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إفتتاحية العدد
ت���ع���ظ���ي���م ال���ث���ق���ة ف��ي 
بصفة  الوطنية  منتجاتنا 
ال��دواج��ن  ومنتجات  عامة 
ال��م��ح��ل��ي��ة ب��ص��ف��ة خ��اص��ة 
نجاح  أسباب  أهم  من  يعد 
الدواجن  صناعة  وتوطين 

في عالمنا العربي.
تعزيز  أهمية  وتكمن 
ثقة المستهلك في منتجات 
لما  ال��م��ح��ل��ي��ة  ال����دواج����ن 
من  الصناعة  هذه  تواجهه 

منافسة عالمية على كافة المستويات ومن كافة أنحاء 
العالم.

ومن أهم عوامل تعزيز ثقة المستهلك في المنتج 
خالل  م��ن  بمنتجة  المستهلك  ارت��ب��اط  ه��و  المحلي 
العالمات  تعتبر  حيث  للمنتج،  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة 
مجال  ف��ي  للشركات  االس��اس��ي��ة  ال��واج��ه��ة  التجارية 
الناجح  العمل  يمكن  ال  التي  التسويقية  االت��ص��االت 
من  المستهلك  تمكن  التجارية   فالعالمات  بدونها. 
تمييز منتجات شركته المفضلة عن منتجات الشركات 
الحصول  للمستهلك  يضمن  مما  المنافسة،  االخ��رى 
المقلدة،  أو  مغشوشة  الغير  األصلية  المنتجات  على 
المنتجة على تسويق سلعها على  كما تساعد الشركة 

نحو أفضل.
ويجب أن ال يقتصر مفهومنا الستخدام العالمات 
والشركة فقط،  المنتج  لنوع  تحديد  كأدوات  التجارية 
للجودة  وهام  أساسي  كونه ضمان  ذلك  عن  يزيد  بل 
المتواصلة، فالمستهلك الذي يطمئن لجودة منتج معين 
التي  الجودة  عن  بحثا  المنتج  ذلك  ش��راء  على  يثابر 

يتوقعها من العالمة التجارية التي يحملها. 
التسويق  لقطاعات  ينبغي  المنطلق  ه��ذا  وم��ن 
والبحث والتطوير في شركات الدواجن المحلية سواء 
التجارية  الكبيرة منها أن تولي العالمات  الصغيرة أو 
العالمة  اختيار  على  جيًدا  وتحرص  أكثر،  اهتماما 
التجارية المناسبة من حيث التصميم واالخراج بحيث 
أيًضا  يجب  كما  العمالء،  وعقول  قلوب  على  تستحوذ 
مكانتها  على  الحفاظ  في  ترغب  التي  الشركات  على 
السوق  تراقب  أن  الخارجي  أو  المحلي  السوق  في 
من  التجارية  عالمتها  حمايه  على  وتعمل  باستمرار 
االستغالل أو االنتفاع بها من قبل الغير بطريقة مضللة 

أو غير سليمة تؤثر على مكانة الشركة في السوق.
تشهده صناعة  الذي  التطور  من  الرغم  وعلى     
فأن  السعودية  العربية  المملكة  في  حالًيا  الدواجن 
محيطنا  في  المعروفة  المحلية  التجارية  العالمات 
في  ن��رى  أن  ون��أم��ل  ج���داً،  قليلة  وال��ع��رب��ي  الخليجي 
المستقبل القريب ظهور العديد من العالمات التجارية 
بالبنان  إليها  يشار  الدواجن  من  المحلية  لمنتجاتنا 
تغزو أسواق العالم متحدثة عن كفاءة وجودة منتجاتنا 

ومهارة منتجينا.
رقم اإليداع: 1436/2٩12 ردمد: 1658-6٩80
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تهدد  الدواجن  أوبئة  الكثير من   
حاليا وبشكل خطر االنتاج االقتصادي 
المثال ال  ومنها علي سبيل  للدواجن 
الحصر مرض انفلوانزا الطيور شديد 
 Highly pathogenic avian الضراوة
المخيف  ال��وح��ش  ذل��ك   influenza
كل عام  الدواجن  م��زراع  يهدد  ال��ذي 
فادحة  اقتصاديه  بخسائر  متوعدا 
من  كبيرة  أعداد  من  التخلص  نتيجة 
او  االصابة  نتيجة  الدواجن  قطعان 
االصابة  انتقال  من  التخوف  نتيجة 
التي  القاتلة  التهديدات  علي  فضال 

وحياة  صحة  علي  خطورتها  تنصب 
االنسان الذي يكون قابال للعدوي من 
التي  للمرض  القاتلة  العترات  بعض 
الجائحة  فبعد  االن��س��ان  تصيب  قد 
الهائلة للمرض في الواليات المتحدة 
االمريكيه ابان عام 2015 تاتي العديد 
من التفشيات بهذا المرض في اواخر 
عام 2016 واوائل عام 201٧ لتضرب 
قطعان الدواجن في العديد من دول 
اوربا واسيا باالضافة إلى الدول التي 
من  للعديد  تتعرض  زال��ت  وما  كانت 
تفشيات هذا المرض في افريقيا منذ 

عدة سنوات مضت مثل مصر.
ان ضربنا للمثال بمرض انفلوانزا 
 Highly ال���ض���راوة  ش��دي��د  ال��ط��ي��ور 
ال   pathogenic avian influenza
خطورة  أو  قيمة  م��ن  تقليال  يعتبر 
ب��اق��ي أوب��ئ��ة ال���دواج���ن م��ث��ل م��رض 
 Infectious االلتهاب الشعبي المعدي
bronchitis )IB( او مرض النيوكاسل 
لخطورة  وإنما   Newcastle disease
وتعدد  ضراوته  وش��دة  المرض  ه��ذا 
علي  فضال  وانتقالة  انتشارة  ط��رق 
يفرضها  ال��ت��ي  الكبيرة  ال��ت��ه��دي��دات 

أحدث الوسائل للسيطرة 
على تفشي أوبئة الدواجن

الدواجن  في صناعة  البيض  وإنتاج  الالحم  الدواجن  إنتاجية  في  كبيرة  زي��ادات  الماضي حدثت  القرن  نصف  في 
العالمية حيث قد أدي التآزر بين مجموعه من األنشطة الرئيسية في مجال تربية الدواجن بشكل تجاري مثل انشطة 
التربية والتشخيص والسيطرة  الوراثة وكذلك تحسين برامج  الدواجن والسكن والتغذية وتطبيق علم  ادارة قطعان 
على األمراض إلى احراز تقدم كبير في انتاجية قطعان الدواجن التجارية، ولكن من بين كل هذه العناصر األساسية، 
تظل الصحة واالمراض المختلفة للدواجن وخاصة الوبائية منها هي األقل قابلية للتنبؤ حيث أن اوبئة الدواجن هي 
تلك االمراض المعديه التي تتميز بسرعة انتشارها وما تحدثه من اضرار صحيه واقتصاديه جسمية )غالبا ما تكون 
سريعة وفجائية( وان من أهم طرق السيطرة علي هذه االمراض هو محاولة منع انتقالها قدر االمكان سواء داخل 
المزرعة بين العنابر المختلفة أو ما بين المزارع المتجاورة وذلك امال في الحد من االضرار الصحية واالقتصادية 

التي قد تتسبب فيها تلك االمراض.

د/ هاني محمد شتا 
دكتوراه - أخصائي الوبائيات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكه العربية السعوديه
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ع��ل��ي م��س��ت��وي ال�����دول م��ه��م��ا ك��ان��ت 
عن  م��زارع��ه��ا  ف��ي  السيطرة  درج���ة 
 Biosecurity الحيوي  االم��ن  طريق 
انتشار  من  الحد  ط��رق  من  وخالفة 
المنظمات  علي  ف��رض  م��ا  ال��ع��دوي 
الصحيه العالميه مثل منظمة الصحة 
الحيوانية OIE وغيرها من المنظمات 
اطالق اشارات التحذير لجميع الدول 
لكي تقوم برفع درجة اليقظة الوبائية 
وال��ت��رص��د ض��د ه���ذا ال��م��رض وه��و 
العلماء  م��ن  الكثير  ح��دي  م��ا  ايضا 
خاصة في مجال منع انتشار العدوي 
Infection control او السيطر على 
إلى   Epidemics control االوب��ئ��ة 
البحث عن كل ما هو جديد في هذه 
المجاالت في محاولة جاده للحد من 
انتشار مثل هذه التفشيات المرضيه 

والسيطرة عليها.
الطرق في  إلى أحدث  التطرق  وقبل 
الدواجن  أوبئة  انتشار  مكافحة 
نلقي  ان  ال��واج��ب  م��ن  ان��ه  اري 
هذه  انتقال  مصادر  علي  الضؤ 
بئية  داخ���ل  المحتمله  ال��ع��دوي 
م�����زارع ال����دواج����ن واه�����م ه��ذه 

المصادر هي:

الزائرين  االنسان: سواء كان من   .1
ال��ع��م��ال في  م���ن  او  ل��ل��م��زرع��ه 
ال���م���زارع ال���م���ج���اورة ل��ل��م��زرع��ه 
ح��ي��ث ي��ع��ت��ب��ر ه����ؤالء او ك��ذل��ك 
لبيئة  ال��م��خ��ال��ط��ي��ن  ال��ب��ش��ر  ك��ل 
انتقال  أهم مصادر  المرزعه من 
العدوي المرضيه سواء بانفسهم 
والمعدات  االدوات  خ��الل  اوم��ن 
في  المستخدمة   equipment

المزرعه.
جلبها  يتم  قد  والتي  ال��دواج��ن:   .2
إلى المزرعه سواء كانت صيصان 
الطيور  طريق  ع��ن  او  ي��وم  عمر 
العديد  تنقل  قد  التي  المهاجرة 
م��ن ام����راض إل���ى داخ���ل م���زراع 
اختالطها  ح��ال��ة  ف��ي  ال���دواج���ن 
داخل  تربيتها  يتم  التي  بالطيور 

المزرعه.
ض��ع��ف ال��م��س��ت��وي ال��ص��ح��ي في   .3
فان   :poor sanitation المزرعه 
عدم التقيد باجراءات منع العدوي 
 biosecurity ال��ح��ي��وي  واالم���ن 
المسببات  إل��ى دخ��ول  ي��ؤدي  قد 
داخ��ل  إل��ى  المختلفه  المرضيه 

او خ��روج هذه  ال��دواج��ن  مزرعة 
جائحة  ح��دوث  ح��ال  المسببات 
متسببة  المزرعه  داخ��ل  مرضيه 
في احداث تفشي بهذا الوباء إلى 
المزارع المجاورة بهذه المزرعه.

ال��ع��دوي  م��ص��ادر  ف��ي  وبالتمعن 
والمخالطين  الزائرين  ان  نجد  هذه 
لبيئة مزرعة الدواجن من البشر لهم 
األه��م مصادر  يكن  لم  وان  أه��م  من 
السيطره  يمكن  العدوي حيث  انتقال 
اتباع  المصادر عن طريق  باقي  على 
اس��ل��وب دخ���ول ال��ك��ل وخ����روج الكل 
بالنسبة   all in system- all out
صارمة  اج��راءات  وفرض  للصيصان 
 Biosecurity لالمن الحيوي الوقائي
بالمزارع بينما يصعب فرض إجراءات 
والعمال  الزائرين  على  العدوي  نقل 
الدواجن  مزرعة  لبيئة  المخالطين 
وابتكار  الكتشاف  العلماء  ح��دي  ما 
وسائل اكثر فاعليه للحد من انتشار 
عدوي اوبئة الدواجن عن طريق هذا 

المصدر.
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ت��ب��ع... ث����ورة يف 
اوبئة  تفشي  يف  التحكم  م��ج��ال 

Be Seen, Be Safe الدواجن
علوم  ف��ي  العلميه  الحقائق  ان 
وبائية االمراض تقضي بأنه لتحقيق 
هدف االحتواء الفعال لتفشي جائحه 
الدواجن  م��زارع  اح��دي  في  مرضيه 
السريع  الصحي  الحجر  يجب فرض 
وهو  ال��ع��دوي  علي مصدر  وال��ص��ارم 
انتشار  ومنع  المصابة  المزرعه  هذه 
ال��م��زراع  ب��اق��ي  إل���ى  ال���ع���دوي منها 
ه��ذا  ي��ك��ون  ان  ع��ل��ي  ب��ه��ا  المحيطه 
وفاعليه  س��رع��ه  ب��اق��ص��ي  االح���ت���واء 
التحكم  عليه  يطلق  ما  وه��و  ممكنه 
 traffic control المرور  حركة  في 
التقليديه  ال��وس��ائ��ل  إل���ى  وب��ال��ن��ظ��ر 
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أو  الهاتف  باستخدام  حاليا  المتاحه 
رسائل البريد اإللكتروني للقيام بذلك 
نجد ان لها حدودها، وخصوصا في 
التحديد السريع لألفراد أو المركبات 
التي قد تنشر المرض حيث تالحظ 
ال��م��زرع��ة  اس��ت��خ��دام س��ج��الت  ان 
الحركة  لتتبع  الزوار  المتعلقة بسجل 
منها  طائل  ال  كونها  حد  إل��ى  بطيئة 
ما  هذا  الطوارئ  ح��االت  في  تقريبا 
تيم  الكنديين  بالمخترعين  ح��دي 
نيلسون وجويل سوتومايور إلى ابتكار 
انظمة جديدة لالمان الحيوي والتتبع 
عليها  اطلقوا  ال��دواج��ن  م���زراع  ف��ي 
ومعناها   Be Seen, Be Safe اس��م 
عبارة  وهي  ام��ان  في  تكن  مرئيا  كن 
الحيوي  لالمان  نظامين جديدن  عن 
حصلوا لها على براءة اختراع جديدة 
ولتحسين  األم����راض  تفشي  ل��وق��ف 
حماية صحة القطيع وقاموا بالتقدم 
االنجليزيه  البيطريه  للسلطات  بها 
بعد تجربتها بنجاح علي مدار فصل 

اون��ات��ري��و  مقاطعة  ف��ي  ك��ام��ل  ش��ت��اء 
بموطنهم كندا.

قبل الشروع في البدأ في تطبيق 
هذا النظام )كن مرئيا تكن امنا( يجب 
مزرعة  احداثيات  مسح  يتم  أن  اوال 
المحيطه  المزارع  وجميع  الدواجن 
التربية  اغ����راض  اخ��ت��الف  م��ع  ب��ه��ا 
ال��م��زارع وذل���ك بستخدام  ف��ي ه��ذه 
االقمار  عبر  الموقع  تحديد  أجهزة 
هذه  وباستخدام   )GPS( الصناعيه 
يتم  يتم رس��م خ��ارط��ه  االح��داث��ي��ات 
ويطلق  ال��م��زراع  مواقع  فيها  تحديد 
 )Geo-fencing( العمليه  هذه  علي 
الوقت  نفس  وفي  الجغرافي  السياج 
تكن  مرئيا  ك��ن  تطبيق  تحميل  يتم 
 encrypted BSBS( المشفر  امنا 
Be Seen Be Safe( علي الجواالت 
له  م��ن  لكل   smart phone الذكيه 
بزيارتها  وي��ق��وم  ب��ال��م��زرع��ه  ع��الق��ة 
بشكل منتظم مثل االطباء البيطريين 
ت��وزي��ع  م��ن��دوب��ي   veterinarians

 feed delivery persons االع��الف 
وما   salespersons البيع  مندوبي 
إلى ذلك من المترددين علي المزرعه 
وب��ه��ذا ت��ك��ون ك��ل أج��ه��زة ال��ج��واالت 
االجهزيه  او   smart phone الذكية 
زائر  بكل  المتصله   tablet اللوحيه 
التي  الشاحنات  في  او  المزرعه  في 
للعمل  جاهزه  المزرعه  علي  تتردد 
النظام وفور دخولها إلى السياج  في 
للمزرعه   ’geo-fencing‘ الجغرافي 
يتم تقفي اثرها الكترونيا ويتم تحية 
يتم  كما  الكترونيه  برساله  ال��زائ��ر 
المسئول  أو  المزرعه  صاحب  اخبار 
يتم  أن  )ع��ل��ي  ال��زائ��ر  ب��ق��دوم  عنها 
إلى  والزائرين  الزيارات  كل  تسجيل 
ليتم  النظام  علي  الكترونيا  المزرعه 
المسئول  دخول  بمجرد  استرجاعها 
عن المزرعه إلى النظام( حيث تقود 
الخاصه  المشفره  البيانات  قاعدة 
بتسجيل  آمنا”  تكن  “كن مرئيا  بنظام 
كل بيانات الزائرين لمدة عام بما في 
 visitor( للزائر  تعريفي  رق��م  ذل��ك 
 )farm ID( ورقم كودي للمزرعه )ID
وعدد الزيارات علي مدار العام وكذلك 
مستوي خطورة الزائر علي المزرعه 
ووقت   )a risk assessment level(
دخول الزائر ووقت خروجه كما اوضح 
مخترعوا النظام انه يحق للمسئولين 
والتحقق من  ال��دخ��ول  ال��م��زارع  ع��ن 
وذلك  الزائرين  وهويات  شخصيات 
حال حدوث اي طوارئ في المزرعه 
وذل��ك  وب��ائ��ي��ة  مرضيه  جائحة  مثل 
حركته  علي  والسيطرة  تتبعه  بهدف 
ح��دوث  حالة  ف��ي  ان��ه  كما  وانتقاله 
الجائحة المرضيه يقوم النظام بعمل 
اختالف  علي  للزائرين  فوري  تحليل 
لبيانات  انواعهم مستخدما تحليالت 
وسرعة  ال��ري��اح  سرعة  منها  دقيقة 
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السيارات والحركه واالماكن المتوقع 
ال��وص��ول ال��ي��ه��ا ودرج����ات ال��ح��رارة 
خارطه  رسم  بهدف  وذلك  والرطوبة 
متوقعه النتقال المرض من المزرعة 
المختلفة االخ��ري كما  ال��م��زارع  إل��ى 
المزارع  عن  المسئولين  اع��الم  يتم 
للتحكم  تحذيرية  برسائل  والزائرين 
في حركتهم وتشديد اجراءات االمن 
الحيوي الخاصة بهم وفرض الحجر 
اقتضي  مزارعهم حال  على  الصحي 

األمر ذلك.
مرئيا،  »ك��ن  نظام  تعميم  تم  قد 
خالل  بكندا  أونتاريو  في  آمناً  تكون 
أكثر  بمشاركة  وذل��ك  الشتاء،  فصل 
من 800 مزرعة داخل سياج جغرافي 
وأكثر من 1200 شخص والمركبات. 
حيث اصبح كل منتج للدواجن سواء 
ال��ب��ي��اض او ال��الح��م ب��االض��اف��ة إلى 
المنطقة  في  ال��دواج��ن  مربي  اتحاد 
بتمويل  وذل����ك  ال��ن��ظ��ام  م���ن  ج����زاء 
وات��ح��اد  ك��ن��دا  حكومة  م��ن  مشترك 
هذا  انجاح  هدف  لتحقيق  المنتجين 
ناجحة  الية  إل��ى  وال��وص��ول  النظام 
لالنذار المبكر والتحكم في االمراض 
 Farm عليها  وال��س��ي��ط��رة  ال��وب��ائ��ي��ة 
 Health Monitor - early warning

system for outbreaks

ب����وادر طيبة   وب��ال��ف��ع��ل ظ��ه��رت 
النظام  ه��ذا  اس��ت��خ��دام  ف��ي  للنجاح 
قطاعات  باقي  علي  تطبيقة  وج��اري 
تطويره  ب��ه��دف  ال��ح��ي��وان��ي  االن��ت��اج 
وال��وص��ول ب��ه إل��ى ح��د م��ن الكمال 
تظهر  وق��د  اه��داف��ه  تحقيق  يسهل 
اصدارات حديثة لهذا التطبيق اكثرر 
تطورا ونجاحا من االصدار االول كما 
نوعيات  اهم  مع  متوافق  التطبيق  ان 
 BlackBerry, مثل  الذكيه  للهواتف 

.Android and IOS

ال��ت��خ��ل��ص اآلم����ن م���ن ال���دواج���ن 
)Mass killing(

في  مرضيه  جائحة  حدوث  عند 
اح��دي م��زارع ال��دواج��ن وخاصة اذا 
االمراض  احد  نتجية  االصابة  كانت 
الوبائية سريعة االنتشار تظهر مشكلة 
عن  المسئولين  ام��ام  وملحه  كبيرة 
الثروة  عن  المسئولين  او  المزرعة 
وهي  اال  المنطقة  هذه  في  الداجنة 
من  واالم��ن  السريع  التخلص  كيفية 
الطيور النافقه او الطيور التي يشتبه 
الوبائي  المرض  بهذا  اصابتها  في 
واتخذ بحقها بالتخلص االمن قرار او 
ما يطلق عليه باالعدام او القتل لكل 
 Mass بالمزرعه  الموجوده  الدواجن 
 Mass depopulation or killing
وعلي مر االزمنه كانت هناك العديد 
الطيور  االمن من  التخلص  من طرق 
ولكن بعض هذه الطرق القت الكثير 
من االنتقاضات سواء لتكلفتها العاليه 
االمكانيات  العديد من  او الحتياجها 
لعدم  او  ال��ب��ش��ري��ه  او  ال��ل��وج��س��ت��ي��ه 

الرفق  حقوق  الشتراطات  موائمتها 
بالحيوان ما حدي بالعلماء إلى ابتكار 
طريقة القتل باستخدام الرغوة لخنق 
 suffocated with FOAM الطيور 
الطريقة  ه���ذه  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  وت���م 
بنجاح في التخلص االمن من ماليين 
الطيور  بانفلوانزا  المصابه  الطيور 
الجائحة  ابان  المتحده  الواليات  في 
هذه  القت  حيث   2015 عام  الكبيرة 
المسئولين  اس��ت��ح��س��ان  ال��ط��ري��ق��ة 
بالواليات  البيطرية  ال��خ��دم��ات  ف��ي 
المتحده والذين وجدوا هذه الطريقة 
ه��ي االك��ث��ر رف��ق��ا ب��ال��ط��ي��ور وك��ذل��ك 
القطعان  م��ن  التخلص  ف��ي  االس���رع 
مناسبتها  وك���ذل���ك  ال���ع���دد  ك��ب��ي��رة 
لطبيعة المرض الخطرة وكونه قابال 
 zoonotic disease للعدوي لالنسان
اعدام  في  الطريقه  هذه  مكنة  حيث 
بالطريقة  تربي  التي  الطيور  ماليين 
كانت  سواء   floor rearing االرضيه 
من الدجاج او الرومي كما اثبتت هذه 
التخلص  في  كبيرا  نجاحا  الطريقه 
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من الطيور التي تم تسكينها في عنابر 
غير مناسبة من حيث االنشائات.

