠٠6٧٠.٣
٠١٨5٠.٠أكثر من ٤١٠٠٠٠

٧٧٠٣١.٠المجموع

جدول رقم )٣(: معدل االصابة في مشاريع الحمام 
مقارنة باألنواع االخرى من الطيور )٢٠١٧(.

طيور أخرىالحماممعدل اإلصابةم
٣ ١%<١5١٩
٢%5-١١٢5
٢%٣5-6١5٠
٤%5٢-٠6١٣١
5%٧5-5١٠١٨
6<%٧5 ١٢٤

ما هو دور احلمام يف نقل فيروس أنفلونزا الطيور؟
يمكن أن يبقى الفيروس قابًا للحياة لفترات طويلة   -
بحسب  بشدة  العدوى  مدة  وتتأثر  البراز،  مــادة  في 
والرطوبة  الحرارة  ودرجة  وكميته  الفيروس،  سالة 

التي يتواجد فيها.
الرئيسية  الطرق  هما  واالبــتــاع  االستنشاق  يعتبر   -
النتقال الفيروس بين الطيور، وبين الطيور والثدييات، 
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لذلك هناك احتمال النتشار فيروسات إنفلونزا الطيور 
والنقل  البرازي،  التلوث  طريق  عن  اإلمــراض  عالية 
البرازية المعدية بواسطة الطيور  الميكانيكي للمواد 
)على أقدامهم و / أو ريشهم( على مسافات قصيرة، 
هذا جنبا إلى جنب مع سباقات الحمام، وعلى ذلك 
فإنه عندما يتم التأكد من انتشار فيروسات أنفلونزا 
الطيور عالية اإلمراض في الطيور البرية أو الطيور 
فإن  ما،  منطقة  في  الطيور  من  غيرها  أو  الداجنة 
نقل المواد المعدية من مثل هذه المناطق )أي البراز 
)انتشار  والريش  القدمين  المعدية( على  الطيور  من 

ميكانيكي( بواسطة الحمام ال يمكن استبعاده.
أثناء  والدواجن  السباق  حمام  بين  االتصال  احتمال   -
السباق منخفض للغاية ويزداد قليًا فقط في سباق 

المسافات الطويلة.
الدواجن  ورعاية  تربية  )أي  الحيوي  األمــن  تدابير   -
أن  يمكن  البرية(  الطيور  إليها  تجذب  ال  بطريقة 

تخفف من أي خطر من هذا القبيل.
ــبـــري(، قد  وعــلــى ذلــك فــإن الــحــمــام )الــســبــاق أوالـ  -
يعتبر »ناقل« بين الطيور المائية والدواجن، أي أنها 
إلى  المعدية  المائية  الطيور  من  المرض  تنقل  قد 
الدواجن الحساسة. ومع ذلك، فإن هذا الخطر يبدو 
مع  مقارنة  ما  نوًعا  السباق  حمام  في  منخفض  أنه 
البرية، وذلك ألن حمام السباق يعيش في  نظيراتها 
األسر، ويتم االعتناء به بشكل جيد، وهذا الحمام يميل 
الى الطيران مباشرة والعودة منشأه دون تحويات أو 

توقفات كبيرة في الطريق، بمجرد إطاقها.
تجمع الحمام قبل السباق، والذي يتم عادة قبل إطاق   -
الطيور في غضون ٢٤ ساعة من وضعها في صناديق 
الطيران، وقد تكون هذه الفترة أطول إذا كان هناك 
تأخير في بداية السباق )في حاالت الظروف الجوية 
في  الحمام  يعود  أنه  المتوقع  ومن  مناسبة(،  الغير 
غضون أيام قليلة، والتي قد تختلف من يومين إلى ١٠ 
أيام اعتماًدا على موقع الطيران وعدة عوامل أخرى 
بما في ذلك ظروف الطقس وخال هذه الفترة، من 
المتوقع أن يتوقف حمام السباق في الليل وقد يلتقط 

نشر  في  كبير  دور  لها  يكون  العوامل  هذه  العدوى، 
التجمعات  الحمام نفسة نظراً ألن هذه  بين  العدوى 

أحد العوامل في نشر المرض بين الطيور.
فيروس  نشر  في  السباق  حمام  من  الخطورة  تقييم 

أنفلونزا الطيور.
١. احلمام املشارك يف السباقات احمللية:

معدل خطورة تعرض حمام السباق للعدوى بفيروس 
تم  إذا  متوسط    يكون  اإلمــراض  عالية  الطيور  إنفلونزا 
ع  تخض منطقة  من  إطاقه  تم  أو  منطقة  داخــل  إبقائه 

لقيود الرقابة الرسمية على مرض إنفلونزا الطيور. 
الخاضعة  المناطق  المرض من  انتشار  ويعتبر خطر 
التحليق  طريق  عن  األمــراض  مكافحة  ألغــراض  للقيود 
فوق تلك المناطق ضئيًا حيث تغطي السباقات المحلية 
مسافات تسمح للحمام باستكمال السباق دون توقف أو 

تغذية أو استراحة فوق تلك المناطق.
خطر  هناك  سيكون  الحالية،  الوبائية  الحالة  في 
منخفض بأن يتعرض حمام السباق لعدوى HPAI خارج 
الرسمية على مكافحة مرض  للقيود  الخاضعة  المناطق 

AI أو تلك التي تعتبر مناطق ذات خطورة أعلى. 

يجب أن يظل تحديد مستوى المخاطر قيد المراجعة 
مع  أكثر  الخطر  ينخفض  أن  جــداً  المحتمل  من  حيث 
أن  حيث  الشمس  ضــوء  ساعات  وطــول  الطقس  تحسن 
الثبات الفيروسي في البيئة سينخفض، وعاوة على ذلك 
فإن العديد من الطيور المهاجرة الشتوية تعود إلى بادها 

والذي قد يقلل من مصدر الفيروس.
٢. حمام السباق القادم من دول خارجية:

خطر تعرض حمام السابقات الدولية لعدوى فيروس 
دول  في  تحليقها  أثناء  اإلمــراض  عالية  الطيور  انفلونزا 
خارجية فوق مناطق تحت قيود مكافحة األمراض تعتبر 
متوسطة تبعاً لمستوى التلوث البيئي بالفيروس، وما إذا 
كانت الطيور تهبط للشرب أو تتغذى أو ترتاح، وبالنسبة 

للمناطق األخرى، تعتبر المخاطر منخفضة.
هناك عدم يقين بشأن ما إذا كانت اإلصابة بفيروس 
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H5N8 HPAI تقلل من لياقة الطيور على الطيران إلى 
بادها، وما إذا كانت الطيور تحمل الفيروس في الدم. 

لذلك فإن خطر نقل المرض منخفض جدا.
3. خطر قيام حمام السباق بنقل إنفلونزا الطيور 

إلى الدواجن األخرى أو الطيور يف االسر.
طريق  عن  السلبي  أو  النشط  المرض  انتشار  خطر 
سباقات الحمام يعتبر منخفض جدا ومع مستوى متوسط   
الكاملة لحساسية الحمام  الدراية  اليقين لعدم  من عدم 

للعدوى الطبيعية ودورها المحتمل في نشر المرض.
تشير األدلة المتاحة حاليا إلى أن الحمام يبدو أقل 
األخرى  األنــواع  من  العديد  مع  مقارنة  لإلصابة  عرضة 
من الطيور وأقل في تكاثر الفيروس، وإفرازه ونشرة بين 

الطيور.
هناك خطر منخفض أن حمام السباقات تصاب أو 
تنقل االصابة، كما يتضح من عدد قليل من تفشي المرض 
في أوروبا والذي وصلت نسبة االصابة في الحمام مقارنة 

بالطيور االخرى )>١%(.
الفيروس  المصاب  الحمام  يفرز  ال  قد  ذلــك،  ومــع 
لفترة طويلة، وقد ال يتم إظهارها سريرًيا، وقد ال تكون 
االنتهاء  تكون قادرة على  بعيدا ولن  الطيران  قادرة على 

من السباق.
الحمام  يتعرض  أن  نظرًيا  الممكن  من  أنه  حين  في 
أثناء   HPAI ذلــك  في  بما  الطيور  إنفلونزا  لفيروسات 
أو  الماء  أو  للطعام  والتوقف  المناطق  التحليق فوق هذه 
من  الحمام  أن  إلى  حالًيا  المتاحة  األدلة  تشير  الراحة، 
من  العديد  من  للعدوى  عرضة  أقل  يكون  أن  المحتمل 
الطيور لذلك ال تشكل تهديدا يذكر  األنواع األخرى من 

من إدخال فيروسات إلي منطقة.
الوقت  في  يمكن،  الحمام  أن  أعلى  احتمالية  هناك 
مواد  بمثابة  يكون  المناطق،  هذه  مثل  فوق  تحلق  الــذي 
تحمل الفيروس على الريش أو القدمين، دون أن تصاب. 
أو  والدواجن  الطيور  هذه  بين  االحتكاك  سيكون  لذلك 
غيرها من الطيور األسيرة عامل خطورة كبير، ومع ذلك، 
فإن الحمام الزاجل )حمام السباق( تقل احتمالية وجوده 

في مشاريع الدواجن مقارنة مع الحمام البري لذلك يعتبر 
هذا خطر منخفض للغاية.

هناك مستوى متوسط   من عدم اليقين بشأن عدوى 
HPAI في الحمام البري، حيث لم تسجل إال عدد قليل 
جدا من حاالت عزل فيروسات HPAI من الحمام البري 
نتيجة  يكون  أن  ويمكن  المرض،  ب االصــابــة  مناطق  في 
حمام  مع  االتصال  من  أكثر  رية  ب ال الطيور  مع  االتصال 

السباق.
اخلاصة:

االصابات الطبيعية التي حدثت بشكل طبيعي والتي 
تم توثيقها كانت أعدادها محدودة ولم تسبب اندالعات 
وبائية للمرض في الحمام، ونظراً ألن الحمام قد أصيب 
 )H5( بعدة فيروسات فرعية لفيروسات أنفلونزا الطيور
عائل  المحتمل  من  تكون  قد  أنها  إلــى  يشير  ذلــك  فــإن 
مضيف لهذا الفيروس، ومن االفضل أن يتم تربية الحمام 

في معزل عن الدواجن األخرى.
معامل الخطورة لنقل أو نشر فيروس أنفلونزا الطيور 

من حمام السباق إلى الدواجن منخفض.
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 )DL-Methionine( الدل ميثيونين
بتركيز  للميثيونين  نقى  مــصــدر  هــو 
هيدروكسي  الميثيونين  بينما   .%٩٩
على  يحتوي  أن  فإما   )MHA( أنالوج 
أو   )MHA-FA السائل؛  )المنتج  ماء 
MHA- البودرة؛  )المنتج  الكالسيوم 
Ca(. وكا من الماء أو الكالسيوم يؤدى 
الى خفض نسبة الميثيونين في العلف. 
لكن الموضوع أبعد من ذلك. انها 
المصدرين  لكا  البيولوجية  الكفاءة 
ميثيونين  ــدل  الـ  .)Bio-efficacy(
ــاءة  ــف ك ذو   )DL-Methionine(
نقاش  وال  لبس  ال   %١٠٠ بيولوجية 
فيها. أما الميثيونين هيدروكسي أنالوج 
أفضل  فــي  الــوضــع  فيكون   )MHA(
األحوال مرتبكا. فالعديد من األبحاث 
توصلت الى أنها 65% على طول الطريق. 
 ١ من  األداء  نفس  لتحقيق  أنه  بمعنى 
كجم من الميثيونين هيدروكسي أنالوج 
من  65٠ جم  استخدام  يلزم   )MHA(
 .)DL-Methionine( الدل ميثيونين

فعند  الكثير!  يعنى  اللبس  هــذا 
استخدام الميثيونين هيدروكسي أنالوج 

في  الميثيونين  معدل  يصبح   )MHA(
مما  المطلوب  المعدل  من  أقل  العلف 
ارتفاع  النمو؛  معدل  خفض  الى  يؤدى 
معامل التحويل وعدم تجانس في الوزن 
النهائي. كل ذلك يجب تجنبه من أجل 

عملية انتاج مربحة. 
ــدل مــيــثــيــونــيــن ــ ــ ــوق ال ــفـ ســـبـــب تـ

وبشكل  مفهوم   )DL-Methionine(
إضافة  تعنى  أضافته  أن  حيث  جيد 
ــنــي الــفــعــلــي مــبــاشــرة  الــحــمــض األمــي
الميثيونين  حالة  في  امــا  العلف.  الــى 
فانة  )MHA(؛  ــوج  ــال أن هــيــدروكــســي 
الى  تحويلة  ويجب  أميني  ليس حمض 
يتم  كي  الطائر  جسم  داخــل  ميثيونين 
االستفادة منه. عاوة على ذلك فهناك 
أن  أوضحت  التي  األبحاث  من  العديد 
 )MHA( الميثيونين هيدروكسي أنالوج
يُمتص بشكل سيء من الجهاز الهضمي. 
من  مفقود  جــزى  هناك  أن  يعنى  هــذا 

المنتج وال يستفيد الطائر منه! 
ــا من  ــاًم ــم عــنــدمــا تــكــون واثــــق ت
يمكنك  الميثيونين،  ــة  وإضــاف ــودة  جـ
وتوافق  جــودة  فــي  ثقة  أكثر  تكون  أن 

ميثيونين الدل  مورد  كان  وإذا  العلف. 
بك  ــخــاص  ال  )DL-Methionine(
من  بــالــعــديــد  تــزويــدك  ــًضــا  أي يمكنه 
ــمــراقــبــة جـــودة  الـــخـــدمـــات الــفــنــيــة ل
أدوات  النهائي؛  والمنتج  الخام  المواد 
لمعرفة االحتياجات الغذائية للحيوان؛ 
ومساعدتك في صياغة تراكيب علفية 
حقا  فانه  تكلفة،  ــل  وأق جــودة  بأعلى 

الفوز!
ميثيونين  لـلدل  فــريــد  مـــورد  ــه  ان
توفير  يستطيع   )DL-Methionine(
حيث  ايفونيك.  انه  األدوات؛  هذه  كل 
الفنية  الخدمات  من  كبيرة  مجموعة 
)AMINO services( تمنحك أفضل 
فيه  تتزايد  ســوق  فــي  للنجاح  فرصة 

المنافسة.
وبالتالي؛ فإن اضافة أفضل مكون 
فـــي أعـــافـــك يــشــبــه اضـــافـــة أفــضــل 
والرائعة.  الثمينة  لسيارتك  اإلطــارات 
لتحقيق أفضل أداء للغاية؛ فانه الميت 
أمينو® )®MetAMINO( من ايفونيك 

حيث أفضل خيار على االطاق.

 )MetAMINO®(  ®ميت أمينو
أفضل أداء من ايفونيك

تخيل! لو أنك تمتلك سيارة رائعة؛ فائقة السرعة؛ ذو أفضل أداء. واإلطارات؟ أرخص 
األنواع المتاحة.

ماذا سوف يحدث عندما تقوم باختبار تلك السيارة الى أقصى سرعة لها؟ بصيغة أخرى 
كم مرة ستضطر الى تغير هذه اإلطارات الرديئة بكل ما يتعلق بها من تكلفة ووقت مهدر.

هذا هو الوضع تماما عندما تختار بين مصادر الميثيونين المختلفة ألعاف الدواجن. 
االختيار األنسب هو أكثر المصادر مائمة لظروف اإلنتاج. مصدر ذو كفاءة عالية وموثوق بيه. انه هو الدل ميثيونين 

.)MHA( وليس الميثيونين هيدروكسي أنالوج )DL-Methionine(

Ahmed khater
Technical manager
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MetAMINO®, the best 
Performing source 
of methionine from Evonik

Imagine; you own a fabulous super-car, best perfor-
mance, beautiful to look at.

In addition, the tires? The cheapest available.
What is going to happen when you are testing your 

dream car to its limit? Alternatively, more mundane, how 
often are you going to have to change a low quality tire, with all the related 
costs and downtime?

Fadi Sharawi
Business manager 

This is really, how to look 
at the choice between sources 
of the critical nutrient methio-
nine in your feed. You need a 
component that is THE most 
suited for your situation; reli-
able, robust, consistent. That 
component is DL-Methionine, 
rather than MHA.

DL-Methionine is a pure 
nutrient source, 99% pure me-
thionine. MHA contains either 
water (the liquid form) or cal-
cium (dry form), both seriously 
diluting the crucial nutrient you 
need in your feed.

Beyond this, the actual nu-
tritional value, the Bio-efficacy 
(BE) of the two products differ. 
BE of DL-Methionine is un-
ambiguous, not debated; it is 
100%. For MHA the situation 
is at best, confused. There 
is many data available that 
shows the comparative BE 
is 65%; consistently it means 
that to achieve the same per-
formance, one needs only 650 

g of DL-Methionine to replace 
1000 g of MHA.

This confusion means 
that often, when using MHA, 
the supply of the critical nu-
trient methionine is less than 
optimal. In addition, this re-
veals itself as reduced growth 
rate, higher FCR and variable 
weight in finished livestock; all 
things that producers need to 
avoid to stay profitable.

The reason for the superi-
ority of DL-Methionine is well 
understood. When you add 
DL-Methionine, you add the 
actual amino acid. However, 
MHA is NOT an amino acid 
and must be converted to me-
thionine before it can be used. 
Furthermore, many experi-
ments have shown that MHA 
is poorly absorbed from the 
digestive tract, meaning some 
is wasted.

When you are sure of the 
quality and supply of methio-
nine, you can be much more 

confident in the quality and 
consistency of your feed. In 
addition, if your DL-Methio-
nine supplier can ALSO pro-
vide you with numerous tools 
to monitor raw material and 
finished product quality; tools 
to accurately predict nutrient 
requirements; and help you 
formulate the highest quality 
and most cost-effective feed, 
then you can really win.

There is one supplier of 
DL-Methionine who can sup-
ply all of these tools; EVONIK. 
Using our range of AMINO 
tools gives you the best op-
portunity to succeed in an in-
creasingly competitive market 
place.

Therefore, fitting the best 
component to your feed is 
like having the best tires on 
your precious and expensive 
car. To achieve the very Best 
Performance MetAMINO from 
Evonik is very best choice.
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ــراض  ــا مــا تــاحــظ األعــ ــب وغــال
الظاهرية Clinical disease لمرض 
 Newcastle disease النيوكاسل 
الــجــهــاز  عــلــى  يــؤثــر  حــيــث   )ND(
العصبي والجهاز الهضمي والتناسلي 
غير  الطيور  في  التنفسي  والجهاز 
المحصنة ،unvaccinated أو ضعيفة 
كما   poorly vaccinated التطعيم 
اعتمادا  السريرية  العامات  تختلف 
على أنواع الطيور ،species والسالة 
ــروس  ــي ــف ــن ال ــة الـــتـــحـــدي مـ ــرعـ وجـ
وحصانة   strain and challenge،
عزل  ويبقي   immunityالمضيف 
سواء  النيوكاسل   isolationفيروس 

المسببات  مــن  الخالي  البيض  فــي 
 specific pathogen free المرضيه 
الخالي  الدجاج  أجنة  في  أو   )SPF(
فيروس  ضد  المناعية  االجسام  من 
NDV antibody- ــوكــاســل  ــي ــن ال
 free embryonating chicken
 cell ــة  ــوي ــخــل ال الـــمـــزرعـــة  ــي  فـ أو 
تثبيط  اختبار  جانب  إلــى   cultures
 hemagglutination الـــدم  تـــراص 
الــمــصــل  ــع   )inhibition )HIمـ
 NDV النيوكاسل  لفيروس  المحدد 
الفحوص   specific antiserumهي 
لتشخيص  الــتــأكــيــديــة  التشخصية 

مرض النيوكاسل.

ــروســات ذات  ــي ــف مــثــل جــمــيــع ال
ايه  ان  ار  نوعية  من  النووي  الحمض 
دائم  النيوكاسل  فيروس   RNAفان 
عام  بحلول  والتغيروحديثا  التحور 
٢٠١٣ تم تصنيف فيروس النيوكاسل 
نوع  ينتمي  حيث  فئتين  إلــى  وراثــيــا 
 classواحد إلى النمط الوراثي االول
 class الوراثي  النمط  يقسم   Iبينما 
من  نوعا   ١٨ class IIالي   IIالثاني 
حيث   .genotypes الجينية  االنماط 
للعاقات  األفــضــل  الفهم  إن  تبين 
ــرات فـــيـــروس  ــ ــت الـــوبـــائـــيـــة بـــيـــن عــ
النيوكاسل NDV المتداولة، وتنوعها 
ــتــوزيــع  وخــصــائــصــهــا الـــوراثـــيـــة، وال

لقاحات مرض النيوكاسل
حل للمشكلة أم تحدي مستمر

تم التعرف علي مرض النيوكاسل Newcastle disease )ND( منذ تسعون عاما تقريبا ومنذ ذلك الحين وحتي وقتنا 
هذا ما زال هذا المرض يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لمنتجي ومربي الدواجن حيث حدثت اربعة اجتياحات واسعة 
االنتشار علي مستوي دول العالم )panzootics( هددت صحة وانتاجية الدواجن وليس هذا فقط وانما ايضا شكلت 
االول  االكتشاب  فبعد  يستهلكها.  التي  االغذية  تقليل المدادت  تسببه من  لما قد  االنسان  لرفاهية  تهديدا خطيرا 
لمرض النيوكاسل Newcastle disease )ND( في اندونسيا عام ١٩٢6 تم في نفس الفترة تقريبا اكتشافة في انجلترا 
وربما كوريا ومن ثم توالي تشخيص المرض في الفلبين والهند واليابان وأستراليا وكينيا وبحلول عام ١٩5٢ تم اإلباغ 

أيضا عن المرض في فلسطين وسوريا والكونغو الفرنسية واوربا والواليات المتحدة.