جهاز  علي  الطريقه  هذه  تعتمد 
يستخدم كموتور لتكوين الرغوه والتي 
مركز  هي  اولهما  نوعين  منها  يوجد 
هو  والثاني  الحرائق  مكافحة  رغ��وة 
مواد  من  المياة  علي  معتمده  رغ��وة 
توليدها  يتم  المياه  في  للذوان  قابلة 
 foam عن طريق هذا المولد للرغوة
طريق  عن  توزعيها  ويتم   generator
لتكون   foam nozzles الرغوة  فوهة 
لتغطي   blanket بالبطانيه  يشبه  ما 
ال��ط��ي��ور م��ان��ع��ة ع��ن��ه��ا األك��س��وج��ي��ن 
ومتسببة في اختناقها وموتها السريع 

والهادئ في ذات الوقت.
التطهير باستخدام تقنيات 
 Nanosilveral النانوسيلفر

Disinfection

مع  للتعامل  طريقيتن  عن  تكلمنا 
الجائحة المرضيه في مزارع الدواجن 
اولها تهدف إلى سرعة التنبؤ السريع 
احتوائها  ومحاولة  المرضيه  بالبؤرة 
السريع  التخلص  تتناول  واالخ���ري 
الصحي اآلمن من الطيور في البؤره 
الطرق في  إح��دي أح��دث  إل��ى  نأتي 
البؤرة  في  ال��وب��اء  آث��ار  من  التخلص 
اهم  واح��دة من  المرضيه عن طريق 
عالم  في  وتعقيدا  اهمية  العمليات 
التطهير  وه��ي  اال  ال��دواج��ن  تربية 

.disinfection

المرضيه  الجائحة  ح��دوث  بعد 
 disinfection التطهير  دور  ي��ات��ي 
من  التخلص  في  ال��دواج��ن  لمزرعة 
ومسبباته  ال��وب��ائ��ي  ال��م��رض  اث����ار 
حماية  ب��ه��دف  وذل���ك   pathogens
العدوي  تكرار  من  نفسها  المزرعه 
ف��ي ال����دورات ال��ق��ادم��ة وك��ذل��ك منع 

 pathogens المرضي  المسبب  هذا 
من االنتقال إلى مزارع اخري وتكون 
عملية التطهير الجيد بمعني التخلص 
ال��م��س��ب��ب��ات  م���ن   %100 ن��س��ب��ة  م���ن 
نجاح  في  السر  كلمة  هي  المرضيه 
انتقال  ومنع  الجديدة  التربية  دورات 

المسببات المرضيه.
توجد هناك ثالثة عوامل رئيسية 
المناسب  المطهر  اختيار  في  تتحكم 
الستخدامه داخل مزارع الدواجن في 
واسع  كونه  وهي  اال  التطهير  عملية 
Wide-spectrum أي يمكنه  الطيف 
المسببات  أن���واع  ك��ل  م��ن  التخلص 
المرضيه قدر اإلمكان على اختالف 
الخ(  وفيروسيه...  )بكتيريه  أنواعها 
للبيئة  صديقا  ي��ك��ون  أن  يجب  كما 
المستطاع  ق���در  ل��ه��ا  م��ل��وث��ا  وغ��ي��ر 
 Environmentally friendly
يتمتع بدرجة عاليه  ان  وأخيرا يجب 
له  للمستخدمين  بالنسبة  االمان  من 
القائمين  المختصين  او  العمال  من 
 Harmless to التطهير  عملية  علي 

.the user

 Nanosilveral تقنيه النانوسيلفر
في  المستخدمه  ال��م��واد  اح��دث  من 
لها  ان  وج��د  حيث  التطهير  م��ج��ال 
حيث  من  الطيف  واسعة  خصائص 
القادرة  المرضيه  المسببات  مختلف 
انها صديقة  كما  منها  التخلص  علي 
مسرطنه  اثار  لها  )ليس  للبيئة  جدا 
لالجنة  ماسخه  او   carcinogenic
teratogenic او مسببة الي حساسية 
للجهاز  س���واء   allergic effects
التنفسي او الجلد( وعالوة على ذلك 
الحقل  في  للغاية  فعال  مطهر  يعتبر 
المضادة  خصائصه  بسبب  وذل���ك 
 anti-corrosive properties للتآكل 
مسببات  م��ق��اوم��ة  ت��ط��وي��ر  وع����دم 

 ،pathogens resistance األم��راض 
معدنية  ق��اع��دة  وج����ود  ع��ن  ف��ض��ال 
mineral and non- كيميائية وغير 

علي  وم��ح��اف��ظ��ا   chemical base
درج��ات  من  كبير  م��دي  في  فاعليته 
 wide pH range الحموضه المختلفه
ومقاومة جيدة للرطوبة والحرارة، ما 
يؤكد ان المطهرات بتقنية النانوسيلفر 
NANOSILVERAL يمكن أن تكون 
الكيماوية  للصناعات  مناسبا  بديال 

للمطهرات.
اجريت  ال��ت��ي  العلميه  االب��ح��اث 
سيلفر  النانو  بتقنية  المطهرات  علي 
اثبتت كفائتها   NANOSILVERAL
من  التخلص  في  العاليه  وفاعليتها 
وفي  المرضيه  والمسببات  الجراثيم 
الملوثات  من  عاليه  كثافة  وجود  ظل 
 organic gaseous ال��ع��ض��وي��ه 
contaminants حيث تم استخدامها 
طريق  عن  الدواجن  انتاج  مجال  في 
ت��ج��رب��ت��ه��ا ف���ي ب��ع��ض ال��م��ف��رخ��ات 
ال��م��ع��روف  م���ن  وال���ت���ي   Hatchers
من  ع��ال��ي  مستوي  إل��ى  تحتاج  ان��ه��ا 
التطهير كما تلقت المطهرات بتقنية 
 NANOSILVERAL النانوسيلفر 
على العديد من شهادات االستحقاق 
من عدة مؤسسات طبية في عدة بلدان 
ليتم استخدامها  العالم  علي مستوي 
كمطهر فعال للغاية في جميع األماكن 
علي  والسيطرة  العدوى  منع  بهدف 
وبناء  المرضيه  والمسببات  الجراثيم 
علي العديد من االبحاث واراء العلماء 
والممارسيين فانه ينتظر هذه التقنية 
مستقبل واعد كأحد اهم المطهرات 
ال��ب��ي��ط��ري حاليا  ال��ط��ب  ف��ي ع��ال��م 

ومستقبال.



صري شركة مزارع الوادي للدواجن 
حل

الوكيل التجاري وا
س: ٠١١٢١٤٤٣٤٤  

ض ١١٤١١ - هاتف: ٠١١٨١٠٤٧٩٨ فاك
ص.ب ٤٠٩٣٨ الريا

اململكة العربية السعودية 
  alw

adi@
alw

adipoultry.com :بريد الكتروني
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1- عن طريق البيض
بعض امراض الدواجن كاالسهال 
والسالمونيال  والميكوبالزما  االبيض 
تنتقل من االمهات المريضه أوالحامله 
للعدوى الى الجنين وهو مازال داخل 
حامال  أو  مريضا  ليفقس  البيضة 

للمرض.
ليس  أو طحنه  البيض  أكل قشر 
مخاطر  يحمل  ب��ل  للصحة،  مفيدا 
وخاصة  األم����راض،  ان��ت��ق��ال  أهمها 
في  موجودة  تكون  التي  السالمونيال 
وفي  قشرته  على  ال��م��ل��وث  البيض 
بعض  في  الطيور  وإنفلونزا  داخله، 

البيض  قشر  ألن  وذل���ك  ال��ح��االت، 
عادة ما يكون ملوثا بإفرازات الطيور 
من  الفيروس  تحمل  والتي  وبرازها، 

الطائر المصاب.
2- عن طريق معامل التفريخ

ان  يمكن  المريضه  الكتاكيت  ان 
السليمة  للكتاكيت  ال��ع��دوى  تسبب 
داخ��ل  تواجدهم  اث��ن��اء  الفقس  عند 
المفقسات وأهم هذه االمراض مرض 
والسالمونيال  إى كوال  السره,  التهاب 
وغيرها ,, وذلك من خالل الفقاسات 
وع��دم  الجيد  التطهير  ع��دم  نتيجة 

استخدام المطهرات الالزمة.

3 – انتقال العدوى عن طريق اله��واء 
وخصوصاً  االم���راض  م��ن  كثيراً 
االمراض التنفسيه تنتقل من الطيور 
عن  السليمه  الطيور  ال��ى  المصابه 
الرزاز  مع  ميكروباتها  انتشار  طريق 
السعال  أو  العطس  مع  منها  الخارج 
العنبر  داخ��ل  ال��ه��واء  ف��ى  تنتشر  ث��م 
التهويه  عمليات  م��ع  كذلك  وت��خ��رج 
اخرى  طيور  الى  لتصل  الخارج  الى 
م��زارع  أو  قريبه  عنابر  ف��ى  سليمه 
المسافة  تقل  أال  يجب  لذا  مجاوره. 
بين كل عنبر وأخر عن 20 متر وعن 
متر  كيلو   1 عن  وأخ��رى  مزرعه  كل 

طرق انتشار العدوى
بين مزارع الدواجن

تتعدد طرق انتشار أمراض الدواجن فنجد منها ما يتعلق بالطائر نفسه أو البيئة المحيطة به من غذاء وماء وهواء 
ومعدات وأفراد.. وغيرها وفيما يلى سنتحدث بايجاز شديد عن أهم وأخطر طرق نقل وانتشار األمراض البكتيرية 

والفيروسية بين مزارع الدواجن..

د. مصطفى محمود الشامي
مدير القسم البيطري بشركة التكامل - اململكة العربية السعودية
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عن  تنتشر  التى  االم��راض  أهم  ومن 
طريق الهواء مرض الكوريزا المعدى 
الشعب  والتهاب  ال��دواج��ن  وكوليرا 

الهوائيه وانفلونزا الطيور..
من  س��ي��اج  ب��زراع��ة  ينصح  ك��م��ا 
العالي داخل أسوار  الشجر األخضر 
ال��م��زرع��ة ي��ك��ون ب��م��ث��اب��ة واق����ي من 
الرياح التي تحمل األتربة واألمراض 
تكون  ذل��ك  على  وع���الوة   – المعدية 
مصدر تجديد أوكسجين المزرعة.. 

4- ع����ن ط���ري���ق ال���ع���ن���اب���ر ال��غ��ي��ر 
نظيفة.

ال��ع��ن��اب��ر  ت��ن��ظ��ي��ف  ي��ت��م  ل���م  اذا 

وتطهيرها جيداً قبل استقبال الطيور 
فى  مسبباً  تكون  قد  فإنها  الجديدة 
فيها.  اي��وائ��ه  عند  ال��دج��اج  ع���دوى 
والتطهير  التنظيف  ل��ع��دم  فنتيجة 
الجيد المستمر قد تتواجد مسببات 
بعض االمراض بشكل شبه دائم فى 
مصدراً  دائ��م��اً  وت��ك��ون  العنابر  ه��ذه 
لعدوى الطيور السليمة كما فى حالة 
م���رض ال��ج��م��ب��ورو وأم����راض اخ��رى 

كثيرة.
وتطهير  تنظيف  خطوة  فإن  لذا 
ال���م���زرع���ة ب��ي��ن ال������دورة واألخ�����رى 
من  ه��ي   – ج��دي��دة  بفرشة  وفرشها 

نقل  بها  نتفادى  التي  الخطوات  أهم 
إلى  القديمة  ال��ط��ي��ور  م��ن  ال��ع��دوى 
بالتفصيل  تحدثنا  وقد   ( الجديدة.. 
في عدد سابق من المجلة عن الطرق 
لمزارع  والتطهير  للتنظيف  المثلى 

الدواجن (..
5- ع���ن ط��ري��ق ف��ض��ات ال��ط��ي��ور 

)الزرق(
ك��ث��ي��راً م��ا ت��ف��رز ال��ب��وي��ض��ات أو 
الحويصالت المسببة لبعض االمراض 
م���ع ال�����زرق )م��خ��ل��ف��ات ال���دواج���ن( 
وبالتالى تتلوث الفرشه ومياه الشرب 
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والعالئق وتصبح مصدراً للعدوى مثل 
مرض الكوكسيديا واالسهال االبيض 
الى  الطريقة  بهذه  وتنتقل  والديدان 

الطيور السليمة..

6-ع������ن ط���ري���ق ال���ط���ي���ور ال��ب��ري��ة 
وبعض احليوانات..

حامله  تكون  البريه  الطيور  معظم 
تصاب  ان  دون  االم��راض  من  لكثير 
وميكنها نقل املرض الى طيور اخرى 
ب��امل��رض  األخ���ي���رة  ل��ت��ص��اب  سليمه 
فترة  فى  التي  الطيور  بعض  وكذلك 
نقاهه من بعض االمراض تكون خالل 
فى  كما  للعدوى  مصدراً  الفترة  هذه 

حالة الكوليرا والكوريزا وغيرها.

أي��ض��اً عن  وق��د تنتقل ال��ع��دوى آل��ي��اً 
والقوارض  والباعوض  الذباب  طريق 

كالفئران والكالب والقطط

7- عن طريق األفراد واملعدات..
املرض  نقل  فى  اآللية  الوسائل  هذه 
يقصد بها النقل امليكانيكى للميكروب 
وقد يكون الناقل للمرض هنا االنسان 
املتعاملني  األشخاص  كل  يشمل  وهو 
ف��ى م��ج��ال ال���دواج���ن م��ث��ل ك��ل من 
الدواجن  وتسويق  بإنتاج  عالقة  له 
ك��األط��ب��اء ال��ب��ي��ط��ري��ني وامل��ه��ن��دس��ني 
امل��زارع...  وزوار  والعمال  الزراعيني 
ال��ع��دوى  حمل  ميكنهم  ف��ه��ؤالء  ال���خ، 
من مكان مصاب الى أخر سليم. كما 

ميكن أن تنقل العدوى آلياً عن طريق 
لم  التى  امللوثة  والتجهيزات  املعدات 
من  تنتقل  والتى  جيداً  تطهيرها  يتم 
الى  عنبر  من  أو  أخ��رى  ال��ى  مزرعة 
البيض  وم��ص��اي��د  ك��األق��ف��اص  عنبر 
والسيارات  العلف  وأجولة  واملوازين 
و...  التدفئة  وأج��ه��زة  وال��ش��اح��ن��ات 

الخ...

ل�����ذا ن��ن��ص��ح ب��ت��خ��ص��ي��ص م��ك��ات��ب 
ومستودعات خارج املزرعة الستقبال 
واألدوي��ة  العلف  واستقبال  الضيوف 
عن  املستطاع  ق��در  بعيدا   – وخالفه 

قطيع الدواجن..
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أنواع اإلختبارات السيرولوجية:
 يوجد نوعان:

 Classical( اإلختبارات التقليدية )1(
Test( وتشمل اآلتي:

ال���ت���الزن  ت��ث��ب��ي��ط  إخ���ت���ب���ار   -1
يستخدم   )Test HI( الدموي 
ف���ي ال��ك��ش��ف ع���ن األم����راض 
لها  التي  والبكترية  الفيروسية 
ال��دم  ك��ري��ات  تجليط  خاصية 
مرض  مثل  للطيور  ال��ح��م��راء 
إلتهاب   ،)ND( ال��ن��ي��وك��اس��ل 

ال��ش��ع��ب ال��ه��وائ��ي��ة ال��م��ع��دي 
 ،)AI( الطيور  إنفلونزا   ،)IB(
ظ���اه���رة إن���خ���ف���اض ال��ب��ي��ض 
)EDS( ومرض المايكوبالزما 

.)MG&MS(
إخ��ت��ب��ار ال��ت��ج��ل��ط ال��س��ري��ع   -2
على  إج����راؤه  يمكن   )RPA(
عن  للكشف  ال��دم  أو  السيرم 
مثل  ال��ب��ك��ي��ت��ري��ة  األم�������راض 
والمايكوبالزما،  السالمونيال 
خالل  النتيجة  معرفة  يمكن 
دق��ي��ق��ت��ي��ن ف��ق��ط م���ن إج����راء 

اإلختبار.
 AGP( 3- إختبار ترسب األغار
اإلنتشار  إختبار  أو   )TEST
يستخدم  ال��م��م��ن��ع:  ال��ه��الم��ي 
ف���ي ال��ك��ش��ف ع���ن األم����راض 
الفيروسية والبكترية على حٍد 
الجمبورو،  م��رض  مثل  س��واء 

الماريك والسالمونيال.
 SN( المصل  ت��ع��ادل  4-إخ��ت��ب��ار 
test( ويستخدم في المختبرات 
والمجهزة  الكبيرة  المركزية 
اإلختبار  ه��ذا  جيداً،  تجهيزاً 

اإلختبارات السيرولوجية 
ألمراض الدواجن

Serological Tests Of Poultry Diseases

اإلختبارات السيرولوجية
من الوسئل المهمة جدا” في التشخيص األولي ألمراض الدواجن وتنبع أهميتها من اآلتي:

1- سرعة الحصول على النتائج
2- سهولة إجرائها بتجهيزات مختبرية بسيطة في أغلب األحيان

3- بعضها يمكن إجرآؤه أحيانا« في الحقل بعيدا« عن بيئة المختبر
Conception Of Serology ما هو مفهوم طريقة السيرولوجي

المرض،  لذلك  المسبب  أو طفيل(  فيروس  أو  )بكتريا  الغريب  الجسم  مع  ما  لمرٍض  المضادة  األجسام  تفاعل  هو 
النقاهة  فترة  في  مضادة  أجسام  أو  للمرض  الحاد  الطور  في  التكوين  حديثة  تكون  أن  يمكن  المضادة  واألجسام 

)Convalescence( بعد مرور عدة أسابيع على اإلصابة بالمرض الفيروسي أو البكتري.

بقلم: د.برهان الدين املكي عبد الرحيم
مدير اخلدمات الفنية البيطرية - شركة تأصيل الدواجن – حائل -الرياض
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طوياًل للحصول  يستغرق وقتاً 
أنه  على  ع��الوة  النتائج  على 
يستخدم  لذلك ال  مكلف جداً 
التشخيصية  المختبرات  في 
نوعى  إختبار  لكنه  الصغيرة 
عترة  نوعية  ويحدد  جداً  مهم 

المرض الفيروسي.
 Novel( الحديثة  اإلخ��ت��ب��ارات   )2(
Tests( وتتمثل في إختبار اإلليزا 
من  أنواع  ثالثة  وهنالك   )Elisa(

:)Elisa( اإلليزا
اإلل����ي����زا غ��ي��ر ال��م��ب��اش��رة   -1

)Indirect Elisa(
اإلل��������ي��������زا ال����م����ب����اش����رة   -2
 Antigenic Capture Elisa,(

)Direct
اإلليزا المثبطة أو المنافسة   -3
 Blocking Or Competitive(

)Elisa

من  ج��داً  كبيرة  مجموعة  هنالك 
األمراض الفيروسية والبكتيرية التي 
يمكن الكشف عنها بإستخدام إختبار 

اإلليزا.
ه��ن��ال��ك ث��الث��ة أن��ظ��م��ة ت��ج��اري��ة 
بالمملكة  الغليزا  من  متوفرة  اجنبية 

العربية السعودية:
ن����ظ����ام اإلل�����ي�����زا ال����خ����اص ب���   -1
 Synbiotics Elisa System(

:)KPL

 Idexx( ب�  الخاص  اإلليزا  نظام   -2
:)Elisa System

 Biochek(�نظام اإلليزا الخاص ب  -3
Elisa System( ما هو الغرض من 
إجراء اإلختبارات السيرولوجية؟

ال�����ت�����ش�����خ�����ي�����ص األول�������������ي   -1

.)Serodiagnosis(
ال��ب��رام��ج ال��ص��ح��ي��ة ك��ش��ه��ادات   -2
ال��ت��ص��دي��ر وت��ق��ص��ي وم��ت��اب��ع��ة 
األمراض  من  الخالية  السالالت 
وال��م��س��ت��خ��دم��ة ف���ي ال��ت��ج��ارب 

)SPF( الحقلية
ت��ق��ص��ي وم��ت��اب��ع��ة اإلس��ت��ج��اب��ة   -3
 Monitoring Of للتحصينات 

)Vaccination Response

السيرولوجي  والمسح  الدراسات   -4
من  خلوها  ومعرفة  أماكن  لعدة 

بعض األمراض.
سلباً  تؤثر  التي  العوامل  ماهى 
على نتائج اإلختبارات السيرولوجية؟

يكون  أن  يجب  ال��ع��ي��ن��ات:  ع��دد   -1
عدد العينات كافياً وممثاًل تمثياًل 
ل��ع��دد ال��ق��ط��ي��ع تحت  ص��ح��ي��ح��اً 
العينات  عدد  ويختلف  اإلختبار 
بإختالف الغرض من اإلختبارات 
الطيور )الحم،  نوعية  وبإختالف 
أم��ه��ات، ج���دات( وك��ذل��ك كثافة 
بعض  نجمل  أن  ويمكن  القطيع 

األمثلة في اآلتي:
عدد  التشخيص:  ح��االت  في   -

العينات من 15 60 عينة.
الصحية  ال��ب��رام��ج  ح��ال��ة  ف��ي   -

)شهادات التقدير( 60 عينة.
اإلستجابة  تقصي  حاالت  في   -
ل��ل��ت��ح��ص��ي��ن��ات )األم����ه����ات، 

الجدات( من 15�30 عينة.
السيرمات.  عينات  وجودة  كفاءة   -2
الجيدة  غير  السيرمات  أن  إذ 
تعطي قرآءة مضللة غيرصحيحة 
بالطريقة  التام  اإلهتمام  )يجب 

الصحيحة ألخذ عينات الدم(
إذ أن  ال��ع��ي��ن��ات:  ت��وق��ي��ت أخ���ذ   -3
الزمن  بإختالف  تختلف  النتائج 

الذي أخذت فيه العينات مثاًل:
ب��ع��د ال��ت��ح��ص��ي��ن ال��ح��ي بعد   -
بداية  ف��ي  الزيتي  التحصين 
مرور  بعد  بالمرض  اإلص��اب��ة 
ع����دة أس��اب��ي��ع م���ن اإلص��اب��ة 

بالمرض.
تأثير الميل الشخصي واإلخضاع   -4
)Subjectivity( المزايا والفوائد 
ال���ت���ي ت���وف���ره���ا االخ���ت���ب���ارات 

السيرولوجية:
اإلختبارات  من  ن��وع  هنالك   -1
أن نشخص  يمكننا من خالله 

الشريحتان اآلتيتان توضحان إختبار األغار وإختبارتثبيط التالزن الدموى
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المرض بوجه عام دون تحديد 
نوعية العترة المسببة للمرض 
 )Elisa( االل��ي��زا  إختبار  مثل 
وإخ���ت���ب���ار ت��رس��ي��ب األغ�������ار 
اختبار  )AGP Test(ويسمى 
كمي )مجموعة( وعلى المقابل 
خالله  من  يمكننا  نوع  هنالك 
المسببة  العترة  نوعية  تحديد 
نوعي  إختبار  ويسمى  للمرض 
ال��ت��الزن  تثبيط  إخ��ت��ب��ار  مثل 
وإختبار   )HI Test( الدموي 

.)SN Test( تعادل السيرم
إختبار  إستخدام  طريق  عن   -2
الحمراء  ال��دم  كريات  تجليط 
يمكننا   )-HA Test( للطيور 
م���ع���اي���رة ل���ق���اح ال��ن��ي��وك��اس��ل 
)ND( لتقييم كفاءته وفعاليته 
على  ذل��ك  ينطبق  أن  ويمكن 
الهوائية  الشعب  إلتهاب  لقاح 
في  ول���ك���ن   )IB( ال���م���ع���دي 
بالنسبةة  ج���داً  ض��ي��ق  ن��ط��اق 
لألخير ألسباب تتعلق بطبيعة 
البروتين المسئول من التجلط 

Haemagglutinin
 )Elisa( اإلليزا  بإستخدام   -3
يمكننا معرفة مستوى المناعة 
العمر  تحديد  ثّم  ومن  األمية 
الكتاكيت  لتحصين  المناسب 
الصغيرة ضد مرض الجمبورو 
متاحة  من خالل صيغ  وذل��ك 

)Elisa( في نظام اإلليزا
ق��������راءة ن���ت���ائ���ج اإلخ����ت����ب����ارات 

السيرولوجية:
عن  بإيجاز  الحديث  هنا  يمكننا 

بعض األمثلة:
 )Elisa( اإلليزا  إلختبار  بالنسبة   -1

فإن القراءة يمكن الحصول عليها 
 Micro( تلقائياً عن طريق قاريء
توصيله  ي��ت��م   )Plate Reader
تحليل  ي��ت��م  ح��ي��ث  بالكمبيوتر 
إمكانية  م��ع  تلقائياً  ال���ق���راءات 
بيانية  رس����وم  ع��ل��ى  ال��ح��ص��ول 
Semi-( الف�ور  على  وطباعتها 

.)automated Data

تقرأ  اإلخ��ت��ب��ارات  بعض  هنالك   -2
نتائجها بالعين المجردة بالمقارنة 
مع مصل موجب قياسي وأفضل 
مثالين هما إختبار تثبيط التالزن 
وإخ��ت��ب��ار   HI Test ال���دم���وي 
ترسيب األغار AG Test القراءة 
معرضة  تكون  المجردة  بالعين 
دائماً للخطأ البشري. كيف يمكن 
تالفي  الخطأ؟يمكن  هذا  تالفى 
باإلعتماد  البشري  الخطأ  ه��ذا 
الموجب  ال��س��ي��رم  م��ق��ارن��ة  على 
ال���س���ي���رم تحت  ال��ق��ي��اس��ي م���ع 
وقبل  التام  الحياد  ثم  اإلختبار 
مع  للتعامل  الكافية  الخبرة  ذلك 

القرآءات بالعين المجردة.
احلقيقية  غير  املوجبة  النتائج 

:False-Positive

مثل  اإلخ��ت��ب��ارات  بعض  هنالك 
اختبار التلجط السريع وإختبار تثبيط 
التالزن الدموي يمكن أن يعطى نتائج 
ذل��ك  وي��ع��زى  حقيقية  غ��ي��ر  م��وج��ب��ة 

لألسباب المحتملة التالية:
التفاعل العكس لبعض األمراض   -1
 S.T & S.E ال��س��ام��ون��ي��ال  م��ث��ل 
ف���ي اخ��ت��ب��ار ال��ت��ج��ل��ط ال��س��ري��ع 
الطور  حالة  في  والمايكوبالزما 
وع��ت��رات   MG & MS ال���ح���اد 
المعدي  الهوائية  الشعب  إلتهاب 

IB وعترات النيوكاسل رقم 1، 3، 
تثبيط  اختبار  حالة  في  وذلك   ٧

.HI Test التالزن الدموي
السيرمات المجمدة عند فحصها   -2
ب��إس��ت��خ��دام إخ��ت��ب��ار ال��ت��ج��ل��ط 

السريع.
التلوث البكتيري للسيرمات.  -3

س���ؤ ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��م��س��ت��ض��د   -4
Mishandled Antigen

قطيع  من  المأخوذة  السيرمات   -5
لقاح  ب��أي  ح��دي��ث��اً  تحصينه  ت��م 
حالة  في  أسبوعين  لفترة  زيتي 
إستخدام اختبار التجلط السريع 

للكشف عن المايكوبالزما.
التجلط  إخ��ت��ب��ار  إج�����راء  ع��ن��د   -6
ال��س��ري��ع ف��ي ال��ح��ق��ل م��ع وج��ود 
غيار أو درج��ة ح��رارة عالية في 
تسجيل  يمكن  ف��إن��ه  ال��ح��ظ��ي��رة 
من  حقيقية  غير  موجبة  ح��االت 

السامونيال والمايكوبالزما.
النتائج  بين  نفرق  أن  يمكن  كيف 
الحقيقية؟  وغير  الحقيقية  الموجبة 
Genuine positive & false positive

يمكن استخدام إختبار آخر أكثر   -1
المرض  نوعية  حسب  حساسية 

المشكوك فيه.
مع  العينات  فحص  إع��ادة  يمكن   -2

عينات جديدة.
في حالة إستخدام إختبار التجلط   -3
يمكن  ل��ل��س��ال��م��ون��ي��ال  ال��س��ري��ع 
الحقيقي  الموجب  بين  التفريق 
تخفيف  بعمل  الحقيقي  وغ��ي��ر 
إج��راء  إع���ادة  ث��م  للسيرم  ثنائي 
االختبار حيث أن الحد القياسي 
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الحقيقي  ل��ل��م��وج��ب   cut off
للموجب الحقيقي يحدث تجلطا 

عند)1:16(.
يمكن  المايكوبالزما  حالة  ف��ي   -4
الحقيقي  الموجب  بين  التفريق 
وغير الحقيقي بإستخدام اآلتي:

بإجراء إختبار تثبيط التالزن   -1
هو  حيث   )HI Test( الدموي 

أكثر حساسية.
ال��س��ي��رم��ات عند  ت��س��خ��ي��ن   -2
ثالثين  لمدة  مئوية  درج��ة   56

دقيقة.
ثم  للسيرم  ثنائي  تخفيف   -3
التجلط  إختبار  إج��راء  إع��ادة 
 cut القياسي  والحد  السريع 
الحقيقي يحدث  للموجب   off

تجلطا عند )1:8(.
نتائج اإلختبارات  تفسير وتحليل 
قبل   Interpretation:السيرولوجية
النتائج  وتحليل  تفسير  ف��ي  ال��ب��دء 
السيرولوجية ال ّبد من الحصول على 
مجموعة من المعلومات والتي بدونها 
يكون التفسير غير صحي�ح ومعرض�اً 
 )Subjectivity( الشخص�ي  للمي�ل 
إلى  المعلومات  ه��ذه  تقسيم  ويمكن 

نوعين:
يمكن  م��ع��ل��وم��ات  األول:  ال��ن��وع   )1
الحصول عليها من خارج المختبر 

وتشمل:
ن���وع ال��ط��ي��ور ال��ت��ي أخ��ذت   -1
أمهات،  )الح��م،  العينات  منها 

جدات(.
ال���غ���رض ال�����ذي م���ن أج��ل��ه   -2

أخذت العينات.
لمعرفة  التحصين  برنامج   -3
اللقاح  ونوعية  التحصين  زمن 

الذي تم استخدامه.
التي  ال��س��ري��ري��ة  األع����راض   -4
وجد  إذا  القطيع  على  ظهرت 
مرض ثم تسجيل أهم اآلفات 
 Postmortem( التشريحية 

)Lesions

يمكن  معلومات  ال��ث��ان��ي:  ال��ن��وع   )2
الحصول عليها من داخل المختبر 

وتشمل:
1- ما هو نوع األجسام المناعية 
التي يمكن أن يكشفها اإلختبار 

.)IgM , IgG( المستخدم
2- حساسية اإلختبار المستخدم 
.)Sensitivity of The Test(

خ��اص��ي��ة ون��وع��ي��ة اإلخ��ت��ب��ار   -3
 Specificity of( المستخدم 

.)The Test
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ملخص المقال باللغة االنجليزية
Summary of Serological Tests Of 
Poultry Diseases By Dr.Borhan Eldin 
Elmeki Tech. Veterinarian Manager 
Serological tests are very important 
diagnostic tools for a number of avian 
pathogens.