د/ هاني محمد شتا
E.mail: hany_shita2000@yahoo.com ،دكتوراه- أخصائي الوبائيات
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لتطوير  األهمية  بالغ  أمــر  العالمي 
التطعيم  واستراتيجيات  اللقاحات 
التفشيات  أظــهــرت  حيث  الــجــديــدة 
المرضيه خال السنوات االخيرة من 
٢٠١٣ إلى ٢٠١5 العدد المتزايد من 
األنماط الجينية توسع التنوع الوراثي 
مما   ،NDV النيوكاسل  فيروس  من 
يشير إلى أن التطعيم ربما يكون قد 

أسهم في هذا التأثير.
ــان  ــ ــــى ذلــــــــك، ف ــل وعــــــــــاوة عــ
حاليا  المستخدمة  اللقاح  ســاالت 

)أســاســا الــتــراكــيــب الــوراثــيــة األول 
 )genotypes I and II ــانــي  ــث وال
ــى ســبــعــة عـــقـــود، هي  ــة إلـ ــاث مـــن ث
من   %٢6.6-١٨.٣( ــا  ــي وراث بعيدة 
 nucleotide النوكليوتيدات  مسافة 
الــمــتــداول  الــتــيــار  مــن   )distance
 NDV الحالي من فيروس النيوكاسل
بين  العالية  الوراثية  المسافة  وهذه 
النيوكاسل  فيروس  وســاالت  اللقاح 
الحد  دون  تحول  المعاصرة   NDV
بالطيور  الفيروس  سفك  من  الفعال 
في  الحقا  سيناقش  كما  المحصنة، 

لعملية  واستكماال  االستعراض  هذا 
السيطرة  تسهيل  فـــان  التحصين، 
من   NDV النيوكاسل  فيروس  على 
الذي  الصارم،  الحيوي  األمن  خال 
يمنع الفيروس من الوصول للدواجن 
الحجر  محطات  تنفيذ  ذلــك  وشمل 
 quarantine stations الــصــحــي 
على  والسيطرة  المستوردة،  للطيور 
حركة الطيور والبيض داخل المناطق 
الصارمة  واإلدارة  للقلق،  المثيرة 

والسليمة للقاحات.
عادة  يتم  الحاضر،  الوقت  وفي 
النيوكاسل  مــرض  فاشيات  احــتــواء 
ND بشكل فعال باستخدام مجموعة 
من اللقاحات، وفحوصات التشخيص 
  rapid diagnostic assays،السريع
 culling المصابة  القطعان  وإعــدام 
القرن  من  الخمسينيات  أوائــل  ومنذ 
التسعينات  أواخـــر  وحتى  العشرين 
 live كانت اللقاحات الحية والمثبطه
 and inactivated ND vaccines
المتاحه،  الــوحــيــدة  الــلــقــاحــات  هــي 
واســـتـــخـــدمـــت لــتــقــلــيــل الــخــســائــر 
االعتال  عــن  الناجمة  االقتصادية 

.mortality والوفيات morbidity

ضد  التطعيم  تنفيذ  بــدء  ومنذ 
باستخدام   ND النيوكاسل  مــرض 
اللقاحات الحية live vaccines، كان 
من المعروف أن نقل األجسام المضادة 
)الكتاكيت(   antibodiesللصيصان 
التي يمكن أن تحييد جزئيا لقاحات 
 vaccines الحية  النيوكاسل  مــرض 
live ND، كان من سلبيات اللقاحات 
أنه  أيضا  الواضح  من  وكــان  الحية. 
حتى اللقاحات المصاغة مع ساالت 
اللقاح األكثر شراسة لن توفر مناعة 
مدى الحياة، وأن اللقاحات اإلضافية 
ستكون ضرورية في الدجاج البياض 
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لسوء   . breedersواالمهاتlayers 
في  المشاكل  من  العديد  الحظ، فإن 
 ND السيطرة على مرض النيوكاسل
التي كانت واضحة من العقود القليلة 
النيوكاسل  لقاح  استخدام  من  األولى 
عامنا  تستمر حتي   ،ND vaccine

هذا.
ــاســـل  ــوكـ ــيـ ــنـ لــــقــــاحــــات مـــــــرض الـ

Newcastle disease vaccines

هناك ثاثة أهداف رئيسية عند 
في  للمساعدة  التحصين  استخدام 
تقليل   )١  :ND النيوكاسل  السيطرة 
السريري  الــمــرض  على  القضاء  أو 
كمية  تقليل   )٢  .clinical disease
و٣(    virus shed.الــفــيــروس نشر 
فيروس  من  المعدية  الجرعة  ــادة  زي
التحدى  challenge virusولسوء 
الحظ، فإن الهدف األول هو الهدف 
المكافحة  الستراتيجيات  الوحيد 
الحالية، حيث أن األطباء البيطريين 
األدوات  لــديــهــم  لــيــس  الــمــيــدانــيــيــن 
التحصين  فعالية  لتقييم  ــازمــة  ال
الثاني  الهدفين  تحقيق  على  وقدرته 

والثالث.
 Biosecurity الحيوي  األمن  ان 
فيروس  حفظ  في  حاسم  عنصر  هو 

التحديchallenge virus  بعيدا عن 
وقائي  مستوى  تحقيق  قبل  القطيع 
أي  نجاح  يعتمد  حيث  الحصانة  من 
برنامج للتحصين على تلقي ٨5% من 
الجرعة  على  االقــل-  -علي  القطيع 
للتحصين  واالســتــجــابــة  المناسبة 
أجريت  وقد  القطيع  مناعة  لتحقيق 
هــذه الـــدراســـات فــي ظــل الــظــروف 
التحقق  إلى  بحاجة  تزال  وال  المثلى 
مــن صحتها فــي الــمــيــدان، فــي ظل 
التي  األمــثــل  المستوى  دون  ظــروف 
 deficient التغذية  نقص  تشمل  قد 
وقمع   ،stress واإلجهاد   ،nutrition
 ،immune suppression المناعة 

والتحديات المتكررة.
ــاســـل  ــوكـ ــيـ ــنـ لــــقــــاحــــات مـــــــرض الـ
Traditional vaccines التقليدية
في جميع أنحاء العالم، اللقاحات 
األكثر استخداما ضد مرض النيوكاسل 
الحية  اللقاحات  فيروسات  هي   ND
وضعت من عترات معزولة في ١٩٤٠ 
المتداولة  الفيروسات  وكانت  و١٩6٠ 
السوتا  لقاحات  مصدر  الدواجن  في 
 VG/GA ولقاحات   Bو١  LaSota
إلــى  تنتمي  الــفــيــروســات  هـــذه  وكـــل 
 genotype II الثاني  الوراثي  النمط 
صلة  وذات  وراثــيــة  صلة  ذات  وهــي 

مستضدية عالية فيما بينها <) ٩٨% 
 nucleotide النوكليوتيدات  هــويــة 
بين  الرئيسية  االختافات   )identity
هذه اللقاحات هي االنتقائية للخايا 
في  التكاثر  على  والــقــدرة   tropism
الدجاج الخالي من األجسام المضادة 
,chickens	naïve وهو أعلى مستوى 
إلــى  ويــــؤدي   LaSota الســوتــا  فــي 
مستويات أعلى من األجسام المضادة 
 neutralizing antibodies المحيده 
وبالتالي،  أخرى  ساالت  مع  مقارنة 
LaSotaتستخدم  السوتا  سالة  فإن 
يكون  التي  البلدان  في  تقريبا  دائما 
فــيــهــا فـــيـــروس الــنــيــوكــاســل شــديــد 
متوطنا   virulent NDV الــضــراوة 
سالة  تــبــاع  ــا  م ــادة  ــ وع  endemic
لــألمــعــاء مــوجــه  كــلــقــاح   VG/GA
كما   B1 ــة  وســال  ،enterotropic
اللقاح األكثر استضعافا الستخدامها 
في حاالت التحديات منخفضة أو في 

الطيور الصغيرة في العمر.
في حين أن اللقاحات الحية توفر 
 mucosal كل من المناعة المخاطية
تدار  أن  ويمكن    humoralوالخلطية
الشامل  التطبيق  تقنيات  باستخدام 
mass application، فإنها قد تسبب 
السريري،  التنفسي  الجهاز  أمــراض 
ويتم  البيض،  إنــتــاج  فــي  وانــخــفــاض 
يتم  ال  عــنــدمــا  بــســهــولــة  تعطيلها 
االحــتــفــاظ بها فــي درجـــة الــحــرارة 
المطلوبة )عادة C 4( كما ان فعالية 
لقاحات مرض لنيوكاسل ND الحية 
ترتبط ارتباطا مباشرا مع جرعة من 
الظروف  وتحت  المستخدم،  اللقاح 
المتوسطة  الجرعة  يعني  التجريبية 
 )EID50( المعدية  اللقاح  الجنين 
من ١٠٤-١٠5 موثوق به حماية ١٠٠% 
االعــمــار البالغه  الــوفــيــات فــي  ضــد 
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المسببات  من  الخالي  الــدجــاج  من 
ولكنها   SPF chickens المرضية 
التحدي  بفيروس  الــعــدوي  تمنع  لــم 

challenge virus وتكاثره.
مــن  ــات  ــ ــرع جــ أن  وجـــــد  كـــمـــا 
مــن  EID50 106أو  ــا  الســوت لــقــاح 
المناعة  اســتــجــابــات  أنتجت  أعــلــى 
 humoral immune قوية  الخلطية 
ــادة  زي أي  ياحظ  ولــم   responses
في العيارية بعد التحدي، مما يشير 
فيروس  تكاثر  عــدم  أو  القليل  إلــى 
وقــد   challenge virus الــتــحــدي 
قيد  على  البقاء  مــعــدالت  لوحظت 
بعد  الفيروس  وافــراز  مماثلة  الحياة 
تحدي مع ساالت فيروس النيوكاسل 
 virulent NDV الــضــراوة  شــديــدة 
السابع  الجيني  النمط  من   strains
السوتا  لقاحات  مع   genotype VII
المسببات  من  الخالي  الــدجــاج  في 
دعي  ما   SPF chickens المرضيه 
يشيرفي  ان  ــى  إل كــورنــاكــس  الــعــالــم 
نتائج بحثه أنه قد يكون من الممكن 
للتلقيح  الــثــاثــة  األهــــداف  تحقيق 
عند استخدام جرعة عالية جدا من 
أكدتها  النتائج  هذه  أن  ويبدو  اللقاح 
إلى  اللجؤ  حيثما  الحقل  في  النتائج 
عدوانية  االكثر  التطعيم  استراتيجية 
غالبا ما يؤدي إلى تحسين السيطرة 
ولسوء   ND النيوكاسل  مــرض  علي 
الــحــظ، فــإن إعــطــاء جــرعــات عالية 
من اللقاحات الكاسيكيه يزيد بشكل 
وبالتالي  التحصين،  تكلفة  من  كبير 
ال يتم استخدام هذه الممارسة على 

نطاق واسع.
ــة من  ــي ــان ــاك مــجــمــوعــة ث ــنـ وهـ
تستخدم  التي  التقليدية  اللقاحات 
على نطاق واسع وهي ساالت اللقاح 
الثانية  class IIومن  المجموعة  من 

 genotype I االول  الــوراثــي  النمط 
 ،)(i.e. I2, V4, and PHY-LMV42
 avirulent ضــاريــه  غير  هــي  والــتــي 
وتستخدم بأمان في الدجاج من جميع 
األعمار كما ان هناك ساالت اخري 
 NDV النيوكاسل  مرض  فيروس  من 
الــحــراري  التحمل  فــي  زادت  الــتــي 
مفيدة  تعتبر  حيث   thermostability
بشكل خاص في المناطق الريفية من 
العالم في ظل عوامل التبريد المحدود 
في  تحسنت  سالة I-2 قد  ان  كما 
 thermostability الحراري  التحمل 
بالمقارنة مع سالة لقاح V4 لمرض 
أساسا  وتستخدم   ،ND النيوكاسل 
في المناطق ذات االرتفاع في درجات 

الحرارة.
للتحصينات  الحديثة  االتجهات 

ND ضد مرض النيوكاسل
 Vectored املــنــقــولــة  الــلــقــاحــات 

vaccines

استخدام فيروس جدري الدجاج 
الــرومــي  فــي  والهيربس   Fowlpox
لــفــيــروس  ــواقــل  ــن ك  herpesvirus

NDV النيوكاسل
ــا، وجــهــت  ــامـ ألكـــثـــر مـــن ٢٠ عـ
ــر الــلــقــاحــات  ــطــوي ــحــو ت الــجــهــود ن

 recombinant vaccines المؤتلفه 
وذلك   ،ND النيوكاسل  مــرض  ضد 
باستخدام فيروسات الطيور األخرى 
أن  ثبت   ،١٩٩٠ عــام  وفــي  كناقات 
فــيــروس  عــلــي  الــقــاحــات المعتمدة 
 Fowlpox virus )FPV( الجدري 
كنواقل والتي تعبر عن البروتين F أو 
الدجاج  حماية  علي  القدرة  لها   HN
النيوكاسل  فيروس  مع  التحدي  من 

.virulent NDV الضاري
كما انه وطبقا لذات النظريه تم 
الرومي  هيربس  فيروس  استخدام 
 herpesvirus of turkeys )HVT(
كناقل لفيروس النيوكاسل NDV في 
 recombinant مؤتلفه  لقاحات  انتاج 
مــرض  مـــن  لــلــوقــايــة   vaccines
التسعينات  اوائل  منذ   NDالنيوكاسل
ــة إلــــى اســتــخــدام  ــافـ ــاالضـ هــــذا بـ
فــيــروســات اخــــري لــــذات الــغــرض 
بتحديث  ولكن   Marek’s disease
مثل  استخدام  امكانية  واضافة  اكبر 
البيض  داخــل  للتحصين  اللقاح  هذا 
 in ovo vaccination الفقس  وقبل 
الهندسة  تقنيات  استحداث  تم  كما 
 reverse genetics الوراثيه العكسيه
technology والتي مكنت العلماء من 
استخدام جينات معينة من الفيروسات 
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المختلفة لتصنيع لقاحات لها القدرة 
علي احداث مستويات مناعية عاليه 
التي  المختلفة  االمراض  من  للوقاية 

يتكون منها كل لقاح.
اللقاحات املهندسة وراثيا واملتطابقة 
 Antigenically matched انتيجينيا 

engineered vaccines

المنشأ  ذاتـــيـــة  ــقــاحــات  ل وهـــي 
أول  وهي   Autogenous vaccines
لقاحات حقيقية مستضدية ومطابقة 
 antigenically ــمــســتــضــدات  ــل ل
الدواجن  في  المستخدمة   matched
اللقاحات  تعريف  يتم  لم  ذلــك،  ومع 
 Autogenous الذاتي  المنشأ  ذات 
vaccines والتي يصعب استخدامها، 
وخاصة في الحيوانات الغذائية، ألنها 
 inactivated معطلة  تكون  ما  عــادة 
 withdraw ســحــب  ــتـــرات  فـ ولــهــا 
تم  فقد  هــذا  ومــع  طويلة   periods
انتيجينيا  متطابقة  لقاحات  تطوير 
antigenically matched ضد مرض 
النيوكاسل ND منها اللقحات الحية 
 inactivated مثبطة  واخــري   Live
العكسي  الـــوراثـــة  عــلــم  بــاســتــخــدام 

.reverse genetics

التجريبية  النيوكاسل  لقاحات 
experimental vaccines ND

الضد  للمستضد  املضاد  اللقاح 
Antigen-antibody complex vaccine

في  بسهولة  الدجاج  تطعيم  يتم 
يوما   ١٩ أو   ١٨ في   in ovo البيضة 
نقلها  يتم  عندما  الجنين  عمر  مــن 
هذا  يقدم  حيث  الفقس  صواني  إلى 
النيوكاسل  مــرض  مستضد  النظام 
الجهاز  من  كل  إلى   NDV antigen
ويسمح  الهضمي،  والجهاز  التنفسي 
لتطوير  حــديــثــا  الــمــفــقــس  لــلــدجــاج 
مبكر  وقـــت  فــي  مناعية  اســتــجــابــة 
النيوكاسل  فيروس  أن  من  وبالرغم 
به  يحصن  الــذي   live NDV الحي 
في البيضه in ovo يمكن أن يسبب 
 hatchability انخفاض نسبة الفقس
او تفقيس صيصان ضعيفه اال انه قد 
تم تطوير نهج مبتكر الستخدام لقاح 
للمستضد  المضاد  الحي  نيوكاسل 
 antigen-antibody complex الضد
التطعيم  فــي   live ND vaccine
النسخ  إلبــطــاء   in ovo البيضاوي 
للفيروس   replication المتماثل 
الفقس  نسبة  على  سلبا  التأثير  دون 

.hatchability

اللقاحات املعبرة عن السيتوكني 
Cytokine-expressing vaccines

الدراسات  من  العديد  اقترحت 
المناعية السيتوكينات  كون  الحديثه 

 immunostimulatory cytokines
 virus الــفــيــروس  نــاقــات  قبل  مــن 
تحسين  علي  الــقــدرة  لها   vectors
 protective التحصينية  المناعة 
عــدة  ــن  عـ ــة  ــاجــم ــن ال  immunity
قد  أنه  من  وبالرغم  للطيور  لقاحات 
 cytokines السيتوكين  هذا  أن  تبين 
الحماية  تحسين  علي  ــقــدرة  ال لها 
في  المناعية  االستجابات  وتعزيز 
أنواع الطيور ضد مسببات األمراض 
الطيرية المختلفة؛ ومع ذلك، لم يصل 
مضى  وقت  أي  من  تجاري  منتج  أي 
للجدل  المثيرة  والنتائج  السوق،  في 
تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد 

من تقييم إمكانات هذا السيتوكين.
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 اأعالف الدواجن الحم - بيا�ض
     حلــوم الدواجــن والبيــض مصــدر مــن مصــادر البروتــن رخيصــة الثمــن ذات القيمــة الغذائيــة العاليــة .. ســهلة الهضــم 

وذات مــذاق اجليــد. ونظــرا للتطورالــذي حــدث فــي صناعــة الدواجــن أصبحــت تربــى علــى نطاق جتــارى مكثف.
      وإنطاقــًا مــن الــدور الــذى يقــوم بــه مصنــع مــرام لألعــاف فــى تنميــة وتطويــر اإلنتــاج الداجنــي فــى اململكــة كان 
ــاف  ــة أع ــى صناع ــاه إل ــة العلف..واالجت ــل تكلف ــة لتقلي ــاليب احلديث ــذ باألس ــة.. واألخ ــام بالتغذي ــن االهتم ــد م الب
متكاملــة .. وحتديــد االحتياجــات الغذائيــة لــكل طائــر دون زيــادة أو نقــص للحصــول علــى أعلــى معــدل إنتــاج بأقــل 
تكلفــة مــع االســتفادة مــن املــواد العلفيــة املتاحــة لتكويــن عائــق تتوفــر بهــا جميــع العناصــر الغذائيــة التــي يحتاجهــا 
ــي الدواجــن واإلرتقــاء مبســتوى  ــدة أو بيــض التفريــخ، بهــدف خدمــة مرب ــاج اللحــم أو بيــض املائ ــر ســواء إلنت الطائ
األداء العلفــي ومعامــات التحويــل لألعــاف  باعتبــار أن التغذيــة أحــد العناصــر الرئيســية التــى 
تلعــب دورًا هامــًا فــى تنميــة وزيــادة اإلنتــاج نظــرا ألن تكاليــف التغذيــة متثــل مــن 60 ـــــ %70 

مــن املنتــج النهائــي ســواء كان حلمــا أو بيضــا. 
متخصصــة  أعــاف  وتصنيــع  جتهيــز  مت  فقــد  ذلــك  أجــل  مــن 
ــواد  ــن م ــًا م ــاف عاملي ــع األع ــرق تصني ــدث ط ــطة أح بواس
نباتيــة طبيعيــة ذات جــودة عاليــة متزنــة تفــي بإحتياجــات 
الطائــر لــكل مراحــل التربيــة والتســمن أوإنتــاج البيض ذات 
جــودة عاليــة باســتخدام أعــاف مكعبــة Pellets أو محببــة 
Crumbs أو بــودرة Mash مت تصنيعهــا بأضافــة األنزميات 
ــرام  ــع م ــاج مصن ــن إنت ــر لتكــون ســهلة الهضــم م وخمائ
ملكعبــات ومركــزات األعــاف طبقــا للمواصفــات العامليــة 
األمريكــي  القومــي  املجلــس  وتوصيــات 
للبحــوث، لتحقيــق وتلبيــة 
إحتياجــات مربــي الدواجن 
فــي  اكبــر  عائــد  وحتقيــق 

ــدودة. ــة مح ــرة زمني فت



ال شيئ يفوق الجودة



28
العدد العرشون

28
العدد العرشون

اإلحساس بالضوء. 	 
التأثيرات الهرمونية للتنشيط الضوئي. 	 
الطول الحرج للنهار. 	 
الساعة البيولوجية للطائر وعاقتها باإلحساس بالضوء.	 

ونكمل في هذا العدد الخمسة الباقية وهي كما يلي:
شدة اإلضاءة وعاقتها بإدراك الطيور وإحساسها بالفترات الضوئية   -١

 Light intensity and perception of photoperiodism

إن حساسية الطيور لشدة اإلضاءة مسألة نسبية وليست مطلقة فلقد 
النهار  بين  اإلضــاءة  بين شدتي  النسبة  أن  الحديثة  الدراسات  أوضحت 
والليل هي التي تحدد مقدرة الطيور على التمييز بين النهار والليل، ولقد 
علي  تكون  أن  يجب  النهار  اإلضــاءة خال ساعات  أن شدة  العلماء  أكد 
األقل عشرة أضعاف مثيلتها خال ساعات الليل حتى تستطيع الطيور أن 

الحقائق 
العلمية 
للضوء 

الجزء الثاني

تكلم ربُنا في القرآن الكريم في مواضع كثيرة عن آية الليل والنهار، يقول 
َماَواِت َواألَْرِض َواْخِتاِف اللَّيِْل  ربي وأحق القول قول ربي ﴿ِإنَّ ِفي َخلِْق السَّ
َوالنََّهاِر آلَيَاٍت ألُوِلي األَلْباِب﴾ )آل عمران: ١٩٠(، قال ابن كثير في تفسيرها 
»أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا، ثم 
يعتدالن، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراً ويقُصر الذي كان 

طويًا، وكل ذلك وفق تقدير العزيز الحكيم. 
البيض  إنتاج  تنشيط  في  هاماً  وحيوياً  فسيولوجياً  دوراً  اإلضاءة  تلعب 
وإنتاج الحيوانات المنوية أي أنها إحدى الركائز األساسية التي يُبنى عليها 
نجاح تربية قطعان األمهات فضًا عن قطعان إنتاج البيض، لقد تكلمنا في 
العدد السابق )التاسع عشر( عن أربعة من المفاهيم والمصطلحات العلمية 

التي تصف العاقة بين الضوء والتناسل والتي كانت:

أ. د./ طارق أمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن 

كلية الزراعة والطب البيطري، 
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
جوال ٩665٤٢٨٢5٤٧٩+
tarkamin@gmail.com
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الليل  تمييز  يمكنها  وبالتالي  الشدتين  بين  بالفرق  تحس 
تنبيهيه  إشارات  وجود  على  وافرة  أدلة  النهار،هناك  عن 
ناجمة عن الفرق النسبي بين شدتي اإلضاءة خال الليل 
المسئولة  وأنها هي  اليومي  اإلضاءة  برنامج  في  والنهار 
عن إحداث اإليقاع اليومي الذي يتحكم بدوره في موعد 
الفسيولوجي  للنشاط  اليومي  واإليــقــاع  البيضة  وضــع 
الضوئية  باإلستجابة  العلماء  سماه  ما  وهــذا  بالجسم 
أساسي  بشكل  تعتمد  التي   Photoperiodic response
على إيقاع يومي في الحساسية للضوء، وكذلك فإنه من 
الليل  بين  اإلضــاءة  شدتي  بين  النسبة  أن  جداً  المرجح 
والنهار في البرنامج الضوئي تمثل عنصراً هاماً لحدوث 

اإلثارة الضوئية )أو التنشيط الضوئي(.
لشدة  األدنــى  الحد  أن  إلــى  الــدراســات  نتائج  تُشير 
ــاءة الـــازم تــوافــرهــا هــو 5.٠ لــوكــس بــشــرط أن  اإلضــ
 ١  :١٠ ولــيــًا  نــهــاراً  ــاءة  اإلضـ شدتي  بين  النسبة  تكون 
والنهار  الليل  تعاقب  إدراك  الطيور  تستطيع  لكي  وذلك 
برنامج  من  المأمولة  الضوئية  ــارة  اإلث حــدوث  وبالتالي 
يكن  لم  -إن  النادر  من  أنه  وحيث  المستخدم،  اإلضــاءة 
من المستحيل- أن تحيا الطيور في أماكن معتمة تماماً 
من  ضئيل  بصيص  ولــو  ليلها  يتخلل  ال  دامــس(  )ظــام 
الضوء فإنه تحت الظروف التطبيقية في عنابر األمهات 
ينبغي أن ال تقل شدة اإلضــاءة عن 5 لوكس وذلك علي 
اعتبار أن شدة اإلضاءة خال الليل هي ٠.5 لوكس، ولقد 
خفض  أن  الميدانية  الخبرات  وكذلك  الدراسات  أكدت 
شدة اإلضاءة إلى أقل من 5 لوكس خال فترات اإلضاءة 
 - إنتاج البيض ألنه من الصعب جداً  يتسبب في خفض 
اإلضاءة  تكون شدة  أن   - المستحيل  من  فقل  وإن شئت 
كذلك يجب  لوكس،  أقل من 5.٠  اإلظام  فترات  خال 
أن ال تتعرض الدجاجات قرب النضج الجنسي إلى شدة 
النمو بل  التي اعتادت عليها خال فترة  إضاءة أقل من 
أن  اإلنتاج  نهاية  الجنسي وحتى  النضج  ابتداًء من  يجب 
تكون شدة اإلضاءة أكثر من عشرة أضعاف ما كانت عليه 

خال فترة النمو
الليل  بين  اإلضـــاءة  شدتي  بين  النسبة  كانت  وإذا   
النهار  بين  التمييز  من  الطيور  ن  تمكِّ التي  هي  والنهار 
والليل فإنه يبقى األمر غامضاً عن كيفية إدراك الدجاج 
والرومي لإلضاءة الصناعية التي تعقب اإلضاءة الطبيعية 

في البيوت المفتوحة خاصة وأن ضوء الشمس تبلغ شدته 
عدة مئات المرات قدر شدة الضوء الصناعي اإلضافي، 
لــرواد  تجمعت  التي  التجريبية  المعلومات  على  وبــنــاءاً 
الصناعية  اإلضــاءة  نظم  طبقوا  الذين  الدواجن  صناعة 
لزيادة طول فترة النهار الطبيعي من سبتمبر إلي مارس 
بُغية زيادة إنتاج البيض في المساكن المفتوحة فإن هناك 
اإلضــاءة  ساعات  تعتبر  الدجاجات  أن  على  كافية  أدلــة 
أنها  على  نسبياً  ضعيفة  أو  خافتة  كانت  وإن  اإلضافية 
إمتداد للنهار الطبيعي حيث أن شدته أيضاً أكثر من ١٠ 

أضعاف شدة اإلضاءة خال الليل.
الضوئي(  )التبلد  الضوئية  اإلستجابة  عــدم   -٢

Photorefractoriness

بمرور الوقت وبتقدم األمهات في العمر تدخل األمهات 
في طور عدم االستجابة الضوئية )أو طور التبلد الضوئي 
Photorefractory( حيث تفشل الطيور في الحفاظ على 
مستوى عالي من الهرمونات التي تفزرها الغدة النخامية 
الجنسية  الغدد  نشيط  علي  تعمل  والتي   )FSH , LH(
تحت ظروف النهار الطويل وهذا يعتبر أحد أهم أسباب 
انخفاض اإلنتاج كلما تقدمت الدجاجات في العمر، وفى 
المنتخبة  تلك  وخاصة  المستأنس  الدجاج  أنــواع  معظم 
إلنتاج البيض العالي تظهر عدم اإلستجابة الضوئية في 
والتي  البيض  إنتاج  معدل  في  تدريجي  إنخفاض  صورة 
بدء  من  ــى  األول شهر   ١5-١٢ من  الفترة  خــال  تحدث 
الرومي  في  أكبر  بصورة  الظاهرة  هذه  وتنتشر  اإلنتاج، 
ومع  التسمين،  أمهات  في  أيضاً  كثيرا  تُاَحظ  وكذلك 
إنخفاض معدالت وضع البيض فإن الفص األمامي للغدة 
المنشطة  الهرمونات  إفــراز  على  مقدرته  تقل  النخامية 
استجابته  إنخفاض  نتيجة   )LH،FSH( الجنسية  للغدد 
 ،GnRH الجنسية  الهرمونات  إلطاق  المحفز  للهرمون 
وبذلك ينخفض إفراز كل من LH،FSH فيضمحل المبيض 
خال أسابيع قليلة، والجدير بالذكر أن الدجاجات التي 
تدخل في طور عدم اإلستجابة الضوئية ال يمكن تنبيهها 
لنظام إضاءة ذو  يتم تعريضها  أن  ثانية قبل  مرة  ضوئياً 
فإن زوال هذا  نهار قصير لمدة ١٠-١٢ أسبوع، وعملياً 
الطور يتم عن طريق القلش اإلجباري حيث يعمل كل من 
التعريض أليام النهار القصير وعمليات فقد ثم إستعادة 
اإلجــبــاري  القلش  خــال  الـــوزن  وفقد  الريشي  الغطاء 
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We wish to exhibit in:
 Saudi Agriculture 2018
 Saudi Agro-Food 2018
 Saudi Food-Pack 2018

Please send us an offer without obligation:
1 - Inside space only (SR 1425 /m2)                          m2

2 - Inside space with organiser’s
     stand-fitting (SR 1625/m2)                                    m2

Comprising: carpet, partitions, fascia (no logo),
3 spot lights, 1 power outlet, 1 counter, 2 chairs, 1 table.

نرغب امل�شاركة يف:

                املعر�ض الزراعي ال�سعودي 2018

                املعر�ض ال�سعودي للأغذية الزراعية 2018

                املعر�ض ال�سعودي لتغليف الغذاء 2018

نرجو اإر�سال عر�ض لنا بامل�شاحات التالية:

١ - م�ساحة داخلية فقط        1425 ر.�س. /م٢                                  م٢

1625 ر.�س. /م٢                                 م٢ ٢ - م�ساحة داخلية مع جتهيز 

ت�سمل �سجاد الأر�سيات، اجلدران، لوحة الواجهة با�سم ال�سركة العار�سة فقط )دون ال�سعار(،

ك�سافات عدد 3، تو�سيلة كهربائية عدد ١، كاونرت عدد ١، كر�سي عدد ٢، طاولة عدد ١.

Space Option Form ا�ستمارة اختيار امل�ساحة

Please fill the form and return it to: نرجو ملء ال�ستمارة واإعادتها يف اأقرب فر�سة اإىل:

Saudi Agriculture 2018
The 37 th Int’l. Agriculture, Water & Agro-Industry Show

Held Concurrently:

Saudi Agro-Food 2018
Saudi Food-Pack 2018

املعر�ض الزراعي ال�سعودي 2018
املعر�س الدويل ال�سابع والثالثون للزراعة واملياه وال�سناعات الزراعية

بالتزامن مع :

املعر�ض ال�سعودي للأغذية الزراعية 2018

املعر�ض ال�سعودي لتغليف الغذاء 2018

7 - 10 October 2018
Riyadh International Conventions & Exhibitions Center

27 حمرم - 1 �سفر 1٤٤0هـ املوافق 7 - 10 اأكتوبر 2018 م

مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

*Company Name:

*Commercial Registration Number:

*Building number:

*Street:

*District:

*City:

*Postal code:

*Additional number:

*Telephone:

*Mobile:

*Fax:

*E-mail:

*Person In Charge:

*Position in Company:

*Description of Exhibits:

*ال�شركة:

*رقم ال�سجل التجاري:

*رقم المبنى:

*ال�شارع:

*الحي:

*المدينة:

*الرمز البريدي:

*الرقم الإ�سافي:

*هاتف:

*جوال:

*فاك�س:

*بريد اإلكتروني:

*ال�سخ�س الم�سوؤول:

*الوظيفة:

*المعرو�سات:

معلومات اإلزامية لإ�سدار العقود

Mandatory fields to issue a contract*

Subject to 5% VAT VAT number: 300055216100003 الرقم ال�سريبي : 300055٢١6١00003تخ�سع ل ٥ ٪ �سريبة قيمة م�سافة

Att.: Firas Fares
P.O. Box: 56010 - Riyadh 11554 - KSA
Tel: +966 11 4979317 - Fax: +966 11 2295612
Mobile: 050 843 2090
E-mail: firas.fares@recexpo.com

عناية/ فرا�س فار�س

�س.ب: 560١0 - الريا�س ١١554 - اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 49793١7 ١١ 966+ - فاك�س: ٢٢956١٢ ١١ 966+

جوال: 050843٢090

firas.fares@recexpo.com :بريد اإلكرتوين
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واستعادة  العادية  لحالته  التناسلي  الجهاز  استعادة  علي 
يبدو  ما  وعلي  الضوئي،  للتنشيط  أخري  مرة  استجابته 
تحويل  على  أخرى  مرة  قــادراً  الهيبوثاالمس  تجعل  أنها 
اإلشارات الضوئية بمعدالت أعلى، ولقد ذكر العلماء أنه 
يمكن تحسين اإلنتاج في أمهات التسمين كبيرة العمر عن 
طريق زيادة عدد ساعات اإلضاءة بمقدار ساعة واحدة 

عند عمر ٤5 أسبوع.

ولقد دلت التجارب أن استخدام برنامج اإلضاءة الذي 
تقل فيه عدد ساعات النهار قليا عن الليل )١٣ ساعة 
ظام: ١١ ساعة ضوء( نجد أن النشاط الجنسي يُستحث 
بطيئاً ولكن ال يحدث طور عدم اإلستجابة الضوئية، ولقد 
ثبت جدوى هذا البرنامج أيضاً في األوز حيث أدى إلي 
امتداد موسم وضع البيض وتحسين إنتاج البيض )جدول 
 Starlings الــزرزور  عصافير  على  التجارب  وتشير   ،)١
ضوء:  ساعة   ١٨ إضــاءة  برنامج  إلي  الطيور  تعرض  أن 
الذي  النشاط الجنسي  إلي تعجيل  6 ساعة ظام يؤدي 
يظل عالياً لفترة قصيرة ثم تدخل الطيور في طور عدم 
اإلستجابة الضوئية بسرعة، وبصفة عامة ما زال األمر 

محل دراسة وبحث من قبل المختصين.

جدول )١( موعد حدوث التنبيه الضوئي )وضع البيض( 
عصافير  انتقال  أثر  على  الضوئية  اإلستجابة  وعدم 
الزرزور من برنامج إضاءة قصيـر النهار )٨ ساعة ضوء:١6 

ساعة ظام( إلي برنامج ذو نهار طويل.

موعد حدوث برنامج اإلضاءة
النشاط التناسلي

موعد حدوث طور عدم 
اإلستجابة الضوئية

١٨س ضوء:6س 
ظام

5 أسابيع٣ أسابيع

١٣س ضوء:١١س 
ظام

٨-١٠ أسابيع٤-6 أسابيع

١١س ضوء:١٣س 
ظام

أكثر من 6 
أسابيع

ال يحدث

الضوئي  للتنبيه  واســتــجــابــتــهــا  الــطــيــور  عــمــر   -3
 Age of birds and their response to

photostimulation

عند الفقس تكون الكتاكيت في طور عدم اإلستجابة 
الضوئية وتكتسب حساسيتها للضوء بعد التعرض لأليام 
الدقة  وجــه  على  بعد  تُعرف  وال  القصير،  النهار  ذات 
الحساسية  تكتسب  لكي  للطيور  الــازمــة  االحتياجات 
لبرامج اإلضاءة على الرغم من أنه يبدو أنه في كل من 
لبرنامج إضاءة ذو  التعرض  إلي  الدجاج والرومي تحتاج 
من  تتمكن  أن  قبل  أسبوع   ٨-١٢ من  لمدة  قصير  نهار 
نهار  ذو  برنامج  إلــي  نُقلت  ما  إذا  الضوئية  اإلستجابة 
طويل، ومن الناحية العملية ال يُعتبر الحد األدنى للعمر 
وضع  بداية  ألن  ُمهماً  اإلنــاث  في  الجنسي  النضج  عند 
اإلضاءة  برامج  باستعمال  تأخيرها  يتم  ما  عادة  البيض 
أما  كبير،  حجم  ذو  بيض  على  للحصول  التغذية  ونظم 
في الذكور فإن التبكير بالنضج الجنسي يمكن أن يكون 
الذكور سوف  تلك  كانت  ما  إذا  ميزة عظيمة خاصة  ذو 
برامج  في  الستخدامه  المنوي  السائل  إلنتاج  تستخدم 

التلقيح اإلصطناعي.
 Photoperiodism الجنسي  والــنــضــج  الــضــوء   -4

and sexual maturation

يمكن  للطيور  الجنسي  النشاط  أن  من  الرغم  على 
تنشيطه أو إعاقته عن طريق برامج اإلضاءة إال أنه وكما 
الجنسي سوف يحدث حتما  النضج  فإن  أن ذكرنا  سبق 
حتى ولو تم تربية الطيور طوال الوقت ومنذ لحظة الفقس 
في ظل الظام الدامس، وتحت ظروف النهار القصير )٨ 
ساعة ضوء:١6 ساعة ظام( نجد أن معظم الدجاجات 
سوف تبدأ في وضع البيض عند بلوغها عمر ٢٤ أسبوع، 
ومع هذا فإنه من الممكن التبكير عن ذلك ليكون عند ٢٢ 
أسبوع وذلك بتعريض الطيور لجرعة منشطة من الفترات 
الضوئية يومياً أي بزيادة فترة الضوء يومياً، ومن الثابت 
أن حث النضج الجنسي عن طريق التنبيه الضوئي ما هو 
إال نتاج التنبيه المباشر للمستقبات الضوئية في منطقة 
الهيبوثاالمس والتي تنقل إشاراتها إلي الخايا العصبية 
المفرزة لعوامل تحفيز إفـراز الهرمونـات المنشطـة للغدد 
الهيبوثاالمس،  الجنسيـة )GnRH( والموجودة أيضا في 



33
العدد العرشون

وتكون المحصلة النهائية هي زيادة تركيز كل من هرموني 
LH، FSH في البازما.

الـــضـــوئـــيـــة  اإلثــــــــــــارة  أو  الــــضــــوئــــي  ــه  ــيـ ــبـ ــنـ ــتـ الـ  -5
Photostimulation

تتأثر الطيور بالتغيرات في طول فترة اإلضاءة )طول 
بلوغها عمر ١6-١٨  بعد  اإلضــاءة  بشدة  وكذلك  النهار( 
لإلثارة  االستجابة  تحدث  ال  العمر  ذلــك  وقبل  أسبوع، 
الضوئية  لإلثارة  الطيور  استجابة  ألن  وذلــك  الضوئية 
تتوقف على وزن الجسم والعمر، ولهذا فإنه من األفضل 
تأخير اإلثارة الضوئية إذا كان القطيع به طيور وزنها أقل 

من الوزن المثالي للسالة.
ميعاد  اقتراب  عند  الضوئية  ــارة  اإلث تبدأ  أن  يجب 
النضج الجنسي وليس قبله بكثير، فلقد أثبتت الدراسات 
 ١٢٠-١٣٠ )عمر  المبكرة  الضوئية  لإلثارة  التعرض  أن 
في  وانخفاض  الــوزن  بيض صغير  إنتاج  إلى  يؤدي  يوم( 
قمة اإلنتاج وانخفاض في معدالت اإلنتاج خال فترة ما 
الناتجة  الكتاكيت  أعداد  وانخفاض في  اإلنتاج  قمة  بعد 
إثارتها ضوئياً عند عمر ١٤٠  التي تم  مقارنة بالقطعان 

يوم )جدول ٢(.
جدول )٢( تأثير اإلثارة الضوئية للبدارى عند األعمار 

املختلفة )١٢٠-١6٠ يوم(
العمر عند اإلثارة الضوئية )يوم(

١٢٠١٣٠١٤٠١5٠١6٠
العمر عند النضج 

١٧٣١٧١١٧5١٧6١٨٢الجنسي )يوم(

فترة اإلثارة حتى 
5٣٤١٣5٢6٢٢النضج الجنسي )يوم(

٤٤.١٤٣.5٤5.5٤٤.٨٤5.٤وزن أول بيضة )جم(
١١٩١١٧١٣٣١٣٠١٢٧عدد الكتاكيت الناتجة

العلماء أنه لكي تؤتي اإلثارة الضوئية بثمارها  يذكر 
أو  ساعتين  بمقدار  اإلضــاءة  فترة  ــادة  زي من  البــد  فإنه 
إلي  المفتوحة  البيوت  في  تصل  وقد  واحــدة  دفعة  أكثر 
الفجائية  الزيادة  زيادتها ٣-٤ ساعات مرة واحدة وهذه 
 Initial في طول فترة اإلضاءة تسمى االستثارة المبدئية
stimulation وهي التي تعمل على تحفيز حدوث النضج 

الجنسي، وعقب االستثارة المبدئية ينبغي االستمرار في 
زيادة ساعات اإلضاءة أسبوعياً وذلك بهدف الحفاظ على 
استمرار إفراز الغدة النخامية للهرمونات المحفزة للغدد 
تكون  أن  يجب  اإلنتاج  فترة  فإنه خال  ولهذا  الجنسية، 

فترة اإلضاءة ١6-١٧ ساعة يومياً.

ويبدو أن التغذية تلعب دوراً في مدى استجابة الطيور 
للتنبيه الضوئي حيث ثبت أن إضافة ١٠% زيت ذرة إلي 
العليقة المقدمة للبدارى عمر ١١ أسبوع يؤدي إلي رفع 
كيلو   ٣٣5٠ إلي  كالورى  كيلو   ٢٧٧٠ من  الطاقة  محتوى 
التبويض  هرمون  مستوى  زيــادة  على  شجع  مما  كالورى 
)LH( في الدم، ولقد أرجع العلماء أن زيادة دهن الجسم 
العصبي  المسار  يحفز  الدم  في  الدهون  مستوى  وزيادة 
يجعل  مما   Neuro-endocrine pathway الهرموني 
يعمل  كذلك  الضوئية،  لإلثارة  استجابة  أكثر  الــبــدارى 
الحامض الدهني اللينوليك Linoleic acid الموجود في 

زيت الذرة على زيادة هرمون التبويض )LH( في الدم.