These tools gained their importance 
due to following reasons:

1. Rapid results can be obtained.

2. The tests can be done in simple 
laboratory preparation.

3. Some serological tests can be run 
in both the field and lab.

 Conception of serology: It is 
antigen- antibody reaction, the 
antigens may be for virus,bacterial 
and parasites when penetrate the 
body.

 Antibodies can be acute or 
convalescent.

 Serological tests are of 2 groups 
classical and novel.

 The article covers the serological 
tests in details , their reading 
,results interpretation and the 
pitfalls that can be met in term 
of tests run, proper samples 
collection, samples size and 
sampling timing.
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DAEHO’s Integration of Technologies, Complex liquid 
type, organic acid for drinking water “PureCid”

1. What is Organic acids?

Organic acid lowers pH in 
gastrointestinal tract, so it provides 
unfavorable condition for pathogenic 
microbes, resolves the acuteness 
of pathogenic bacteria and helps 
digestive system. Low pH of organic 
acid can help animal activate pepsin 
in stomach which enables higher 
performance of animal by promoting 
digestion. In addition, low pH can also 
inhibit the proliferation of harmful 
bacteria in intestines effectively. Not 
only the feeds, but drinking water 
quality also plays a key in livestock 
rearing and management.

Water supply system in farms in 
general has neutral pH for the 
proliferation of pathogenic microbes. 
This condition promotes the growth of 
microbes and helps to form biofilm. 
Since many additives such as vitamin, 
drugs, amino acids, etc. are injected to 
it, the water supply system becomes 
very vulnerable to pathogenic 
microorganism contamination. The 
sugar in vitamin and drugs is the 
excellent substance for microbes’ 
proliferation. Water contaminant 
is one of the cause of animal 
contamination origin, which makes 
disease and reduces the immunity. 
The contaminated water can decrease 
the feed intake of animal and lower 
productivity. The harmful microbes in 
drinking water and their proliferation 
can be eliminated by lowering pH. 
Using liquid type 
organic acid can 
have antimicrobial 
effect as well 
as prevent the 
creation of biofilm

2. PureCid

What is PureCid? 

PureCid is a complex liquid type 
organic acid for preventing pathogenic 
bacteria in drinking water and animal 
bodies.

After adding soluble nutrients 
supplement to water, it enables to 
clean water supply line effectively and 
prevents Biofilm to form. PureCid is 
composed of organic acids that can 
easily permeate cell membrane. 

3. Disinfecting water supply line 
Biofilm inhibitory effect of PureCid

Bioflim cleaning effect of PureCid

4. Productivity enhancement effect

When adding PureCid in drinking 
water, this reduces pH in the stomach, 
which optimizes conditions for pepsin 
activity, increases digestibility and 
supports the absorption of amino 
acids; this enhances the productivity 
of animals. Furthermore, PureCid 
controls harmful bacteria and activates 
the proliferation of beneficial bacteria 

by supplying feasible energy (Citric 
acid and Fumaric acid) rapidly

Recommended dosage & How to use

Use it when pH range is 5~6 in 
summer season

Dosage

0.5L / ton of water

Use it when pH range is 6~7.7 in 
summer season

Dosage

0.5~1L / ton of water

Use it when pH range is 7.7~8 in 
summer season

Dosage

1L or more / ton of water

Written By:  Dr. Mohamed Salah El-din Ahmed Mansour – GM, Alkhoraif Vet. Co.
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أهداف تقييم وحتليل املخاطر:
حتديد املخاطر التي تتعرض لها   .1

الثروة احليوانية. 

ح��دوث  ف��رص  اح��ت��م��ال/  تقييم   .2
اخلطر.

املترتبة  السلبية  النتائج  حتديد   .3
على حدوث اخلطر.

حتديد آلية التحكم يف اخلطر:  .4

منع حدوث اخلطر.  -
تقليل احتمال حدوث اخلطر.  -

السلبية  ال��ت��أث��ي��رات  ت��ق��ل��ي��ل   -
حلدوث اخلطر.

تعريف اخلطر:
يمكن تعريف الخطر في مشاريع 
فرص  أو  احتمال  أنه  على  الدواجن 
حدوث نوع من األذى أو الخسارة أو 

الضرر. 
اخلطر = احتمال حدوث ضرر ما + 

النتائج املترتبة على حدوثه.
أنواع املخاطر:

ال ي��م��ك��ن ت��ح��دي��د ج��م��ي��ع أن���واع   -
تتعرض  أن  يمكن  التي  المخاطر 

لها الثروة الحيوانية.
يجب تحديد أولويات في التعامل   -
م���ع ال��م��خ��اط��ر األك���ث���ر ت��وق��ع��اً 

للحدوث.

يجب الوضع في االعتبار الحفاظ   -
والحيوان  اإلن��س��ان  صحة  على 

والمنشآت.
1. مخاطر طبيعية:

ال�����س�����ي�����ول/ األم������ط������ار،   -
الفياضانات، الثلوج

العواصف والرياح الشديدة  -
احلرائق، التماس الكهربائي  -

2. مخاطر كيميائية:
كيماويات، أدوية، مطهرات.  -

3. مخاطر بيولوجية
ف����ي����روس����ي����ة، ب���ك���ت���ي���ري���ة،   -

طفيلية... الخ

تقييم وتحليل المخاطر
في مشاريع الدواجن

من  وغيرها  والجمبورو،  المعدي  الشعبي  وااللتهاب  الطيور  وانفلونزا  النيوكاسل  مثل  الوبائية  االمراض  تعتبر 
الدواجن في  تؤثر بشكل كبير على صناعة  التي  العوامل  الدواجن من أهم  التي تصيب مشاريع  الوبائية  األمراض 
للمشاريع  العربي، حيث تسبب هذه األمراض خسائر اقتصادية كبيرة  العالم، والسيما في عالمنا  العديد من دول 

وتكلف اعباء مالية نتيجة برامج التحصين والوقائية التي يجب اتبعاها للوقاية من هذه االمراض.
وبناء على ذلك فإن التعامل مع هذه األمراض يجب أن يأخذ منحى علمي، وال يعتمد على التخمينات أو التقليد 

في وضع البرامج الوقائية.
ومن أهم الوسائل العلمية الحديثة للتعامل مع هذه األمراض هو تقييم وتحليل مخاطر هذه االمراض وإمكانية 
بالوثائق  مدعًما  موضوعًيا  تقييًما  القرار  ألصحاب  توفر  فعالة  أداة  المخاطر  وتحليل  تقييم  يعتبر  حيث  حدوثها، 

المتعلقة بالمخاطر التخاذ االجراء المناسب حيالها.
وفي هذه المقالة سوف نتعرف على اساسيات برامج تقييم وتحليل المخاطر ودورها وفي مكافحة أمراض الثروة 

الحيوانية بصفة عامة واألمراض الوبائية في مشاريع الدواجن بصفة خاصة.

د. صالح شعبان عبد الرحمن
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أس�����ب�����اب زي���������ادة امل����خ����اط����ر ال���ت���ي 
تتعرض لها مشاريع الدواجن:

كثافة التربية يف مشاريع الدواجن  .1
إلى  الطيور  كثافة  تصل  حيث   -
حوالي )100000( دجاجة في 

الحظيرة الواحدة.
ت��ك��دس امل��ش��اري��ع يف ام��اك��ن   -
قريبة من بعضها مما يزيد من 
العدوى بسهولة  احتمالية نقل 
م���ن امل��ش��اري��ع امل��ص��اب��ة إل��ى 
املشاريع السليمة القريبة منها

احليوانية  ال��ث��روة  ح��رك��ة  زي���ادة   .2
محلياً وعاملًيا.

عدم وجود حواجز طبيعية.  .3

ضعف االستقصاء الوبائي.  .4
اك��ت��ش��اف امل���رض ع��ن طريق   -
األع����راض ال��ظ��اه��ري��ة )ف��ت��رة 

احلضانة(.
الظاهرية  األع����راض  تشابه   -

لبعض األمراض.
عن  للتبليغ  حافز  وج��ود  عدم   -
ك��ث��ي��ر من  امل����رض، ح��ي��ث أن 
يكون  ال  امل��ش��اري��ع  أص��ح��اب 
عن  التبليغ  يف  رغ��ب��ة  ل��دي��ه��ا 
امل��س��ب��ب��ات امل��رض��ي��ة ل��دي��ه��م 
وخاصة يف حال لم يكن هناك 
النافقة  الطيور  ع��ن  تعويض 

لديهم.
اساسيات تقييم وحتليل املخاطر
وتحليل  تقييم  عمليات  تشمل 
مراحل  أو  نقاط   )4( على  الخطر 

اساسية على النحو التالي:
تعريف اخلطر  .1
تقييم اخلطر  .2

إدارة اخلطر  .3
تواصل املعلومات والتشاور بشأن   .4

اخلطر.
1. تعريف اخلطر: 

س���وف ن��رك��ز ح��دي��ث��ن��ا ف��ي ه��ذه 
البيولوجية(،  )المخاطر  عن  المقالة 
وهي المسببات المرضية التي يمكن 
أن تسبب مخاطر صحية على الثروة 
خطيرة  تبعات  لها  ويكون  الحيوانية 

على االقتصاد و/أو صحة اإلنسان.
الطيور  أنفلونزا  )م��رض  م��ث��ال: 

.)H5N1

البرية  والطيور  الدواجن  قابلية   -
ال��م��رض��ي  بالمسبب  ل��إص��اب��ة 

.)H5N1 فيروس(
ق��اب��ل��ي��ة ال��م��س��ب��ب ال��م��رض��ي   -
)الفيروس( إلحداث اإلصابة في 

البشر.
الفيروس قد يكون في بلد استيراد   -
أو أحد المناطق الجغرافية أو في 

أحد مشاريع الدواجن.
2. تقييم اخلطر:

خطوات تقييم اخلطر.
يتم تقييم اخلطر من خالل )5( 

خطوات رئيسية:
1. حتديد اخلطر.

يجب تحديد المسببات المرضية 
الخطرة القادرة على التسبب بتأثرات 

سلبية على المشروع.
وعلى هذه األساس يمكن استبعاد 
عند  األم��راض  مسببات  فئات  بعض 
استناًدا  االس��ت��ي��راد  مخاطر  تحليل 
كذلك  المستوردة،  البضاعة  لطبيعة 
فإن المسببات المرضية ال تدخل في 

تحليل المخاطر بخصوص اللقاحات 
الميتة. 

2. تقييم مصدر اخلطر:
دول����ة/ م��ن��ط��ق��ة/ م���ش���روع: هل   -
الدولة/  في  المرض  سبق ظهور 
المنطقة/ المشروع، تاريخ ظهور 

أخر إصابة.
صيصان/  )طيور/  الطيور.  نوع   -

بيض تفقيس(
ه���ل ت���وج���د م��ن��ش��آت/ م��ن��اط��ق   -
م��ع��ت��م��دة خ��ال��ي��ة م��ن األم����راض 

بالمنطقة مصدر الطيور.
3. تقيم درجة التعرض للخطر:

العاقة بني )اجلرعة- االستجابة(.
ال���ت���ع���رض ل���إص���اب���ة وق��اب��ل��ي��ة 
ال��ح��ي��وان/ ط��ائ��ر ل��إص��اب��ة أم���ران 
مختلفان، حيث أن التعرض لإصابة 
إصابة،  ح��دوث  ب��ال��ض��رورة  تعني  ال 

يعتمد ذلك على عدة عوامل:
1. عوامل حيوية

مقدار جرعة المسبب المرضي.  -
حالة الطائر وقت اإلصابة.  -

ال��ن��وع، ال��س��الل��ة، ال��ع��م��ر: بعض   -
تصيب  األم����راض  مسببات  م��ن 
الطيور في عمر محدد، والبعض 
األخ���ر ي��ك��ون ش��دي��د اإلم���راض 
فصيلة  أو  معينة  س��الالت  ض��د 
محددة، وبالتالي يجب تأخذ تلك 
االخ��ت��الف��ات ف��ي االع��ت��ب��ار عند 
له  يتعرض  التي  الخطر  تقييم 

مشروع الدواجن.
ط���ري���ق���ة ال����ع����دوى ب��ال��م��س��ب��ب   -

المرضي:
ط��ري��ق��ة م��ب��اش��رة م���ن خ��الل   -
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االت���ص���ال امل��ب��اش��ر م��ع طائر 
مثل  ملوثة  )إف���رازات  مصاب 

الزرق..الخ(.
ط��ري��ق��ة غ��ي��ر م��ب��اش��رة مثل   -
األعالف واملاء واألدوات امللوثة 

باملسبب املرضي.
خصائص المسبب المرضي:  -

أي��ام   5-3( احل��ض��ان��ة:  ف��ت��رة   -
وق���د مت��ت��د إل���ى 12 ي���وم( يف 
عالي  الطيور  أنفلونزا  حالة 

الضراوة.
درجة مقاومة املسبب املرضي   -
مثل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  ل���ل���ظ���روف 
 ٧  ( الطيور  أنفلونزا  فيروس 
أي���ام/ 02 درج���ة م��ئ��وي��ة، 53 
ي���وم/ 4 درج���ة م��ئ��وي��ة، 501 

يوم/ زرق يف ماء(.
2. عوامل متعلقة بالدولة:

مناطق توزيع الثروة الحيوانية.  -
طبيعة ونظم الرعاية.  -

العادات والثقافات المحلية.  -
ب���اس���ت���خ���دام  م��ت��ع��ل��ق��ة  ع����وام����ل   .3

الطائر:
انتقال  أو  استيراد  م��ن  ال��ه��دف   -

الطائر.
مخلفات  م��ن  التخلص  أن��ظ��م��ة   -

مشاريع الثروة الحيوانية.
ك��م��ي��ة ال��ط��ي��ور ال��م��س��ت��وردة أو   -
داخ��ل  آلخ��ر  مكان  م��ن  المنتقلة 

الدولة.
4. تقييم تبعات اخلطر.

التعرض  لنتائج  تصور  وضع  هو 
فرص  واحتساب  المرضي  للمسبب 

حدوثها.

إصابة  ه��ي  أهمية  النتائج  أق��ل 
طائر واحد على األقل بالمرض.

أن  يمكن  مختلفة  أض��رار  هناك 
واالقتصاد  والبيئة  بالقطعان  تلحق 

بصفة مباشرة وغير مباشر ة. 
نتائج مباشرة:

أ - األض����رار ال��ح��ادث��ة ف��ي قطعان 
الحيوانات وتشمل:

-  احل�����االت امل��رض��ي��ة ون��ف��وق 
احليوانات.

امل��رض  وحمل  املناعة  ضعف   -
بصورة مستترة. 
خسائر اإلنتاج.  -

على الصحة  األض���رار المؤثرة  ب- 
العامة 

ج - األضرار البيئية:
األض����رار احل��ادث��ة يف البيئة   -
الطبيعية كالتأثيرات الضارة 

إلجراءات املكافحة.
ال��ت��أث��ي��رات ال��ض��ارة بكائنات   -
حية أخ��رى والتنوع الطبيعي 

والفصائل املهددة باالنقراض
نتائج غير مباشرة:
األضرار االقتصادية

تكاليف المكافحة واالستئصال   -
تكاليف التعويض للمتضررين  -

تكاليف المراقبة والرصد   -
ت��ك��ال��ي��ف إج�������راءات ال��ح��م��اي��ة   -

الصحية 
-  ال���ت���أث���ي���رات ال��س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى 
الصناعات ذات لصلة ) الخسائر 
ال��م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ج��ارة( ح��ظ��ر 
االستيراد أو التصدير، العقوبات 

التجارية وفرص التسويق.

3. إدارة اخلطر
التحكم يف اخلطر.  -

االعتبار  يف  ي��أخ��ذ  أن  يجب   
واالجتماعية  الفنية  النواحي 

لتأثيرات اخلطر
ت���واص���ل امل���ع���ل���وم���ات وال���ت���ش���اور   .4

بشأن املخاطر
بشأن مسببات  المعلومات  تبادل 
عليها  المترتبة  والمخاطر  األم��راض 
المقترحة  اإلج��راءات  إلى  باإلضافة 
للوقاية من هذه المخاطر، ويجب أن 
يتم تبادل اآلراء بهذا الشأن بطريقة 
وشفافة  ومتكررة  ومتفاعلة  صريحة 

بين أصحاب المصلحة. 
أهداف التشاور يف املخاطر

ت��ب��ادل ال��م��ع��ل��وم��ات ب��ح��ري��ة عن   .1
طريق حوار متفاعل ذو اتجاهين 
)أخذ ور د( مع األطراف المعنية 
منذ بدء عملية تحليل المخاطر.

زي�����ادة ف��ع��ال��ي��ة ع��م��ل��ي��ة تحليل   .2
المخاطر وخاصة بجانبها العملي 
المشاركين  ع��ن ط��ري��ق إع��ط��اء 
ف��رص��ة ت��ب��ادل المعلومات التي 
يمكن آال تتوافر إال بهذه الطريقة. 
توفير معلومات دقيقة وواضحة   .3
وذات دالل وع����الق����ة وث��ي��ق��ة 

بالموضوع.
تطوير الفهم وال��وع��ي بالنسبة   .4

لموضوعات محددة.
إعطاء صفة الترابط المنطقي   .5
والشفافية ل��ل��ق��رارات المتخذة 
للحد من المخاطر وذلك عن طريق 
إرفاقها بكافة الوثائق المتعلقة 
بالبيانات العلمية والمعلومات 
المتنوعة واالفتراضات والنقاط 
المبهمة وال��ط��رق المستعملة 
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والمناقشات والخالصات وأمور 
أخرى( اتفاقيات دولية، تشريعات 
محلية(، موضوعات اجتماعية 
واقتصادية ودينية وواجبات أدبية 
بشأن  ووجهة نظر المساهمين 

المخاطر إلخ...( 
توثيق عالقات التعاون واالحترام   .6
المتبادل بين جميع المشاركين 

في عملية تحليل المخاطر.
زيادة ثقة المواطنين بمصداقية   .٧
المسئولين عن تحليل المخاطر  

وسالمة البضائع المستوردة.
األط������راف امل��ع��ن��ي��ة ب��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ش��اور 

بشأن املخاطر
السلطات البيطرية  -

مقيمو المخاطر.  -
المسئولين عن معالجة المخاطر.  -
ال��م��ت��ض��رري��ن المحتملين و/أو   -

أصحاب العالقة.
منظمة التجارة العالمية والمنظمة   -

العالمية للصحة الحيوانية.
ال���م���س���ت���وردي���ن وال���م���ص���دري���ن   -

والمصنعين والمزارعين.
جمعيات المنتجين والمزارعين   -

والمستهلكين
المؤسسات األكاديمية والعلمية.  -

وسائل اإلعالم.  -
السلطات البيطرية  .1

تتحمل السلطات البيطرية أو غيرها 
م��ن السلطات املختصة يف بلد ما 

مسؤولية وضع وتنفيذ خطة
إستراتيجية لعملية التشاور بشأن 
امل��خ��اط��ر ت��س��م��ح مب��ش��ارك��ة جميع 

األطراف املعنية. 

كما عليها التأكد من أن كمية ونوعية 
املعلومات  التي مت جمعها ع��ن كل 
مجموعة من األطراف املعنية يتناسب 

مع
مصاحلها ؛وأن املطالب املشروعة 
لألطراف املعنية قد متت دراستها 
ب��ال��ش��ك��ل امل��ن��اس��ب وخ����الل ال��وق��ت 

املناسب.
ال��م��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة )المنظمة   -

العالمية للصحة الحيوانية(
يقع على عاتق المنظمة العالمية 
تحضير  مسؤولية  الحيوانية  للصحة 
ون��ش��ر وت��ع��م��ي��م ال��م��ع��اي��ي��ر ال��دول��ي��ة 
لضمان السالمة في تجارة الحيوانات 
بين  ال��م��ق��ارن��ة  وك��ذل��ك  ومنتجاتها؛ 
ب��األم��راض  المتعلقة  ال��م��ع��ل��وم��ات 
وإبالغها  بشأنها  التقارير  وتنظيم 

لجميع الدول األعضاء.
املستوردين واملصدرين واملصنعني   .2

واملزارعني 
يعتبر املستوردون واملصدرون مورًدا 
هاًما للمعلومات املتعلقة مبرحلتي 
مبا  تقييم األخ���ط���ار واحل����د م��ن��ه��ا 
ميلكونه م��ن خبرة يف ط��رق اإلنتاج 
والتصنيع لعدد من البضائع،  وتكون 
بعض  املعلومات التي يقدمونها يف 
األح��ي��ان ذات حساسية م��ن ناحية 
مصاحلهم التجارية ف��ي��ت��رددون يف 
السلطة  إبالغها لإدارة البيطرية أو 
املسئولة إال إذا تعهدت هذه األخيرة 

باحلفاظ على سرية املعلومات.
ج��م��ع��ي��ات امل��ن��ت��ج��ني وامل����زارع����ني   .3

واملستهلكني
ميكن لهذه اجلمعيات أن تلعب دوًرا 
ه��اًم��ا يف ن��ش��ر امل��ع��ل��وم��ات وإي��ص��ال 
م��ش��ك��الت األع���ض���اء وآرائ���ه���م إل��ى 
اإلدارة البيطرية أو السلطة املعنية، 

وإش���راك ه��ذه امل��ؤس��س��ات منذ بدء 
عملية حتليل امل��خ��اط��ر يساعد يف 
التأكيد أن مطالب األعضاء تدرس 
بعناية مما يساهم يف فهم األسس 
التي تتخذ مبوجبها القرارات املتعلقة 

باحلد من املخاطر.
املؤسسات األكادميية والعلمية  .4

ت��وف��ي��ر ال���خ���ب���رة ال����الزم����ة عن   -
الحيوانية، والمساهمة  األمراض 
ف���ي ت��ح��دي��د اآلف�����ات ال��خ��ط��رة 

وتقييم مخاطرها والحد منها. 
إب���داء ال���رأي والتعليقات حول   -
تحليل للمخاطر  م��ا يجري م��ن 
والقرارات التي تصدرها اإلدارة 
البيطرية أو السلطة المعنية بهذا 

الشأن لوسائل اإلعالم. 
وسائل اإلعام  .5

القدر األكبر من المعلومات التي   -
يتلقاها الجمهور ع��ن مخاطر 
مصدرها  األم���راض الحيوانية 

وسائل اإلعالم.
-  وس��ائ��ل اإلع����الم تستطيع أن 
توصل األفكار أو تصنعها بنفسها 

أو تقوم بتأويلها.
نادًرا ما تقتصر اتصاالت وسائل   -
اإلعالم على المصادر الرسمية 

للمعلومات.
غالًبا ما تعكس بيانات وسائل   -
اإلع���الم قضايا خ��اص��ة ببعض 

األطراف المعنية.
لإعالم أن يكون شريًكا  يمكن   -
ف����ي ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ش���اور ب��ش��أن 
المخاطر عن طريق تسهيل تبادل 
ومناقشة  ال��م��ع��ل��وم��ات واآلراء 
القضايا مع العديد من األطراف 

المعنية.
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وإليك عزيزي مدير المصنع بعض هذه المالحظات 
التي قد تفيدك في إدارة مصنعك بنجاح.

بعيدا  تكون  ان  العمل وال يجب  ترمومتر  انك  إعلم   -1
في  واردة  األخطاء  العمل ألي سبب الن  موقع  عن 
تكون  ان  يجب  االع��الف  مصانع  في  ولكن  العمل 
األخطاء غير موجودة، ووجودك الدائم بموقع العمل 
بعكس  واالجتهاد  والجد  واالهتمام  التركيز  يضفي 
عدم تواجدك يضفي روح التسيب والكسل والتهاون 

واالخطاء فكن أول الحاضرين وأخر المنصرفين.
العمل  استراتيجية  وضع  في  وفعال  هام  رقم  انت   -2
مدير  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اإلن��ت��اج  وخ��ري��ط��ة  بالمصنع 

واضحة  اإلنتاج  خطة  تكون  ان  يجب  اذا  المبيعات 
الشركة  إدارات  كل  معاونة  الى  تحتاج  سوف  ألنك 
تكون دقيق ومحدد  ان  لذا يجب  الخطة  تنفيذ  في 
وواثق من قراراتك ومنظم في تكليفاتك لألخرين، 
ومصنعك جاهز دائما لتنفيذ الخطة وما يطرأ عليها 

من تغييرات مفاجئة.
لذا  عملك  صميم  م��ن  للمصنع  العامة  ال��م��وازن��ة   -3
الموازنة  لوضع  الشركة  إدارات  من  التعاون  يجب 
واستراتيجية تنفيذها بكل شفافية ويفضل تقسيمها 
على أربعة اقسام، أيضا يجب اال تغفل أي بند فيها 
وال تغفل المستجدات الطموحة للمصنع والمستقبلية 

عزيزي يا من تحلم ان تصبح مديرا لمصنع أعالف، فإن كنت تعمل في مصانع األعالف وتريد أن تصبح مديرا، 
فإعلم انك االن ستكون سببا في نجاح او فشل مصنع االعالف، فكن حذرا إنك اآلن في موقع شديد الحساسية يجب 
أن ال تستهين به أو تتساهل فيه أو تتعامل بخفة مع هذا المكان على مدار الوقت فأنت قد دخلت نطاق المسئولية 
تدير  فأنت  التخصص،،  هذا  في  العلمية  درجتك  كانت  أو  المجال  هذا  في  خبرتك  مدة  كانت  مهما  والمسائلة، 
استثمارات تتعدى 60% من كل االستثمارات التي تم ضخها في المشاريع التي تعتمد على مصنعك في األعالف، بل 
انت أصبحت مسئول عن مشاريع تقوم بتغذيتها، كن دائما يقظا مستعدا هادئا ما احتاج العمل الهدوء وأيضا حازما 
قاطعا وصارخا ما احتاج العمل الصراخ كن دائما صديقا للعاملين ما احتاج العمل للصداقة ولكن في نفس الوقت 
كن في منتهى القسوة ما احتاج الموقف إلي القسوة، ال تنسى انك تدير 60-65 % من استثمارات المربين ونجاح 
ودمار مشاريع المربين متوقف على مواصفات وقدرات مدير المصنع سواء اإلدارية او العلمية او الفنية ومدى إلمامه 
وتغطيته لجميع العمليات التي تتم داخل مصنع األعالف منذ فتح أبوابه وبداية التشغيل حتى إيقاف التشغيل وغلق 

األبواب.

الفشل والنجاح
في إدارة مصانع األعالف

مهندس / أشرف عبدالرحمن خليل
ماجستير التغذية – جامعة طنطا، اململكة السعودية - شركة دواجن املتحدة - 

استشاري التغذية ومدير مصنع األعاف
Dr_ashrafkhalil65@yahoo.com 00966567806000 - 00966559648170:موبيل
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خالل السنة المالية حتى تتضافر الجهود بالشركة 
لتوفير متطلبات الموازنة السنوية لك.

الدواجن  صناعة  حلقات  أح��د  ان��ك  أب��دا  تغفل  ال   -4
ومشروعات اإلنتاج الحيواني وأي تقصير بالمصنع 
من ناحية االمن الحيوي )Bio-security( يكون بداية 
الحرص  يجب  ولذلك  كليا،  الصناعة  على  للتأثير 
والتعقيم  التطهير  ض��رورة  على  الكامل  والتأكيد 
التي  السيارات  لجميع  والفعال  والمسئول  العلمي 
تدخل الى ساحات المصنع سواءا محملة بالخامات 
او ناقلة للعلف، فال تنسى ان هذه السيارات سوف 
من  عليهم  الحرص  ويجب  العمالء  لمزارع  تذهب 
العدوى، وال تنسى ان هذه السيارات عائدة من مزارع 
العمالء وقد تكون محملة باألمراض، وال تنسى ان 
بالمصنع يجب  تتعامل داخليا  التي  المعدات  جميع 
التأكد من تطهيرها والمحافظة عليها ألنها تتعامل 

مع السيارات القادمة والمغادرة.
يتعاملون  من  هم  بالمصنع  العاملين  أن  تنسى  ال   -5
على مدار الساعة مع الخامات واألعالف والشحن 
الحاملين  هم  ويكونوا  عنهم  تغفل  فقد  والتفريغ 
الداخلة  السيارات  مع  تعاملهم  من خالل  للمشاكل 
العاملين  سكن  فصل  يجب  ول��ذل��ك  وال��خ��ارج��ة، 
ان  ويفضل  آخرين  عمال  أي  عن  بعيدا  بالمصنع 
يكون في نطاق المصنع، مع التأكيد على االستحمام 
اليومي وتغيير مالبس العمل يوميا لمنع انتقال أي 

مسببات لألمراض.
المصنع ممن  بوابات  العاملين عل  تتخير  أن  يجب   -6
عندهم خلفية عن أسباب ومنهجية عملية الغسيل 
بكفاءة،  إجرائها  ع��دم  عواقب  هي  وم��ا  والتطهير 

ولذلك يجب التأكيد على اختيارهم بعناية.
مسئول الميزان يجب ان يكون على دراية بمسئولية   -٧
الميزان في تدقيق الداخل من خامات والخارج من 
أعالف وان يحتفظ بسجالت الوارد والصادر، وأن 
عملية  من  الهدف  تحقيق  في  واعية  بعقلية  يتمتع 
وزن الخامات واألعالف وانسيابية في دخول وخروج 

السيارات دون تسبب في عرقلة العمل بالمصنع.
على  تعتمد  وال  المصنع  مستودعات  عن  تغفل  ال   -8
طبائع  من  ألن  كليا،  متابعتها  في  المخازن  مسئول 

رئيسة  على  المسئوليات  ببعض  يرمي  أن  البشر 
األعلى في العمل،أو زميلة المناوب وإن تركت الحبل 
المستودعات  على  يومية  رقابة  دون  الغارب  على 
المستودعات،  نظافة  في  دائما  قصور  تجد  سوف 
أن  ويجب  التخزين،  اشتراطات  على  والمحافظة 
تكون عيونك يوميا بالمستودعات وأن تمشي بداخلها 
اشتراطات  جيدا  يعلم  أن  يجب  من  فأنت  يوميا، 
المخزن والتخزين وعيونك هي التي تنتقد السلبيات 

ال عيون الموظفين.
حذاري من أن تنام عينيك عن مستودع اإلضافات   -٩
األهمية  غاية  في  المستودع  فهذا  والبريمكسات 
لكون محتوياته من أهم مدخالت األعالف الحتوائها 
على الفيتامينات واإلنزيمات وبعض الكائنات الحية، 
ففي المجمل هذا المستودع يجب أن ال تغفل عيونك 
عن درجة حرارته ودرجة رطوبته، فيجب أن ال تزيد 
وال  ج��اف  الجو  يكون  وأن  درج��ة   20 عن  ح��رارت��ه 
يوجد به رطوبة تحسها عند دخولك فإذا أحسست 
الرطوبة في  بالضيق والخنق يجب أن تتخلص من 

أسرع وقت.
دائما ضع تاريخ الصالحية أمامك على مكتبك، وإذا   -10
التوريد  طلب  يكون  سوف  جيدا  عملك  فاهم  كنت 
للخامات مدروس جيدا ومجدول للموردين حتى ال 
تضغط على مستودعاتك وال على أجهزة التبريد وال 
كبيرة  فواتير  الشركة في سداد  إدارة  تضغط على 

مرة واحدة وتجميد جزء من رأس المال لفترة.
المادة  فيها  يكون  التي  اإلض��اف��ات  من  ح��ذرا  كن   -11
مع  الجاف  الجو  توافر  مع  الن  )نخالة(  الحاملة 
ال��ب��رودة ينشط ت��وال��د ح��ش��رات ال��س��وس وال���دود، 
واعلم ان البيض واليرقات الخاصة بحشرة السوس 
غير  وحبوب  سنابل  كانت  منذ  بالنخالة  م��وج��ودة 
فهي  النضج،  قبل  أصيبت  وق��د  بالحقول  ناضجة 
أكياس  داخ��ل  م��ن  ولكنها  خارجية  ع��دوى  ليست 

اإلضافات في مخزنك.
فيوجد  األع��الف  إضافات  استالم  عند  ح��ذرا  كن   -12
يكون  وبذلك  صغيرة  فيها  والجرعات  متكتلة  مواد 
معدل االنتشار والخلط لها غير جيد وبذلك يتأثر 
جودة العلف، ولذلك يجب رفض استالم هذه المواد، 



30
العدد الخامس عرش

من  ال��م��ادة  مواصفات  في  تطلب  أن  أيضا  ويجب 
تكون غير متحجرة  بأن  الشراء  تعميد  قبل  المورد 
على مدى تاريخ صالحيتها وأن يكون مضاف اليها 

.)Anti Cake( مضاد التكتل
يخطر  ال  قد  التي  المواد  بعض  توريد  راقب جيدا   -13
ببالك أنها قد تسبب مشاكل كبيرة ومن أمثلتها كلوريد 
 )Limestone( الجيري  والحجر   )Salt(ٍ الصوديوم 
ويجب االطمئنان الى تحليل كل منهما والتأكيد على 

نسب محتوياتهما.
من أهم المواد التي تورد إليك وأحد أعمدة أعالفك   -14
هي كسب الصويا وهي األكثر انتشارا في استخدامها 
في الوطن العربي كن حريصا جدا منها وخاصة إن 
فبعض  العلفية،  التراكيب  عمل  عن  المسئول  كنت 
أنواع الصويا قد يؤثر بالسلب على أعالفك ونتائج 
تكون  الصويا  من  الرسائل  بعض  فيوجد  مزارعك 
ولكن  ال��دوام،  على  يكون  وهذا  البروتين  منخفضة 
األخطر أن تكون الصويا محمصة أثناء استخالص 
من  عالية  لنسبة  فاقدة  يكون  وبذلك  منها  الزيت 
بها  العلف  تدعيم  الى  وتحتاج  األمينية  األحماض 

خارجيا.
احذر أن تكون الصويا مخلوطة باليوريا وعند تحليلها   -15
غذائيا ستكون النتيجة في البروتين ممتازة ولكن في 
األساس أن بروتين اليوريا في الدواجن يؤثر سلبا 
وليس إيجاباً، ولذلك يجب أن تتوخى الحذر وتبادر 
بتحليل البروتين الحقيقي واألحماض األمينية قبل 
عمل التركيبة وقبل التصنيع، وان تطلب من المختبر 
تحديد نسبة اليوريا بالخامات وخاصة العالية في 
محتواها من البروتين مثل مساحيق السمك وجلوتين 

الذرة وأكساب الصويا.
كن حذرا من الداي كالسيوم فوسفات )DCP( وقبل   -16
فيه  والفسفور  الكالسيوم  بتحليل  قم  استخدامه 
التركيب،  حسب  ومتوازنة  جيدة  النسب  أن  وتأكد 
وفي حالة ارتفاع الكالسيوم بشكل غير متوازن تأكد 

من أن المادة مخلوطة بمسحوق الحجر الجيري.
أن صوامع  م��ن  تأكد  األع���الف  مصنع  داخ��ل  ف��ي   -1٧
بالبرمنجنات  تبخيرها  وتم  معقمة  عندك  الحبوب 
قبل شحن الخامات بها وأخذ مسحات منها وتقدير 

ال  أن  ويجب  أنواعها  بكل  فيها  الفطرية  السموم 
الشتاء مثال  يوجد، وفي حالة وجودها في مواسم 

.3 PPP يجب أن ال تتعدى 3 في البليون
كل  وتملئ  مصنعك  ف��ي  م��وج��ودة  ال��س��وس  حشرة   -18
طرق  كل  وعملت  تراها  ال  ان��ك  تكابر  وال  أج��زاءه 
افتح  ذلك  لك  أثبت  ولكي  واه��م،  فأنت  المكافحة 
بها  ي��دك  وادخ��ل  بالمصنع   Elevator أي  قاعدة 
يجب  واعيا  مهندساً  كنت  وإن  تصدقني،  وس��وف 
أن ال تقوم بالتصنيع ألول مرة تدخل فيها المصنع 
إفراغ  بعد  إال  أو حديث  قديم  المصنع  كان  س��واءا 
 Hammer( معاشات السواحب والنواقل والمدشات
بدايتها وحتى  الخطوط منذ  أجزاء  mills( وجميع 
تجد  وس��وف  التعبئة،  او  الشحن  عند  من  نهايتها 
ولكن  تتعامل معه  أن  السوس حاول  كبير من  عالم 
بدون أي أنواع المبيدات الموضعية او أنواع التبخير 
حفاظا على جودة علفك، الحل الوحيد ان تنظف كل 
الخطوط وكأنك تتسلم المصنع ألول مرة وإبداء في 
سحب كمية من بدرة الحجر الجيري الناعمة وكأنك 
واحد طن سوف  مثال  وإذا سحبت  بالتصنيع  تقوم 
تم  بالفرق  الخط نصف طن  نهاية  إليك في  يخرج 
ترسبه في بطون الخطوط وأجزائها وبذلك ال يكون 
هناك مكان لبقايا العلف وعلية ال يكون هناك بيئة 
جيدة للسوس وعليه يضمحل عالم السوس الى أدنى 

درجة.
اجعل فني الصيانة يوميا يفتح المدشات كل صباح   -1٩
عدم  من  والتأكد   )Screens( الغرابيل  في  ويدقق 
وجود أي فتحات كبيرة تكون ناتجة عن تدمير أحد 
الذرة  وخاصة  الخامات  منها  ينفذ  وبذلك  الثقوب 
جودة  على  األث��ر  له عظيم  يكون  مما  ب��دون طحن 

أعالفك.
تصنيع  خط  في  الناعم  الراجع  خطوط  من  تأكد   -20
للناعم  الفصل  فغربال  والمكعب  المحبب  أع��الف 
تهالك في  به  او  قد يخدعك ويكون فتحاته مغلقة 
الغربال مما يمنع فصل الناعم أو يزيد من الراجع 

وبذلك تقل جودة أعالفك.
إضافة السوائل الى األعالف حاول أن تطلب نظام   -21
يكون  ال��وزن  نظام  ألن  الحجم  نظام  وليس  ال��وزن 
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الذي  الحجم  نظام  بعكس  الكمال  درجة  الى  دقيق 
وتتأثر   )Pump( المضخة  لفات  عدد  على  يعتمد 
بدرجة لزوجة المادة وكثافتها وأيضا يتأثر بفصول 
السنة صيفا كان او شتاءا ففي الصيف تقل مشاكل 
وزي��ادة  ال��ب��رودة  بسبب  الشتاء  في  عنها  المضخة 
المصانع  في  وخاصة  للسوائل  التجميد  او  الكثافة 
التي ال تملك دوائر تسخين )سربنتينة( بالخزانات.

أقرب  في  السوائل   )Tank( خ��زان  يكون  أن  يجب   -22
نقطة متاحة للخالط لتقليل المسافة بين المصدر 
الناشئ  الجهد  فقد  لتقليل  وال��خ��الط  والمضخة 
عن المسافة واالحتكاك وتسريب الهواء إلى داخل 

األنابيب.
المعدة )Stomach( في أجسامنا هي بيت  ان  كما   -23
الداء، يقابلها الخالط )Mixer( في مصنع األعالف 
التأكد  يجب  داء،  كل  منه  ينطلق  ال��ذي  البيت  هو 
باستمرار على نظافة الخالط والتأكد بان الخالط 
السابقة،  الخلطات  بقايا  من  بقايا  بأي  يحتفظ  ال 
 )Nipples( )وان جميع بخاخات السوائل )الحلمات
سيالن  على  تعمل  وال  مغلقة  وليست  جيدا  تعمل 
السوائل على الجدران الن ذلك يقلل من جودة خلط 

السوائل وجودة العلف.
دورية  بصفة  تتأكد  أن  يجب  جيدا  مديرا  كنت  إن   -24
من جودة الخلط، وذلك يتطلب خطوات هامة يجب 
إتباعها لالطمئنان على خلط العلف من خالل عدة 

خطوات هي:
العلف  تركيبة  ف��ي  معين  عنصر  نسبة  تحديد   -

المقصود قياس جودة الخالط به.
إنزال الخلطة الى الخالط وإتمام زمن الخلط ثم   -

إيقاف الخالط تماما.
وعمودية  أفقية  أبعاد  على  عينات  ثمانية  خذ   -
لديك  معروف  رق��م  منهم  كل  وأعطي  متساوية 

مدلوله.
نسبة  تقدير  طالبا  المختبر  الى  العينات  أرسل   -

العنصر المحدد في العينات.
قم بحساب معامل االختالف بين نتائج العينات   -

والشاردة استبعدها.
فهذا   %18 من  أكبر  االخ��ت��الف  معامل  ك��ان  إذا   -

الخالط وهذا الخلط غير مقبول.

الخالط  فهذا   %10 االخ��ت��الف  معامل  ك��ان  إذا   -
وهذا الخلط جيد.

إذا كان معامل االختالف 5% فهذا الخالط وهذا   -
الخلط جيد جدا.

وفي حالة تقدير كفاءة الخالط وعملية وزمن الخلط   
إنتاج أعالف جيدة وهذا يحتاج  الحكم على  يمكنك 
أفقي  يكون  أن  من حيث  الخالط  جودة  اكتمال  إلى 
وثنائي )Double Screw(، مع اكتمال أزرع الخالط، 
السحب  يكون  أن  ويفضل  األذرع  ميل  زواي��ا  وضبط 
طول  لكامل  الذاتي  السقوط  بطريقة  الخالط  من 
العلف  نوع  حسب  الخلط  زمن  ضبط  مع  الخالط، 

ومكوناته.
الغبار  تراكم  وعدم  المصنع  نظافة  على  المداومة   -25
تنظيف  ب��دون  المصنع  وج���دران  الماكينات  على 
من  النجاح  وأع��داء  المتطفلين  يستدعي  ذلك  ألن 
الحشرات والطيور البرية الى التواجد بشكل مستمر 
داخل صاالت المصنع مما يهدد المصنع وما ينتجه 

باألمراض.
ح���اول أن تصعد دائ��م��ا ال��ى ال��ط��اب��ق ال��ع��ل��وي من   -26
المصنع وأن تداوم على ذلك ألن الصعود الى أعلى 
وأنت في األسفل من  تراه  ترى ماال  سوف يجعلك 
حيث النظافة والصيانة وخاصة الطيور البرية التي 
بعيدا  العلوي  الطابق  في  الهادئة  المعيشة  تفضل 
عن اإلزعاج والعامل البشرى الذي ال تراه كثيرا في 

األعلى.
تأمين المصنع من أهم مسئولياتك فطفاية الحريق   -2٧
كل  مدمر،  من حريق  تحمي مصنعك  قد  الصغيرة 
ولذلك  لالحتكاك  معرضة  وال��ن��واق��ل  الماكينات 
في  اإلطفاء  أدوات  من صالحية  متأكدا  دائما  كن 
طوابق المصنع وأن توضع في أماكن مرنة وظاهرة، 
وأيضا ال تغفل تامين المستودعات بوسائل اإلطفاء 
البخار  غالية  مكان  يكون  أن  يجب  كما  المناسبة، 
ألن  المصنع  صالة  ع��ن  بعيدة  ال��دي��زل  وخ��زان��ات 
واالنفجار  الحرائق  من حيث  الغالية مصدر خطر 

أحيانا.
يجب أن تكون دائما احترازي في تعاملك مع المشاكل   -28
تطهير  فمثال  عندك  ظهورها  قبل  معها  فتعامل 
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فتحات  أي  غلق  ال��ع��دوى،  دخ��ول  لعدم  السيارات 
التأكيد  برية،  طيور  دخول  لعدم  المصنع  بجدران 
خطر،  ألي  ج��اه��زة  لتكون  الحريق  طفايات  على 
التعامل مع المستودعات بطرق الحماية البيولوجية، 
أو  الغازية  او  السائلة  المبيدات  استخدام  ومنع 
ال��ج��اف��ة، واس��ت��خ��دام ق��ات��الت ال��ف��ئ��ران وال��ج��رذان 
اإلشعاعية التي تصدر إشعاعات ليزرية او موجات 
عالية التردد تؤثر على الجرذان والفئران وتطردها، 
أو استخدام القاتالت الفسيولوجية التي تؤثر على 
سيولة الدم دون ترك اثر للحشرات بالمستودعات 
مصدر  عن  بعيدا  تموت  ما  غالبا  ألنها  موتها  بعد 
الغذاء حتى في حالة موتها بالمستودعات ال يكون 

لها تأثير بسبب السموم التي تغذت عليها.
يجب أن يكون مصنعك مشمول بدورة مستنديه تبدء   -2٩
العلف بحيث يكون  باستالم الخامات حتى تصدير 
من أهم مميزاتها أنها تكون ذات صفة رقابية ذاتيه 
من حيث انه ال يمكن إصدار مستند إال بعد إنهاء 
المتالحق  التطور  ومع  صحيحة،  بطريقة  قبلة  ما 
على  التأكيد  فيجب  اإللكترونية  البرامج  حيث  من 
الموقف  تعطي  أنها  حيث  البرامج  هذه  استخدام 
والتصنيع  والصالحية  األرصدة  من  للمخازن  العام 
وأنواعه وتكلفة الطن من كل نوع على مدار اللحظة 
على  المالية  العمليات  وتسهل  المصنع  مدير  أمام 

القسم المالي.
بالمصنع ليس ضابط أمن عملة هو  الجودة  رقيب   -30
عينات  أخ��ذ  او  تقارير  كتابة  او  مخالفات  تحرير 
للتحليل فحسب، ألن مدير المصنع ومساعديه هم 
احرص الناس على دخول الجيد من الخامات وإنتاج 
األفضل من األعالف،ولكن يجب أن يكون أحد ازرع 
عالية  أع��الف  إنتاج  ال��ى  للوصول  المصنع  مدير 
الجودة  رقيب  يكون  أن  المتبع  من  ولذلك  الجودة، 
مهندس زراعي متخصص عمل بالمصانع ما ال يقل 
عن عشرة سنوات وتدرج في العمل بالمصانع ويعلم 
دقائق المصنع وأن يكون عمل في مصانع مختلفة 
يكون  أن  البيطري  يصلح  وال  والجنسية،  التصميم 
رقيب للجودة، ألن البيطري مكانة في المزارع بين 
وااللتفاف  تخطية  يتم  وسوف  والحيوانات  الطيور 
متبع  عمل  نظام  أنها  على  باألخطاء  وإقناعه  علية 

وذلك يكون راجع الى سطحيته في عمل المصانع 
وسوف يتم تقليص عملة وحصره في مباشرة تحليل 
فيه  الكالم  ه��ذه  وحتى  النتائج،  وق���راءة  المختبر 
مرونة ومطاطية، ولذلك أنصحك كمدير للمصنع أن 
تطلب رقيب الجودة مهندس زراعي بخبرة فعلية 10 

سنوات مصانع مع تخصص دراسة.
ويفضل  المصنع  لمدير  األهم  ال��زراع  هو  المختبر   -31
أن يكون هناك مختبر ملحق بالمصنع مشتمال على 
أجهزة تعطي نتائج قريبة وتنير الطريق أمام مدير 
المصنع ومراقب الجودة في االحتياجات األساسية 
لبعض الخامات، مثل البروتين والرماد والكالسيوم 
والفسفور، يجب ان يكون عندك مختبر ليس للتحليل 
فحسب يجب أن يكون مسئول المختبر على دراية 
كاملة بعملية تصنيع األعالف ألنه من سيعطي توجه 
لمدير المصنع بدقة محتوى العلف من عدمه وبذلك 
رأي  ال��ى  ق���راره  ف��ي  المصنع  مدير  يستند  س��وف 
المختبر، وأيضا محتوى الخامات هي أساس نجاح 
احتياجات  تغطية  حيث  من  العلفية  التراكيب  عمل 
الطائر أو الحيوان، لذلك يجب أن يتصف بالسرعة 
والدقة، وأيضا يجب ان يكون مسئول المختبر يعلم 
من  الفيزيائية  بالطرق  الخامات  ج��ودة  تقدير  في 
المواد  وتقييم  النقاوة  ودرجة  والحجم  الوزن  حيث 

ومساعدة مدير المصنع.
أولى  مرحلة  وتصنيعها  وتخزينها  الخامات  استالم   -32
مكانها المصنع فقط ولكن عندما يخرج العلف من 
المصنع أصبح ال سلطان لك عليه، ولذلك أنت كمدير 
للمصنع يجب ان تجاهد من أجل ت�صدير األعالف 
بشكل الئق ومتوافق مع المواصفات والثقافة العامة 
اختيار  من  بداية  يأتي  وه��ذا  بالمجال،  للعاملين 
الكيس الذي سوف نستخدمه والخيط الذي نخيطه 
به وطريقة الوزن ودقته والترحيل والتحميل، فمثال 
كاملة  معلومات  علية  مكتوب  الكيس  يكون  ان  البد 
يكون  وان  علف  من  بداخلة  ما  عن  كاملة  شبه  او 
طباعته زاهية جيدة، وان يكون مصنوع من خامات 
وبمواصفات تحفظ العلف به الى ان يصل للمزرعة 
بحالة ممتازة بعد العمليات العديدة التي يتعرض لها 
الكيس من فتح وتعبئة وخياطة وترحيل الى المخزن 
ثم رفعة ورصه على السيارات، ثم سفرة للمزرعة، 
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ثم تنزيله الى مخزن األعالف بالمزرعة ثم ترحيله 
للحظائر وهنا يجب ان نحكم على جودة مواصفات 
المعلومات  به كل  ك��ارت  إرف��اق  الكيس، مع وج��وب 
الكاملة عن العلف أثناء الخياطة، مع عدم استخدام 