تُربَى في نفس مسكن اإلناث فإن  الديوك  إذا كانت 
كانت  إذا  أما  بالغرض،  يفي  المستخدم  اإلضاءة  برنامج 
الديوك تربى في مسكن منفصل عن اإلناث فإنه يجب أن 
ال تزيد فترة اإلضاءة عن 6-٨ ساعات، وتجدر اإلشارة 
إلي أن الذكور عادة ما تنضج جنسياً قبل اإلناث إذا ما 
يجب  فإنه  التطبيقية  الناحية  ومن  معاً،  تربيتهما  تمت 
نقلها  يتم  حيث  اإلنــاث  عن  مبكراً  الديوك ضوئياً  إثــارة 
إلي مساكن اإلنتاج قبل اإلناث بحوالي ٧-١٠ أيام وذلك 
في  بالذكور  الخاص  التغذية  نظام  على  تعويدها  بهدف 
داخل مسكن اإلناث، كذلك يمكن تعطيل النضج الجنسي 
للذكور باستخدام الضوء األزرق الذي يعمل على خلق بيئة 

هادئة للديوك.
املراجع 

مزارع  في  وتطبيقاتها  التناسل  «فسيولوجيا  كتاب 
دار  الناشر  عبيد،  أمين  طارق  أ.د./  الدواجن»،  أمهات 

الوفاء لدنيا الطباعة والنشر باإلسكندرية عام ٢٠١٣.
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األهمية الغذائية للبيض
التي  الــغــذائــيــة  العناصر  كــل  علي  البيض  يحتوي 
تنعدم  ألنــه  ويتطور  ينمو  لكي  الطيور  جنين  يحتاجها 
البيضة  فإن  ولذلك  وأمــه  الجنين  بين  المباشرة  الصلة 
ولهذا  للجنين،  الغذائية  االحتياجات  كافة  بتوفير  تقوم 
لبعض  وكذلك  لإلنسان  مثالياً  غــذاًء  يعتبر  البيض  فإن 
التي تحب تناول البيض، ومن المثير  أجناس الحيوانات 
أن عمليات مسخ البروتين Protein denaturation )تَْغيُر 
هيئة بروتينات البياض من الصورة السائلة إلي الصورة 
ن  تُحسِّ الطبخ(  عند  الحرارة  بفعل  تحدث  التي  الصلبة 
من استفادة الجسم من باقي العناصر الغذائية الموجودة 
في البيض، ولقد ذكر العلماء أنه ال يوجد طعام من أصل 
حيواني يمكن أن يقارن بالبيض من حيث استساغة الناس 
له أو من حيث إمكانية إدخاله في تحضير وُصنع األطعمة 

األخرى هذا إلي جانب التفوق واإلمتياز الغذائي للبيض.
من  لكل  جيداً  مــصــدراً  البيض  يُعتبر  عامة  بصفة 
والريبوفافين  »د«  وفيتامين  »أ«  وفيتامين  البروتينات 
مصدر  فالبيض  »ب١٢«؛  وفيتامين  الفوليك  وحامض 
مثل  األساسية  األمينية  األحــمــاض  مــن  للعديد  ممتاز 
والليسين  واأليزوليوسين  والليوسين  والفالين  الثيريونين 
في  يفوتنا  وال  والتربتوفان،  آالنين  والفينيل  والميثيونين 
تناول بيضتين يمكن أن يفي  القول بأن  إلي  المقام  هذا 
تلك  من  اإلنــســان  جسم  احتياجات  من   %١٠٠  -  5٠ بـ 
األحماض األمينية األساسية و١٠% من احتياجات الجسم 
من الكالسيوم والحديد، وعند أخذ األسعار في الحسبان 
فإن البيض يعتبر أرخص مصادر البروتينات ذات الجودة 
البعض  عليه  أطلق  لذلك  العالية  )الحيوية(  البيولوجية 
البيض بسهولة  الفقراء»، وتتميز بروتينات  «بروتين  اسم 
وتتميز   ،Digestibility هضمها  معامل  وارتفاع  هضمها 

القيمة الغذائية للبيض

يتميز الغذاء العالي في القيمة الغذائية بأنه يمد الجسم باحتياجاته من الطاقة ويعمل على بناء أنسجة الجسم ويحفز 
النمو وإعادة بناء األنسجة المتهتكة أو التالفة، ويتكون أي غذاء من عناصر غير عضوية )الماء، األماح المعدنية( 
وعناصر عضوية )البروتينات، الدهون، الكربوهيدرات، الفيتامينات(؛ ولذلك فإن الغذاء الجيد هو الذي يحتوي على 
كل هذه العناصر بالكميات التي يحتاجها الجسم، وفي حقيقة األمر ال توجد مادة غذائية واحدة على وجه األرض 
تحتوي على كل العناصر الغذائية الضرورية بالكميات الصحيحة؛ ولذلك فإن الوجبة الغذائية المتكاملة هي التي 
تتكون من عدد من المواد غذائية فمثًا البيض واللحم يعتبران من المصادر الجيدة للبروتينات ذات القيمة الحيوية 
العالية الحتوائهما على األحماض األمينية األساسية وتعتبر الحبوب مصدراً جيداً للكربوهيدرات وتعتبر البقوليات 

مصدراً جيداً للبروتينات وتعتبر منتجات األلبان كالزبد والجبن مصدراً جيداً للدهون.

السيدة/ غادة زكريا عيد
ghadae5@gmail.com باحثة يف علوم تغذية الدواجن - بريد الكتروني
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دهون البيض بانخفاض نسبة األحماض الدهنية المشبعة 
حيث أنها تمثل ثلثها فقط، ويتميز البيض أيضاً باحتوائه 
على الفيتامينات التي يحتاجها اإلنسان فيما عدا فيتامين 
العناصر المعدنية، وال يفوتنا  »ج« وباحتوائه كذلك على 
في هذا المقام إلي التأكيد علي أنه يمكن لجسم اإلنسان 
أن يستفيد بحوالي ٩5-٩٧% من دهون البيض، ٩٠% من 
فيتامين  من   %٩5 »هـــ«،  فيتامين  من   %65 »أ«،  فيتامين 
»ب٢«، ٧١% من فيتامين »ب6«، ٣٠% من فيتامين »ب١٢«، 
من   %٧5 الــزنــك،  من   %٣٠ الفوليك،  حامض  من   %٧٠

السيلينيوم.
يحتوي البيض علي العناصر الغذائية الثاثة األساسية 
باإلضافة  والدهون  والبروتين  الطاقة  وهي  الكبرى(  )أو 
)التي  الرئيسية  المكملة  الغذائية  العناصر  جانب  إلي 
تضم الفيتامينات، األماح المعدنية، األحماض األمينية 
األساسية، األحماض الدهنية األساسية(، يعتبر الصفار 
كل  ويحتوي  البيض،  في  للطاقة  األساسي  المصدر  هو 
من البياض والصفار علي باقي العناصر الغذائية المشار 
من  البيضة  لمحتويات  عرض  يلي  وفيما  سالفاً،  إليها 

العناصر الغذائية: 

 Egg proteins بروتينات البيض

يتوقف مدي االستفادة من بروتين الغذاء على مدى 
العامة  الصحة  وتحسين  الجسم  أنسجة  بناء  في  كفاءته 
لإلنسان الذي يتناوله، أي أن البروتين المتفوق في قيمته 
الغذائية هو الذي يساعد علي النمو ويُدعم أجهزة الجسم 
الغذائية  القيمة  وتعتمد  الصحة،  ويُحسن  المختلفة 
للبروتين علي عاملين أساسين هما: )١( سهولة الهضم 
والتي تعني مدي قابلية البروتين للتحلل المائي بواسطة 
األحماض  من  البروتين  محتوي   )٢( الهضم،  إنزيمات 
ال  ألنه  بها  الجسم  إمداد  يجب  التي  األساسية  األمينية 
يستطيع تخليقها، لذلك فإن البروتين العالي في القيمة 
الغذائية هو الذي يحتوي علي نسبة كبيرة من األحماض 

األمينية األساسية.
طبقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية عام ١٩٨5 م 
أن بروتينات البيض هي أعلي البروتينات من حيث سهولة 
باألطعمة  مقارنة   True digestibility الحقيقية  الهضم 
واللبن  البيض  بروتينات  تُعتبر  لذلك  األخرى؛  األساسية 
واللحم من البروتينات القياسية Standard proteins التي 
للبروتينات  البيولوجية  القيمة  علي  الحكم  في  تستخدم 
األخرى ومفتاح ذلك هي نوعية وكمية األحماض األمينية 
الموجودة فيها، أي أن بروتينات البيض هي المقياس الذي 
يُنسب إليه أو يُقارن به أو يحكم بواسطته علي البروتينات 

جدول )١( االحتياجات الغذائية اليومية من األحماض األمينية األساسية باملقارنة ببروتينات البيض
األحماض األمينية 

)ملليجرام/جم بروتين(
بروتينات االحتياجات الغذائية

البيض البالغالطفل )١٠-١٢سنة(الطفل )٢-5سنوات(الرضيع
٢6١٩١٩١6٢٢الهستيدين

٤6٢٨٢٨١٣5٤األيزوليوسين 
٩٣66٤٤١٩٨6الليوسين
665٨٤٤١6٧٠الليسين

٤٢٢5٢٢١٧5٧المثيونين+السستين
٧٢6٣٢٢١٩٩٣الفينيل آالنين+التيروسين

٤٣٣٤٢٨٩٤٧الثريونين
١٧١١٩5١٧التربتوفان

55٣5٢5١٣66الفالين
٤6٠٣٣٩٢٤١١٢٧5١٢اإلجمالي
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األخرى، هذا إلي جانب أن بروتينات البيض تحتوي على 
التي  النسب  أو  بالمعدالت  األحماض األمينية األساسية 
يحتاجها الجسم، ويوضح جدول )١( االحتياجات الغذائية 
لإلنسان خال المراحل العمرية المختلفة من األحماض 

األمينية األساسية ومقارنتها بما هو موجود في البيض.
أن  اإلنسان  لجسم  يمكن  أنه  إلى  الــدراســات  تشير 
 %65 بنسبة  المطهي  غير  البيض  بروتين  من  يستفيد 
ولكن هذه النسبة تصل إلي ٩5% إذا تم طهي هذا البيض 
من  يعتبر  البيض  بروتين  أن  بالذكر  والجدير  بالحرارة، 
علي  الحتوائه  نظراً  لإلنسان  النافعة  البروتينات  أهــم 
بعض  أن  جانب  إلي  هذا  األساسية  األمينية  األحماض 
بروتينات البيض لها استخدامات تجارية أخرى هامة نظراً 
بالبروتينات  الهامة وهذه تسمى  البيولوجية  لخصائصها 
ذات النشاط الحيوي Bioactive proteins ومن أمثلتها 
يتميز  الــذي   Lysozyme الليسوزيم  )إنــزيــم(  بروتين 
بقدرته علي قتل البكتريا لذلك فإنه يُعتبر مضاد حيوي 
المناعية  الجلوبيولينات  بروتينات  تلعب  كذلك  طبيعي، 
 Passive الفاعلة  المكتسبة غير  المناعة  في  هاماً  دوراً 
immunity )وهي التي يتحصل عليها الجسم من خال 
انتقال األجسام المضادة أو الجلوبيولينات المناعية( ضد 
لفيف  أكد  ولقد  المعوية،  األمراض  العديد من مسببات 
كافياً  يكون  يومياً  بيضتين  تناول  أن  التغذية  علماء  من 
إلمداد الشخص البالغ باحتياجاته من البروتين، ويوضح 
الجدول )٢( محتوى البيض من األحماض األمينية وتُبين 
القيم الموجودة في الجدول أن معظم األحماض األمينية 
األساسية التي يحتاجها اإلنسان توجد بكميات كافية له 

في البيضة.
جدول )٢( األحماض األمينية املوجودة يف البيضة 

)لكل ١٠٠ جم(
البيضة 
الصفارالبياضالكاملة

٠.6٤٤٠.5٨٤٠.٧٩٣اآلالنين )جم(
٠.٧٧١٠.56٠١.١٣٧األرجنين )جم(

١.١٩٧١.٠٩٠١.٣٠٢حمض االسبارتيك )جم(
٠.٢٧٤٠.٢٩٨٠.٢6٢السستين )جم(

١.٤٨٧١.٣٢٠١.٨١٧حامض الجلوتاميك )جم(

٠.٣٩٣٠.٣٣٠٠.٤٧٩الجليسين )جم(
٠.٢٧٩٠.٢١٢٠.٣٩6الهستيدين )جم(

٠.6٠٠٠.5١٠٠.٨٠٨االيزوليوسين )جم(
٠.٩٩٨٠.٨٢٨١.٣٨٤الليوسين )جم(
٠.٨5١٠.66٠١.٢٠٤الليسين )جم(

٠.٣٨٨٠.٣٨٨٠.٣٧6الميثيونين )جم(
٠.5٧٢٠.55٠٠.6١٨الفينيل آالنين )جم(

٠.5٤٨٠.٤5٠٠.6٤٣البرولين )جم(
٠.٩٢١٠.6٣6١.٢٩٧السيرين )جم(

٠.5٩٧٠.٤٢٢٠.٨٠٨الثيريونين )جم(
٠.١٧٣٠.١٤٨٠.٢٣٧التريبتوفان )جم(
٠.5٢٨٠.٤٠٨٠.٧٢6التايروسين )جم(

٠.٧٨١٠.665٠.٩٤٢الفالين )جم(

 Egg lipids دهون البيض
معظمها  يوجد  دهون  علي ١٠-١٢%  البيضة  تحتوي 
في الصفار، يحتوي الصفار علي حوالي ٣٣% دهون والذي 
يتكون من 66% جلسريدات ثاثية و٢٨% فوسفوليبيدات 
و5% كوليسترول، تبلغ نسبة األحماض الدهنية األساسية 
في البيض حوالي ٢٠% )٩٠% منها أحماض أوميجا-6 + 

١٠%أحماض أوميجا-٣(.
 %٧٠ مــن  كــل  مــن  الــصــفــار  فوسفوليبيدات  تتكون 
 %١5.5  +  Phosphatidylcholine كولين  فوسفاتيديل 
 Phosphatidylethanolamine فوسفاتيديل إيثانول أمين
ــن  ــيـ ــولـ كـ ــل  ــ ــدي ــ ــي ــ ــات ــ ــف ــوســ ــ ف لـــيـــســـيـــن   %5.٨  +
الفوسفاتيديل  يلعب   ،Lysinephosphatidylcholine
كولين دوراً حيوياً هاماً في امتصاص الدهون في األمعاء 
حيث أنه يزيد من درجة ذوبان الدهون في الوسط المائي 
لألمعاء كما أنه يساعد علي تكوين جزيئات الكيْلوميكرون 
الليبوبروتينات  جــزيــئــات  )وهـــي   Chylomicrones
األمعاء  من  الثاثية  الجليسريدات  حمل  عن  المسئولة 
ولقد  الدهني(،  والنسيج  الهيكلية  والعضات  الكبد  إلي 
كولين  الفوسفاتيديل  أن  الحديثة  الــدراســات  أثبتت 
والسفنجوميلين Sphingomyelin الموجودان في دهون 
في  الكوليسترول  امتصاص  علي خفض  يعمان  البيض 
يقلل  الدسمة  الوجبات  مع  البيض  تناول  أن  أي  األمعاء 
من امتصاص الكوليسترول، كذلك تعتبر الفوسفوليبيدات 
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مصدراً جيداً للكولين الذي يدخل في بناء الغشاء الخلوي 
والناقات العصبية واإلشارات العصبية، كما أن الكولين 
يلعب دوراً هاماً في تنشيط وظائف الكبد والحماية من 
األورام السرطانية وتنشيط الذاكرة، وال يفوتنا في هذا 
أن  اإلنسان  لجسم  يمكن  أنــه  علي  التأكيد  إلــي  المقام 

يستفيد بحوالي ٩5-٩٧% من دهون البيض.

تمد دهون الصفار الجسم بالطاقة حيث يعتبر الصفار 
قليلة  البيض علي كميات  بالطاقة، يحتوي  غنياً  مصدراً 
من األحماض الدهنية المشبعة ال تزيد في مقدارها عن 
الثلث، يعتبر البيض غنياً في محتواه من حامض اللينوليك 
الدهنية  األحماض  من  وهو   )Linoleic acid )C١٨:٢
األساسية في تغذية اإلنسان، يحتوي البيض العادي علي 
األحماض الدهنية األوميجا-6 في حين أنه يعتبر فقيراً 
النافعة  األوميجا-٣  الدهنية  األحماض  من  محتواه  في 
لإلنسان إال أنه يمكن زيادة محتوي البيض من األحماض 
الدهنية األوميجا-٣ عن طريق إضافتها للعليقة المقدمة 

للدجاجات البياضة.

جدول )3( األحماض الدهنية املوجودة يف البيضة
البيضة 
الصفارالبياضالكاملة

٠.١5-٠.٠6الكابريليك )ملليجرام(
٠.٤٢-٠.٢٠الكابريك )ملليجرام(
٠.١٣-٠.٠6الاوريك )ملليجرام(

٠.١5-٠.٠٤الميريستيك )ملليجرام(
٠.٠٣-٠.٠١الميريستوليك )ملليجرام(

١.٢5-٠.٠٤٧البالمتيك )ملليجرام(
٢.5-٠.٩٧االستياريك )ملليجرام(

١٣.٢٣-٤.٨٨االوليك )ملليجرام(
٤.١٢-١.5٨اللينوليك )ملليجرام(

٠.٠٧-٠.٠٣اللينولينيك )ملليجرام(
٠.١٢-٠.٠٤االرشيديك )ملليجرام(

٠.٢٩-٠.٠٨االرشيدونيك )ملليجرام(
٠.٣١-٠.١١البيهنيك )ملليجرام(

 Vitamins ج( الفيتامينات(
الغنية  الحيوانية  األغــذيــة  أهــم  أحــد  البيض  يـُـعــد 
الفيتامينات  من  كل  علي  الصفار  يحتوي  بالفيتامينات، 
الذائبة في الدهون والفيتامينات الذائبة في الماء، ويعمل 
عن  يزيد  ما  توفير  علي  واحــدة  لبيضة  الشخص  تناول 
الفيتامينات  من  العديد  من  اليومية  احتياجاته  من   %١٠
البيوتين، حامض  أ، د٣، هـ، ك، ب ٢، ب6، ب١٢،  مثل 
البيض  محتوي  ويتوقف  الريبوفافين،  البانتوثينيك، 
البيض  إنتاج  ومعدالت  السالة  علي  الفيتامينات  من 
وتركيب العليقة المقدمة للطيور ولذلك فإنه من اليسير 
زيادة  طريق  عن  الفيتامينات  من  البيضة  محتوي  زيــادة 
انتقال  كفاءة  أن  العلماء  ذكر  ولقد  العليقة،  في  تركيزها 
الفيتامينات من العليقة إلي البيض تكون أعلي ما يمكن 
البانتوثينيك  وحامض  و»ب٢«  »أ«  فيتامينات  حالة  في 
»د٣«  فيتامينات  حالة  في  ومتوسطة  و«ب١٢«  والبيوتين 
و«ب١«  »ك«  فيتامينات  حــالــة  فــي  ومنخفضة  و«هــــ« 
البيض  محتوى   )٤( الجدول  يوضح  الفوليك،  وحامض 
الذائبة  الفيتامينات  على  تحتوى  حيث  الفيتامينات  من 
في الدهون )أ، د، هـ( والتي يتركز وجودها في الصفار، 
من  الحوت  كبد  زيت  بعد  الثاني  المركز  البيض  ويحتل 
حيث محتواه من فيتامين »د«، توجد الفيتامينات الذائبة 

في الماء في كل من الصفار والبياض.
الفيتامينات  البيض علي معظم  يحتوي  بصفة عامة 
التي يحتاجها جسم اإلنسان فيما عدا فيتامين »ج« الذي 
يعتبر غير ضرورياً لمعظم الفقاريات بما في ذلك الطيور 
فيتامينات  مجموعة  )أحــد  النياسين  فيتامين  وكذلك 
والنياسين  »ج«  فيتامين  أن كل من  بالذكر  والجدير  ب(، 
موجدان بكميات قليلة جداً في البيض، يحتوي البياض 
أهمها  من  والتي  للفيتامينات  الرابطة  البروتينات  علي 
بروتين األفيدين Avidin )وهو البروتين الرابط للبيوتين 
دنترة  علي  الحرارة  تعمل   ،)Biotin-binding protein
وبين  بينه  الرابطة  )يفك(  يكسر  مما  األفيدين  بروتين 
البيوتين ولذلك فإن تعرض البيض للحرارة عند الطهي 
يجعل البيوتين متاحاً الستفادة جسم اإلنسان منه وهذا 
يعني أن تناول البيض النيئ )في صورته السائلة وبدون 
الفيتامينات  الجسم من  يقلل من استفادة  طبخ حراري( 
أن  كذلك  الدراسات  أثبتت  ولقد  بالبروتينات،  المرتبطة 
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فيتامين  من  الجسم  استفادة  يقلل  النيئ  البيض  تناول 
»ب١٢« وذلك ألنه يكون مرتبطاً بأحد بروتينات البياض، 
ولهذا نخلص أن عمليات طهي البيض بالحرارة تعمل علي 
دنترة بروتينات البياض فتصبح الفيتامينات المرتبطة بها 
القيمة  من  يحسن  البيض  طبخ  أن  أي  للجسم؛  متاحة 
عند  الخاطئ  االعتقاد  عكس  وهــذا  للبيض  الغذائية 
في  وتناوله  اللبن  مع  البيض  مزج  بأن  الرياضيين  بعض 
صورته السائلة وبدون طبخ يزيد من قيمته الغذائية، بل 
إننا نقول بأن طبخ البيض يُحسن من قيمته الغذائية من 

الفيتامينات.

جدول )4( الفيتامينات املوجودة يف البيضة 
)لكل ١٠٠ جم(

البيضة 
الصفارالبياضالكاملة

٧٩6قليل٢٢١فيتامين أ )وحدة دولية(
١6٩.٨قليل٣6.٢فيتامين د )وحدة دولية(

٣.٩٢قليل١.٠١فيتامين هـ )ملليجرام(
فيتامين 

ب١٢)ميكروجرام(
١.٠٨٠.٠٢٣.١6

١٨.٣5.٠5٤٠.٧٨البيوتين )ميكروجرام(
٨٢٤١.٢5١١٠٩الكولين )ملليجرام(

حمض الفوليك 
)ملليجرام(

٠.٠٢٩٠.٠٠١٠.٠6٧

١5.٤٧٣.٧٣٣٣.٩٧اينوسيتول )ملليجرام(
٠.٠٨٩٠.٠٩5٠.٠5٩النياسين )ملليجرام(
حامض البانتوثينيك 

)ملليجرام(
١.٣٧6٠.١٢٧٤.٩٠٤

البيرويدوكسين 
)ملليجرام(

٠.١٣٧٠.٠٠5٠.٣٤٩

٠.٣٢٠٠.٢5٣٠.٤5٧الريبوفافين )ملليجرام(
٠.٠٨٩٠.٠٠٣٠.٢5٣الثيامين )ملليجرام(

 Minerals د( األماح املعدنية(
يحتوي البيض على األماح المعدنية الهامة بالنسبة 
من  العديد  في  الهام  البيولوجي  لدورها  وذلــك  للجسم 
العمليات الفسيولوجية التي تتم في داخل الجسم، يوضح 
المعدنية،  العناصر  مــن  البيض  محتوى   )5( الــجــدول 
ويتضح من الجدول أن البيض يعتبر مصدراً جيداً للحديد 
كل  من  معقولة  كميات  به  أن  إلي  باإلضافة  والفوسفور 
من الكالسيوم والصوديوم والكلور والبوتاسيوم والكبريت 

والمنجنيز والزنك والنحاس واليود.
يعتبر الحديد من أهم األماح المعدنية الموجودة في 
البيض حيث تحتوي البيضة علي حوالي ١ ملليجرام من 
الحديد )توفر البيضة الواحدة حوالي ٩% من االحتياجات 
كذلك  البيضة  وتحتوي  الحديد(،  من  لإلنسان  اليومية 
علي البروتينات الرابطة للحديد ولذلك فإن حديد البيض 
يعتبر غير متاحاً طالما ظل مرتبطاً مع تلك البروتينات 
االرتباط  ذلك  يفك  بالحرارة  البيض  طبخ  فإن  ولذلك 
ويُزيد من معدالت االستفادة من الحديد، ويوجد الحديد 
في عدة صور في داخل البيضة هي كبريتات الحديدوز

 Ferric sulfateالحديديك وكبريتات   Ferrous sulfate
 Ferric ammonium الــحــديــديــك  أمــونــيــوم  ــرات  وســت
صور  أكثر  من  السابقة  الثاثة  الصور  وتعتبر   ،citrate
ويعتبر  والفئران،  الكتاكيت  أمعاء  في  امتصاصاً  الحديد 
الحكم  فــي  القياسي  المركب  هــو  الــحــديــدوز  كبريتات 
يُعتبر كل من  الحديد، في حين  علي معدالت امتصاص 
 Ferricالحديديك وأورثوفوسفات  الحديدوز  كربونات 
في  امتصاصاً  الحديد  أقل صور  من   orthophosphate
في  العلماء  بين  كبيراً  جــدالً  هناك  فإن  ولهذا  األمعاء، 
مدي استفادة الجسم من حديد البيض، إال أن الحقيقة 
الثابتة التي أقرها الجميع في هذا الشأن حتى اآلن هي 
المتعادلة  الذائبة في األوساط  أن مركبات الحديد غير 
أو القلوية ال يحدث لها امتصاص بمعدالت جيدة، ومما 
مع  مرتبطاً  الحديد  وجود  هو  المشكلة  تعقيد  من  يزيد 
بروتين الفوسفيتين واألوفوترانسفيرين اللذان يقلان من 
استفادة الجسم من الحديد، وتشير الدراسات أن وجود 
علي  كثيراً  يساعد  األسكوربيك(  )حامض  »ج«  فيتامين 
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تعرض  أن  كما  الفوسفيتين،  من  الحديد  تحرر 
البيض للحرارة أثناء الطبخ يساعد علي تحرر 
الحديد من ارتباطه مع الفوسفيتين، وتشير 
 EDTA أن إضافة مركب  أخــري  دراســات 
إلي البيض يساعد علي كسر االرتباط بين 
األمر  هــذا  أن  إال  والفوسفيتين  الحديد 
الــدراســات،  من  مزيد  إلــي  يحتاج  زال  ما 
وتقتضي األمانة العلمية إلي إعادة التأكيد 

من  يزيد  بــالــحــرارة  البيض  طبخ  أن  علي 
الفيتامينات  مــن  كــل  مــن  الجسم  اســتــفــادة 

المرتبطة ببروتينات البيض وكذلك من الحديد 
المرتبط مع الفوسفيتين أو األوفوترانسفيرين. 

جدول )5( العناصر املعدنية املوجودة يف البيضة

البيضة 
الصفارالبياضالكاملة

5٨.5٨.6١٣6.٤الكالسيوم )ملليجرام(
١٧٢.١١٧5.5١6١.٨الكلور )ملليجرام(

٠.٠6٢٠.٠٢٣٠.١٣٢النحاس )ملليجرام(
٠.٠٧٢٠.٠٠٧٠.١6٧اليود )ملليجرام(

٢.٢5٠.١١5.٩٢الحديد )ملليجرام(
١٢.٤١١٢.٤٤١٢.٣5الماغنسيوم )ملليجرام(

٠.٠٤١٠.٠٠6٠.١١٣المنجنيز )ملليجرام(
٢٣٧.٩١٤.٢66٠٧.٣الفوسفور )ملليجرام(

١٣٨١٤٧.٢١١٠.١البوتاسيوم )ملليجرام(
١٣٩.١١٨٣.٤6٠.٧الصوديوم )ملليجرام(
١65.٣١5٨.٤١65.5الكبريت )ملليجرام(

١.5٠.٠٠٩٣.٧6الزنك )ملليجرام(
يعتبر البيض أحد المصادر الجيدة لألماح المعدنية 
تعمل  حيث  والزنك  والسيلينيوم  الفوسفور  مثل  األخرى 
من  الترتيب  على   %٩  ،٢٩  ،١6 يزيد عن  ما  توفير  على 
االحتياجات اليومية من تلك األماح، هذا باإلضافة إلي 
المعدنية  والعناصر  األماح  كل  علي  يحتوي  البيض  أن 
ولكن بكميات صغيرة، والجدير بالذكر أنه في العديد من 

دول العالم بما في ذلك دول اإلتحاد األوروبي فإنه بصفة 
عامة يوجد نقص في كل من الحديد والزنك والسيلينيوم 
العديد  الهامة إلمداد  الوسائل  أحد  البيض  يعتبر  لذلك 

من شعوب العالم بتلك العناصر.
 Carbohydrates ر( الكربوهيدرات(

ال يحتوي البيض علي األلياف ويحتوي علي قليل جداً 
أثبتت  قد  الحديثة  الدراسات  أن  إال  الكربوهيدرات  من 
الكربوهيدرات )مشتقات(  أنصاف  علي  الصفار  احتواء 
Carbohydrate moieties ومن أمثلتها مشتقات حامض 
أوليجوسكريدز  )السيالي  الكربوهيدراتية  السياليك 
Sialyoligosaccharides( والتي ثبت أن لها دوراً هاماً في 
حماية جسم اإلنسان من الجراثيم الممرضة والفيروسات 
علي  األطفال  قــدرة  من  جــداً  تحسن  أنها  كما  والسموم 

الفهم والتحصيل العلمي.
املراجع

محمد 	  أ.د./   ،)١٩٩٩( البيض  إنتاج  تكنولوجيا  محاضرات 
الزراعة-جامعة  الدواجن-كلية  إنتاج  مصطفي الحباك، قسم 

كفر الشيخ.

عبيد، 	  أمين  طــارق  د./  أ.   ،)٢٠١5( وكنوزه«  »البيض  كتاب 
الناشر دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر باألسكندرية.
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ــى وهـــي مــراحــل  ــ الــمــرحــلــة االول
واكــتــشــاف   inspection التفتيش 
تطبيق  اولــى مراحل  وهــي  االخــطــاء 
االعــاف  مصانع  فــي  الــجــودة  نظام 
ــمــقــصــود مــنــهــا اكــتــشــاف  ــان ال ــ وكـ
االخطاء ورفض المعيب من االعاف 
وتتم عن طريق تدريب افراد الرقابة 
على المنتجات النهائية ومطابقة هذه 
المحددة  المواصفات  مع  المنتجات 
او  ظاهريا  ســـوآءا  علفي  منتج  لكل 
يتم  كان  المرحلة  هذه  وفي  تحليليا 
اعدام كميات كبيرة من االعاف دون 
الفقد  هذا  لتقليل  اليات  عن  البحث 
ومنع حدوث هذه المشاكل والعيوب. 
ــي تــطــور  ــة فـ ــي ــان ــث ــة ال ــمــرحــل ال

وهي  االعاف  مصانع  داخل  الجودة 
 QUALITY( الجودة  ضبط  مرحلة 

.)CONTRIL

في هذه المرحلة تم ادراج نقاط 
 CONTROL POINT الــتــحــكــم 
االعــاف  صناعة  مراحل  جميع  في 
العيوب  من  منتج خالي  الى  للوصول 
وذلك بوضع نقاط مراقبة في استام 
الــخــامــات والــتــخــزيــن وفـــي مــراحــل 
المنتج  على  الرقابة  وفــي  التصنيع 
االحصائية  االساليب  ووضع  النهائي 
المرحلة  وهذه  عملية  لكل  المناسبة 
مرحلة  الــى  االعــاف  صناعة  نقلت 
ــدة مــن الــتــطــور واالقــتــصــاديــة  جــدي
خطوات  في  والتحكم  الفاقد  لتقليل 

ــوازي حــــدث نمو  ــتـ ــالـ الــصــنــاعــة وبـ
صناعة  مثل  لها  المغذية  للصناعات 

االجهزة العلمية والتحليلية.
المرحلة الثالثة من تطور الرقابة 
مرحلة  وهــي  االعــاف  مصانع  على 
 )Quality assurance( توكيد الجودة
وفي هذه المرحلة تم ادراج التخطيط 
والرقابة على العمليات داخل مصانع 
 )Validation(والصاحيات االعاف 
والتطبيق   )verification( والتحقق 
الصحيح ودخلت في الجودة مشاركة 
في  المصانع  داخـــل  االفـــراد  جميع 
مصانع  فــي  وظــهــر  الــجــودة  عملية 
 Zero االعاف مبدا التلف الصفري
وتحفيز  وتشجيع  للمنتجات   defects

 تطور الجودة
في صناعة األعالف

 قال صل اهلل علية وسلم )إن اهلل يحب إذا عمل احدكم عمًا أن يتقنه( 
الجودة بمفهومها الشامل في مصانع االعاف تعنى: عدم وجود اخطاء في اعاف الدواجن وكذلك ومائمة االعاف 
للغرض الذى انتجت من آجلة سواء كانت اعاف تسمين او بياض او رومي الخ وااللتزام باستيفاء متطلبات العماء 

والتصنيع بالطريقة الصحيحة من اول مرة وكل مرة ومطابقة المواصفات المحددة. 
لتطبيق هذه المفاهيم داخل مصانع االعاف كانت هناك مراحل للتطوير في هذه الصناعة واليات الرقابة عليها. 

وهي كاالتي 

 م. شوقي نعمة اهلل 
مدير اجلودة بشركة مناء لصناعة االعاف 
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العاملين داخل مصانع االعاف على المساهمة 
في التحسين لكل العمليات داخل المصنع 

في مصانع  الجودة  لتطور  الرابعة  المرحلة 
الشاملة  الــجــودة  ادارة  مرحلة  هــي  االعـــاف 
فلسفة  وهــي   Total Quality Management
المستهلك  احتياجات  لتحقيق  للمؤسسة  ادارية 
المرحلة  هــذه  ــي  وف معا  المؤسسة  ــداف  واهــ
اصبحت الجودة تدخل في صميم فكر وفسلفة 
ضــوابــط  ووضـــع  االعــــاف  لــشــركــات  االدارة 
المعلومات  فيها  بما  شــيء  لكل  ومــواصــفــات 
الداخلية  والــعــاقــات  والعمليات  واالشــخــاص 
الوسائل  كافة  واستخدام  للشركة  والخارجية 
الحديثة واالحصائيات في الرقابة على كل شيء 
وتم ادراج مبادى الجودة الشاملة لتحقيق نجاح 
مصانع  داخــل  مستمر  وبتحسين  االمــد  طويل 

االعاف.

داخــل  الــجــودة  منظومة  تنجح  لكى  واالن 
مصانع االعاف البد لها من اتباع طرق الجودة 
وجود  من  البد  بمعنى  مجتمعة  السابقة  االربــع 
تحكم  نقاط  وجــود  من  ــد  والب وتفتيش  فحص 
لها وكذلك  الجودة والتخطيط  توكيد  والبد من 
وصوال الى مرحلة ادارة الجودة الشاملة ويساعد 
البشرى سواء في  بالعنصر  االهتمام  على ذلك 
العمليات  عــلــى  ــتــدريــب  وال الــتــوعــيــة  عمليات 
احدث  استخدام  وكذلك  واالنتاجية  الرقابية 
الفطرية  السموم  عن  للكشف  التحليل  اجهزة 
التحليلية  العناصر  وكــافــة  البروتين  وتحليل 
الظاهري  واالختبار  الفحص  ووسائل  االخــرى 
جيد  تصميم  ذات  تحتية  بنية  تــوافــر  وكــذلــك 
وصحيح لتحقق جودة في عمليات االنتاج وطرق 

الرقابة. 

 واهلل الموفق
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 grading الـــتـــقـــيـــيـــم  ــر  ــيــ ــايــ ــعــ مــ
- standards

:Carcass اواًل الذبيحة
 	.conformation الشكل العام
 	Fleshing اللحم
 	Fat covering الشحم
 	Feathers الريش
ــن الــلــحــم، 	  ــ ــزء الــــبــــارز م ــجــ ــ ال

المكسورة العظام  القطعيات، 

 Exposed	 flesh,	 cuts,	 tears,
.and broken bones

 	 Skin discolorations, لون الجلد
.flesh	blemishes, and bruises

 	 Freezing الــتــجــمــيــد  عـــيـــوب 
.defects

ــة املـــــيـــــاه يف حلــــوم  ــبـ ــسـ ثــــانــــيــــًا نـ
:water content الدواجن

الدواجن  في  المياه  نسبة  تصل 

الحية أو الدواجن الدافئة بعد ذبحها 
مياه  وهــذه  وزنها،  من   %  66 حوالي 
العضل.  في  معظمها  يكمن  طبيعية 
الخارجية  المياه  بينما تحتبس بعض 
االمــتــصــاص  نتيجة  ــن  ــدواجـ الـ فــي 
تبريدها  عند  الــخــارجــي  السطحي 
في حمام المياه الباردة وعند غسلها 
الرطوبة  من  يسيراً  تلتقط شيئاً  كما 
بـــاردة  وهـــي  تعرضها  عــنــد  الــجــويــة 

للهواء.
الدواجن خال  تمتص  ال  وعــادة 

اهمية نسبة المياه في لحوم الدواجن 
في تقييم جودة المنتج

تقييم لحوم الدواجنPoultry grading يقصد به تقسيم classifying وتصنيفsorting لحوم الدواجن وفقاً لمجموعة 
من الشروطconditions والخصائص المرتبطة بالجودةquality characteristics بواسطة جهات مختصة ومتخصصة 
بحيث التقييم نفسه اختيارياً voluntaryمن قبل المنتج وهو يختلف عن فحص اللحومmeat inspection الذي يكون 

.mandatoryًالزاميا
:grading procedure كيفية التقييم

يتم تقييم لحوم الدواجن بإخضاعها لللوائح والشروط المتبعة لدى االدارة او الجهة المختصة إستناداً لمعايير محددة 
الجودة أساس  على  النهائي  التقييم  ويكون  مئوية  نسب  أو  أرقــام  بإستخدام   Quantitatively كمياً  عنها  التعبير  يتم 
.A, B, C ويتم التعبير عنها باالحرف تنازلياً.. مثال شكل رقم )١( ادناه يوضح درجات التقييم االمريكية Qualitatively

د. عزالدين آدم بابكر
استاذ مشارك تغذية احليوان
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من  محسوسة  كمية  العمليات  هــذه 
الــرطــوبــة  تــؤثــر عــلــي  الــمــيــاه بحيث 
ــحــوم، ونــســبــة الــمــيــاه  ــل ــيــة ل الــداخــل
فاعلية عملية  تعتمد علي  المحتبسة 
تجفيف الدواجن بعد تبريدها وقد ال 
يقوم المنتجون بأي نوع من التجفيف 

علي اإلطاق.
علي  المحتبسة  المياه  هذه  تؤثر 
سعر الدواجن إذ يدفع المستهلك ثمناً 
الدواجن،  لحم  ثمن  يضاهي  للمياه 
مما يعتبر في عداد الغش التجاري. 
يؤثر  المحتبسة  المياه  زيــادة  أن  كما 
علي جودة المنتج ويزيد فرص التلوث 
بأنواع من البكتريا التي تسبب تسمم 

غذائي لإلنسان.
وبــيــنــمــا كـــانـــت هـــنـــاك مــعــايــيــر 
لكمية المياه المحتبسة في الدواجن 
)حوالي  السوق  في  للبيع  المطروحة 
٨% من وزن الدواجن صغيرة الحجم 
إال أن الواليات المتحدةاألمريكية قد 
لمنتجات  التنظيمية  اللوائح  غيرت 
الــــدواجــــن حــيــث تــتــطــلــب الــنــظــم 
بحيث  الـــدواجـــن  الــجــديــدةتــجــفــيــف 
إلي  المحتبسة  المياه  نسبة  تنخفض 
اللوائح  تتطلب  كما  أدني حد ممكن؛ 
عن  الــمــنــتــجــون  يعلن  أن  الــجــديــدة 
ملصق  علي  المحتبسة  المياه  نسبة 

عليهاالمستهلك؛  يطلع   LABEL
يتخلص  أن  للمنتج  أمــكــن  إذا  إال 
كما  المحتبسة؛  الــمــيــاه  مــن  تــمــامــاً 
قطعيات  الــجــديــدة  الــلــوائــح  تشمل 
POULTRY CUTSالتي  الدواجن 
المياه  من  أعلي  بنسبة  تسمح  كانت 

للجوءالمنتجين  منعا  المحتبسة، 
بالمياه  المكتظة  القطعيات  بيع  إلي 
الــقــانــون.  عــلــي  تــحــايــًا  المحتبسة 
تجفيف  الجديدة  تتطلباللوائح  كذلك 

الدواجن بعد تبريدها.

شكل رقم )١(

شكل رقم )٢( يوضح اجزاء الدواجن التي يتم تقييمها
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انواع املياه يف حلوم الدواجن:
ــمــيــاه الــطــبــيــعــيــة: هــي الــمــيــاه  ال
المتواجدة طبيعياً في لحوم الدواجن 
قبل وبعد الذبح وتتركز في العضات 

..muscles

ــة وهــي  مــتــوســط الــمــيــاه الــداخــل
تشمل المياه الطبيعية وما قد يتسرب 

من المياه الى داخل اللحوم.
المياه المحتبسة: هي المياه التي 
في  )تبقى  الــدواجــن  لحوم  تمتصها 
المنتج النهائي( عند اعدادها للطبخ.

وزن المياه المحتبسة في الدجاجة 
الدجاجة  وزن   = التعبئة)جرام(  عند 
بعد التبريد)جم(- وزن الدجاجة عند 

التعبئة )جم(.
في  الــمــحــتــبــســة  ــيـــاه  الـــمـ وزن 
 + للمستهلك  توزريعها  قبل  الدجاجة 
وزن المياه الممتصة ف الدجاجة بعد 
المحتبسة  المياه  )جــم(+وزن  التبريد 
في الدجاجة عند التعبئة )جم(.او وزن 
المياه المحتبسة في الدجاجة )جم(/ 

وزن الدجاجة الدافئة )جم(× ١٠٠.