الخطاطيف في كامل عملية التصنيع.
أهم النصائح هي ان إدارة مصانع األعالف تتماثل   -33
مع مصانع األدوية واللقاحات، أيضا أحب ان أشبهها 
ولذلك  المصنع،  ماكينات  م��ع  ح��رب  تدير  بأنك 
فمصانع األعالف تحتاج الى أقصى درجات اليقظة 
والجدية والحزم وعدم التساهل على مدار الساعة، 
أن  يجب  الوردية  بداية  مع  المصنع  بتشغيل  ألنك 
يكون العاملين بالمصنع يتعاملون ويتصرفون بنفس 
أي  ألن  واليقظة  الحزم  وبنفس  الماكينات  سرعة 
خطئ بتصنيع األعالف ليس له عالج، وهذا يكون 
نتيجته هي اضمحالل األخطاء بل أن الخطأ يجب 
أن ال يكون له وجود في عالم األعالف ألن كل طائر 
أو حيوان له نوع من األعالف ففي حالة الخلط أو 
الخطأ ستكون العواقب مهلكة،أما عن إدارة الحرب 
في المصنع المقصود بها الدقة في التنفيذ والوزن 
وتقدير العمل والتفاني فيه وال يوجد مجال للخطأ، 
ألن الخطأ في العلف يعني أهالك طيور أو حيوانات، 
ولذلك أنصح كل مدير مصنع أعالف أن يكون حازما 
مطبقا للوائح الجزاءات وموضحا لألخطاء والتركيز 
الكبير  معاملة  ومعاملته  األخطاء  من  الدقيق  على 
منها، ومن وجهة نظر بعض القيادات يعتبرون ذلك 
شدة غير مطلوبة معللين أن العمال يمكنهم تخريب 
والمصنع  المدير  يخسر  وبذلك  والعلف  التصنيع 
والشركة، فأقول لهم عندما تعملوا وتقودوا مصانع 
أعالف بكل ما فيها من مسئوليات سوف تقرون بأن 
الحزم والشدة هما السبيل الوحيد لصالح مصانع 
األعالف ورقيها، والمدير الجيد الخبير بعملة يرتب 
عمل الجميع بحيث يكون كل منهم رقيب على عمل 
له،  التالي  الفرد  يكتشفه  سوف  خطأ  وأي  األخ��ر 
وبذلك نكون قد انهينا الخيانة وحددنا الخائن وتم 
معاقبته، وبالشدة والصالبة والحزم تستقيم األمور 
ويعتادها العاملون وتصبح دستور عمل يتقنه الجميع 
ويحافظ علية ويناضل ضد من يكسر هذا الدستور 
البداية  العاملين من  أنت  فإذ استقبلت  من زمالئه 
وعلمتهم على ذلك كان ذلك جيدا ومريحا ومربحا، 

أما إذا جئت أنت على العاملين وليس عندهم هذه 
والعصيان  المعارضة  كل  تالقى  فسوف  الثقافة 
وسوف  تمسك  ولكن  أخرى  أحيانا  والتمرد  أحيانا 
مدير  يا  وأنت  المطاف  نهاية  في  الصواب  ينتصر 
الشركة او صاحبها يجب أن تقف بجوار هذا المدير 
ال تنكر عليه طريقته وال تقلل من صنيعة، وقم بدعم 
يفتقر  التي  القواعد  إرساء هذه  المصنع في  مدير 
أن يقف  اإلداري  المدير  إليها كما أوصي  مصنعك 
العاملين  بجوار  يقف  وال  والنظام  المدير  بجوار 
بكثرة شكواهم من المدير واعلما أن كثرة الشكوى 
من مدير المصنع يجب أن ترسخ عندكم نجاح هذا 
المدير الذي ال يريد إال نجاح المصنع وإنتاج أعالف 

تنافسية يشير إليها العمالء ويطلبونها.
وب��ع��د ه���ذه ال��وص��اي��ا ال��س��اب��ق��ة أوص���ي أص��ح��اب   
مصانع األعالف ومديري الشركات أن يكلف إدارة 
كافي  وعلم  ودراي���ة  خبرة  على  لشخص  المصنع 
نجاح  الى  يؤدي  واحد  بشخص  المصنع  إدارة  ألن 
اإلدارة ونجاح مهمة المصنع، فقد عهدنا أن بعض 
اكثرهم،ألن  وما  بالمصنع  المديرين  تنوع  الشركات 
التواكل  الى  تؤدي  بالمصنع  المدير  مناصب  تعدد 
المهام  تنفيذ  وع��دم  لآلخرين  األخ��ط��اء  وتحميل 
يؤدي  وهذا  المهام  بعض  في  تداخل  لوجود  كاملة 
الى التهاون في كل مجاالت العمل بالمصنع وتكون 
وتتحمل  متواضعة،  العام  المستوى  على  النتائج 
الشركة النتائج السيئة، وفي وجود خلل إداري سوف 
تتصاعد المشاكل وتكبر بين المعنيين باإلدارة وعند 
توجيه اللوم او المحاسبة سينبري كل مدير لتحميل 
اآلخرين أعباء تبعات مهامه، ولذلك ننصح بأن يدير 
المصنع شخص يتمتع بدراية فنية وعلمية وإدارية 
في مجال المصانع ويفضل من سبق له العمل في 
مصانع كبيرة ومتنوعة اإلنتاجية وخبرات ال تقل عن 
15 سنه عمل فعلي بمصانع مشهودة، وان يكون ذو 
شخصية واعية )علمية وعملية وإدارية( وان يمسك 
وان  بالمصنع  واإلدارات  المديرين  خيوط  بجميع 
المديرين  جميع  بين  وتناغم  تنسيق  هناك  يكون 
وهذا  الهدف  تحقيق  اجل  من  بالمصنع  والعاملين 
يأتي من خالل شخص مدير عام المصنع ذو الخبرة 

والكفاءة العلمية والعملية واالدارية.





We wish to exhibit in:
 Saudi Agriculture 2017
 Saudi Agro-Food 2017
 Saudi Food-Pack 2017

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 2017

                املعر�ض ال�سعودي للأغذية الزراعية 2017

                املعر�ض ال�سعودي لتغليف الغذاء 2017

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
Company Name:

P. O. Box:

City:

Zip:

Country:

Telephone:

Fax:

Mobile:

E-mail:

Person In Charge:

Position in Company:

Description of Exhibits:

ا�ستمارة اختيار امل�ساحة

الإ�سم:

�سندوق بريد:

المدينة:

الرمز البريدي:

البلد:

هاتف:

فاك�س:

جوال:

بريد اإلكتروني:

ال�سخ�س الم�سوؤول:

الوظيفة:

المعرو�سات:

Please fill the form and return it to: نرجو ملء �ال�صتمارة و�إعادتها يف �أقرب فر�صة �إىل:

Saudi Agriculture 2017
The 36 th Int’l. Agriculture, Water & Agro-Industry Show

Held Concurrently:

Saudi Agro-Food 2017
Saudi Food-Pack 2017

املعر�ض الزراعي ال�سعودي 2017
املعر�س الدويل �صاد�س والثالثون للزراعة واملياه وال�صناعات الزراعية

بالتزامن مع :

املعر�ض ال�سعودي للأغذية الزراعية 2017

املعر�ض ال�سعودي لتغليف الغذاء 2017

8 - 11 October 2017
Riyadh International Conventions & Exhibitions Center

 18 - 21 حمرم 1٤٣9هـ املوافق 8 - 11 اأكتوبر 2017 م

مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

Att.: Firas Fares
P.O. Box: 56010 - Riyadh 11554 - KSA
Tel: +966 920024020 Ext.: 517 - Fax: +966 11 2295612
Mobile: 050 843 2090
E-mail: firas.fares@recexpo.com

عناية/ فرا�س فار�س

�ض.ب: 56010 - �لريا�ض 11554 - �ململكة �لعربية �ل�صعودية

هاتف: 920024020 966+ حتويلة: 517 - فاك�ض: 2295612 11 966+

جو�ل: 0508432090

firas.fares@recexpo.com :بريد �إلكرتوين





38
العدد الخامس عرش

38
العدد الخامس عرش

ما هو الكوليسترول؟
دهني  كحول  هو  الكوليسترول 
مكون من 2٧ ذرة كربون مرتبة في 
نواة كحولية وذيل، يقع الكوليسترول 
ض��م��ن م��ج��م��وع��ة االس���ت���ي���روالت 
Sterols أي أنه يتبع الليبيدات )أو 
من  الكوليسترول  يتكون  الدهون(، 

جزئين )شكل 1( هما:

نواة االستيرول )التي هي عبارة   .1
ثالثة  متصلة  حلقات  أربع  عن 
منها سداسية والحلقة الرابعة 

خماسية(.

ذيل )جزء غير حلقي(.  .2

في  بكثرة  الكوليسترول  يوجد 
وبنسب ضئيلة  الحيوانية  األنسجة 
جداً في أنسجة النبات والفطريات 
تخلو  النباتية  ال��زي��وت  ف��إن  لذلك 
بشكل طبيعي من الكوليسترول، إن 
الكوليسترول مادة شديدة األهمية 
أن  بالنسبة لجسم اإلنسان لدرجة 
الجسم يقوم بتخليقها بنفسه حتى 
طعامه،  في  اإلنسان  يتناوله  لم  لو 
الكوليسترول  أن  بالذكر  والجدير 
يأتي للجسم من مصدرين أساسيين 
)شكل 2(، المصدر األول هو ذاتي 
يُ��َص��نَّ��ع  ال��ج��س��م نفسه ح��ي��ث  م��ن 
)يُخلّق( في الكبد وهو يمثل حوالي 

البيض 
والكوليسترول 
وصحة اإلنسان

أهم  من  اإلن��س��ان  وصحة  والكوليسترول  البيض  من  كل  بين  العالقة  إن 
المواضيع التي أثارت الكثير من الجدل واختلطت فيها الكثير من الحقائق 
أذهان  في  عالقة  زالت  ما  التي  الخاطئة  والمعلومات  الُشبُهات  من  بالكثير 
ألهمية  ونظراً  العامة،  عند  أو  العلمي  الوسط  في  سواًء  الناس  من  الكثير 
البيض كغذاء هام لإنسان ونظراً ألهمية الكوليسترول لصحة اإلنسان في 
ارتفعت مستوياته  إذا ما  الطبيعية وخطورته علي صحة اإلنسان  مستوياته 
في الدم عن المعدالت الطبيعية وارتباطه بأمراض القلب وتصلب الشرايين 
حاجة  بين  الموازنة  من  البد  فإنه  شرورها(،  من  اهلل  )حفظنا  والسرطان 
الجسم من الكوليسترول ومعدالت تناوله واستهالكه ولذلك فإنه من الواجب 
التناول  البحث بشكل علمي مبسط وبطريقة سهلة  علينا الخوض في هذا 
لنوضح الكثير من الحقائق ولنُزيل كثيراً من الُشبهات والمعلومات الخاطئة 
ونبين الصالح من الطالح منها، وقبل الخوض في خضم هذا الموضوع الهام 
تقتضي الضرورة إلقاء بعضاً من الضوء على تعريف الكوليسترول وأنواعه 

وفوائده بالنسبة لجسم اإلنسان.

أ.د./ طارق أمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن 

كلية الزراعة والطب البيطري، 
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
جوال ٩665428254٧٩+

tarkamin@gmail.com
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نسبة 80% من إجمالي الكوليسترول 
هذا  ويسمى  الجسم  ف��ي  الموجود 
يستطيع  ال���ذات���ي،  ب��ال��ك��ول��ي��س��ت��رول 
من  يقرب  ما  تخليق  اإلنسان  جسم 
1 جم يومياً من الكوليسترول وتعتبر 
لتلبية  ت��م��ام��اً  ك��اف��ي��ة  الكمية  ه���ذه 
المصدر  أما  منه،  االحتياجات  كافة 
ال��ث��ان��ي ل��ل��ك��ول��ي��س��ت��رول ف��ي��أت��ي عن 
اإلنسان  تناولها  التي  األغذية  طريق 
وُم��ع��ظ��م��ه��ا م���ن م���ص���ادر ح��ي��وان��ي��ة 
والزبدة  والبيض  الحمراء  كاللحوم 
والحليب كامل الدسم والزبد والجبن 
في  يفوتنا  وال  وغيرها،  والجمبري 
أنه  علي  التأكيد  إل��ي  المقام  ه��ذا 
حتى لو تناول اإلنسان أطعمة خالية 
جسمه  فإن  الكوليسترول  من  تماماً 
في  بنفسه ألن جسمه  يُخلّقه  سوف 
بالذكر  والجدير  إليه،  ماسة  حاجه 
الكوليسترول  من  نوعان  هناك  أن 
 )HDL( النافع  الكوليسترول  هما 

.)LDL( والكوليسترول الضار

فوائد الكوليسترول
عندما يُذكر الكوليسترول يتبادر 
إل���ى ال��ذه��ن ع��ل��ى ال��ف��ور ب��أن��ه شئ 
اإلن��س��ان،  بصحة  وض��ار  مفيد  غير 
مستوي  ك��ان  طالما  أن��ه  نؤكد  لكننا 
الطبيعية  الحدود  في  الكوليسترول 
فإنه يكون مفيداً جداً لإنسان إال أن 
زيادته عن الحدود الطبيعية هي التي 
تتسبب في المخاطر واألمراض، إن 
مهمة  كثيرة  وظ��ائ��ف  للكوليسترول 
وحيوية بالنسبة لجسم اإلنسان وهي:

تركيب ج��دران خاليا  يدخل في   .1

الجسم )شكل 3(، وكذلك له دور 
الجسم  خاليا  تماسك  في  مهم 
عدد  هناك  البعض،  بعضها  مع 
الكيميائية  التفاعالت  من  هائل 
فلو  الخلية  وخارج  داخل  تحدث 
في  كوليسترول  هناك  يكن  ل��م 
لن  الخلية  غ��ش��اء  ف��إن  الخلية 
المحافظة  على  ق����ادراً  يصبح 

على تماسك وثبات أجزاء الخلية 
المواد  تتسرب  س��وف  وبالتالي 
التي بداخلها مما يمنع األنسجة 
العمل  م��ن  والعضلية  العصبية 
يُكسب  أن��ه  أي  صحيح،  بشكل 
المسامية  صفة  الخلوي  الجدار 

.Membrane fluidity

يعتبر الكوليسترول النواة األولية   .2

شكل )1( نواة االستيرول والكوليسترول والهرمونات اإلستيرويدية التي تتخلق منه.

شكل )2( مصادر الكوليسترول )الغذاء، الكبد(.
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التصنيع  م��ن��ه��ا  ي��ن��ط��ل��ق  ال���ت���ي 
الحيوي للهرمونات اإلستيرويدية 
ه���رم���ون���ات  م���ث���ل   )1 )ش���ك���ل 
األن����وث����ة )ال���ب���روج���س���ت���ي���رون، 
الذكورة  وهرمون  االستروجين( 
)ال��ت��س��ت��وس��ت��ي��رون( وه��رم��ون��ات 
)ال��ك��ورت��ي��زول  الكلية  ف��وق  غ��دة 

واأللدوستيرون(. 

تركيب  في  الكوليسترول  يدخل   .3
ال���ع���ص���ارة ال���ص���ف���راوي���ة ال��ت��ي 
تساعد  لكي  المرارة  في  تتجمع 
وامتصاص  هضم  عمليات  ف��ي 
الفيتامينات  وب��ع��ض  ال���ده���ون 

الذائبة فيها مثل أ، ه�، د، ك. 

بكميات  الكوليسترول  يتواجد   .4
مما  الجلد،  طبقات  ف��ي  كبيرة 
ي��م��ن��ح ال��ج��ل��د م��ن��اع��ة وح��م��اي��ة 
الجوية  العوامل  م��ن  كثير  ض��د 

والطبيعية.

بكميات  الكوليسترول  يتواجد   .5
كبيرة في خاليا المخ مما يجعلها 
مخزناً للذاكرة والمعرفة والعلم.

المواد  أه��م  أح��د  الكوليسترول   .6
ال��داخ��ل��ة ف��ي ت��رك��ي��ب ال��غ��الف 

ال��م��ح��ي��ط ب���األع���ص���اب وال����ذي 
الرسائل  وع��ل��ى  عليها  يحافظ 

الكهربائية التي تنتقل داخلها.

تركيب  في  الكوليسترول  يدخل   .٧
للخاليا  الداخلية  األج��زاء  بعض 
التي  الميتوكوندريا  تركيب  مثل 

تعتبر بيت الطاقة في الخلية. 

البيض برئ من أمراض القلب
األطعمة  أهم  من  البيض  يعتبر 
إال  الجميع  تناولها  على  يُقبل  التي 
الكوليسترول  من  محتواه  ارتفاع  أن 
الُشبُهات،  من  الكثير  حوله  أث��ارت 
تزن  التي  الواحدة  البيضة  فتحتوى 
ملليجرام   213 ع��ل��ى  ج��م   60-56
الحديث  ارتبط  لذلك  كوليسترول، 
ع��ن ال��ك��ول��ي��س��ت��رول ب��ال��ح��دي��ث عن 
البيض  صفار  الحتواء  نظراً  البيض 
على نسبة مرتفعة نسبياً منه، يحتوي 
صفار البيض على حوالي 250- 300 
ملليجرام كوليسترول/بيضة مما يعني 
أن تناول بيضة واحدة يومياً قد تكفي 
لسد الجزء األكبر من حاجة اإلنسان 
اليومية من الكوليسترول، لقد ساءت 
بعد  الستينات  منذ  البيض  ُسمعة 
 Theاألمريكية القلب  جمعية  تحذير 

 American Heart Association
استهالك  خفض  بضرورة   )1٩60s(
حيث  عنه  االمتناع  حتى  أو  البيض 
الكوليسترول  بين  حينها  الربط  تم 
استمر  القلب،  وأم��راض  عام  بشكل 
الوضع هكذا لعقود طويلة، وفي عام 
القلب  جمعية  خففت  ق��د  م   2000
عن  وتراجعت  توصياتها  األمريكية 
حدتها السابقة حيث أوصت بإمكانية 
البيض  م��ن  معين  ع���دد  اس��ت��ه��الك 
في  أنه  والحقيقة  في  األسبوع،  في 
معدالت  أعلى  سجلت  التي  ال���دول 
اليابان  العالم مثل  البيض في  تناول 
كانت  وفرنسا  وأسبانيا  والمكسيك 
م��ع��دالت اإلص��اب��ة ب��أم��راض القلب 
ال��دول  م��ن  أق��ل  الشرايين  وتصلب 
في  منها  األق��ل  األخ���رى  الصناعية 
الفريق  أك��د  لقد  البيض،  استهالك 
عام  ك��وش��ي  العالم  بقيادة  البحثي 
أن   )Kushi et al., 1985( 1٩85م 
تناول البيض ليس له عالقة بأمراض 
ال��وج��ب��ة  ك��ان��ت  إذا  ال��ق��ل��ب خ��اص��ة 
الغذائية غنية بالخضروات والفاكهة 
الغنية بمضادات األكسدة، ولسنا هنا 
بصدد الدفاع عن البيض وتبرئته من 
وإبراز  لمناقشة  وإنما  االتهام  ساحة 

حقائق علمية بهذا الصدد.

إن��ن��ا ف��ي ه��ذا ال��ج��زء ل��ن نتكلم 
بشيء من عندنا بل إننا سوف نذكر 
نقول حتى  ما  علي  والدليل  الشاهد 
معلومة  لكل  ال��ق��ارئ  قلب  يطمئن 
أراد  إن  بنفسه  يتأكد  وحتى  يقرؤها 
التأكد؛ ولهذا فإن أي معلومة ستكون 

شكل )3( الكوليسترول في الجدار الخلوي.
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منه،  أُخ��ذت  الذي  بالمرجع  متبوعة 
آخر  أُسقطت  قد  أن��ه  اليوم  الثابت 
االتهامات الموجهة إلى البيض علي 
الشرايين   تصلب  يسبب  ال��ذي  أنه  
لتسقط بذلك آخر القيود المفروضة 
ما  وه��ذا  يومية،  بصفة  تناوله  على 
حديثة  يابانية  دراس��ة  إليه  توصلت 
 Nakamura( ناكامورا  العالم  بقيادة 
et al., 2006( مؤكدة أن تناول البيض 
الكوليسترول  مستوى  يرفع  ال  يومياً 
ف���ي ال����دم وال ي��زي��د م���ن م��ع��دالت 
وتصلب  القلب  ب��أم��راض  اإلص��اب��ة 
شائع،  هو  ما  عكس  على  الشرايين 
بقيادة  البحثي  ال��ف��ري��ق  أث��ب��ت  لقد 
 Weggemans et al.,( العلم ويجمان
من  يزيد  البيض  ت��ن��اول  أن   )2001
في   )HDL( الحميد  الكوليسترول 
الدم مما يقلل من نسبة الكوليسترول 
واألخير  ال��دم  في   )LDL( الخبيث 
الشرايين ،  تصلب  عن  المسئول  هو 
البحثي  للفريق  هامة  دراس���ة  وف��ي 
 )Hu et al., 1999( بقيادة العالم ُهُو
اس��ت��غ��رق��ت 8 س���ن���وات وت��ض��م��ن��ت 
وام���رأة أص��ح��اء وال  120000 رج��ل 
يعانون من أي مرض وتم تغذيتهم على 
بيضة واحدة يومياً ولم تثبت الدراسة 
وجود أي عالقة بين تناولهم للبيض 
وتصلب  القلب  ب��أم��راض  واإلص��اب��ة 
الشرايين والسكتة الدماغية، وأعقب 
الدراسات  من  العديد  الدراسة  هذه 
ينتج  البيض ال  تناول  أن  التي أكدت 
عنه ارتفاع في مستوى الكوليسترول 
األصحاء،  األشخاص  لدى  الدم  في 
 Qureshi( أخري  هامة  دراسة  وفي 

من  ي��ق��رب  م��ا  علي   )et al., 2007
أن  أك�����دت  ب���ال���غ  ش��خ��ص   10000
للبيض  )المعتدل(  الرشيد  التناول 
)6 بيضات/ األسبوع( ليس بينه وبين 
وتصلب  القلب  ب��أم��راض  اإلص��اب��ة 
أدني  الدماغية  والسكتات  الشرايين 
من  ال��م��رء  يعاني  ال  طالما  ارت��ب��اط 
أم��راض أخ��ري، وف��ي دراس��ة أخري 
)Djoussé et al., 2009( تمت علي 
أكدت  شخص   21000 عن  يزيد  ما 
أن تناول البيض بمعدل )6 بيضات/ 
األسبوع( ال يمثل خطورة مطلقة علي 
وتصلب  القلب  ب��أم��راض  اإلص��اب��ة 
إال  الدماغية  والسكتات  الشرايين 
ال��ذك��ور المصابين  أن��ه ف��ي األف���راد 
بمرض السكري فإن تناول أكثر من ٧ 
بيضات/ أسبوع يمثل خطورة صحية 
أخري  دراسة  أكدته  ما  عليهم وهذا 
 )Schärer and Schulthess, 2005(
البيض  تناول  أن اإلفراط في  أكدت 
بمرض  المصابين  األش��خ��اص  عند 
السكري يزيد جداً من خطر اإلصابة 

بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

بضرورة  التغذية  خبراء  ينصح 
غذائي  نظام  ضمن  البيض  إدخ��ال 
ك��ول��ي��س��ت��رول  وم���ت���وازن  ألن  س��ل��ي��م 
الكوليسترول  نسبة  يرفع  ال  البيض 
ال��ط��ري��ق األف��ض��ل  ال����دم ،  وأن  ف��ي 
هو  ال��دم  في  الكوليسترول  لخفض 
واللحوم  الحلويات  تناول  من  الحد 
الدسمة ومشتقات الحليب المرتفعة 
ويجب  المشبعة،  الدهون  نسبة  في 
بعض  دور  أن  علي  التأكيد  علينا 

العوامل المرتبطة باألنماط الحياتية 
والسمنة وسوء  كالتدخين  والسلوكية 
الحركي  النشاط  وت��راج��ع  التغذية 
من  يزيد  الذي  هو  للفرد  والرياضي 
احتمالية اإلصابة بأمراض الشرايين 
اإلص��اب��ة  تتسبب  ك��ذل��ك  ال��ت��اج��ي��ة، 
ببعض األمراض كارتفاع ضغط الدم 
انتشار  زي���ادة  م��ن  السكري  وم��رض 
حاالت أمراض الشرايين التاجية بين 
األشخاص إذ تراوحت نسبة الحاالت 
الناشئة عن تلك العوامل ما بين 60 
- ٧0 %، بل علي العكس فلقد أكدت 
العديد من الدراسات أن تناول البيض 
في  المنخفضة  اإلفطار  وجبات  في 
الحرارية يساعد علي فقد  سعراتها 
الجسم،  الوزن ويحافظ علي رشاقة 
يدل  فإنما  ش��يء  علي  دل  إن  وه��ذا 
ال��ب��ي��ض ف��ي نظام  ع��ل��ي أن إدخ����ال 
في  يحمل  وم��ت��وازن  متكامل  غذائي 
الصحية  المنافع  من  العديد  داخلة 
التي ال تُعد وال تُحصي، ونختم كالمنا 
في هذا الصدد بأن نقول أن الكثير 
أك��دت  ق��د  الحديثة  ال��دراس��ات  م��ن 
)بيضة  للبيض  المعتدل  التناول  أن 
واحدة في اليوم( ال يشكل خطراً علي 
أمراض  المستهلك وال يسبب  صحة 

القلب وتصلب الشرايين.
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لعمالئنا الكرام:
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إخصاب  نسبة  أعلى  على  الحصول  نتمني  كلنا 
وفقس بشتى الطرق حتى نصل الى أعلى عدد من 

كتكوت التسمين لكل أم.
اإلنتاج  فترة  في  المشكلة  ظهور  عند  يهتم  الجميع 
حيث إنخفاض في نسب االخصاب والفقس على الفور 
ودون  للمعمل  وخبير  للمزرعة  طبيب  وإنتداب  طلب  يتم 
إنتظارتحاليل يتم وضع كورسات مضاد حيوي وزيادة )ه� - 
سيلينيوم( وأعلم أنه مع التشخيص الصحيح فال توجد غرابة 
في تنفيذ التعليمات أما لو كانت هناك مشكلة من فترة التربية 

فكيف حلها اآلن في فترة اإلنتاج؟؟؟؟
اإلنتاج  مع  وتكاملها  التربية  بمرحلة  الخصيتان  عن  بمعرض صور 
وليس  الخصيتان  عن  ناتج  كان  لو  اإلخصاب  هبوط  كارثة  لتجنب 
منقار  له  ديك  باإلناث,  متعلقة  مشاكل  كاألمراض،  أخرى  مشاكل 
سيئ أو تآكل بوسادة القدمين أو مشكلة بالعمود الفقري شكل )1(

باب مشاكل وحلول تربية الدواجن
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 Do not devote a lot of effort منخفض  بفقس  كثير 
into the production of infertile eggs!