ــي الــمــيــاه  ــة هـ ــل ــدخــي الــمــيــاه ال
مكونات  عــلــى  الــداخــلــة  الــخــارجــيــة 
اللحم والتي تتسرب الى اللحم سواء 
او  السطحي  االمتصاص  طريق  عن 
االمتصاص الداخلي حتى التشبع او 
متعمد  بشكل  اللحم  في  تحقن  التي 

بهدف زيادة الوزن عند البيع.
ــاه الــمــمــتــصــة هـــي الــمــيــاه  ــمــي ال
سواء  اللحم  يمتصها  التي  الدخيلة 
السطحي  االمــتــصــاص  طــريــق  عــن 
او االمــتــصــاص الــداخــلــي اثــنــاء ذبح 
ــبــريــدهــا  ــن وتــنــظــيــفــهــا وت ــدواجــ ــ ال
وتجميدها وتغليفها وخزنها وطهيها.

تــاثــيــر املــيــاه عــلــى جتــمــيــد حلــوم 
الدواجن:

تتحول  الـــدواجـــن  تجميد  عــنــد 
اللحم  تكوين  في  تدخل  التي  المياه 
crystals صــلــب  ثــلــج  بــلــورات  إلـــي 
التجمد؛  ــاء  ــن أث الــمــيــاه  تــتــمــدد  كــمــا 
وبـــهـــذا تـــدفـــع األطـــــــراف الـــحـــادة 
فتمزق  األنسجةالمجاورة  للبلورات 
الخلية  جــدار  خــارج  الخايا،والمياه 
المياه  إلي تسرب  تتجمد أوال مؤدية 

ــن داخـــل جــــدران الــخــلــيــة. وعند  م
اإلذابــة ال يعود الــتــوازن إلــي ما كان 
بعض  يفقدالمنتج  بــل  الــحــال  عليه 
المياه الطبيعية؛ وتتسرب المياه التي 
إذا  الكيس  إلي  التجميد  أثناء  تخرج 
أمكن تجميد الدواجن بسرعة يمكن 
تكوين بلورات صغيرة تؤدي إلي تلف 
المجمدة  الــدواجــن  فــإن  لهذا  ــل؛  أق
بوسائل التجميد الخاطف أعلي جودة 

من الدواجن المجمدة ببطيء.
اصدار شهادات اجلودة: 

-CERTIFICATION

من   verification ــحــقــق  ــت ال
للطبخ  الــمــعــدة  ــدواجــن  ال لــحــوم  أن 
أو منتجاتها  اجزائها  أو  واالستهاك 
إحتياجات  تلبي  للتسويق،  الجاهزة 
ورغبات المستهلك وأنها مزودة بختم 
موضحاً  المقيمة  الجهة  أو  االدارة 
عليها بعض المعلومات االساسية مثل 
الحرارةTemperature،درجة  درجــة 
الجودة Grade yieldوالوزن الصافي 

Net weightوغيرها شكل رقم )٣(.

عليه نقترح انه في ظل المنافسة 
المحلي  الــمــنــتــج  بــيــن  الــمــحــتــدمــة 
والمنتج الخارجي الذي يغزو االسواق 
عن طريق االستيراد الى المملكة،ان 
يــتــم تــقــيــيــم لــحــوم الـــدواجـــن وفــق 
من  بالجودة  المرتبطة  االشتراطات 
درجة  لرفع  المختصة  الجهات  قبل 
جودة المنتجات المحلية وحمايتها من 
سياسات االغراق والمنافسة الحامية 
باعتبارها  المستوردة  المنتجات  مع 
على  انتاجه  ويتم  متميز  وطني  منتج 
اعلى درجات الجودة بما يحقق رضاء 
الدواجن  صناعة  وتطور  المستهلك 

بالمملكة.

شكل رقم )٣( نموذج عليه ختم التقييم بدرجة A ودرجة الحرارة
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االسبوع االول 
من حياة 

الصيصان او 
الكتاكيت

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 

 ان ادارة االسبوع األول من حياة كتاكيت خطوط 
الاحم يوما بيوم وساعة بساعة ودقيقة بدقيقة مهم 

جداً شكل )١(
 حيث يؤثر علي األداء بشكل عام وهي اعلي فترة يزداد 
فيها الصوص من ٤ الي 5 اضعاف والن عند خروج الكتاكيت 
من معمل التفريخ او الفقاسة تكون حساسة جدا الي إجهاد 
خال األيام األولى بعد الفقس - لذلك يتزداد احتمال التعرض 

لألمراض والنفوق وتقلل من معدل التجانس. 
ما هوالغرض الرئيسى من فترة التحضين ؟

تلقيت االجابة في ندوات عديدة هو الحصول علي الوزن القياسي 
في االسبوع االول و أفضل نمو مبكر و تجانس للكتاكيت 

وكنت اتمني ان يكمل احدهم وهو الحصول على افضل جهاز هضمي 
بخمات ممتازة.

حيث في الاحم الحصول علي افضل وزن وتحسن معامل التحويل 
اما  التربية  في  التجانس  االمهات  وحتي  االمتصاص  عملية  وتحسين 
االنتاج لزيادة اجمالي عدد البيض وعدد البيض المخصب ونسبة الفقس 

وعدد الكتاكيت لكل ام.
صورة توضح الفرق بين الخمات الصحيحة واالخري التي دمرت 
وانتهي ادائها بسبب المربي لسؤ االدارة او بسبب اختيار المربي لصوص 

من مصدر غير موثوق منه والحديث كثير شكل )٢(
يعتمد الصوص بشكل كامل على المربى فى توفير البيئة واالحتياجات   -
اداء  علي   %٧5 بنسبة  المحيطة  الــظــروف  تؤثر  حيث  المناسبة 
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الصوص.
)جودة الكتوت - الماء - العلف -   -
درجة الحرارة -الرطوبة النسبية 
 - التسكين  كثافة   - اإلضــاءة   -

إدارة الفرشة - التهوية...(
الحضانة  ــداد  إعــ ان  )شــكــل٣( 
الســتــقــبــال الــكــتــاكــيــت بــتــوفــيــر كل 
الضمان  هو  المطلوبة  االحتياجات 
الفضل  والــوصــول  للحصول  االكــيــد 

اداء من الكتاكيت.
جودة الكتكوت:

جيدة  أمهات  من  ناتج  الكتكوت 
ــتــي تنتقل  ال ــراض  ــ خــالــيــة مــن األمـ

المايكوبازما  األنيميا،  مثل  رأسيا 
وكذلك  والسالمونيا  جالسبيتكم 

االمراض الوراثية.
الكتكوت  وزن  يقل  أال  يجب  كما 
ــم لــوجــود  ــ ــ ــوم عــن ٤٠-٤٢ج عــمــر يـ
عاقة إيجابية بين وزن الكتكوت عمر 
التسويق  فترة  نهاية  في  ــه  ووزن يــوم 
)التسمين( او بالحصول علي تجانس 
يجب  كما  التربية.  فترة  طوال  عالي 
واحد  مصدر  من  الكتكوت  يكون  أن 
يتم  ان  او  الفقس  فــي  واحــد  وعمر 

تقسيمهم 
ادارة املاء

يجب ان تتوافر بالماء المقاييس   -
المطلوبة لتحقيق الفضل أداء.

الماء  إستهاك  متابعة  ويــجــب   -
خال األيام األولى من الكتاكيت 
له  يسبب  نقص  اي  الن  بعناية 
الجفاف  و  التجانس  انخفاض 

الذي يؤدي الي النفوق. 
لذلك: يوصى بإستخدام المساقي 
حتى  التحضين  فترة  في  اإلضافية 

عند إستخدام نظام الحلمات.
لكل  لتر   ٤ مسقي  وضــع  فيجب 
١٠٠ صوص، وذلك على عمر )٣-٧ 
يوم( ويوصي دائما بمتابعة استهاك 

ــة  ــيـــاه خــصــوصــا مـــع الــمــرحــل الـــمـ
االنتقالية اعتمادالكتاكيت علي النبل 
قبل  الجامبو  والمساقي  )الحلمات( 
درينكر)المساقي  الميني  استبعاد 

اليدوي(.
من اخلبرات احلقلية:

والكتاكيت  الصيصان  كانت  اذا   -
من مصدر غير جيد او الحضانة 
بطيئة  فــســتــكــون  مــنــاســبــة  غــيــر 
يمكن أن تظل المساقي اإلضافية 

فى مكانها لمدة أطول 
تكون  ال  المساقي  بين  المسافة   -
فى  للشرب  واحــد  متر  من  أكثر 
ــى  األربـــع وعــشــريــن ســاعــة األول
الطيور  تعطى  ال  الضرورى  ومن 
تتعدى  ال  أن  ويجب  بـــارداً  مــاءاً 
درجة حرارة الماء عن ٢٠ درجة 
)نظافة  فهرنهيت(،   6٨( مئوية 
النظافة  مثل  للصوص  المساقي 

الشخصية لانسان.
النبل )احللمات(:

مساقي  وضـــع  يـــريـــدون  ال  لــمــن   -
النبل  النبل يجب وضع  يدوية مع 
خــال  الــكــتــكــوت  عــيــن  بمستوى 
)٢٤ - ٤٨( ساعة األولــى. يمكن 
خال  المياه  على  الضغط  زيــادة 

شكل١

شكل ٢
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األيام الثاثة األولى بعمل قطرات 
الحلمة  حــافــة  عــلــى  الــمــاء  مــن 
لتجذب إنتباه الكتاكيت وفى اليوم 
النبل  يتم ضبط  الرابع  أو  الثالث 
برأس  إرتباطاً  درجــة،   ٤5 بزاوية 
ينتبه  ان  هنا  والــهــدف  الكتكوت 
الجميع الدارة المياه وليس لتكرار 
فالجفاف يمكن ان يحدث بسرعة 

وبسهولة )شكل ٤(.
 ٢-٣( بـــ  الكتاكيت  تسكين  بعد   -
ــاع  ــفـ ــة( يـــتـــم فـــحـــص إرتـ ــاعــ ســ

حسب  تعديلها  ويجب  المساقي 
راحة الكتاكيت او مستوي الفرشة 

)النشارة او التبن(.
،يوصى باإلختبار المستمر لجودة   -
المياه من أجل الحمل البكتيرى و 
المعدنية  األمــاح  من  محتواها 

قبل وضع الكتاكيت شكل )5(. 
ادارة العلف 

دائما يوصي بتقديم االحتياجات   -
سالة  لكل  المطلوبة  الغذائية 
لتحقيق افضل اداء يمكن إضافة 

الورق للتغطية بنسبة ١٠٠% لكن 
من   %٢5 نسبة  مــن  بــأقــل  ليس 
الحضانة،  مساحة  فى  الفرشة 
عليها  العلف  تقديم  يمكن  حيث 
ــك يــكــون مــفــيــداً  ــذل مــبــاشــرة وب
من  األكـــل  الــطــيــور  يجنب  حيث 
تكون  أن  ويجب  الفرشة.  ــواد  م
التغذية على شكل دفعات صغيرة 
على  ويحثها  الــطــيــور  ليساعد 
تناول العلف، يجب الحفاظ علي 
على  اليدوية  المعالف  مستوي 
قمة الفرشة من أول يوم ليضمن 
علي  الكتاكيت  ووصـــول  سهولة 
على  ذلــك  يكون  وعموما  علفها 

عمر 5-٧ أيام.
ــادي او  ــب ــع الــعــلــف ال ــوزي يــجــب ت  -
متوسط  تسمين  بـــادي  الــســوبــر 
ان  حــيــث  ــن  ــي ــروت ب  ٢٠%-%٢٢
؟؟  ــيــن  ١٩-٢٠%بــروت المح  كيس 
الطائر  وصــول  فــي  )للمساعدة 
الهيكل  وتكوين  القياسي  للوزن 
علف  صينية  توضع  و  العظمي( 
ويجب  ١٠٠ صوص،  لكل  واحدة 
الصوانى حيث  ملئ  زيادة  تجنب 
العلف  فاقد  من  ذلك سيزيد  أن 
ــرض بــعــض  ــعـ ــا تـ ــمـ ــــك ربـ ــذل ــ وك
الفيتامينات للتلف في العلف من 
نطبق  ان  فيجب  الحرارة  ارتفاع 

مقاييس العلف للوصول للهدف 
ــحــاث الــحــديــثــة أن  أظــهــرت األب  -
التغذية المبكرة للكتاكيت حديثة 
وظــائــف  وتــنــشــط  تنبه  الــفــقــس 
الجهاز الهضمي ويستخدم كيس 
العصبي  الجهاز  نمو  فــي  المح 
القلب والمعدة  والمناعي واوعية 
المبكرة  التغذية  وتزيد  واألمعاء 
القياسي  الوزن  الي  الوصول  من 
وضع  يجب  لذلك  االســبــوع  فــي 
ــورق  ال بجانب  أضــافــيــة  معالف 
المقوي الذي ينثر عليه العلف ألن 

شكل ٣

شكل 5

شكل ٤
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الورق يشجع علي تناول الكتاكيت 
للعلف  شهيتهم  وينبه  األكل  علي 
وليس للنشارة. وتحسب األطباق 
بمعدل ٢٠طبق / ١٠٠٠ كتكوت.

والعلف المحبب األفضل لتحقيق 
الــهــدف فــي االســبــوع االول حتي ال 
من  اي  بــاخــتــيــار  للكتاكيت  نسمح 

مكونات العلف.
شكل )6( انتشار مثالي للكتاكيت 

في الحضانة.
درجة احلرارة 

الـــحـــرارى  الــتــنــظــيــم  جــهــاز  إن 
للكتاكيت الفاقسه حديثاً غير مكتمل 
لذلك  تقريباً  أسبوعين  عمر  حتى 
على  كبيرة  بدرجة  الكتاكيت  تعتمد 
للحفاظ  الخارجية  الحرارة  مصادر 
يختلف  أجسامها  حــرارة  درجــة  على 
بالحرارة  الفعلي  الكتاكيت  إحساس 
ــة الـــرطـــوبـــة حيث  ــ بــاخــتــاف درجـ
من  أعــلــي  بــدرجــة  الــكــتــكــوت  يشعر 
لذلك  الترمومتر  علي  المقرءوة  تلك 
يجب توفير من ٣-٤ ترمومترات في 
الصحيحة.  الــقــراءة  العنبرلتدعيم 
أنــخــفــضــت  إذا  ــكــس  ــع ال ــدث  ــحـ ويـ
وطيدة  عاقة  توجد  لذلك  الرطوبة 
بين شعور الكتاكيت بالحرارة ودرجة 

الرطوبة في مكان التحضين.
وتعتبر درجة ٢٨-٣٠درجة مئوية 
الرطوبة  رفع  مع  للكتكوت  المناسبة 
الفاقسة  الكتاكيت  أن   %٧٠ النسبية 
من درجة حرارة مفقس ٣٧.٨ درجة 
مئوية وتكون قايليتها محدودة لضبط 
درجة حرارة أجسامها وتعديلها.لذلك 
عنبر  إلــي  وصولها  بعد  تحتاج  هي 
قريبة  حــرارة  درجــة  إلــي  التحضين 
من درجة حرارة المفقس ونشيرهنا 
أن أنخفاض درجة الحرارة لها تآثير 
ومناعتها  الكتاكيت  نمو  علي  سلبي 
ألنه يضيق األوعية الدموية لها مما 

يؤدي إلي بطء أمتصاص كيس المح 
أو إلي عدم أمتصاصه لمايحمل من 
أجسام مناعية والعكس صحيح شكل 

..)٧(
ــعــرض  ومـــــن أســــــوء األمـــــــور ت
إلي  التحضين  فترة  أثناء  الكتاكيت 
بحياتها  تــؤدي  قد  التي  بــرد  نــزالت 
إلي النفوق أو أنها تؤثر في معدالت 

نموها فيما بعد

ادارة الفرشة 
الفرشة  حـــرارة  درجــة  ادارة  ان   -
عنها  ويغفل  الــكــثــيــرون  يهملها 
الناجحة  البداية  أجل  من  لذلك 
عند عمر يوم لذلك يجب توفير 
مئوية  درجـــة   ٣٠ حـــرارة  درجـــة 
 )%٧٠-6٠ نسبية  رطــوبــة  )عند 
ودرجــة  الكتكوت  مستوى  عند 
درجــة   ٢٨-٣٠ للفرشة  حـــرارة 
الجيدة  االدارة  ان  حيث  مئوية 

شكل 6

شكل ٧
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لهم  معا  الــحــرارة  ودرجــة  للعلف 
كيس  امتصاص  فــي  ــر  االث اكبر 
مناعي  كمخزون  للكتاكيت  المح 

وليس مخزون غذائي
الواقفة على  الكتاكيت  كانت  فلو   -
فــرشــة درجـــة حــرارتــهــا أقــل من 
ستصاب  فإنها  مئوية  درجــة   ٢٨
بالبرد عن طريق أقدامها وأيضا 
الفرشة الرطبة تصيب الكتاكيت 
عند أى درجة حرارة مهما كانت 
بالبرد  الكتاكيت  ومرتفعة  مثالية 
فيجب تجنب ذلك ويفضل وضع 
عــنــد مستوى  ــرارة  تــرمــومــتــر حــ
العنبر  ــداد  ــت إم على  الكتاكيت 
الحضانة  حــرارة  درجــة  لمراقبة 
بين ١ - ٢ درجة  الــحــراة  فــارق 

مئوية.
ــنــجــاح مــا ســبــق قــبــل وصــول  ول
ــيـــة بعمق  تــغــطــى األرضـ الــكــتــاكــيــت 
النظيفة  بالفرشة  مقداره 5-١٠ سم 
نشارة  إســتــخــدام  ويفضل  والــجــافــة 
نظراً  بــودرة  بــدون  البيضاء  الخشب 
لقابليته إلمتصاص الرطوبة والتهوية 
الفرشة  لتجنب  ضرورية  الصحيحة 
الشتاء.  فصل  خال  خاصة  الرطبة 
للبحث  الفرشة  مــواد  فحص  ويجب 

فالمبيدات  بالمبيدات،  التلوث  عن 
تسبب تلف الكبد والكلى كما يمكنها 
والدهون،  العضات  فى  تتراكم  أن 
العفن  مــن  الــفــرشــة  تخلو  أن  يجب 
ابواغ  ألن  )اسبيرجلس(  والفطريات 
مسبباً  الهواء  فى  تفرز  التي  الفطر 
األمــــــراض والـــتـــقـــزم والـــنـــفـــوق إذا 

أستنشقته الكتاكيت.
التحضني وحرارة العنبر:

يجب  الــدفــايــات  إستعمال  عند   -
ــل وصـــول  ــب ــر ق ــاب ــن ــع ــة ال ــئ ــدف ت
الكتاكيت بحوالى ٢٤ ساعة وهي 
أكثر نجاحاً للفرشة ولتبخير الماء 
إستعمال  ويمكن  الرطوبة  لزيادة 
للتحكم  بنجاح  الحضانة  حواجز 

فى حركة الكتاكيت المبكرة. 
الــحــرارة  ــات  درجــ إدارة  ويــجــب   -
الكتاكيت  تواجه  بفاعلية حتي ال 
خطر زيـــادة الــحــرارة واإلصــابــة 
باالجهاد الحراري حيث أنها غير 
عن  بعيداً  الــذهــاب  على  قـــادرة 

مصدر الحرارة. 
من  العمر  فــى  الكتاكيت  بتقدم   -
ــثــالــث فــصــاعــداً، فــإن  الــيــوم ال
مساحة الحضانة يمكن أن تزيد 

إزالتها  يتم  النهاية  وفى  تدريجياً 
فى اليوم ١٤ او ربما قبل ذلك.

إن النزول التدريجي فى درجات   -
حرارة علي مدار االسابيع التالية 
يــســمــح بــتــنــظــيــم درجــــة حـــرارة 
أجـــســـام الــكــتــاكــيــت عـــن طــريــق 
الحركة بالقرب من أو البعد عن 

الحضانة.
التدفئة  الهيترات  إستعمال  عند   -
تدفئة  الــصــعــب  مـــن  مــركــزيــة: 
األرضية للوصول لدرجة الحرارة 
يتم  أن  يــجــب  لــذلــك  المناسبة 
تدفئة العنبر قبل وصول الكتاكيت 
درجــة  نحقق  لكى  ساعة   ٤٨ بـــ 
مع  الصحيحة،  الفرشة  حـــرارة 
إرتفاع حواجز  أن  االنتباه  اهمية 
او  الهواء  تيار  تمنع  التحضين ال 
درجة الحرارة او تؤثر سلبيا علي 

الكتاكيت.
تأثير احلرارة على سلوك الكتاكيت:
الكتاكيت  سلوك  مراقبة  يجب   -
خال أول ٢٤ ساعة بعد وضعها 
ــاحــظ هل  فـــى الــعــنــبــر حــتــي ن
مستوى  عــنــد  الـــحـــرارة  ــة  ــ درج
أو ال شكل )٩(  الطائر صحيحة 
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جدول ١ وشكل )9(: لتدعيم العاقة بني درجات حرارة املطلوبة 
وعاقتها عند املستويات املختلفة من الرطوبة النسبية: 

العمر

)يوم(

درجة حرارة والعاقة بالرطوبة النسبية %الهدف
القياسى

5٠6٠٧٠٨٠الرطوبة النسبيةدرجة الحرارة
٢٧ ْ م٢٩ ْ م٣١ ْ م٣٣ ْ م6٠-٧٠%٣٠ ْ ميوم واحد

٢6 ْ م٢٨ ْ م٣٠ ْ م٣٢ ْ م6٠-٧٠%٢٨ ْ م٣
٢5 ْ م٢٧ ْ م٢٩ ْ م٣١ ْ م6٠-٧٠%٢٧ ْ م6
٢٤ ْ م٢6 ْ م٢٨ ْ م٣٠ ْ م6٠-٧٠%٢6 ْ م٩
٢٣ ْ م٢٤ ْ م٢5 ْ م٢٧ ْ م6٠-٧٠%٢5 ْ م١٢
٢١ ْ م٢٣ ْ م٢٤ ْ م٢6 ْ م6٠-٧٠%٢٤ ْ م١5
٢٠ ْ م٢٢ ْ م٢٣ ْ م٢5 ْ م6٠-٧٠%٢٣ ْ م١٨
١٩ ْ م٢١ ْ م٢٢ ْ م٢٤ ْ م6٠-٧٠%٢٢ ْ م٢١
١٨ ْ م٢٠ ْ م٢١ ْ م٢٣ ْ م6٠-٧٠%٢١ ْ م٢٤
١٧ ْ م١٩ ْ م٢٠ ْ م٢٣ ْ م6٠-٧٠%٢٠ ْ م٢٧

)الترمومتر الزئبقي عند مستوي 
الكتكوت(.