كل  المزرعة خلف  لوحة  علي  أرجو وضعه   )2( جدول شكل 
مدير ومسئول ونوالي شرحه

العمر 
باألسبوع

المرحلة الظاهرة الهامة وزن 
الخصيتين 

)جم(
2 - 0 قبل 

البلوغ
بداية تطور الغدة 

التناسلية
- 

 12 - 2 قبل 
البلوغ

زيادات في 
خاليا سيرتولي 
واألنابيب المنوية

 -

20-13 البلوغ تطور الخصيتان 
وإنتاج الحيوانات 

المنوية

0.5-2جم

24-20 البلوغ تطور ٧5% من 
الخصيتان بعد 
اإلثارة الضوئية

25-30جم

30-25 نضج 
الجنسي

توقف تطور 
الخصيتان وقمة 
إنتاج الحيوانات 

المنوية

35-45جم

65-40 بداية النقص  -
الطبيعي لوزن 

الخصيتين

25-30جم

1- -بعد الفقس 0 – 2 أسبوع
إلى 5 ملجرام عند  يتراوح مابين 3  وزن الخصيتين 
عمر يوم واحد وتطور األنابيب المنوية والنشاط المنوي 
شديد التباين وأوضح أن من األمور الهامة تهذيب المنقار 
وكثافة  وماء  علف  الكافية  وتوفيرالمساحات  أسبوع  أول 

3.85طائر /متر كبداية صحيحة.
 Pre- البلوغ  ماقبل  فترة  أسبوع   12  -  2 عمر   -2
Pubertal المستهدف الحصول علي هيكل متجانس قبل 
6 أسابيع أي قبل إكتمال 85 % من الهيكل العظمي وزيادة 

وزنية متجانسة أسبوعيا بحيث يحدث نمو قوي لخاليا 
ويصل  جدا  سليمة  بطريقة  المنوية  واألنابيب  سيرتولي 
من  ألكثر  يصل  أن  إلى  مليون   5 يوميا1-  الخاليا  عدد 
100 مليون وهي الداعمة للحيوانات المنويه لتحدد قوة 

خصوبة الديك.
لذلك فإنتاج حيوانات منوية قوية )الطاقة الجنسية( 
والزيادة في خاليا سيرتولي تصبح  الفترة  بتلك  مرتبط 
صفر أو. بطيئة جدا مع نهاية فترة البلوغ وبتلك الفترة 
جرام   0.5  –  0.4 حتي  الخصيتين  وزن  زي��ادة  تحدث 
تتزامن  كبيرة وحساسة جدا  زيادة  وهي   )3( بشكل  كما 
مع تكوين التسلسل الهرمي للسلوك اإلجتماعي )التآلف 
العشيري( ويرتبط ذلك بالقمة األولية لهرمون LH وهذا 
التسلسل يكون ثابت في حالة المجموعات الصغيرة ودائم 
التغير في المجموعات الكبيرة وأهمية التسلسل الحد من 
األفراد  بين  الشعور  تبادل  يعني  وهذا  العدواني  الشعور 
وليس  الصغيرة  المجموعات  ف��ي  ذل��ك  ح��دوث  ويمكن 
الكبيرة )العنبر ككل( وربما يفسر ذلك بوضوح استمرار 
الخصوبة العالية عندما يتم تحديد أعداد الطيورحيث أن 
الحدود الغذائية لهذا النظام تجبر الطيور ذات السيطرة 
علي مشاركة الطيور التي تسيطر عليها في نفس المعالف 
الجنسي  النشاط  في  التطور  يبدأ  الفترة  تللك  وخ��الل 

وعملية التزاوج بدرجة بسيطة.

عند  ج��رام   0.5  –  0.4 تقريبا  الخصيتين  وزن   Figure 3
هذا العمر

Figure 1 Figure 1 .ديوك يجب إستبعادها Figure 1
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Puberty 3 – عمر 13 – 20 أسبوع فترة البلوغ

 

Figure 4 Figure5

عمر 20 أسبوع وزن الخصيتين 0.5 -- 2 جرام اي 
المنوي  السائل  يظهر  الفترة  وتلك  الضوئية  اإلث��ارة  قبل 
ألول مرة غالبا عندما يكون وزن الخصيتين حوالي واحد 
جرام ويختلف السائل المنوي من أنبوبة ألخري اعتمادا 
علي إنتهاء تطور ونمو خاليا سرتولي مع نهاية فترة البلوغ 
وليس  المستهدف  الوزن  تحقيق  دائما  المطلوب  ولذلك 
زيادة وزنية عالية )ترسيبات دهنية( وربما أزعم أنه من 
علي  )القدرة  المنوي  الحيوان  جودة  تتعاظم  الفترة  تلك 
اإلخصاب –الحركة – البقاء واألستمرارية( ويظل مستوي 
 Leydig في زيادة كما أنه هناك خاليا ليدج LH هرمون
Cell تعمل األن لتزيد من مستوي هرمون تستوسيترون 
الذي يتحكم في السلوك الجنسي ليماثل مستوي هرمون 

.LH

ش��ك��ل )4( ي��وض��ح دي���وك 20 أس��ب��وع ق��ب��ل اإلث���ارة 
الضوئية وشكل )5( يدل علي وزن خصيتان نفس العمر 
الزيادة  فيهاعلي  التأكيد  جدا  ض��روري  المرحلة  وه��ذه 
عند  الطائر  ووزن  عمر  من  العلف،التأكد  في  المنتظمة 
اإلثارة الضوئية ومنع توقف أو انخفاض الوزن أو الزيادة 
العالية فيه فالمطلوب تحقيق الزيادات األسبوعية وحتي 
ولو كانت الديوك بمزرعتي أعلي من القياسي في الوزن.

السادة األفاضل إن تلك الفترة حساسة جدا فأحيانا 
تحدث زيادة وزنية أو إنخفاض في الوزن فإياكم وأحذر 
إنقاص  أو  كتثبيت  مسئولة  الغير  السريعة  الحلول  من 
جرامات العلف التي قد تدمرأو تعصف بنسب إخصاب 

وفقس عالية في فترة اإلنتاج.
Puberty 4 – عمر 20 - 24 أسبوع فترة البلوغ

نمو  يجب ضمان  اإلث��ارة  بعد  أسابيع   4 أول  خ��الل 
شكل  نموذج  تتبع  وأرج��و  ايجابية  بصورة  للديوك  جيد 

)6( الذي يوضح حساسية فترة النقل من عنابر التربية 
لإنتاج وبداية اإلثارة الضوئية والحفاظ علي ما ال نراه 
)الخصيتان( بما نراه )وزن الديك( خاصتا أن تطور ٧5 
% من الخصيتان يحدث بعد اإلُثارة الضوئية، حيث تنمو 
الخصيتين بصورة كبيرة من 2جرام إلي متوسط وزن من 
12—22 جرام شكل )٧( ويبدو نجاح األسلوب المتبع في 
ولون  الدموية  الشعيرات  من  الديوك  تربية  مع  التعامل 

الخصيتان.

Figure 6 يوضح تأثر ما ال نراه )الخصيتان( بما نراه )وزن 
الجسم( وإنعكاس ذلك علي اإلخصاب.

Figure 7 صورة الخصيتان بها اإلمداد الدموي )الشعيرات 
الدموية(

Sexual maturity 5 – عمر 25 – 30 النضج الجنسي
اآلن وقد حدثت اإلثارة الضوئية لقطيع ديوك متجانس 
وتم الفرز وإختيار الديوك الصالحة للتزاوج وإن شاء اهلل 
ضمان إخصاب عالي حيث وصلت الخصيتان لقمة وزنهم 
إنتاج  وقمة  المطلوب  الكريمي  باللون  ج��رام   45  –  35
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الحيوانات المنوية وأذكر أن إنخفاض فقس بيض البشاير 
ليس بالضرورة أن يكون راجعا لضعف إخصاب الديوك 
بل ربما إلنخفاض فيتامين ب في الدجاجة فيجب بقدر 

اإلمكان أن أحلل مصدر مشكلتي.
6 – عمر 30 – 40 أسبوع

الفرق  وم��ا  و)٩(   )8( شكل  للصورتين  النظر  أرج��و 
بينهما؟

دموي  إم��داد  بهما  كريمي  ل��ون  الخصيتان   8 شكل 
)شعيرات دموية( ولون وحجم األنابيب الناقلة للحييوانات 

المنوية واضحة.
شكل ٩ الخصيتان لون مائل للرمادي وإمداد دموي 
المنوية  للحيوانات  الناقلة  األنابيب  وحجم  ولون  ضعيف 

سيئ.
ومجهودك  وقتك  تضيع  فال   )٩( شكل  وج��دت  فلو 
بالطريقة  الفور  علي  وإستعد  غير مخصب  بيض  إلنتاج 

الصحيحة إلحضار ديوك إحالل.
 Do not devote a lot of effort into the

!production of infertile eggs

 

ممتازة(  )إدارة  كريمي  بلون  لخصيتين  ص��ورة   Figure 8
Figure 9 )إدارة سيئة( صورة لخصيتين بلون مائل للرمادي

الفترات احلرجة يف حياة الديوك:
أول 12 أسبوع كما ذكرت في قمة األهمية.  .1

بالعلف  ال��ذك��ور  تنشيط  يتم  أس��ب��وع   16 عمر  بعد   .2
أي  وأن  وتطورالخصيتين  الجسم  وزن  علي  للحفاظ 
إجهادعنيف كإنخفاض في وزن الجسم أو حتي بطأ 
إلي  ي��ؤدي  قد  أسبوع   21  –  18 عمر  من  النمو  في 
نسب  بذلك  وتقل  الخصيتين  تجانس  وع��دم  صغر 
الفقس األولي نتيجة إنخفاض الخصوبة وقد يستمر 

إنخفاض الخصوبة طول فترة اإلنتاج.

أسابيع األولي بعد اإلثارة الضوئية أي زيادة سريعة   .3
زائد بعضالت الصدر  العلف تؤدي لحدوث نمو  في 
جداعلي  ت��ؤث��ر   )10( شكل  كسوله  ذك���ور  وت��ك��وي��ن 

اإلخصاب مستقبال حتي مع خصوبة الديوك.

Figure 10 الديك رقم )2( صح ألنه كالسفينة وهذا التعبير 
دقيق جدا.

4. بفترة اإلنتاج يوميا ولمدة 3أيام متتالية إن نقص 5 %من 
40 % الحيوانات  علف الديوك يؤدي إلى نزول 30 – 
لها شكل  يلتفت  المنوية فأي كارثة هذه علي من ال 
)11( فأي مشكلة في علف الديوك من أي نوع دون 
لن  نتائج  ستحدث  المسئولين  من  والمتابعة  اإلنتباه 
وإنخفاض  إرت��ف��اع  ع��ن  نبحث  عقباهاونظل  تحمد 
اإلخصاب والفقس في حلقة مفرغة وربما أحيانا ال 

نجد إجابة لها.

خسارة وزن 
الجسم

تأثير جودة وإنتاج الحيوانات 
المنوية بفقد وزن جسم الديك

بسيطة جدا انخفاض جودة الحيوان المنوي
زيادة فقد الوزن 

عن 100 جم
في 5 أسابيع

انخفاض جودة وكمية الحيوانات 
المنوية

زيادة فقد الوزن 
عن500 جم

في 5 أسابيع

توقف انتاج الحيوانات المنوية 
وببعض

الحاالت كي ال تعود مرة أخري

Figure 11 أرجو وضوح أهمية مدي تأثير نقص وزن الجسم 
علي اإلخصاب

5. كبر حجم الديك ليس دليال علي قوته الجنسية ألن 
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الديك تلقائيا بعد 40 – 45 أسبوع يحدث عنده كسل 
اإلناث  مع  تزاوجه  مرات  عدد  وتقل  وخمول جنسي 
من  أكثر  إحتياجاته  لزيادة  ي��ؤدي  حجمه  كبر  وربما 
الطبيعي )الديك بوزن 5.5 كجم كسول جدا( ولذلك 
فاإللتزام بدليل كل ساللة والمتابعة مع حسن إدارتي 
لحلهاهو  الصحيحة  الكيفية  ثم  مشكلتي  تفهم  في 
مفتاح النجاح مقارنة بنفس العمر بين خصي ديك كبير 
والوزن  الحجم  قياسي  ديك  وخصي  وال��وزن  الحجم 
أن  للتوضيح  للخصيتين   13 شكل  األخري  والصورة 
بين  بالربط  الظاهرية وإنما  بالصفات  العبرة ليست 
ماال نراه بما نراه كيفية تقييم اإلخصاب بوزن الجسم 
اإلخصاب  تقييم  كيفية  أع��رض  الخصيتان  ووزن 
بالعنبر من بداية اإلثارة وحتي نهاية القطيع فأرجو 
حسن الربط دائما بين ما ال نراه الخصيتان بما نراه 

وزن الجسم.
في الجدول شكل )12( مقارنة بين 3 ديوك من حيث 
وزن الجسم والخصيتان وتقييم اإلخصاب بالفقاسة علي 

مدار اإلنتاج بعد إختيار أفضل الديوك.
عملية  من  تماما  فلنتأكد  النواحي  كل  من  للتزاوج 
التعليف بأكملها للد يوك من جانب المسئولين والطريقة 
مكان  من  أكثر  من  األسبوعية  الديوك  لوزن  الصحيحة 
 %  20  –  15 من  العينة  كانت  إن  أبالغ  وال  بالعنبر  ثابت 
أي  إص��الح  أو  لحل  المبكر  والتدخل  المراقبة  لسرعة 
خطأ بشري أومن الموازيين أو تركيبة العلف وحقا تتدخل 
عوامل للتأثير علي النتائج كاألمراض مثال لكن اإلجتهاد 

يبقي هو لتحقيق األفضل في مثل تلك الظروف.

Figure13 اهمية الوزن في ادارة ذكور امهات التسمين

الوزن األسبوعي للمتابعة في حالة النقص عن الوزن   -3
أرجو  األسبوعية  الوزن  زيادة  تحقيق  أوعدم  السابق 
والمزرعة  اإلدارة  بين  الدائم  التواصل  سيادتكم  من 

ومراجعة:
للذكور  تسمح  المعالف  ومستويات  ارتفاعات  هل   .1
بإستهالك العلف بصورة متجانسة أم أل شكل 14؟

2. هل هناك إناث تشارك الذكور في علفها؟
المناسب  المكان  الذكور ال تجد  3. هل هناك بعض 

لكي تأكل؟
نقطة  م��ن  العلف  يستغرقه  ال��ذي  ال��وق��ت  ه��و  م��ا   .4

البداية حتي النهاية؟
5. هل هناك تفاوت في معدالت استهالك العلف بين 

الذكور عند أول الخط وآخره؟
عند  المنوية  الحيوانات  تأثر  عن  التالي  الجدول   .6
نقص أوزان الديوك ما بين 100 -500 جم حيث 

العمر 
باألسبوع

وزن الجسم  
كجم

وزن   
الخصيتين 

جم

اإلخصاب   
%

 

ديك خفيف ديك وسط ديك ثقيل ديك خفيف ديك وسط ديك ثقيل ديك خفيف ديك وسط ديك ثقيل
20 2.4 2.٧8 3.12 0.8 1.4 2.٩
25 3.08 3.53 3.٩6 2.6 26.3 34
30 3.٩6 4.0٧ 4.16 23.6 38 41 86.3 ٩2.1 ٩5.3
40 4.53 4.5٧ 4.8 33 40.1 3٩.1 ٩0 ٩6.3 ٩6.8
50 4.68 4.8 4.٩3 32 36 35 ٩1.3 ٩3.4 ٩1.5
60 4.8 4.8٩ 5.٧3 28 26 24 86.1 8٩.3 82.٧

الجدول شكل )12(
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تقل جودة وكمية وحركة الحيوانات المنوية وربما 
ال تعود لوضعها.

ماهو الوقت الالزم لتستهلك الذكور كل العلف؟  .٧
8. هل هناك عيوب في مستويات العلف؟

للديوك  العامة  الحالة  نبحث  ماسبق  مراجعة  وبعد 
ويوضح النموذج خطورة فقد الوزن:

فقد أوزان��ه��ا ي��ؤدي إل��ى انخفاض ف��وري ف��ي ج��ودة 
يتأثر  أوزان��ه��ا  إس��ت��ع��ادة  ول��و  حتي  المنوية  ال��ح��ي��وان��ات 

اإلخصاب
يمكن إعطاء ضعف كمية العلف اليومي أحد أيام   -

األسبوع بعلف مستوي بروتينه منخفض.
إعطاء دفعات علف 2 – 3 مرات أسبوعيا أيام غير   -

متعاقبة في حالة مستوي البروتين
المنخفض للديوك مما يتيح الفرصة للذكور إلستهالك 

البروتين دون حدوث زيادة في عضلة الصدر
بحيث  جيدة  نتائج  يعطي  الدفعات  تلك  وإعطاء   -

تكون الدفعات في حدود 15 – 20 جرام.
للديوك  العامة  الحالة  نبحث  ماسبق  مراجعة  وبعد 

والرسم البياني يوضح خطورة زيادة الوزن وللمعالجة:
لحمي  إكتناز  وذات  جدا  الثقيلة  الذكور  إستبعاد   -

وصدر عريض كما التسمين.
يجعل  ال��وزن  في  وال��زي��ادة  الفقد  أن  إل��ي  اإلنتباه   -

عضلة صدر الديك طرية ويدمر الخصيتان.
أرجو اإلنتباه إلى ضرورة الحفاظ علي فرق الوزن   -
بين الذكر واألنثي بحدود من 500 – 800 جرام في 

اإلنتاج ويوضح هذا النموذج شكل 15.

لتقييم  القطيع  ح��ي��اة  م���دار  ع��ل��ي  ال��ن��م��وذج  تفهم 

تأثراإلخصاب في حالة ديك تقيل تنفر منه اإلناث أو في 
حالة ديك خفيف لن يسيطر علي االنثي. أو ديك قل وزنه 

ثم زاد فتعطلت خصيتاه.
فاإلخصاب يتاثر من فقد الوزن ثم زيادته لذلك أرجو 

دائما وزن ديوك البراكس من أماكن عديدة ثابتة.

 
Figure 16 و1٧ الحرص من أكل الديوك مع اإلناث حتي ال 

تزيد األوزان فأيهما من شكل ٩ اآلن بعنابرك؟.

التغذية علي ذرة مجروشة فقط بنفس المقررات   -
العلفية 2 أو 3 يوم باألسبوع لضمان حصول الطائر 
علي الطاقة الالزمة وتقلل معدل إستهالك البروتين 
في تلك األيام ويمكن اللجوء لذلك وبنجاح عندما 
يكون التجانس جيد, والمشرف علي القطيع الحظ 
غيرمرغوب  اللحمي  واإلكتناز  الوزنية  الزيادة  أن 

فيه.
كلما كانت الذكور قوية فإنها ستأكل أكثر وإذا كانت   -
الزيادة الوزنية ناتجة عن زيادة اكتناز لحم الصدر 
البروتين  منخفض  علف  إستخدام  األفضل  فمن 
فله نتائج ممتازة لكن في نفس الوقت زيادة كمية 

العلف.
أحيط علم سيادتكم أنه أحيانا عند استبعاد الذكور   -
قد  أنها  العظمي  الهيكل  النظر عن  بغض  الثقيلة 
تكون أفضل الذكور بالعنبر وبالتالي تنخفض نسبة 

اإلخصاب.
بعناية  للذكور  المعالف  نوع  إختيار  يتم  أن  أرج��و   -
علي  للحصول  للذكور  متساوية  فرص  نوفر  حتي 

علفها.
أيهم تفضل في شركتك أو مزرعتك أو حتي عنبرك 

من المعروض أمامك بالصور للحصول علي النتائج

TARAED
Falcon Feed

شركة طرائد :

شركة متخصصة في توفير الغذاء الصحي لطيور وحيوانات آكالت اللحوم بالمنطقة

Taraed Company : 

Specializes in Providing Healthy Food for Falcons & Predators

Head Office - Jeddah - Tel.: +966 2 6393333 - 6918398 - 6838520 
Emergence Mobile : +966 555674444 - Fax : +966 6 6919130 
Email : sales@ommat.com - P. O. Box 13094 Jeddah 21493 - K.S.A.

The Breeders Choice
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ف����أرج����و م���راج���ع���ة ك����ل ن��ظ��ام 
المقارنة  األفضل  إلختيار  والمقارنة 
النقاط  أس���اس  علي  األن��ظ��م��ة  بين 

التالية:
أو  ي��دوي  العلف  ت��وزي��ع  يتم  ه��ل   .1

أتوماتيك؟
التام  بالتساوي  العلف  توزيع  هل   .2

بين كل معلف وآخر؟
هل رفع أو إنزال خط العلف يتم   .3

بسهولة؟
هل نظام العلف للديوك يشجعها   .4
علي األكل مع اإلناث ألنه قريب 

الشكل من معالفها؟
معالف  مستويات  يتم ضبط  هل   .5
كانت  إذا  ألنها  بسهولة  ال��ذك��ور 
من  ستميل  فإنها  ج��دا  مرتفعة 
أحد الجوانب مم يعطي الفرصة 
علي  للحصول  ال��ق��وي��ة  ل��ل��ذك��ور 
ثقيلة  فتصبح  علفها  م��ن  أعلي 
حالته،  اآلخر ستتدهور  والبعض 
منخفضة  المعالف  ك��ان��ت  وإن 

فستأكل اإلناث مع الذكور فيتأثر 
الجنسين.

هل تبدأ الذكور وتنتهي من عملية   .6
استهالك العلف في وقت واحد.

وإكتنازها  الذكور  لحالة  التقييم   .٧
اللحمي وحيويتها بصفة مستمرة 
وفي أماكن مختلفة من العنبر له 
نظام  علي  للحكم  قصوي  أهمية 
أداء  وكذلك  أتبعه  ال��ذي  العلف 

الديوك مستقبال.
في عملية  العمال  تحكم  مانسبة   .8
وتوزيع وخفض  التعليف من وزن 

ورفع المعالف.
هل النظام يضمن تجانس توزيع   .٩
الديوك عند حصولها علي علفها.
أقدم  أن  حرصت  الكرام  السادة 
كي  الصور  من  بكثير  الموضوع  لكم 
يتثني لنا المناقشة واإلختيار في هذا 
األمر الهام وارجو أن يتم عمل ملف 
لتقدير  السابقة  النقاط  ب��ه  ت��راج��ع 
مسئولها  ناحية  من  مزرعة  كل  حالة 

كما  نتجنب  حتي  اإلدارة  قبل  من  أو 
وق��وع��ه( قبل  )ال��ب��الء  بمصر  ن��ق��ول 
دعم  األي��ام  من  ي��وم  في  نتخيل  وأن 
وكتابة  دوري��ة  لزيارة  ليس  قوي  فني 
تقرير ولكن لتوعية خاصة لمسئولي 
ال��م��زرع��ة ألن��ه��م األول����ي ب��ال��رع��اي��ة 
لرعاية طيورهم ويصير لهم رأي قوي 

علي أساس في حل مشاكلهم.

مسئولين  ت��دع��م��وا  أن  وأرج����و 
التدريبية  ال�����دورات  ف��ي  ال���م���زارع 
عند  المشكلة  لتوضيح  وال���ن���دوات 
حدوثها والمشاركة في حلها, فلنضع 
ونعظم  الضعف  ن��ق��اط  علي  يدينا 

نقاط القوة

وختاما
األخ��ري��ن  م��ن  نتعلم  أن  ات��م��ن��ى 
علي  نتغلب  ك��ي  ل��دي��ه��م  م��ا  أف��ض��ل 
مشاكل الديوك أو نبحث عن الساللة 
األفضل كي نتجنب تلك المشاكل وما 
تكبده لنا من خسائر في وقت يجني 

االخرين ثمرة حسن اختيارهم.