لو أن درجة الحرارة غير صحيحة،   -
إذن يجب فحص وضبط الحرارة 
تبعاً لذلك، ويجب تجنب التيارات 

الهوائية. 
ــة  ــدمــا تــكــون الــطــيــور دافــئ عــن  -
وتشرب  تأكل  فإنها  ومستريحة، 
مجموعات  شــكــل  عــلــى  ــوزع  ــت وت
رطبة  الــفــرشــة  أن  لــو  صــغــيــرة 
وباردة فإن أرجل الكتاكيت ستبرد 

فى  الكتاكيت  وستتجمع  بسرعة 
ستبحث  وربما  كبيرة  مجموعات 
ــاً وإن  ــئ ــر دف ــث عــن األمــاكــن األك
عن  بالبحث  تقوم  فلن  وجدتها 
إلى  يــؤدى  مما  العلف  أو  الــمــاء 

إصابتها بالجوع الشديد.
الرطوبة النسبية:

مهمة  النسبية  الــرطــوبــة  تعتبر   -
خال  الــحــرارى  التنظيم  التمام 
أن  يجب  ــى  األولـ الثاثة  ــام  األيـ
تكون الرطوبة النسبية حوالى 6٠ 

- ٧٠% ولو كانت الرطوبة النسبية 
أقل من 5٠% ستبدأ الكتاكيت فى 
بشكل  األداء  وسيتأثر  الجفاف 
درجة  بين  عاقة  وهناك  سلبى 

الحرارة وبين نسبة الرطوبة.
اإلضاءة 

األولـــى من  الثاثة  األيـــام  خــال   -
العمر من المهم وجود شدة اضائة 
إمتداد  على  وصحيحة  متجانسة 
الحضانة او العنبر لضمان وصول 
الكتاكيت للعلف والماء لذلك يجب 

شكل ٨
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باب مشاكل وحلول تربية الدواجن

الضوء  توفير عدد ٢٤ ساعة من 
فى اليوم بشدة إضاءة ١٠ شمعه 
/قــدم على األقــل داخــل مساحة 
الحضانة.او ما يعادل ١٠٠ لوكس 

لتحفيز نشاط الكاكيت.
بعد ثاثة أيام نقلل مدة اإلضاءة   -
اليوم  طــول  تحقق  حتي  اليومية 
اليوم  عند  ساعة   ٨-١٢ التربية 
ــحــافــظ عــلــى شــدة  الــعــاشــر، وي
لوكس   ١٠-٢٠ بين  مــا  ــاءة  اإلضـ
إبقاء اإلضــاءة لفترة  العلم أن  مع 
أطول يساعد على تحقيق األوزان 
المبكرة،  األعمار  فى  المستهدفة 
الــنــظــام فى  ــذا  ــ يــســتــعــمــل ه ال 

اإلضاءة بعد عمر ١5 يوم.
لتحسين  أخـــرى  طــريــقــة  هــنــاك   -
المبكرة،  الجسم  وزن  محصلة 
فيها  يتم  التى  الفترة  زيــادة  وهى 
التغذية على العلف البادئ ويجب 
تــعــديــل هـــذه الـــطـــرق بــعــد وزن 

الجسم عند اليوم السابع(. 
كثافة التسكني 

بخصوص  الـــقـــرار  إتــخــاذ  عــنــد   -
بعين  التسكين يجب األخذ  كثافة 
العنبر  ــوع  ونـ الــطــقــس  اإلعــتــبــار 
يجب  و  المستخدمة،  والمعدات 
اقــل  التسكين  كــثــافــة  تــكــون  ان 
مربع  متر   ١ لكل  كتكوت   ٤٠ من 

حسب نظام التحضين المستخدم 
حتى عمر ٤ أيام تقريباً بعد ذلك 
يمكن زيادة المساحة المستخدمة 

تدريجياً. 
التهوية 

ــن الــتــهــويــة هو  ــي م ــ الــحــد األدن  -
المنعش  الــنــقــى  ــواء  ــه ال ــال  إدخــ
الرطوبة  مــن  والتخلص  للعنبر 
بدون  الضارة  والــغــازات  الزائدة 
يهم  ال  بالبرد،  الكتاكيت  إصابة 
العنبر،  خـــارج  الـــحـــرارة  درجـــة 
على  العنبر  تهوية  الضرورى  من 
وجود  عند  الوقت  لبعض  األقــل 

الكتاكيت. 
محكم  المسكن  يكون  أن  يجب   -
الــهــواء وأن تكون  اإلغـــاق ضــد 
بإنتظام  مــوزعــة  الــهــواء  مــداخــل 
على إمتداد العنبر، ودائما تجنب 
علي  المباشرة  الهوائية  التيارات 
أقل  أساسية  وكقاعدة  الكتاكيت 
للكتاكيت  للتهوية  مطلوب  معدل 
مكعب/  متر   ١ هــو  بدايتها  فــى 
ــة  ــة حـــســـب درجــ ــاعـ ــم/ سـ ــجـ كـ
ــة وظـــروف  ــخــارجــي الـــحـــرارة ال
أن  يجب  الداخلية  الهواء  جــودة 
مستوى  عند  الهواء  تكون سرعة 
الكتاكيت منخفضة ٠.١5 م/ ث 

لضمان بيئة وبداية جديدة.

معيار النجاح: 
أن  هــو  للنجاح  الجيد  المعيار   -
ذات  الكتاكيت  مــن   %٨٠ يــكــون 
التسليم  بــعــد  ممتلئة  حــوصــلــة 
من   %٩5 من  وأكثر  ساعات  بـــ٨ 
بعد  ممتلئة  بحوصلة  الصيصان 
التسليم بـ ٢٤ ساعة هذا يضمن 
تحقيق وزن جسم متجانس جيد 
ومبكر لذلك فيجب جمع عينات 
 ٣ من  )٣٠-٤٠ صــوص(  صغيرة 
العنبر  فى  مختلفة  أماكن   ٤ أو 
تجد  الطيور  كانت  إذا  لمعرفة 
المناسبة  والبيئة  والماء  العلف 
مسك  يجب  العنبر  إمتداد  على 
كل كتكوت باليد والتحسيس على 

الحوصلة بلطف شكل )٨(.
وناعمة  دائرية  مليئة  الحوصلة   -
اذن الكتاكيت تجد الماء والعلف. 
مكونات  ولكن  ممتلئة  الحوصلة   -
لم  الــطــائــر  ــإن  ف ظــاهــرة  العلف 

يستهلك ماء بقدر كاف.
نـــقـــول أن هــنــاك  ــة  ــهــاي ــن ال فـــى   -
اإلدارة  عوامل  بين  وتناغم  مزيج 
المبكرة للصيصان لو تم تأمينها 
سوف  فإنها  المطلوب  بالشكل 
تــحــســن فـــى الــنــمــو والــتــجــانــس 
وبالتالى الحصول على أداء جيد 
وكلما تنازلنا عن خطوة صحيحة 
مزارعنا  ادارة  في  خطواتنا  من 

ازدادت وتفرعت مشاكلنا.
املراجع

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

- Heatstress Heat Stress in 
Livestock and Poultry

- Aviagen: Indian River 
Handbook

شكل ٩
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جناح مصنع مرام لمكعبات ومركزات األعالف بمعرض االغذيه٢٠١٨م 
المقام بدولة الكويت خالل الفتره من ١٨-١٩مارس ٢٠١٨م
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البحث األول
األداء اإلنتاجي، حالة األكسدة واالختزال ومستوي األجسام المضادة ضد فيروس 
مرض النيوكاسل في بداري التسمين المغذاة على مستويات عالية من فيتامين هـ 

المرباة تحت ظروف اإلجهاد الحراري
املصدر

Sayed	M.	A.	M.	and	A.	A.	Abuoghaba	(2017).	Growth	performance,	redox	
status	and	antibody	titers	against	Newcastle	disease	virus	in	broiler	chickens	
fed	excessive	dietary	vitamin	e	under	heat	stress	conditions.	Egyptian	Poultry	
Science. 37: 123-136.

اســـتهدفت هـــذه التجربـــة دراســـة تأثيـــر إضافـــة المســـتوي العالـــي مـــن فيتاميـــن هــــ ١٠٠٠( 
ملجـــم / كجـــم علـــف( علـــي األداء اإلنتاجـــي لبـــدارى التســـمين المربـــاة تحـــت ظـــروف اإلجهـــاد 
ـــدراي التســـمين(كب)، عمـــر ١٤  الحـــراري. اســـتخدم فـــي هـــذه الدراســـة عـــدد ١5٠ كتكـــوت ب
يـــوم والتـــي قســـمت بالتســـاوي إلـــى ثـــاث مجموعـــات. ولقـــد اشـــتملت المجموعـــة األولـــي(
الكنترول)علـــي كتاكيـــت تـــم تغذيتهـــا علـــى عليقـــة أساســـية تجاريـــة، بينمـــا تغـــذت مثياتهـــا 
إليهـــا فيتاميـــن  بالمجموعتيـــن الثانيـــة والثالثـــة علـــى نفـــس العليقـــة التجاريـــة مضافـــاً 
ــع الكتاكيـــت  ــد جميـ ــم تزويـ ــي. تـ ــي التوالـ ــم علـــف علـ ــم / كجـ ــدل ٢٠٠ و١٠٠٠ ملجـ هــــ بمعـ
ــت  ــد ربيـ ــة. ولقـ ــدار التجربـ ــى مـ ــرة علـ ــورة حـ ــن بصـ ــي الازميـ ــرب النقـ ــاء الشـ ــذاء ومـ بالغـ
جميـــع الكتاكيـــت تحـــت درجتـــي حـــرارة ٣٢ و٣٠ درجـــة مئويـــة خـــال األســـبوعين األول 
ــن  ــى الخامـــس مـ ــي إلـ ــبوع الثانـ ــن األسـ ــت مـ ــا ربيـ ــي، بينمـ ــى التوالـ ــر علـ ــن العمـ ــي مـ والثانـ
العمـــر علـــى درجـــات الحـــرارة الطبيعيـــة. عرضـــت جميـــع الكتاكيـــت بالمجاميـــع المختلفـــة 
لبرنامـــج اإلضـــاءة المســـتمرة بصـــورة يوميـــة. ولقـــد أوضحـــت النتائـــج المتحصـــل عليهـــا أن 
ـــى تحســـن معـــدالت أوزن  ـــل إل ـــة ٢٠٠( ملجم/كجـــم علف)كانـــت تمي كتاكيـــت المجموعـــة الثاني
ـــة ١%(  ـــد مســـتوى معنوي ـــي معنويا(عن ـــل الغذائ ـــدل التحوي ـــن مع ـــا حســـنت م ـــا أنه الجســـم، كم
بالمقارنـــة بالمجاميـــع األخـــرى خـــال الفتـــرة مـــن ٢٨ - ٣5 يـــوم مـــن العمـــر. إزداد وزن 
الجســـم بصـــورة معنويـــة )عنـــد مســـتوى معنويـــة 5%( بكتاكيـــت المجموعـــة الثانيـــة( ٢٠٠ملجـــم 
فيتاميـــن هـ)عنـــد عمـــر ٣5 يـــوم مقارنـــة بمجموعـــة الكنتـــرول. ولقـــد أوضحـــت النتائـــج وجـــود 
تحســـن معنـــوي فـــي الكفـــاءة الكليـــة لمضـــادات األكســـدة ببازمـــا كتاكيـــت المجموعـــة الثانيـــة 
مقارنـــة بالمجموعـــات األخـــرى. انخفـــض تركيـــز المالونالدهيـــد Malondialdehyde معنويـــاً 
ببازمـــا كتاكيـــت المجموعتيـــن الثانيـــة والثالثـــة مقارنـــة بمجموعـــة الكنتـــرول. تحقـــق أعلـــى 
إنتـــاج لألجســـام المضـــادة ضـــد فيـــروس مـــرض النيوكاســـل فـــي دم كتاكيـــت المجموعـــة 
ــة  ــة بكتاكيـــت المجاميـــع األخـــرى. هـــذا ولـــم توجـــد أيـ ــوم بالمقارنـ ــة عنـــد عمـــر ٣٠يـ الثانيـ
ـــى النســـبة  ـــة بمســـتوى الكوليســـترول بالبازمـــا ومســـتوى الجلوكـــوز باإلضافـــة إل فـــروق معنوي
بيـــن كـــرات الـــدم البيضـــاء المتعادلة/الليمفاويـــة H/L ratio بيـــن المجاميـــع المختلفـــة. 
ــق  ــدة لعائـ ــتويات زائـ ــن هــــ بمسـ ــة فيتاميـ ــي أن إضافـ ــص إلـ ــن أن نخلـ ــة يمكـ ــة عامـ وبصفـ
بـــدارى التســـمين خـــال فصـــل الصيـــف لـــم يحقـــق أفضـــل أداء إنتاجـــي بينمـــا تحققـــت أفضـــل 
كفـــاءة لمضـــادات األكســـدة وأعلـــي معـــدل إلنتـــاج األجســـام المضـــادة ضـــد فيـــروس مـــرض 
النيوكاســـل فـــي الكتاكيـــت المغـــذاة علـــى عليقـــة مضـــاف إليهـــا فيتاميـــن هــــ بمســـتوى )٢٠٠ 

ملجـــم/ كجـــم علـــف(.
البحث الثاني

تأثير تحصين األجنة النامية ضد الكوكسيديا أثناء التطور الجنيني لكتاكيت الروس 
٧٠٨ على آداء النمو خال الـ ١٤ يوم األولى من بعد الفقس

املصدر
Sokale	 A.	 O.,	 	W.	 Zhai,	L.	 M.	 Pote,	C.	 J.	 Williams,	E.	 D.	 Peebles	 (2017).	 Effects	
of	 coccidiosis	 vaccination	 administered	 by	 in	 ovo	 injection	 on	 Ross	 708	 broiler	
performance	through	14	days	of	post-hatch	age.	Poultry	Science	96:	2546-2551.
لقد زاد استخدام تكنولوجيا تحصين األجنة النامية في بيض التفريخ والتي ثبتت فاعليتها 
للعديد من األمراض والتي أهمها الماريك والجامبورو والكوكسيديا، تهدف الدراسة التي بين 
أيدينا األن إلي دراسة تأثير تحصين األجنة النامية في بيض التفريخ ضد الكوكسيديا علي 
جودة آداء الكتاكيت الفاقسة لدجاج التسمين حتى عمر ١٤ يوم، استخدم في هذه الدراسة 
٢.5٢٠ بيضة مخصبة من سالة الروس ٧٠٨ تم تقسيمها إلي ٤ مجاميع تجريبية )ثاثة 
منها بمثابة مجموعات مقارنة وهي بيض غير محقون وبيض مثقوب فقط وبيض محقون 
بالمخفف( والمجموعة الرابعة تم حقنها بتحصين الكوكسيديا )vaccine	EM1	Inovocox( في 
اليوم ١٨.5 من التفريخ، عقب الفقس تمت تربية الكتاكيت الفاقسة في بطاريات وتم قياس 
كل من معدالت النفوق واالستهاك الغذائي ووزن الجسم المكتسب ومعدل التحويل الغذائي 
وذلك خال الفترتين ٠- ٧ يوم و٧-١٤ يوم وخال الفترة ٠-١٤ يوم، أظهرت النتائج أنه ال 
توجد فروق معنوية بين المعامات في كل من نسبة النفوق وأوزان الجسم عند الفقس إال 
أن وزن الجسم عند عمر ٧ و١٤ يوم وكذلك وزن الجسم المكتسب واالستهاك الغذائي قد 
تأثر معنوياً خال الفترتين ٠- ٧ يوم و٧-١٤ يوم، أظهرت النتائج أن هناك تحسناً في أوزان 
الجسم للمجموعة التي تم تحصينها ضد الكوكسيديا أثناء التطور الجنيني، نخلص من هذه 
الدراسة إلي أن تحصين األجنة النامية في بيض التفريخ ضد الكوكسيديا لم يؤثر سلباً علي 

األداء اإلنتاجي حتي عمر ١٤ يوم للكتاكيت الفاقسة لدجاج التسمين.
البحث الثالث

العناصر  من  واإلستفادة  النمو  آداء  علي  للعليقة  المثيونين  الزنك  إضافة  تأثير 
التسمين  المناعية في دجاج  المضادة لألكسدة واالستجابة  والخصائص  الغذائية 

تحت ظروف اإلجهاد الحراري
املصدر

Saleh, AA A. M. M. Ragab, E. A. M. Ahmed, A. M. Abudabos and T. A. Ebeid (2018). 
Effect	 of	 dietary	 zinc-methionine	 supplementation	 on	 growth	 performance,	 nutrient	

utilization,	antioxidative	properties	and	immune	response	in	broiler	chickens	under	high	
ambient	temperature.	Journal	of	Applied	Animal	Research,	46:820-827.
في الدواجن  إنتاج  على  سلباً  تؤثر  التي  اإلجهاد  عوامل  أهم  أحد  الحراري  اإلجهاد   يُعد 
 مناطق واسعة من العالم، ولقد أصبحت اإلضافات الغذائية أحد أهم اإلسترتيجيات المتبعة
 بهدف تقليل اآلثار السلبية لإلجهاد الحراري، يلعب الزنك دوراً حيوياً هاماً في العديد من
 الوظائف الفسيولوجية بالجسم حيث أنه المسئول عن تحفيز أكثر من ٣٠٠ إنزيم ممن لهم
 عاقة مباشرة بتمثيل كل من الكربوهيدرات والطاقة والبروتينات واألحماض النووية وكذلك
 نقل ثاني أكسيد الكربون مما جعل له دوراً ضرورياً في العديد من العمليات مثل النمو وبناء
 العضات وبناء العظام وتكوين الريش والمناعة وتنظيم الشهية وغيرها من العمليات الهامة،
 تهدف الدراسة التي بين أيدينا األن إلى دراسة تأثير إضافة الزنك مثيونين للعليقة على آداء
 النمو واإلستفادة من العناصر الغذائية والخصائص المضادة لألكسدة واالستجابة المناعية
 في دجاج التسمين تحت ظروف اإلجهاد الحراري، في هذه الدراسة تم استخدام ٤٨٠ كتكوت
 دجاج تسمين عمر يوم وتم تقسيمهم عشوائياً على ٢٤ عشة أرضية )٢٠ كتكوت/ عشة( وتم
تحتوي علي األساسية وهي ال  العليقة  تجريبة وهي: )١(  إلي ٤ معامات  العشش   تقسيم 
 الزنك مثيونين، )٢( العليقة األساسية + ٢5 ملليجرام زنك مثيونين/كجم علف، )٣( العليقة
 األساسية + 5٠ ملليجرام زنك مثيونين/كجم علف، )٤( العليقة األساسية + ١٠٠ ملليجرام
تحسنت قد  التسمين  دجاج  نمو  معدالت  أن  النتائج  أظهرت  علف،  مثيونين/كجم   زنك 
 بإضافة الزنك مثيونين حيث زاد كل من وزن الجسم المكتسب وتحسنت الكفاءة التحويلية،
 كذلك تحسنت معدالت اإلستفادة من البروتين بإضافة الزنك مثيونين، أدت إضافة الزنك
 مثيونين إلى خفض مستوى الكوليسترول الكلي في الدم في حين زاد الكولسيترول الحميد
)HDL-cholesterol( أنه بزيادة نسبة الزنك النتائج لهذه الدراسة   في الدم، ومن أهم 
 مثيونين في العليقة زاد محتوى لحم الصدر من الزنك والذي عمل على خفض كل من دليل
اللحم محتوى  زاد  حين  في  المشبعة  الدهنية  واألحماض  )المالونالدهيد(  الدهون   أكسدة 
إنزيم نشاط  زيادة  إلى  مثيونين  الزنك  إضافة  أدى  المشبعة،  غير  الدهنية  األحماض   من 
 الجلوتاثيون بيروكسيديز وتحسن االستجابة المناعية للطيور، نخلص من هذه الدراسة إلي
 أن إضافة الزنك مثيونين للعليقة يحسن من آداء النمو ومن اإلستفادة من العناصر الغذائية
 ويزيد محتوى اللحم من الزنك ويحسن الخصائص المضادة لألكسدة واالستجابة المناعية
.في دجاج التسمين تحت ظروف اإلجهاد الحراري

البحث الرابع
إناث  اللحم والسلوك في  الفسيولوجية وجودة  الحالة  للبرودة على  التعرض  تأثير 