Figure 20 - 18 - 19 أنظر لمعالف الديوك ولتبحث عن مزايا وعيوب كل نظام
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ق����دمي����اً ك����ان����ت ت��س��ت��خ��دم 
كمنشطات  احليوية  امل��ض��ادات 
للنمو يف إنتاج الدواجن واإلنتاج 
نتج  ق��د  ذل��ك  أن  إال  احل��ي��وان��ي 
عنه ظهور سالالت من البكتيريا 
مبا  احليوية  للمضادات  مقاومة 
ميثل خطورة على صحة اإلنسان 
ل���ذل���ك مت حت����رمي اس��ت��خ��دام 
امل����ض����ادات احل���ي���وي���ة ب��غ��رض 
وقصر  النمو  )تنشيط(  حتفيز 
اس��ت��خ��دام��ه��ا ع��ل��ى األغ����راض 
ال��ع��الج��ي��ة ال���ض���روري���ة ول��ه��ذا 
إل��ى محفزات  األن��ظ��ار  اجت��ه��ت 
لها  ليس  والتي  الطبيعية  النمو 
يف  تعتمد  ألنها  جانبية  آث��ار  أي 
امليكروبات  تنشيط  على  عملها 
 )Microflara النافعة )ميكروفلورا
ب��األم��ع��اء، وي��ش��ي��ر ال��ع��ل��م��اء أن 

ت��ن��ش��ي��ط امل��ي��ك��روب��ات ال��ن��اف��ع��ة 
باألمعاء يحسن من صحة الطيور 
من  تزيد  ألنها  النمو  وم��ع��دالت 
العناصر  من  االستفادة  معدالت 
الغذائية، تشير الدراسات أنه إذا 
سادت امليكروبات النافعة بالقناة 
الهضمية سيحول بالضرورة دون 
وجود امليكروبات املمرضة وهذا 
من  الطائر  يحمي  أن  شأنه  من 
إيجابياً  ينعكس  مبا  مخاطرها 
ع��ل��ى م���ع���دالت ال��ن��م��و ال��ط��ي��ور 
ومناعتها، تعتمد محفزات النمو 
ت��ن��ش��ي��ط منو  أن  ن��ظ��ري��ة  ع��ل��ى 
وتكاثر امليكروبات النافعة بالقناة 
وج��ود  دون  سيحول  الهضمية 
امل��ي��ك��روب��ات امل��م��رض��ة وم���ن ثم 
واملناعة،  النمو  معدالت  تتحسن 
وفيما يلي عرض ألهم محفزات 

ومنشطات النمو الطبيعية لدجاج 
التسمني:

Probiotics 1. البروبيوتيك
البروبيوتيك  تعريف  ميكن 
ع��ل��ى أن��ه��ا »م����ي����ك����روب����ات ن��اف��ع��ة 
ح���ي���ة ت���ت���م إض���اف���ت���ه���ا ل��ل��ع��ل��ي��ق��ة 
بهدف حتسني االتزان امليكروبي 
ب���ح���ي���ث  األم���������ع���������اء  داخ�������������ل  يف 
ت��س��ود امل��ي��ك��روب��ات ال��ن��اف��ع��ة على 
ح���س���اب امل���ي���ك���روب���ات ال����ض����ارة أو 
البروبيوتيك  تضم  امل���م���رض���ة«، 
امل��ي��ك��روب��ات والتي  ال��ع��دي��د م��ن 
 Bacillus الباسيللس  أشهرها 
 Bifidobacterium والبفيدوباكتر 
 Lactobacillus والالكتوباسيللس 
 Enterococous واإلنتيروكوكاس 
 Lactococcus وال��الك��ت��وك��وك��اس 
 Streptococcus واالستربتوكوكاس

منشطات ومحفزات النمو الطبيعية

أطلق مصطلح األلياف أوالً في تغذية اإلنسان ثم اتسع ليشمل أيضاً كل الحيوانات والذي يعني مكونات الغذاء التي 
تقاوم فعل اإلنزيمات الهاضمة ومن ثمَّ االمتصاص إال أنه يمكن أن يحدث لها تخمر جزئي أو كلي في القناة الهضمية 
على حسب نوع الحيوان؛ فالحيوانات المجترة تستطيع هضم األلياف جيداً في الكرش وذلك بفضل احتواءه على 
البكتيريا الهاضمة لها، وعلي العكس ال تستطيع الدواجن هضم األلياف، أما األرنب فلقد وهبه اهلل عز وجل أعوراً 
كبيراً متطوراً تسكنه العديد من الميكروبات التي تستطيع هضم األلياف واالستفادة منها، وهذه تعد ميزة هامة حيث 

تستطيع األرانب بفضلها االستفادة من الكثير من المواد الغذائية والمخلفات الحقلية.

السيدة/ غادة زكريا عيد 
ghadae5@gmail.com :باحثة يف علوم تغذية الدواجن - بريد الكتروني
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والعديد من اخلمائر والفطريات 
مثل األسبرجللس، يكثر استخدام 
الالكتوباسيللس والبفيدوباكتر يف 
يكثر استخدام  اإلنسان يف حني 
واإلن��ت��ي��روك��وك��اس  الباسيللس 
وخ���م���ائ���ر ال��س��ك��اروم��اي��س��ي��س 
اإلن��ت��اج  يف   Saccharomyces
التسمني  دج��اج  ويف  احليواني، 
الالكتوباسيللس  استخدام  يكثر 
عمل  ي��ع��ت��م��د  وال��ب��اس��ي��ل��ل��س، 
ال���ب���روب���ي���وت���ي���ك ع���ل���ى آل��ي��ت��ني 

أساسيتني هما:
 Competitive الطرد التنافس  .1
ل��ل��م��ي��ك��روب��ات   exclusion

الممرضة.
ت��ح��س��ي��ن م���ن���اع���ة وص��ح��ة   .2

الطيور.
ي���ش���م���ل ال�����ط�����رد ال���ن���اف���س���ي 
اجتاهات  عدة  املمرضة  للميكروبات 

تضم كل من:
الغذائية  امل��واد  على  التنافس  أ- 
ب����ني امل���ي���ك���روب���ات ال��ن��اف��ع��ة 

والضارة.
إنتاج امليكروبات النافعة ملواد  ب- 
ميتابولزمية سامة تقضي على 
أو على  ال��ض��ارة  امل��ي��ك��روب��ات 

األقل تثبط منوها وتكاثرها.
ال��ت��ن��اف��س ع��ل��ى االل��ت��ص��اق  ت- 
ب���ج���دار األم����ع����اء ال��داخ��ل��ي 
ف��ث��ب��ت امل��ي��ك��روب��ات ال��ن��اف��ع��ة 
وال  األمعاء  على جدار  نفسها 
لها  ال��ض��ارة  امليكروبات  جتد 
القناة  من  طردها  فيتم  مكاناً 

الهضمية. 
ل��ق��د أث��ب��ت��ت ال���دراس���ات أن 
يقلل  ال��ب��روب��ي��وت��ي��ك  اس��ت��خ��دام 

القناة  يف  الساملونيال  أعداد  من 
ال��دراس��ات  وت��ش��ي��ر  الهضمية، 
الالكتوباسيللس  اس��ت��خ��دام  أن 
من  قلل  قد  الدواجن  عالئق  يف 
امل��ي��ك��روب��ات امل��م��رض��ة م��ن ن��وع 
والكامبيلوباكتر  الكلوستريديا 
 ،E. Coli ال��ق��ول��ون  وب��ك��ت��ي��ري��ا 
رف��ع  ع��ل��ى  ال��ب��روب��ي��وت��ي��ك  تعمل 
للطيور  امل��ن��اع��ي  ك��ف��اءة اجل��ه��از 
مناعة  ع��ل��ى حت��س��ني  اع��ت��م��اداً 
املبطنة جلدار  املخاطية  الطبقة 
األم���ع���اء م���ن ال���داخ���ل ك��م��ا أن 
ال��ب��روب��ي��وت��ي��ك ت��ن��ش��ط اخل��الي��ا 
)املاكروفاج  العمالقة  اإللتهامية 
القاتلة  واخلاليا   )Macrophages
Natural Killer cells؛  الطبيعية 
ح��ي��ث أث��ب��ت��ت ال����دراس����ات أن 
ال��ب��روب��ي��وت��ي��ك ي��ن��ش��ط اخل��الي��ا 
اللفائفي  العمالقة يف  اإللتهامية 
واألع��������ور مب����ا ي��ض��م��ن ص��ح��ة 
وسالمة اجلهاز الهضمي للطيور 
البروبيوتيك  أن  إل��ى  باإلضافة 
املضادة  األج��س��ام  إنتاج  ينشط 
واجلدير  املناعي(،  )اجللوبيولني 
البروبيوتيك  إضافة  أن  بالذكر 
التعرض  أثناء  التسمني  لدجاج 
شهور  )أثناء  احل��راري  لإجهاد 
الصيف( قد كان له آثاراً إيجابية 
على معدالت منو الطيور وأوزان 
اجلسم وقد خفض من معدالت 

النفوق.
Prebiotics 2. البريبيوتيك

البريبيوتيك  تعريف  ميكن 
بأنها »عناصر غذائية غير قابلة 
ل���ل���ه���ض���م ت���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ن��ش��ي��ط 
من��و وت��ك��اث��ر امل��ي��ك��روب��ات النافعة 
مبا  الهضمية  بالقناة  امل��وج��ودة 

ي��ن��ع��ك��س إي���ج���اب���ي���ًا ع��ل��ى م��ن��اع��ة 
بكتيريا  وتعتبر  الطيور«،  وصحة 
 Lactobacillus الالكتوبسيللس 
 Bifidobacteria والبفيدوبكتيريا 
النافعة  البكتيريا  أنواع  أهم  من 
التي حتسن صحة ومناعة الطيور 
يف  طبيعي  بشكل  توجد  وال��ت��ي 
هناك  للطيور،  الهضمية  القناة 
عن  للبريبيوتيك  خ��اص��ة  م��ي��زة 
البروبيوتيك وهي أنها تعمل على 
امليكروبات  وتكاثر  منو  تنشيط 
بالقناة  أص��ال  امل��وج��ودة  النافعة 
تكون  فإنها  ث��م  وم��ن  الهضمية 
ومن  البيئة،  تلك  م��ع  متأقلمة 
أك��ث��ر ال��ب��ري��ب��ي��وت��ي��ك ال��ش��ائ��ع��ة 
االس����ت����خ����دام م��س��ت��ح��ض��رات 
ال���ف���راك���ت���و-أول���ي���ج���وس���ك���ري���د 
 F r u c t o - o l i g o s a c h a r i d e
أول��ي��ج��وس��ك��ري��د   - واجل���ل���وك���و 
 G l u c o - o l i g o s a c h a r i d e
أول��ي��ج��وس��ك��ري��د   - وامل���ال���ت���و 
 M a l t o - o l i g o s a c h a r i d e
واألول�����ي�����ج�����وك�����ي�����ت�����وس�����ان 
وت��ش��ي��ر   ،Oligochitosan
إض��اف��ة  أن  إل����ى  ال�����دراس�����ات 
ال���ف���راك���ت���و-أو ل��ي��ج��وس��ك��ري��د 
يحسن  التسمني  دج��اج  لعالئق 
من���و ال��ب��ك��ت��ي��ري��ا ال��ن��اف��ع��ة مثل 
والبفيدوبكتيريا  الالكتوبسيللس 
من  ج��داً  يحد  الوقت  نفس  ويف 
)امل��م��رض��ة(  ال��ض��ارة  البكتيريا 
والكلوستريديا  الساملونيال  مثل 
إلى حتسن  النهاية  يف  أدى  مما 
إح��دى  وتشير  ال��ن��م��و،  م��ع��دالت 
الفراكتو- وض��ع  أن  ال��دراس��ات 
 )%0,3 )مب��ع��دل  أوليجوسكريد 
)مبعدل  األول��ي��ج��وك��ي��ت��وس��ان  أو 
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0,1%( قد حسن من معدالت منو 
دجاج التسمني، وتقتضي األمانة 
العلمية أن نؤكد على أن املستوى 
البريبيوتيك  الستخدام  املثالي 
لم يتم حتديده على وجه الدقة، 
مبستويات  استخدامها  أن  كما 
أثرها  يحدث  لم   )%0,8( عالية 
النمو  م��ع��دالت  على  اإلي��ج��اب��ي 
لطيور التسمني بل قد يكون لها 
العلماء  أرجع  ولقد  سلبية  آث��اراً 
السبب يف ذلك إلى أن املستويات 
يجعلها  البريبيوتيك  من  العالية 
مما  ب��األم��ع��اء  التخمر  س��ري��ع��ة 
يؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة من 
يؤدي  مما  العضوية  األح��م��اض 
إلى ضعف جدار األمعاء فيسهل 

مهاجمته من الساملونيال.
أول����ي����ج����وس����ك����ري����دز  امل������ن������ان   .3

 Mannanoligosaccharides

أوليجوسكريدز  املنان  يتكون 
وهو  اخلميرة  خ��الي��ا  ج���دار  يف 
على  يحتوي  مركب  ع��ن  ع��ب��ارة 
من  وال��ت��ي  املكونات  م��ن  الكثير 
واجللوكانات  البروتينات  أهمها 
وسكر  وال��ف��وس��ف��ات   Glucans
املنان  بروتينات  تشتمل  املانوز، 
نسبة  ع��ل��ى  أول��ي��ج��وس��ك��ري��دز 
مرتفعة من السيرين والثيريونني 
وحامض  االسبارتيك  وحامض 
اجل���ل���وت���ام���ي���ك وال���ق���ل���ي���ل م��ن 
أن  ال��دراس��ات  أثبتت  املثيونني، 
املنان أوليجوسكريدز )الذي يُباع 
البيوموس  مسمى  حتت  جتارياً 
حت��س��ن  إل�����ى   )®Bio-Mos
اجلسم  وأوزان  النمو  م��ع��دالت 
وان��خ��ف��اض م���ع���دالت ال��ن��ف��وق، 
املستوى  أن  ال��دراس��ات  سجلت 

املثالي للبيوموس 2جم/كم، ولقد 
معدالت  حتسني  العلماء  أع��زى 
ال��ن��م��و ن��ت��ي��ج��ة إض���اف���ة امل��ن��ان 
عوامل  إلى عدة  أوليجوسكريدز 

هي كالتالي:
أو  الضارة  البكتيريا  إخماد   .1
التي  تلك  خاصة  الممرضة 

تحتوي على أهداب.
تحفيز الجهاز المناعي.  .2

ت��ح��س��ي��ن ك����ل م����ن ت��رك��ي��ب   .3
يزداد  حيث  األمعاء  ووظيفة 
ط��ول األم��ع��اء وي���زداد تركيز 

إنزيمات الهضم.
بكتيريا  التصاق  دون  يحول   .4
ب��ج��دار   E. Coli ال��ق��ول��ون 
األمعاء بل يعمل على إزاحتها 
أنه  كما  األمعاء  وطردها من 

يقلل من السالمونيال.
اإلن��زي��م��ات  إف����راز  تحسين   .5
الهاضمة حيث زادت معدالت 

هضم العناصر الغذائية.
 Symbiotics 4. السيمبيوتيك

السيمبيوتيك  تعريف  ميكن 
البروبيوتيك  م��ن  »خليط  بأنها 
وال��ب��ري��ب��ي��وت��ي��ك« وم��ن ث��م فإنه 
امليكروبات  تنشيط  على  يعمل 
النافعة املوجودة يف البروبيوتيك 
بوجود  البريبيوتيك  تتمتع  حيث 
تستفيد  للتخمر  ق��اب��ل��ة  م����واد 
ينعكس  مب��ا  البروبيوتيك  منها 
أي  نفسه،  العائل  على  إيجابيا 
أن البريبيوتيك يتخمر يف أمعاء 
الغذائية  امل����واد  ل��ت��وف��ر  ال��ع��ائ��ل 
الالزمة لنمو وتكاثر البروبيوتيك 
امل��وج��ودة  النافعة  وامل��ي��ك��روب��ات 

أصاًل بالقناة الهضمية، من أهم 
املستخدمة  السيمبيوتيك  أن��واع 
)ال��ف��راك��ت��و-أل��ي��ج��وس��ك��ري��د + 
و)الالكتيتول  البفيدوبكتيريا( 
الالكتوباسيللس(   +Lactitol
وال��ت��ي أظ��ه��رت ال��دارس��ات أنها 
ت��ق��ل��ل أع�����داد ال��س��امل��ون��ي��ال يف 
الطيور وكذلك تعمل على حتسني 
معدالت النمو والكفاءة التحويلية 
ومعدالت  النفوق  معدالت  وقلل 

اإلصابة باإلسهال.
)الهاضمة(  احملللة  5.اإلنزميات 
 Fiber-degrading ل���أل���ي���اف 

enzymes

ال��ك��ائ��ن��ات احلية  ت��ف��رز ك��ل 
هضم  ع��ن  املسئولة  اإلن��زمي��ات 
املواد الغذائية التي يتناولها كما 
عن  املسئولة  هي  اإلنزميات  أن 
)امليتابولزم(  الغذائي  التمثيل 
اكتشفت  ال��غ��ذائ��ي��ة،  للعناصر 
ن��ه��اي��ة ال��ق��رن  اإلن����زمي����ات يف 
التاسع عشر ومن وقتها أصبحت 
تستخدم يف الصناعات الغذائية، 
بواسطة  اإلن��زمي��ات  إن��ت��اج  يتم 
بها  تقوم  التي  التخمر  عمليات 
Basophilic micro- امليكروبات 

عبارة  اإلن��زمي��ات   ،organisms
تقوم  متخصصة  بروتينات  عن 
كيميائية  ت��ف��اع��الت  ب��ت��ح��ف��ي��ز 
معينة ذات عالقة بهضم ومتثيل 
ال��ك��رب��وه��ي��درات وال��ب��روت��ي��ن��ات 
والدهون، تستخدم اإلنزميات يف 
حتسني  بهدف  الدواجن  عالئق 
من  واالستفادة  الهضم  معدالت 
األلياف )السكريات العديدة غير 
والبروتينات  والفيتات  النشوية( 
اإلن��زمي��ات  تستخدم  وغ��ي��ره��ا، 
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هضم  بهدف  لأللياف  الهاضمة 
السكريات العديدة غير النشوية 
توجد يف اجل��دار اخللوي  والتي 
على هيئة بوليمرات كبيرة حيث 
حتولها إلى جزيئات )بوليمرات( 
منها  االستفادة  فيسهل  صغيرة 
من  تقلل  أن��ه��ا  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
للتغذية  امل���ض���ادة  خصائصها 
 )Anti-nutritive Properties(
الذي  ال��دور  العلماء  قسم  ولقد 

تلعبه اإلنزميات إلى قسمني:
 Ileal phase اللفائفي  قسم   .1
اإلنزيمات  فيه  تقوم  وال��ذي 
الميكروبات  أع��داد  بخفض 
ال���ض���ارة )ال��م��م��رض��ة( عن 
ط���ري���ق ت��ح��س��ي��ن م��ع��دالت 
الغذائية  للعناصر  الهضم 
متاحة  غير  يجعلها  بشكل 

لتلك الميكروبات.
 Caecal phase األع��ور  قسم   .2
بإنتاج  اإلنزيمات  فيه  وتقوم 
تستخدمها  ذائ��ب��ة  سكريات 
بكفاءة  النافعة  الميكروبات 
الميكروبات  ت��زداد  وبالتالي 
النافعة وتصبح سائدة بالقناة 
تجد  ال  وبالتالي  الهضمية 
لنفسها  الضارة  الميكروبات 
م��ك��ان، ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إلى 
النافعة  الميكروبات  تلك  أن 
ت��ن��ت��ج األح���م���اض ال��ده��ن��ي��ة 
 Volatile fatty ال���ط���ي���ارة 
تكاثر  ت��ع��وق  وال��ت��ي   acids
والكامبيلوبكتر  السالمونيال 
Campylobacter، كما أن تلك 
الطيارة  الدهنية  األحماض 
فهي  بالطاقة  ال��ط��ائ��ر  تمد 
ل��ل��ط��اق��ة التي  م��ص��در م��ه��م 

يستفيد منها الطائر.
ال��ن��ب��ات��ي��ة  ال���ن���م���و  م���ح���ف���زات   .6

 Phytobiotics )الفيتوبيوتيك(
ت���س���ت���خ���دم امل��ن��ت��ج��ات 
منذ  النباتية  واملستحضرات 
آالف السنني يف تغذية اإلنسان 
وال��ت��داوي م��ن األم����راض، ويف 
اإلن��ت��اج احل��ي��وان��ي وال��دواج��ن 
النباتية  تستخدم املستحضرات 
احملضرة من األعشاب والبذور 
يف  غذائية  كإضافات  والتوابل 
منذ فجر  احل��ي��وان��ات  أع���الف 
التاريخ أيضاً، ولهذا نشأت فكرة 
الفيتوبيوتيك  استخدام  إمكانية 
)محفزات النمو النباتية( بهدف 
حت��س��ني م��ع��دالت ال��ن��م��و حيث 
الكامل على  باألمان  تتمتع  أنها 
أي  لها  وليس  املستهلك  صحة 
تقسيم  مت  ولقد  جانبية،  آث��ار 
ال��ف��ي��ت��وب��ي��وت��ي��ك إل���ى األق��س��ام 

اآلتية:
تضم  وهي   Herbs األعشاب   .1
والنباتات  األزه����ار  م��ن  ك��ل 

العشبية غير الخشبية.
النبات  تشمل  وهي  النباتات   .2
منه  أج������زاء  أو  ب��ال��ك��ام��ل 
كاألوراق والسيقان والجذور.

التي  األساسية وهي  الزيوت   .3
يتم استخراجها بالتقطير أو 

بالعصر.
الراتنجات الزيتية وهي التي   .4
بالمذيبات  استخراجها  يتم 

غير المائية. 
ت��ت��م��ي��ز ال��ف��ي��ت��وب��ي��وت��ي��ك 
خصائص  ذات  مركبات  بوجود 

ومحفزة  للميكروبات  م��ض��ادة 
ينعكس  امل��ن��اع��ي مب��ا  ل��ل��ج��ه��از 
معدالت  حتسني  على  إيجابياً 
أنها  كما  الطيور،  النمو وصحة 
امل��ض��ادة  بخصائصها  تتمتع 
بأنها  بعضها  وتتميز  لألكسدة، 
للكوكسيديا،  كمضادات  تعمل 
من  الكثير  الفيتوبيوتيك  متتلك 
النشطة  الكيمائية  امل��رك��ب��ات 
وال��ت��ي حت��دث أث��ره��ا يف داخ��ل 
يفتح  م��ا  فمنها  الطائر  جسم 
ش��ه��ي��ة ال���ط���ي���ور ف���ت���زي���د م��ن 
ما  ومنها  الغذائي  االستهالك 
إف��راز  يحفز  حيث  ُمهضم  ه��و 
اإلنزميات الهاضمة مما ينعكس 
أوزان  حتسني  على  النهاية  يف 
إلي  ال��دراس��ات  تشير  اجلسم، 
 Essential الزيوت األساسية  أن 
حيوية  وظائف  بعدة  تقوم   oils
من أهمها أنها تعمل كمضادات 
أكسدة  ومضادات  للميكروبات 
على  مباشر  بشكل  ي��ؤث��ر  مم��ا 
معدالت هضم كل من البروتينات 

والدهون والكربوهيدرات.
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أراسكو للصناعات الكيماوية )أركيم(
إنشاءها  تم  التي  أراسكو  شركة  أنشطة  أحد  وهي 
األعالف  صناعة  في  الرئيسي  لنشاطها  تكاملي  كداعم 
الصناعات  في  التوسع  إلى  النشاط  ذلك  من  وانطالقاً 
األخرى المحتوية على عنصر الفوسفات، التي تدخل مادة 

الفوسفات مكوناً رئيساً فيها.
رسالة أركيم

أهم  كأحد  قيادياً  دوراً  تلعب  أن  على  أركيم  تعمل 
في  الفوسفاتية  بالمنتجات  المتخصصة  ال��م��ص��ان��ع 
إض��اف��ات  م��ن  محسنة  نوعية  ب��إن��ت��اج  وذل���ك  المنطقة 
األعالف والمنتجات الكيمياوية األخرى التي تساهم في 
الصناعية  والقطاعات  والحيواني  الزراعي  القطاع  دعم 

األخرى.
نبذة تاريخية

أرك��ي��م نشاطها  ب���دأت  ع��ام 1423ه�����/ 2002م  ف��ي 
فوسفات  ثنائي  م��ادة  بإنتاج  الكيمياوية  الصناعات  في 
 )30000( ألف  بثالثين  تقدر  إنتاجية  بطاقة  الكالسيوم 
الصناعية  بالمدينة  الكائن  بمصنعها  وذلك  السنة  طن/ 
العربية  المملكة  من  الشرقية  بالمنطقة  بالدمام  الثانية 

السعودية.
حالياً  )وتعرف  البلجيكية  هايدرو  شركة  قامت  وقد 

بيارا العالمية( بمراجعة التصميم األولي للمجمع والذي 
أهله  مما  البيئية  العوامل  وإنشائه  تخطيطه  في  روعي 
لنيل شهادة التوافق البيئي من الرئاسة العامة لألرصاد 
من  ترخيص  على  المصنع  حصل  كما  البيئة.  وحماية 
أسس  بمراعاة  الشركة  التزام  يؤكد  مما  المدني  الدفاع 

ومعايير السالمة.
ثنائي فوسفات الكالسيوم

الضرورية  المعادن  أهم  من  واح��داً  الفسفور  يعتبر 
للهيكل العظمي للحيوانات والطيور، كما يلعب دوراً مهماً 
تكوين  في  المساعدة  العناصر  كأحد  الجسم  طاقة  في 

خاليا المناعة الموجودة بالدم لدى الحيوانات.
والحيوانات  النباتية  المحاصيل  من  لكل  أن  وحيث 
هذه  نقص  ف��إن  الفسفور،  ل��م��ادة  أساسية  احتياجات 
إل��ى األض���رار بصحته مما  ي��ؤدي  الحيوان  ل��دى  ال��م��ادة 
يترتب عليه نتائج وخيمة على منتجي الماشية والدواجن، 
ولتلبية حاجة الحيوانات لهذا العنصر المهم، فال بد من 
الغير  المواد  مثل  الفسفور  بعنصر  غنية  بمواد  تغذيتها 
التركيز  عالي  الفسفور  م��ادة  على  المحتوية  عضوية 
وسهل االمتصاص، ومن أهم هذه المواد: ثنائي فوسفات 
 ،MCP الكالسيوم  فوسفات  وأح��ادي   .DCP الكالسيوم 
وثنائي أحادي فوسفات الكالسيوم MDCP، ومن المعلوم 
المذكورة  الثالثة  بالمركبات  الحيوي  العنصر  وجود  أن 

أراسكو للصناعات 
الكيمياوية )أركيم(

رائدة في مجالها، وفي مقدمة منتجي اإلضافات  أركيم  السعودية، أصبحت  العربية  المملكة  المتميز في  بموقعها 
العلفية الفوسفاتية عالية الجودة في المنطقة.

ثنائي فوسفات الكالسيوم، 18% فسفور )كحد أدنى(، 22% كالسيوم )كحد أدنى(.
عناصر حيوية غير عضوية - حسب المعايير األوروبية. مصنوعة من حامض الفسفوريك المنقى من الفلوريد باإلضافة 
إلى كربونات الكالسيوم، منتج عالي الجودة من إضافات الفوسفات العلفية، يتميز بسهولة الهضم واالمتصاص ويعمل 
على بناء وتقوية الهيكل العظمي والجسمي للحيوانات ويساعد في عمليات التكاثر واإلنتاجية األمثل. نعمل آلفاق 

جديدة في الصناعات الفوسفاتية
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المحتوية  األخ��رى  الغذائية  المركبات  من  تركيزاً  أعلى 
على نفس المادة.

كيفية التصنيع
يمكن الحصول على مادة ثنائي فوسفات الكالسيوم 
إما من صخور الفوسات/ حامض الفسفور أو من عظام 
مأمون  غير  الحيوانات  عظام  من  إنتاجه  لكن  الحيوان، 
نظراً الحتمال احتواء العظام على البكتريا والفيروسات.

وفي أركيم يتم إنتاج مادة ثنائي فوسفات الكالسيوم 
من تفاعل حامض الفسور النقي )الخالي من الفلور( مع 

بودرة الحجر الجيري النقي.

ألنتاج  الحديثة  النقية  الطرق  أركيم  يستخدم مصنع 
ثنائي فوسفات الكالسيوم معطياً األولوية الكبرى لجودة 
السالمة  وأس��س  البيئة  متطلبات  م��راع��اة  م��ع  المنتج، 
جهات  من  الفسفور  حامض  أركيم  وتستورد  المعتمدة، 
لفصل  التنقية  وح��دة  ف��ي  معالجته  تتم  حيث  متعددة 
الشوائب المحتوية على الفلور والرواسب العالقة األخرى. 
كربونات  مع  الحامض  خلط  يتم  التامة،  التنقية  وبعد 
الكالسيوم النقية في مفاعل خاص وتحت ظروف محددة 
يتم التحكم بها آلياً إلنتاج مادة ثنائي فوسفات الكالسيوم 
حيث يتم تجفيفها بالهواء الحار في وحدة خاصة. ليتم 

نقلها بعد ذلك آلياً لتخزينها في الصوامع المخصصة.

املواصفات الفنية للمنتج
NO COMPONENT DCP
1 PHOSPHOROUS 18 +- 0.1%
2 CALCIUM 23% MIN.
3 MOISTURE 1 to 2% max, normally 1%
4 FLOURINE 0.18% MAX.
5 Cadmium Less than 10 ppm
6 Arsenic Less than 10 ppm
7 Lead Less than 10 ppm
8 Mercury 0.1mg/kg Max or nil
9 Particle size 90% below 250 micron
10 Packing 1-1.2 MT jumbo bag/bulk 

truck

التعبئة
أو  طن   1 سعة  كبيرة  أكياس  في  المنتج  تعبئة  يتم 

تعبئته في شاحنات نقل سائب.
ضبط اجلودة

تمتلك أركيم مختبراً يحتوي على أحدث األجهزة، يتم 
فيه عمل التحاليل الروتينية للمواد الخام ومراقبة مرحلة 
الجودة،  متطلبات  من  للتأكد  النهائي  والمنتج  اإلنتاج 
الفسفور،  عناصر  الدقيقة  المراقبة  عملية  وتشمل 
ودرج��ة  الستريك.  حامض  في  والذائبية  والكالسيوم، 
الحموضة باإلضافة لنسبة المعادن الثقيلة كما يتم التأكد 
من أن المنتج النهائي يلبي الخصائص الفيزيائية المطلوبة 
مثل اللون وحجم الحبيبات، وخصائص االنسياب المهمة 

لعملية الخلط وسهولة المناولة.
في  المختبرات  أح���دث  م��ن  أرك��ي��م  مختبر  ويعتبر 
الضرورية  األج��ه��زة  بجميع  تجهيزه  تم  حيث  المنطقة 
لمصانع  المسلوبة  االختبارات  عمل  على  تساعد  التي 
لدى  أن  كما  األخ��رى  المشابهة  والكيماويات  الفوسفات 
مياه  لمصانع  المعملية  االختبارات  عمل  إمكانية  أركيم 
من  وغيرها  المياه  معالجة  ومحطات  المعبأة  الشرب 

االختبارات الكمياوية األخرى.
املشاريع املستقبلية

تقوم إدارة مصنع أركيم في الوقت الحالي باستكشاف 
المتعلقة  المجاالت  المختلفة في  التوسع  وتطوير خطط 
من  مزيد  إلنتاج  تعمل  أنها  حيث  الفوسفات  بمنتجات 
المغذيات الفوسفاتية مستهدفة بذلك األسواق الخارجية.
مع  التكامل  ف��ي  المتمثلة  التنافسية  ميزاتنا  أن 
األعالف  مجال  في  أراسكو  لشركة  الضخمة  األنشطة 
2014م،  العام  في  طن  ماليين  خمسة  ستتجاوز  والتي 
باإلضافة للميزة المقارنة للمملكة العربية السعودية في 
أركيم  لدى  المكتسبة  والخبرات  الفوسفات  إنتاج  مجال 

كقطاع متخصص في مجال الصناعة الفوسفاتية.
أخ��رى من  أرك��ي��م تخطط إلن��ت��اج إض��اف��ات  أن  كما 
الفوسفات إلى جانب إضافات األعالف مستهدفة بذلك 

مصانع األغذية والمكمالت الصناعية.
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البحث األول
على  الكوكسيديا  التفريخ ضد  بيض  في  النامية  األجنة  تحصين  تأثير 

نسبة الفقس وجودة الكتاكيت الفاقسة
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 the 
hatchability and hatching chick quality of broilers. Poultry Science, 96: 
541-547.

غالباً يتم تحصين الكتاكيت حديثة الفقس في المعمل بالطرق التقليدية 
إلي  التحصين  يصل  ال  قد  أنه  إال  الحقن  أو  الشرب  وماء  الرش  مثل 
كل األفراد مما يُخفض من فاعليته لذلك اتجهت األبحاث الحديثة إلي 
تكنولوجيا تحصين األجنة النامية في بيض التفريخ والتي ثبتت فاعليتها 
والكوكسيديا،  والجامبورو  الماريك  أهمها  والتي  األمراض  من  للعديد 
األجنة  تحصين  تأثير  دراسة  إلي  األن  أيدينا  بين  التي  الدراسة  تهدف 
وجودة  الفقس  نسبة  علي  الكوكسيديا  ضد  التفريخ  بيض  في  النامية 
 2,520 الدراسة  هذه  في  استخدم  التسمين،  لدجاج  الفاقسة  الكتاكيت 
بيضة مخصبة من ساللة الروس ٧08 تم تقسيمها إلي 4 مجاميع تجربيبة 
بكل واحدة منها ٧ مكررات )تحتوي كل مكررة علي 1,٧64 بيضة(، وفي 
وفقاً  الكوكسيديا  بتحصين  البيض  حقن  تم  التفريخ  من   18.5 اليوم 
 )3( جافاً،  ثقبه  تم  بيض   )2( محقون،  غير  بيض   )1( التالي:  للترتيب 
بيض تم حقنه بمحلول التخفيف، )4( بيض تم حقنه بمحلول التخفيف 
 ،)vaccine  Inovocox EM1( الكوكسيديا  تحصين  إليه  المضاف 
وفي اليوم 21.5 تم تقدير كل من نسبة الفقس ووزن الكتاكيت الفاقسة 
ووزن كيس الصفار ووزن األمعاء ووزن الكبد، تم نقل الكتاكيت الفاقسة 
إلي بطاريات الحضانة السلكية بمعدل 20 كتكوت/مكررة )االجمالي 560 
كتكوت(، تم جمع الزرق الناتج من كل مكررة لفحص محتواها من بويضات 
الكوكسيديا، لم يؤثر حقن بيض التفريخ سواء بتحصين الكوكسيديا أو 
بمحلول التخفيف علي نسبة الفقس ووزن الكتاكيت الفاقسة، بدأ ظهور 
بويضات الكوكسيديا في الزرق عند عمر 4 أيام من بعد الفقس ووصل 
لقمته عند عمر ٧ أيام من بعد الفقس، نخلص من هذه الدراسة إلي أن 
تحصين األجنة النامية في بيض التفريخ ضد الكوكسيديا لم يؤثر سلباً 
علي كل من نسبة الفقس ومعدل تطور األجنة النامية وجودة الكتاكيت 

الفاقسة لدجاج التسمين.
البحث الثاني

تأثير إضافة حامض البنزويك المغلف لعالئق دجاج التسمين علي تركيب 
ونشاط بكتيريا األمعاء

املصدر
Yousaf, M. S., F. Goodarzi Boroojeni, W. Vahjen, K. Männer, A. Hafeez, 
H. Ur-Rehman, S. Keller, S. Peris and J. Zentek (2017). Encapsulated 
benzoic acid supplementation in broiler diets influences gut bacterial 
composition and activity. British Poultry Science, 58: 122–131.

تلعب بكتيريا األمعاء دوراً حيوياً هاماً في عمليات الهضم والتمثيل   .1

الغذائي والنمو وصحة الطيور؛ لذلك يسعي العلماء لتعزيز نموها 
العضوية  األحماض  إضافة  من خالل  األمعاء  داخل  في  وتكاثرها 
لعالئق الدواجن، تعمل األحماض العضوية علي خفض رقم حموضة 
األمعاء مما يقلل من الِحْمل البكتيري للبكتيريا الممرضة في حين 
يُعزز نمو وتكاثر البكتريا النافعة، تم اضافة حامض البنزويك إلي 
عالئق االنتاج الحيواني وثبت أن له عدة فوائد منها تحسين معدالت 

النمو وتحسين وزن الجسم والكفاءة الغذائية.

تهدف الدراسة التي بين أيدينا األن إلى دراسة تأثير إضافة حامض   .2
البنزويك المغلف لعالئق دجاج التسمين علي معدالت النمو وتركيب 

ونشاط بكتيريا األمعاء.

إلي مجموعتين: )1(  التسمين عشوائياً  كتاكيت  تم تقسيم 80 من   .3
الذرة  من  مكونة  عليقة  وتناولت  )الكنترول(  المقارنة  مجموعة 
المغلف  البنزويك  حامض  إضافة  تم  ولم  الصويا  وفول  الصفراء 
إليها، )2( مجموعة حامض البنزويك المغلف وتناولت عليقة مكونة 
البنزويك  حامض  إليها  مضاف  الصويا  وفول  الصفراء  الذرة  من 

المغلف في الزيت إليها بمعدل 2 جم/كيلو جرام.

الحموضة  رقم  تقدير  تم  يوم(   35 عمر  )عند  التجربة  نهاية  في   .4
واللفائفي  والصائم  الحوصلة  من  لكل  البكتيري  والمحتوي   )pH(

واألعور.

لم   )pH( الحموضة  النمو وكذلك رقم  أن معدالت  النتائج  أظهرت   .5
يتأثر معنوياً بالمعامالت.

أن  إال  القريبة  األمعاء  في  البنزويك سريعاً  تركيز حامض  تناقص   .6
من  كل  في  تركيزه  من  زاد  قد  للعليقة  البنزويك  حامض  إضافة 

الحوصلة والصائم واللفائفي واألعور.

كان تركيز الالكتات الكلية في الصائم عالياً في مجموعة حامض   .٧
بالكنترول، وكان محتوي األعور من األحماض  بالمقارنة  البنزويك 
انخفض  قد  السلسلة  متفرعة  الدهنية  واألحماض  الكلية  الدهنية 

نتيجة إضافة حامض البنزويك للعليقة.

أظهر العد البكتيري أن بكتريا حامض الالكتيك )الالكتوباسيللس(   .8
حامض  مجموعة  في  واللفائفي  والصائم  الحوصلة  في  زاد  قد 
البنزويك، وهذا يعني أن حامض البنزويك قد شجع نمو البكتيريا 

النافعة في القناة الهضمية.

بها  زاد  قد  البنزويك  حامض  مجموعة  أن  االرتباط  تحليل  أظهر   .٩
بكتيريا حامض الالكتيك وانخفض كل من الكلوستريديا والبكتيريا 

المعوية )االنتيروبكتر(.

للعليقة  البنزويك  الدراسة إلي أن إضافة حامض  نخلص من هذه   .10
يشجع نمو وتكاثر البكتيريا النافعة ويُخفض من البكتيريا الضارة.

باٌب ثابٌت يُعد بمثابة نافذة علمية علي مستجدات البحث العلمي ننقل من خالله 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 أمين عبيد



59
العدد الخامس عرش

Effects of coccidiosis vaccination administered by 
in ovo injection on the hatchability and hatching 
chick quality of broilers
A. O. Sokale, W. Zhai, L. M. Pote , C. J. Williams E. D. 
Peebles

Poultry Science (2017) 96: 541-547.
Effects of the in ovo injection of a commercial coccidiosis 
vaccine on the hatchability and hatching chick quality 
variables of Ross × Ross 708 broilers were examined. 
Four treatment (TRT) groups were represented on each 
of 7 replicate tray levels of a single-stage incubator (28 
TRT-replicate groups). Each TRT-replicate contained 63 
eggs (1,764 total eggs). On d 18.5 of incubation, eggs 
were subjected to one of 4 TRT using a commercial 
multi-egg injector. Three control groups (non-injected, 
dry-punch, and diluent-injected) and one TRT group 
(injected with diluent containing Inovocox EM1 vaccine) 
were used. On d 18.5 of incubation, the site of injection 
and stage of embryo development were determined. On 
d 21.5 of incubation (d zero post hatch), hatchability of 
injected eggs (HI), chick BW, and yolk sac, intestine, and 
liver weights were determined. On d zero post hatch, 
20 chicks from each of the 28 TRT-replicate groups 
(560 total birds) were placed in corresponding isolated 
wire-floored battery cages. On a daily basis, from d 
zero to 14 post hatch, pooled fecal samples from each 
individual replicate cage were collected for oocyst output 
determination. There was no significant difference among 
TRT for HI or chick BW on d 21.5 of incubation. In the 
non-injected control and vaccine-treated groups, mean 
HI was 93.1 and 89.4%, respectively, and chick BW were 
43.4 and 43.8 g, respectively. The mean embryonic stage 
score was 2.09, and 84.8 and 15.3% of in ovo injections 
were in the amnion and embryo, respectively. Oocyst 
shedding began 4 d post hatch (d 6 post injection), and 
reached a peak at d 7 post hatch (d 10 post injection). It 
was concluded that the in ovo injection of Inovocox EM1 
vaccine did not have a significant detrimental effect on 
broiler embryogenesis or hatching chick quality.

Encapsulated benzoic acid supplementation in 
broiler diets influences gut
bacterial composition and activity

British Poultry Science (2017) 58: 122–131
M. S. Yousaf, F. Goodarzi Boroojeni, W. Vahjen, K. 
Männer, A. Hafeez, H. Ur-Rehman, S. Keller, S. Peris 
and J. Zentek
1. The present study investigated the effects of 

encapsulated benzoic acid (BA) supplementation 
in broiler feed on performance and gastrointestinal 
microbiota.

2. Eighty broilers were randomly divided into two 
groups. Birds in the control group were fed on maize–
soybean-based diets. Birds in the treatment group 
were provided the same diet supplemented with 2 g/
kg BA encapsulated in a vegetable oil matrix.

3. At the end of the trial (d 35), pH, bacterial composition 
and metabolites were determined in the crop, jejunum, 
ileum and caecum.

4. Growth performance variables and pH were not 
significantly different.

5. BA concentration decreased rapidly in the proximal 
gut. However, the treatment diet showed higher BA in 
the crop, jejunum, ileum and caecum.

6. Total lactate in the crop and D-lactate in the jejunum 
was higher in the BA treated group. Caecal total and 
branched chain fatty acids were decreased due to the 
treatment.

7. Lactobacilli populations were significantly altered 
by BA supplementation. A trend for increased 
lactobacilli was observed in the crop, while it became 
significant in the jejunum and ileum. Lactobacillus 
species responded differently to the treatment. Four 
of 5 measured Lactobacillus species, particularly 
in the ileum, followed the course observed for total 
lactobacilli; only Lactobacillus salivarius was not 
modified.

8. Correlation analysis showed that BA modified the 
intestinal microbiota. Lactobacilli correlated negatively 
to all studied clostridial clusters and enterobacteria. 
Clostridial clusters IV and XIVa were significantly 
increased in the jejunum, whereas only clostridial 
cluster XIVa was increased in the caecum.

9. Encapsulated BA modified the intestinal microbiota 
which can lead to the conclusion, that the main 
beneficial mode of action of BA in the gut appears to 
be the enhancement of lactic acid bacteria, which in 
turn may act as a vanguard against pathogens.
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· Hazard management. It should but in mind 
economical, technical and social effect of the 
hazard.

· Information exchange about the hazard with 
the concerning bodies.

5. Success and failure in feed mill 
management

Eng. Ashraf A. Khalil
In this valuable article the author described in 
detail many factors associated with success in 
feed mill management. Among many advices 
outlined in this article, the manger should keep in 
his mind the following:
· You should be in the site of work among 

workers.
· Make more attention to bio-security in feed 

mill factory as well as feed store as it will 
affect the poultry in their farms.

· Take care about feed ingredients weight by 
shaking up the balance frequently.

· Physical and laboratory examination of 
different feed stuff should be done in routine 
basis to exclude underestimated feed stuff.

· Take care about maintenance of equipment in 
routine basis.

As well as many other advices mentioned in 
detail in this article

6. Egg cholesterol and human health
Prof. Dr. Tarek A. Obied
Although egg is considered one of the most 
important animal protein sources used for 
human consumption, there is a debate about its 
nutritional value and its relatedness to human 
health.
In this article the author discuss critical point of 
the nutritional value of egg, concerning the egg 
cholesterol and its relation to human health. 
The author reviewed some recent scientific 
paper which reviled that chicken eggs are free 
from association with heart diseases, as these 
studies are conducted on thousands of normal 
individuals for about one year, and revealed that 
eating egg once daily not affect human health 
and not associated with arteriosclerosis and 
heart disease in human.
7. Rooster caring and maximizing testicles 

role.
Eng. Ahmed A. El-Skout
In this practical article, the author mentioned the 

practical aspect to take care of male chicken 
(cock) to achieve maximum performance 
through monitoring testicle health of chick 
during his life in rearing and production facilities.
Monitoring pass through three stages which 
includes the followings:
· One day old – 2 weeks post hatch, testicle 

development is beginning.
· 2-12 week old, increase in sertoli cells and 

seminal vesicles.
· 13 -20 weeks old, testicles weight ranged 

from (0.5 -2) gm. and Starting of sperms 
production.

· 20 -24 weeks old, testicles weight ranged 
from (25 -30) gm. and reach 70% of its weight 
maximum weight.

· 25- 30 weeks old, testicles weight ranged 
from (35 -45) gm. and maximum sperm 
production is achieved.

· 40 – 56 week old, Testicles weight ranged 
from (30 40) gm, and testicle weight start to 
decrease.

8. Natural growth promoters 
Eng. Gada Z.Eid
Growth promoters are used in poultry for many 
reasons such as enhance digestion of specific 
nutrient as fiber and compete pathogenic 
bacteria.
In the past antibiotic were used as growth 
promoters, but due to bacterial resistance their 
use become unacceptable and replaced by 
many other natural growth promoters 
· Probiotics: they are beneficial microorganisms 

added to feed to balance the microbial 
balance in gastrointestinal tract.

· Prebiotics: They are substances used to 
enhance the growth and maintains beneficial 
bacteria in gastrointestinal tract.

· Mannanoligosaccharides: they are substance 
contain many beneficial components such as 
protein, Glucans, Phospates which enhance 
growth of poultry.

· Symbiotics: It is a mixture of probiotics and 
probiotics.

· Fiber grading enzymes: enzymes help in 
digestion of fibers

· Phytobiotics: Herbal products has many 
beneficial properties such as antibiotics and 
antioxidants.
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1. Advanced technologies to control poultry 
epidemics

Dr. Hany M. Sheta
In this article we have tried to discuss three 
modern methods for poultry epidemics control 
at three phases before, during and after the 
epidemic.
· An early warning system named Be Seen, 

Be Safe depending on cellular phones, 
tablets and GPS systems (devices) to make 
a Geo-fencing around poultry farms in order 
to trace all visitors of the farm achieving 
efficient traffic control in the case of an 
outbreak preventing transmission of the 
epidemic disease.

· Rapid mass killing of birds inside poultry 
farm is urgent to provide efficient 
containment of the disease could be 
achieved using foam which provides fast, 
efficient and merciful way for mass disposal 
of birds in case of outbreak.

· Disinfection during and post outbreak 
using modern disinfectant based on 
Nanotechnology such as NANOSILVERAL, 
with its wide-spectrum well as its 
being environmentally friendly (i.e., no 
carcinogenic, teratogenic, or allergic), is 
considered as a highly effective disinfectant 
in the field.

2. Disease spread between poultry farms
Eng. Mostafa M. El Shamy
In this article, the author briefly highlighting the 
main causes of disease spread between poultry 
farms which includes:
· Hatcheries and Eggs: as source of many 

vertical transmitted disease as salmonella , 
E.coli and Mycoplasma as well as horizontal 
transmitted disease when the eggs are 
contaminated as in case of avian influenza,

· Air: poultry disease mainly transmitted for 
short distance so the minimum recommended 
distance between two poultry houses are 
20m.

· Contaminated houses and litters.
· Wild birds and workers are main source for 

disease spread internationally and locally at 
the farm levels.

3. Serological Tests Of Poultry Diseases 
Dr.Borhan Eldin
Serological tests are very important diagnostic 
tools for a number of avian
Pathogens. These tools gained their importance 
due to following reasons:
· Rapid results can be obtained.
· The tests can be done in simple laboratory 

preparation.
· Some serological tests can be run in both the 

field and lab.
Conception of serology: It is antigen- antibody 
reaction, the antigens may be for virus, bacterial 
and parasites when penetrate the body.
Antibodies can be acute or convalescent.
Serological tests are of 2 groups classical and 
novel.
The article covers the serological tests in 
details, their reading, results interpretation and 
the pitfalls that can be met in term of tests run, 
proper samples collection, samples size and 
sampling timing.
4. Risk assessment and analysis in poultry farms
Prof. Dr. Salah S. Abdel Rhman
In this article the author briefly mentioned the 
method used to identify and assessment risks 
may affect poultry operations, there are different 
categories of hazard affecting poultry which 
can be classified as microbial, chemical and 
environmental hazards.
The steps used to control of risk are listed as 
follows:
· Hazard identification: Determination, based 

on qualitative and quantitative evidence, of 
whether a particular agent (e.g., a chemical 
or microorganism) is or is not considered as 
hazard.

· Hazard assessment: 
• Dose-response assessment: Determination 

of the relationship between the magnitude 
of exposure and the probability that a given 
health effect will occur.

• Exposure assessment: Determination 
of the extent of exposure before or after 
application of regulatory controls.

• Risk characterization: Description of the 
nature and often the magnitude of risk.
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Maximizing confidence in our national products in general 
and domestic poultry products in particular is one of the 
most important reasons of success and localization of poultry 
industry in the Arab world.

The importance of enhancing consumer confidence in local 
poultry products is a challenge to the industry due to global 
competition at all levels all over the world.

One of the most important factors in promoting consumer 
confidence in the local product is the consumer’s association 
with a producer through the brand of the product. Brands are the main interface 
of companies in the field of marketing communications, without it success cannot 
be achieved. Brands enable consumers to distinguish their preferred products 
from products of other competing companies, thus ensuring consumer access to 
original products that are not counterfeit, and helps producer in better marketing 
of their goods.

Our concept about brands uses should not be limited to products or company 
identification, but rather, it is a basic guarantee of continuous quality. A consumer 
who is reassuring of a product’s quality persists in buying it for the quality it was 
expected from the brand it hold.

In this regard, Marketing, research and development sectors in local poultry 
companies, whether small or large, should pay more attention to brands, and 
are keen to choose the suitable brand in terms of design and production so as 
to capture the hearts and minds of customers. Local poultry companies should 
constantly monitor the market to protect thier brand from exploitation or misuse 
by others in a misleading or improper manner that affects the company’s position 
in the market.

   Despite the development of the poultry industry in the Kingdom of Saudi 
Arabia, the local brands known in our Gulf and Arab countries are very few, we 
hope to see in the near future emergence of many other brands of our domestic 
products of poultry invading the world expressing the quality of our products and 
the skill of our producers.

 By/ Ahmad   H.
Al-Bashairah
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