وذكور الرومي عند نقلها في األقفاص
املصدر

Henrikson Z. A., C. J. Vermette, K. Schwean-Lardner, T. G. Crowe (2018). 
Effects	of	cold	exposure	on	physiology,	meat	quality,	and	behavior	of	turkey	
hens	and	toms	crated	at	transport	density.	Poultry	Science,	97:347-357.
تتأثـــر قطعـــان الدواجـــن بشـــدة بالبـــرودة حيـــث تنخفـــض درجـــة حـــرارة الجســـم بشـــكل 
ملحـــوظ ويتبـــع ذلـــك انخفـــاض واضـــح فـــي مســـتوى الجلوكـــوز فـــي الـــدم ويعقـــب ذلـــك 
اســـتنزاف لجليكوجيـــن العضـــات فيفقـــد الجســـم القـــدرة علـــى تنظيـــم درجـــة حرارتـــه، وفـــي 
ــي،  ــمين والرومـ ــاج التسـ ــور دجـ ــق طيـ ــرارة تنفـ ــات الحـ ــاض درجـ ــديدة النخفـ ــاالت الشـ الحـ
يتســـبب التعـــرض إلجهـــاد البـــرودة )درجـــات الحـــرارة المنخفضـــة( إلـــى تدهـــور جـــودة اللحـــم 
حيـــث يـــزداد رقـــم حموضـــة )pH( اللحـــم ممـــا ينتـــج عنـــه تغيـــر لـــون اللحـــم فيصبـــح داكنـــاً 
ـــن(، تهـــدف الدراســـة  ـــرة التخزي ـــة )طـــول فت ـــرة الصاحي ـــى فت وخشـــناً ممـــا ينعكـــس ســـلباً عل
التـــي بيـــن أيدينـــا اآلن إلـــى تقييـــم تأثيـــر التعـــرض للبـــرودة علـــى الحالـــة الفســـيولوجية وجـــودة 
ـــد  ـــاث الرومـــي عمـــر ١٢ أســـبوع وذكـــور الرومـــي عمـــر ١6 أســـبوع عن اللحـــم والســـلوك فـــي إن
نقلهـــا فـــي األقفـــاص بكثافـــة )٨٣ كجـــم/م٢(، تـــم اســـتخدام ٧٢ ذكـــر رومـــي و٧٣ أنثـــى رومـــي 
ـــى ٣ ذكـــور و٣ إنـــاث؛ وكانـــت  تـــم تقســـيمهم عشـــوائياً إلـــى مجاميـــع تحتـــوي الواحـــدة منهـــا عل
المجاميـــع التجريبـــة كالتالـــي: )١( درجـــة حـــرارة النقـــل ٢٠ ْم و٣٠ % رطوبـــة نســـبية، )٢( 
ـــة نســـبية، )٣( درجـــة حـــرارة النقـــل منخفضـــة -١٨ ْم  درجـــة حـــرارة النقـــل ٢٠ ْم و٨٠ % رطوب
ـــة  ـــي غرف ـــا ف ـــة ووضعه ـــن كل معامل ـــور م ـــم أخـــذ ٨ طي ـــا، ت ـــم فيه ـــر متحك ـــة نســـبية غي ورطوب
ـــم  ـــا، وت ـــل ذبحه ـــور لمـــدة ٨ ســـاعات قب ـــم ماحـــظ ســـلوك الطي ـــة وت ـــة الظـــروف البيئي محكم
قيـــاس كل مـــن درجـــة حـــرارة الجســـم الداخليـــة ومعـــدل االنكمـــاش )معـــدل اإلنخفـــاض فـــي 
ـــة  ـــدم البيضـــاء الليمفاوي ـــى كـــرات ال ـــة إل ـــدم البيضـــاء المتعادل ـــن كـــرات ال ـــوزن( والنســـبة بي ال
ومســـتوى الجلوكـــوز بالـــدم وخصائـــص جـــودة اللحـــم )الصـــدر والفخـــذ( والتـــي تشـــمل كل مـــن 
رقـــم حموضـــة )pH( واللـــون، أظهـــرت النتائـــج أن معـــدل اإلنكمـــاش فـــي الـــوزن كان أعلـــى فـــي 
ـــي  ـــة باألخـــرى الت ـــى درجـــة حـــرارة -١٨ ْم )٢.٨%( بالمقارن ـــا عل ـــم نقله ـــي ت ـــاث الرومـــي الت إن
ـــت  ـــاث كان ـــة لإلن ـــى درجـــة حـــرارة ٢٠ ْم )١.5%(، درجـــة حـــرارة الجســـم الداخلي ـــا عل ـــم نقله ت
ـــدم والنســـبة  ـــوز بال ـــة فـــي كل مـــن مســـتوى الجلوك ـــم توجـــد فـــروق معنوي ـــل لإلنخفـــاض ول تمي
بيـــن كـــرات الـــدم البيضـــاء المتعادلـــة إلـــى كـــرات الـــدم البيضـــاء الليمفاويـــة، رقـــم حموضـــة 
)pH( لحـــم الفخـــذ كان أعلـــى عنـــد نقـــل الطيـــور علـــى درجـــة حـــرارة -١٨ ْم )اإلنـــاث ٣٩.6 
ـــاس  ـــم قي ـــى درجـــة حـــرارة ٢٠ ْم، ت ـــا عل ـــم نقله ـــي ت ـــات الت ـــة باألخري ـــور 6.٠٨( بالمقارن والذك
لـــون اللحـــم بعـــد ٢٧ ســـاعة مـــن الذبـــح؛ حيـــث انخفـــض لـــون الصـــدر فـــي إنـــاث الرومـــي التـــي 
تـــم نقلهـــا علـــى درجـــة حـــرارة -١٨ ْم بالمقارنـــة باألخريـــات التـــي تـــم نقلهـــا علـــى درجـــة حـــرارة 
ـــوزن  ـــة بيـــن ذكـــور الرومـــي فـــي كل مـــن معـــدل االنكمـــاش فـــي ال ـــم توجـــد فـــروق معنوي ٢٠ ْم، ل
ـــرات  ـــى ك ـــة إل ـــدم البيضـــاء المتعادل ـــرات ال ـــن ك ـــة والنســـبة بي ودرجـــة حـــرارة الجســـم الداخلي
الـــدم البيضـــاء الليمفاويـــة ولـــون اللحـــم، تاحـــظ وجـــود فـــروق فـــي الســـلوك بيـــن المعامـــات 
المختلفـــة وظهـــر ذلـــك فـــي شـــكل طـــول الفتـــرة الزمنيـــة الازمـــة لتجميـــع )أو حشـــد( الطيـــور 
ـــى  والرعشـــة وجمـــال شـــكل الجســـم ومظهـــر انتصـــاب الريـــش، نخلـــص مـــن هـــذه الدراســـة إل
ــة لـــون  ــوزن )اإلنكمـــاش( ويزيـــد درجـ ــور للبـــرودة يزيـــد مـــن الفقـــد فـــي الـ أن تعـــرض الطيـ

ـــدم. ـــوز بال ـــة ومســـتوى الجلوك ـــل درجـــة حـــرارة الجســـم الداخلي ـــة( اللحـــم ويقل )قتام

باٌب ثابٌت يُعد بمثابة نافذة علمية علي مستجدات البحث العلمي ننقل من خاله أحدث وأهم األبحاث العلمية التي تدور في أرقي الجامعات والمراكز 
البحثية في مختلف أنحاء العالم ليصبح القارئ العربي علي مرآي ومسمع بأحدث ما توصل إليه البحث العلمي في مجال إنتاج الدواجن وكذلك ليُلم 

القارئ العربي بما يدور في أذهان العلماء والرواد ويشغل بالهم.

من ثمرات البحث العلمي.. إعداد: أ. د. طارق أمني عبيد
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Growth performance, redox status and antibody titers against 
Newcastle disease virus in broiler chickens fed excessive dietary 
vitamin e under heat stress conditions. 
Sayed M. A. M. and A. A. Abuoghaba 

2017 Egyptian Poultry Science. 37: 123-136. 
This experiment aimed to study the effect of supplementation excessive 
level of vitamin E (1000 mg/kg diet) on growth performance of broiler 
chickens under heat stress conditions. One hundred and fifty Cobb broiler 
chicks, 14 days old, were divided into three equal groups. Chicks in 
the 1st group were fed on the commercial basal diet; while those in the 
2nd and 3rd groups were fed the same diet with adding 200 and 1000 
mg Vit. E/kg diet, respectively. Broilers had free access to feed and fresh 
tap water. Broilers were raised under 32 and 30°C during the first and 
second weeks, respectively, while the broilers were reared under natural 
ambient temperatures from 2-5 weeks of age. The broilers in the different 
groups were daily exposed to continuous lighting program. The obtained 
results showed that the broilers in the 2nd group tended to have higher 
daily weight gain (p=0.056) in addition they significantly improved feed 
conversion ratio (FCR; p>0.01) compared to the other groups during the 
period 28-35 days of age. At 35 days of age, broilers in the 2nd group 
had heavier live body weights (p<0.05) compared to control. Broilers in 
the 2nd group (200mg/kg diet) significantly enhanced (p>0.05) plasma 
total antioxidant capacity (p<0.05) compared to the other groups. Plasma 
malondialdehyde concentrations for broilers in the 2nd and 3rd groups 
were decreased compared to control group. The higher antibody titers 
against Newcastle Disease Virus in the serum were observed at 30 days 
of age in the 200 mg Vit. E/kg group compared to the other treatment 
groups. H/L ratio, plasma cholesterol, and glucose concentrations were 
insignificantly differed among treatment groups. In general, it could be 
concluded that the excessive vitamin E supplementation during summer 
reduces its effect for maximum performance, while the better antioxidant 
capacity and higher antibody titers were achieved by adding the lower 
level (200 mg Vit. E/kg diet).

Effects of coccidiosis vaccination administered by in ovo injection on 
Ross 708 broiler performance through 14 days of post-hatch age
Sokale A. O.,  W. Zhai, L. M. Pote, C. J. Williams, E. D. Peebles
2017 Poultry Science 96: 2546-2551
Effects of the in ovo injection of a commercial coccidiosis vaccine on 
various hatching chick quality variables and 14 d post-hatch (dph) oocyst 
shedding have been previously examined. The current study was designed 
to examine the performance of Ross 708 broilers during the 14 dph period 
of oocyst shedding following the application of the coccidiosis vaccine. 
On each of 7 replicate tray levels of a single-stage incubator, a total of 
4 treatment groups was randomly represented, with each treatment group 
containing 63 eggs. Treatments were administered using a commercial 
multi-egg injector on d 18.5 of incubation. The treatments included 3 
control groups (non-injected, dry-punch, and diluent-injected) and one 
treatment group (injected with diluent containing Inovocox EM1 vaccine). 
On d 21 of incubation, 20 chicks from each of the 28 treatment-replicate 
groups were placed in corresponding wire-floored battery cages. Mortality, 
feed intake (FI), BW gain (BWG), and feed conversion ratio (FCR) were 
determined for the zero to 7, 7 to 14, and cumulative zero to 14 dph 
intervals. There were no significant treatment effects on mortality in any 
interval or on BW at zero dph. There were significant treatment effects on 
BW at 7 and 14 dph, on BWG and FI in the zero to 7, 7 to 14, and zero to 
14 dph intervals, and on FCR in the 7 to 14 and zero to 14 dph intervals. 
Although the performance variables of birds belonging to the diluent-

injected and vaccine-injected groups were not significantly different, the 14 
dph BW, 7 to 14 dph FI, and zero to 14 dph BWG and FI of birds belonging 
to the vaccine treatment group were significantly higher than those in birds 
belonging to the non-injected control group. It was concluded that use of 
the Inovocox EM1 vaccine in commercial diluent has no detrimental effect 
on the overall post-hatch performance of broilers through 14 dph.
Saleh, AA A. M. M. Ragab, E. A. M. Ahmed, A. M. Abudabos and T. A. 
Ebeid

Journal of Applied Animal Research (2018) 46:820-827.
This study was conducted to evaluate the effect of zinc-methionine (ZnM) 
on growth performance, nutrient utilization, antioxidant status and immune 
response in broiler chickens reared at high ambient temperature. A total of 
480 one-day-old chicks were randomly distributed into 24 floor pens (20 
chicks/pen) and were given either a control diet, 0 ZnM (G0) or 25, 50 and 
100 mg/kg ZnM (G1, G2 and G3, respectively). The growth performance 
was significantly affected by the treatments, ZnM supplementation 
increased body weight gain and improved feed conversion (p <.05) in 
broilers. Protein utilization was improved by feeding ZnM (p <.05). Plasma 
total cholesterol was decreased, while plasma HDL-cholesterol was 
tending to be increased. Interestingly, an increase in ZnM supplementation 
enhanced Zn concentrations (p <.05) in breast muscle along with a 
reduction in malondialdehyde concentration and saturated fatty acids (p 
<.05) and an augmentation in unsaturated fatty acids (p <.01). Dietary ZnM 
supplementation resulted in a significant increase in serum glutathione 
peroxidase concentration which accompanied with an improving in 
humoral immune response. It could be concluded that dietary organic Zn 
supplementation improved growth performance, nutrient digestibility, Zn 
content in raw meat, antioxidative properties and humoral immunity and 
reduced meat lipid peroxidation in broilers under high ambient temperature. 

Effects of cold exposure on physiology, meat quality, and behavior of 
turkey hens and toms crated at transport density. 
Henrikson Z. A., C. J. Vermette, K. Schwean-Lardner, T. G. Crowe

Poultry Science (2018) 97:347-357.
The impact of cold exposure while crated at a density characteristic of 
transport (83 kg/m2) was assessed in 12-wk-old turkey hens and 16-wk-
old toms. Turkeys (72 toms, 72 hens) were randomly divided into 3 male 
and 3 female groups: 2 moderate 20°C groups with either 30% or 80% RH 
and a cold group exposed to -18°C, with uncontrolled, high RH. Groups of 
8 birds (one replicate unit) were observed in a climate-controlled chamber 
for 8 h prior to slaughter. Core body temperature (CBT), live shrink, 
heterophil-lymphocyte ratio (HLR), and change in blood glucose levels 
were assessed; meat quality measures included thigh and breast muscle pH 
and L*, a*, and b* color values. Significance was declared at P ≤ 0.05. Live 
shrink in hens exposed to -18°C (2.8%) was greater (P = 0.001) than those 
in the 20°C treatments (1.5%). CBT in hens had a tendency to decrease 
(P = 0.070); no differences in Δ blood glucose or HLR were detected. 
Thigh pH was higher in the -18°C treatment (hens: 6.39; toms: 6.08) than 
in both 20°C groups. Color values (L*, a*, and b*) were measured 27 h 
postmortem. In the -18°C exposed hens, breast L* values were lower, and 
thigh a* and breast b* values were higher than in both 20°C treatments. No 
differences were detected in live shrink, CBT, HLR, or color values among 
toms. Behavior differences were noted between treatments; more time 
was spent huddling, shivering, preening, and with feathers ptiloerected 
in cold-exposed turkeys. Generally, cold exposure resulted in higher live 
shrink, darker meat with greater redness, and a tendency for CBT and blood 
glucose to decrease, with larger male turkeys experiencing fewer changes.

Scientific research.. Edit: Prof. Tariq Amin Abaid
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side the egg and his mother, so the egg 
provides all the nutritional needs of the em-
bryo.Eggs are an ideal food for humans as 
well as for some species of animals that 
love eating eggs.
Eggs contain the three essential or major 
nutrients (carbohydrate, protein and fat), 
along with key complementary nutrients 
that contains vitamins, mineral salts, amino 
acid and essential fatty acids.

6. Development of quality in feed 
industry.

Eng. Shawki Nemat allah
Quality in its comprehensive concept in 
feed factories means: There are no mis-
takes in poultry feed as well as the ad-
equacy of feed for the purpose that was 
produced and commitment to meet the re-
quirements of customers, manufacturing 
the right way from the first time and every 
time and matching the specified specifica-
tions.
Stages for development of quality in feed 
industry are Inspection, Quality control, 
Quality assurance and Total quality man-
agement.

7. Importance of water percent in poultry 
meat in evaluating product quality

Prof. Dr. Ezz Eldin A. Babeker
Poultry meat grading is intended to clas-
sify poultry meat according to conditions 
and characteristics related to quality using 
Grading standards

• Carcass: Conformation, Fleshing, 

Fat covering, Feathers, Exposed 
flesh, cuts, tears, broken bones, 
Discolorations, flesh blemish, bruises 
and Freezing defects.

• water content:
Natural water which concentrated in the 
muscles before and after slaughter.
Retained water which sucked by poultry 
meat and remained in the finished product 
when prepared for cooking..

8. First week of breeders chicks 

Eng. Ahmed A. El-Skout
The first week of chicks life is critical and 
very important for poultry producers as it 
affects chick performance in general, be-
cause the exit of the chicks from the hatch-
ery should be done very carefully, as day 
old chicks are very sensitive to any abnor-
mal environmental conditions as well as 
and any stress during this critical time.
Under un favorite conditions the risk of 
diseases and death increases and body 
weight homogeneity will not achieved.
The surrounding conditions affect 75% 
of the chicks performance which include: 
(Water - Feed - Temperature - Relative Hu-
midity - Lighting - Density
Accommodation - litter management - ven-
tilation).

Main topics - Issue No. 19
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1.	 Pigeons	and	Avian	Influenza

Prof. Dr. Salah S. Abdel Rhaman
In this article the report of the Department of 
Environment, Food and rural Development 
in the European Union of March 2017 and 
some researches related to it are discussed 
to answer the following questions.

• What is the potential risk of spreading 
the disease by racing pigeon within 
the country?

• What is the potential risk of introduction 
of the disease by racing pigeon, 
when they return back from outside 
countries?

• What is the potential risk of introducing 
the disease to backyard poultry when 
contacting with racing pigeon or other 
types of pigeons (meat type and wild 
pigeons)?

The report recommend that:

• Risk factor for transmitting or 
spreading avian influenza virus From 
racing pigeon to poultry is low, but It is 
better to breed pigeons far from other 
poultry.

Dr. Hany M. Sheta
Extensive use of currently available vac-
cines, strict quarantine combined with rapid 
diagnostics and biosecurity, and stamp-
ing out and other containment measures 
seem to keep ND under control in devel-
oped countries. However, as evident from 
the multiple outbreaks occurring worldwide, 

current vaccination strategies are not fully 
efficacious under different environmental 
conditions and the development of new 
concepts for vaccine generation are need-
ed. To enhance the efficacy of vaccines and 
to improve the immune responses induced 
by them, investigation of innovative ap-
proaches together with the development of 
safe and novel strong adjuvants are neces-
sary. Future ND vaccine systems that allow 
rapid development to target emerging NDV 
strains, and enable design of multiplexed 
vaccines, will have advantage over current-
ly existing vaccines.

4.	Scientific	facts	of	light	(Part	-2)

Prof. Dr. Tark A. obied
 In this article the author continued in brief 
discussion the following scientific terms 
which described the relationship between 
light and reproduction: 

• Light intensity and perception of 
photoperiodism

• Photorefractoriness

• Age of birds and their response to 
photostimulation

• Photoperiodism and sexual maturation

• Photostimulation

5. Nutritional value of eggs

Ghada Z. Eid.
In this article the author mentioned the nu-
trional value of egg.
As there is no direct link between chick in-

Main topics - Issue No. 19
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Prevention	and	control	of	highly	pathogenic	avian	influenza	
is	 a	 joint	 responsibility	 of	 the	 government	 and	 the	 private	
sector.	As	the	private	sector	is	the	main	investor	in	the	poultry	
industry,	it	requires	partnership	with	the	government	to	ensure	
that it can manage disease risks and report outbreaks to 
competent authorities in a timely manner.

				Since	private	sector	employees	are	the	implementers	and	
beneficiaries	of	risk	management	and	control	measures,	 their	
participation must be based on strategies and key roles to be 
implemented	in	order	to	be	effective	in	controlling	disease.

				The	behavior	of	actors	involved	in	combating	HPAI	is	influenced	by	factors	
associated	 with	 the	 interaction	 between	 the	 nature	 of	 bird-related	 activities,	
the	nature	of	the	disease	and	the	risk	of	transmission,	the	nature	of	the	control	
measures	and	how	they	are	implemented,	and	is	also	influenced	by	the	practices,	
incentives	and	capacities	of	actors.

    Understanding the person›s awareness, attitudes, practices and perceptions 
of	 risk	 is	 a	 necessary	 step	 in	 determining	 the	 cost-effective	 measures	 to	 be	
adopted.	 Knowledge	 of	 the	 behavior	 of	 farmers	 and	 entrepreneurs	 is	 critical	
to	understanding	 their	behavior	 in	 implementing	disease	prevention	measures,	
controlling	their	spread	and	maximizing	the	effectiveness	of	programs.

The	 effectiveness	 of	 implementation	 of	 general	 measures	 for	 disease	
prevention	 and	control	has	 also	been	 shown	 to	be	dependent	on	 the	 extent	 to	
which	 stakeholders’	 behavior	 and	 response	 to	 disease	 prevention,	 effects	 and	
economic	 incentives	 are	 recognized	 and	 responded	 to,	 as	 shown	 in	 cases	 of	
infectious	diseases	in	animals.

Since	 disease	 control	 measures	 are	 often	 influenced	 by	 special	 strategies	
developed	at	the	farm	level	by	individuals,	as	well	as	at	the	level	of	integrated	
companies	 or	 at	 the	 national	 level	 by	 stakeholders,	 the	 key	 to	 success	 in	
controlling	disease	is	often	the	collective	participation	of	these	Value	chain	for	
the	better	 implementation	of	 control	 and	prevention	measures	 and	 to	mitigate	
their economic impact and maintain industry growth and sustainability.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah










