
السنة الثانية - العدد الثاني عشر - نوفمبر/ ديسمبر - 2016م

Poultry Breeding World Magazine









في هذا العدد:
8 ... أنفلونزا الطيور )H5N8(  سؤال وجواب

16 .... بيولوجيا التلقيح الطبيعي في الطيور
باب مشاكل وحلول تربية الدواجن... 22

 34 .................... التغذية ونسبة الفقس
41 .. العلف األكثر استخداماً في تغذية الدواجن

45 .... التطهير األمثل لمزارع الدواجــن
ندوات ومعارض...................... 53
54 ............ من ثمرات البحث العلمي
56 .......... ملخصات باللغة اإلنجليزية
58 ........................... كلمة العدد

م������ج������ل������ة ع������ل������م������ي������ة ت������ق������ن������ي������ة ت���������ص���������در ع����ن
واإلع������������������ان  ل��������ل��������دع��������اي��������ة  دردر  وك�����������ال�����������ة 
2016م نوفمبر/ديسمبر   - عشر  الثاني  العدد 
امل���م���ل���ك���ة ال����ع����رب����ي����ة ال����س����ع����ودي����ة - ال����ري����اض

املدير العام ورئيس التحرير
عبدالرحمن فهد الهويمل

drdr_wpb@hotmail.com
املدير التنفيذي

أحمد حسين البشايرة
Ahmad-ceo@hotmail.com

هيئة التحرير العلمي
د. صالح شعبان عبدالرحمن

استاذ الفيروسات ولقاحات الدواجن
معهد االمصال واللقاحات - مصر

أ. د. سيد محمد شلش
أستاذ تغذية الدواجن
د. على حسين الجاسم

ماجستير علوم أمراض الطيور
م. أحمد علي السكوت

استشاري تربية ورعاية وإنتاج الدواجن 
أ. د. طارق أمين عبيد

أستاذ فسيولوجيا الدواجن
اإلخراج الفني

خالد الدعاس
khdaas@gmail.com

الناشر

وكالة دردر للدعاية واإلعالن
هاتف: 4787368 11 00966
فاكس: 4728355 11 00966

ص.ب: 9966 الرياض 11423
www.poultrybreedingworldmagazine.com

الوكيل اإلعالني والتسويقي
• مصر: املركز العاملي للتسويق: 	

دكتور أحمد الوكيل - جوال: ٠٠2٠12231٠434٠
• 	 Crystal labs supplies :االمارات العربيه املتحدة

جوال: ٠٠٩٧15٠3614٩13 
• األردن: شركة بوابة جند الدولية للزراعة والتجارة 	

مهندس محمد الروسان - جوال: ٠٠٩62٧٩5٩1٩٩8٩ 
- ص ب 2٩٠٠ عمان 11٩41

ال���م���ق���االت ال��������واردة ف���ي ه����ذه ال��م��ج��ل��ة ت��ع��ب��ر ع���ن رأي ك��ات��ب��ي��ه��ا

إفتتاحية العدد
األساسية في  الركائز  الدواجن من  تعتبر صناعة 
من  لها  لما  المنطقة  دول  من  لعديد  الوطني  االقتصاد 
على  ترتب  ولقد  الغذائي  األمــن  تحقيق  في  هــام  دور 
زيادة أعداد مشروعات الدواجن التي تعتمد علي نظام 
اإلنتاج المكثف إلى تراكم كميات هائلة من مخلفات تلك 
المشاريع والتي من أهمها زرق الدواجن، مخلفات مسالخ 

الدواجن، مياه الغسيل والتطهير والطيور النافقة. 
لقد صدرت تحذيرات جدية نحو خطورة مخلفات 
مشاريع الدواجن كأحد المصادر الخطيرة للتلوث البيئي 
حيث تشكل خطراً علي الصحة العامة وانتشار األمراض 
تداولها  يحسن  لم  إذا  لإلنسان  تنتقل  التي  المختلفة 
مردود  لها  يكون  بحيث  سليمة  بطريقة  منها  والتخلص 
من المردود السلبي  إيجابي على الصناعة والبيئة بدالً 

الحالي.
إن الكميات الهائلة من المخلفات التي يتم إنتاجها 
سنوياً من مشاريع الدواجن تذهب هدراً دون االستفادة 
تلك  مــن  التخلص  يتم  حيث  اقتصادية  بــصــورة  منها 
ينظر  ولم  بالبيئة،  ضارة  بدائية  بطرق  عادة  المخلفات 
في استغاللها وإعادة تدويرها بصورة جدية نتيجة قلة 
االستثمارات  وانخفاض  المخلفات  هذه  بأهمية  الوعي 

في هذا الشأن.
المستخدمة  الطبيعية  ــوارد  ــم ال لــنــدرة  ونتيجة 
نحو  ماسة  الحاجة  باتت  الــدواجــن  صناعة  قطاع  في 
االستفادة من مخلفات صناعة الدواجن في إنتاج الطاقة 

النظيفة والمحافظة على البيئة.
من  ــان  ك ــدواجــن  ال صناعة  تنمية  صعيد  وعــلــي 
المشاريع  تلك  مخلفات  تدوير  إلــى  التوجه  الــضــروري 
باستخدام األساليب المطورة فنياً، والمجدية اقتصادياً، 
وقد أبدت الدول العربية مؤخراً اهتماماً متزايداً بقضية 
خاصة  بصفة  الدواجن  ومخلفات  الزراعية  المخلفات 
المتطلبات  مع  تتواكب  بطرق  منها  االستفادة  وأساليب 

البيئية.
لذلك يجب التعامل مع مخلفات مشاريع الدواجن 
على اعتبار أنها ثروة قومية وموارد إنتاجية متجددة ذات 
عوائد إيجابية بيئية واقتصادية واجتماعية، وهذا يتطلب 
وتدويرها  استخدامها  ــادة  وإع منها  االستفادة  تعظيم 
إلى منتجات أخرى تساهم في حماية البيئة من التلوث 
والمحافظة على الصحة العامة وخفض تكاليف اإلنتاج 

وخلق فرص عمل من خالل مشروعات جديدة.
ومن األمثلة على التوجهات الحديثة لالستفادة من 
النظيفة  الطاقة  إنتاج  والحيوانية  الزراعية  المخلفات 
الصديقة للبيئة مثل الغاز الحيوي واستخدامه في إنتاج 
الذبح  مخلفات  لتصنيع  وحدات  إنشاء  وكذلك  الكهرباء 
والتجهيز، ووحدات لتصنيع زرق وفرشة حظائر الدواجن 
فــي صــورة سماد عضوي مــتــزن، إضــافــة إلــى وحــدات 
والتجهيز  الذبح  عمليات  عن  الناتجة  المياه  معالجة 

وتحويلها إلى مياه صالحة للزراعة.
يجب  المخلفات  تلك  مــن  االســتــفــادة  ولتعظيم   
إعداد الكوادر الفنية المدربة وتوطين التقنيات الحديثة 
والتغلب  بها  الخاصة  التدوير  عمليات  في  المستخدمة 
التي  المخلفات  تجميع  بآلية  المتعلقة  المعوقات  على 
تتمثل في ارتفاع تكلفة الجمع والنقل من مناطق إنتاجها 

إلى مناطق التدوير واالستخدام. 
رقم اإليداع: 1436/2٩12 ردمد: 1658-6٩8٠
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: Merial 1- شركة ميريال العاملية
بفرعيها ميريال فرنسا وميريال سيليكت أمريكا وكما يعلم كل العاملين فى القطاع البيطري 
بأن هذه الشركة من أوائل  الشركات العالمية المتخصصة فى األدوية واللقاحات البيطرية 
والتى تتميز بكفاءتها الممتازة ومواكبتها لكل التطورات العالمية الحتوائها على أكبر معامل 

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

السعودي فى هذا المجال . 

:MSD  2- شركة ام اس دي
تعتبر شركة ام اس دي MSD )انترفيت شرينج بالو سابقا ( من الشركات العالمية الرائدة فى إنتاج مركبات الصحة 

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

اهلل  بإذن  له  المغفور  يد  على  العامة  للتجارة  القصيبي  عبدالرحمن  تأسست شركة 
الشيخ فهد بن عبد الرحمن القصيبي منذ زمن طويل وذلك لخدمة القطاع الطبي 
والخدمي حيث أنها ساهمت بشكل فعال فى إثراء النهضة الطبية الحديثة بالمملكة 
المشاركة فى قطاع آخر ال يقل اهمية عن  المؤسس  وفى عام 1٩82هـ قرر الشيخ 
القطاع الطبي أال وهو القطاع البيطري فكان القرار بتأسيس القسم البيطري بشركة 
عبد الرحمن القصيبي مع الوضع فى االعتبار أن يكون خدمة المربين والعاملين فى 
مجال الدواجن والثروة الحيوانية هو الهدف االسمي من خالل نقل احدث ما وصلت 
العالم  واللقاحات على مستوي  البيطرية  األدوية  ونقل  التكنولوجيا من استيراد  إليه 
من حيث الجودة وطريقة التعامل ووسائل النقل وقد تطلب ذلك خبرات فنية متميزة 
تمثلت فى انتقاء نخبة من االطباء البيطرين المميزين والمؤهلين علمياً وعملياً للقيام 
أعلي  على  ضخمة  مستودعات  فى  تمثلت  هائلة  تجهيزات  إلى  إضافة  الــدور  بهذا 
بدرجات  اللقاحات  انواع  كل  تالئم حفظ  تبريد  وغرف  واألمان  الكفاءة  من  مستوي 
الكفاءة  العالية  التبريد  المختلفة يخدم كل ذلك أسطول ضخم من سيارات  التبريد 
حتى تصل هذه اللقاحات واألدوية إلى العمالء فى مواقعهم بالحالة التى خرجت عليها 
من خطوط اإلنتاج وتعتبر منتجات القصيبي البيطرية من أجود المنتجات من حيث 
الكفاءة والثقة لدي العمالء والمربين بجميع انحاء المملكة العربية السعودية ويمثل 

القسم البيطري كبري الشركات العالمية مثل:
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:MG2MIX 3- شركة أم جي 2 ميكس
تعتبر شركة ام جي 2 ميكس واحدة من الشركات الفرنسية الرائدة في مجال االضافات العلفية 
منذ 1٩8٩م والمتميزه في انتاج البريمكسات واألمالح  والمكمالت الغذائية ومضادات السموم 
كبري  مع  وتعاملها  الفرنسي  السوق  داخل  االنتشار  سرعة  أكسبها  مما  المصممه  والمنتجات 
الشركات الرائدة في مجال صناعة الدواجن مثل دو – هايالين – لوهمان – كوب – هابرد – تيلي 

اضافة الي تصدير 6٠% من انتاج الشركة ألكثر من 18 دولة.
: Theseo 4- شركة ثيسيو

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

. GMP الجودة والنوعية
: Univet 5- شركة يونيفت األيرلندية

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

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

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

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

مطهر ) فيروال بلس( وهو االختيار األمثل للتطهير الشامل.
:Natural Remedies 8- شركة ناتشرال رمييدس

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

محليا  عالميا.
: Biochek 9- شركة بيوتشيك الهولندية

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

للقطعان والمساعده في تشخيص االمراض وسرعة التعامل معها 
: Chanelle 10- شركة شانيل االيرلندية

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

معايير الجودة .
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ــاًء عــلــى ذلـــك فــكــل فــيــروس من  ــن وب
يحتوي   )A( املجموعة  فــيــروســات 
وبــروتــن من   )H( مــن  بــروتــن  على 
أنفلونزا  )N( كمثال لذلك فيروسات 
 H5N1, H5N2, H7N1 الــطــيــور 
 H1N1 اخلنازير  أنفلونزا  وفــيــروس 
وهكذا تتواجد العديد من الفيروسات 
الناجتة  االحتماالت  إلى جميع  تصل 
وتصل   ،)H and N( بروتينات  مــن 
 9X( إلى  باالحتماالت  التباديل  هذه 

16( = 144 احتمال.

الفيروسات  ــواع  أن جميع  تتواجد  ال 
النوع )A( يف كل أنواع احليوانات أو 

أو  الكمية  بنفس  اإلنسان  أو  الطيور 
بصورة  أنــواع  تتواجد  ولكن  النوعية 
من  أكــثــر  معينة  حــيــوانــات  أكــثــر يف 
ــواع من  أنــواع أخــرى وتكون هذه األن
هذه  إلصابة  متخصصة  الفيروسات 
الطيور  أو  احلــيــوانــات  مــن  األنــــواع 
ونادراً ما تنتقل هذه الفيروسات من 
هذا النوع إلى نوع أخر أو ما يعرف 
 Cross Species( النوع بعبور حاجز 

.)Barrier

أنفلونزا  أن���واع فيروسات  ه��ي  م��ا  س. 
الطيور؟

أنفلونزا  فيروسات  تسمية  ميكن  ج. 

الطيور بحسب نوع املسبب املرضي أو 
للطيور وليس  بحسب شدة ضراوتها 

لإلنسان.
التسمية بحسب ضراوتها للطيور:  .1

تنقسم إلى نوعين:  
عالي الضراوة.  -

الضراوة  عالية  الفيروسات   
تسبب نسب نفوق عالية بين 
مرضية  وأعــــراض  الــطــيــور 
واحياناً  الطيور  على  شديدة 
حـــدوث نــافــق بــصــورة حــادة 

دون أعراض ظاهرية.
منخفض الضراوة.  -

 )H5N8( أنفلونزا الطيور
سؤال وجواب

س. ما هو مرض أنفلونزا؟
 A , B, and( هو مرض فيروسي تسببه فيروسات األنفلونزا، وتنقسم فيروسات األنفلونزا إلى ثالثة مجموعات هي

.)Orthomyxoviridae( تنتمي جميعها إلى عائلة اورثوميكسوفيريدي )C
تصيب فيروسات المجموعة )A( اإلنسان والثدييات والطيور وتسبب العديد من األمراض مثل األنفلونزا البشرية 
الموسمية وأنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخيول وأنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الكالب، بينما تصيب المجموعتين )ب وج( 

اإلنسان فقط.
البروتينات  بناًء على نوعين من  التقسيم  المصلية، ويتم ذلك  العديد من األنواع  إلى   )A( النوع وتنقسم فيروسات 
التي تتواجد على سطح الفيروس وهما الهيماجلوتينين )Haemagglutinine( ويرمز له بالرمز )H( والنيورامينيداز 

.)N( ويرمز له بالرمز )Neuraminidase(

د. صالح شعبان عبد الرحمن
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ــــــراض مــرضــيــة  ــســبــب أع ي  
ونسب  الطيور،  على  طفيفة 
الطيور  في  جــداً  قليلة  نافق 

المصابة
فــيــروس أنــفــلــونــزا الــطــيــور   
)H5N8( هو من الفيروسات 
منخفض  نوعين  منه  يوجد 
عاليا  إلــى  وتحول  الــضــراوة 

الضراوة
التسمية بحسن نوع الفيروس   .2

ــقــســيــم على  ــت ال يــعــتــمــد هــــذا 
 )H , N( السطحية  البروتينات 
املجموعة،  لــهــذه  أولـــي  تقسيم 
نوع  كل  داخــل  يتواجد  انه  حيث 
أنـــواع عــديــدة جـــداً، وبــنــاًء على 
ذلك يتم تسمية وتصنيف فيروس 
أو  حيوان  من  املعزول  األنفلونزا 
إنسان أو طائر يف بطريقة محددة 
 A,(الفيروس نــوع  يشمل  بحيث 
الذي عزل منه  والنوع   )B or C
الفيروس )اإلنسان أو احليوان أو 
الطائر( وأسم املنطقة التي عزل 
املرجعي  والرقم  الفيروس  منها 
للعترة وسنة العزل ونوعه املصلي 

.)H and N type(
 A/Chicken/Hong فمثاًل يكتب
فإن   Kong/220/97/(H5N1)
ــرة فــيــروس  ـــك يــعــنــي أن عــت ذل
األنفلونزا من جنس )A( معزول 
من الدجاج يف هوجن كوجن ورقمه 
عام  عزله  ومت   )22٠( املرجعي 
 ،)H5N1( 1٩٩٧م ونوعه املصلي
ويوضح الشكل رقم )1( الطريقة 
ــروســات  الــعــلــمــيــة لــتــســمــيــة فــي

األنفلونزا.

ــى  ــتــحــول إل ــل ــيــة ل ــل ــا قــاب ــه ل  
فيروسات عالية الضراوة

س3. هل ينتقل فيروس )H5N8( من 
الطيور إلى اإلنسان؟

هي  الطيور  أنفلونزا  فيروسات 
مرضية  مسببات  األول  المقام  في 
حاالت  تسجل  ولم  الدواجن،  تصيب 
النتقال فيروس )H5N8( من الطيور 

إلى اإلنسان حتى اآلن.
غير أنه ال يمكن استبعاد حدوث 
الفيروس  من  بشرية  عــدوى  حــاالت 
إلى اإلنسان في أي وقت نظراً للتحور 

المستمر للمسبب المرضي.
نوعين  حالياً  يوجد  أنــه  العلم  مــع 
شديدة  الطيور  أنفلونزا  فيروسات  من 
الخطورة على صحة اإلنسان وتنتقل إليه 
وتسبب له حاالت مرضية خطيرة وهما:

• ــور 	 ــطــي ـــونـــزا ال ـــفـــل فــــيــــروس أن
.)H5N1(

• ــور 	 ــطــي ـــونـــزا ال ـــفـــل فــــيــــروس أن
.)H7N9(

شكل رقم )1( طريقة تسمية فيروسات األنفلونزا.

أنفلونزا  بفيروس  االهتمام  مل��اذا  س. 
الطيور؟ 

أنفلونزا  مبــرض  االهتمام  يرجع  ج. 
الطيور إلى االتي:

اخلطير  االقتصادية  التأثيرات   .1
نفوق  ــى  إل يـــؤدى  حيث  للمرض 
ويؤدى  الدواجن  بنسب عالية يف 
من  الدواجن  تصدير  توقف  إلى 
اإلصابة  يتم تسجيل  التي  الدول 

باملرض بها.
ومنها  الــفــيــروســات  هــذه  بعض   .2
بالتجارة  عــالقــة  لها   )H5N8(

الدولية:
عالية  ــفــيــروســات  ال جــمــيــع   -

الضراوة.
منخفضة  الفيروسات  جميع   -
 H5( النوعن  من  الــضــراوة 

)and H7

الـــفـــيـــروســـات  ألن  ــــــك  وذل  
مــنــخــفــضــة الـــــضـــــراوة مــن 

 )H5 and H7( النوعن
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وتنقل فيروسات أنفلونزا الطيور 
)H5N1 & H7N9( إلى اإلنسان من 
للطيور  الــشــديــدة  المخالطة  خــالل 
أثناء التعامل معها من خالل األنشطة 

التالية:
-  ذبح الطيور

قرب  عن  الطيور  مخالطة    -
حماية  أدوات  ارتــــداء  دون 

شخصية. 
-  نزع الريش 

-  تقطيع الطيور
-  إعداد الطيور للطهي 

س. م��ا ه��و ال��وض��ع ال��وب��ائ��ي احل��ال��ي 
.)H5N8( لفيروس أنفلونزا الطيور

للفيروس  احلالي  الوبائي  الوضع  ج. 
يف الــطــيــور مــوضــح يف اجلــدول 

رقم )1(.

س. كيف ينتشر املرض من دولة إلى 
أخرى؟

لنشر  الوسائل  من  العديد  توجد  ج. 
النحو  على  ـــدول  ال بــن  املـــرض 

التالي:
)القانونية  الدولية  التجارة   -
للدواجن  قــانــونــيــة(  والــغــيــر 
ــــور احلــــيــــة )أهــــم  ــــطــــي وال

الوسائل(. 
الــطــيــور املــهــاجــرة )خــاصــة   -
الطيور املائية(، ويعتبر البجع 
أكثر الطيور املائية حساسية 

لفيروس أنفلونزا الطيور.
حركة اإلنسان )تلوث املالبس   -

واألحذية بالفيروس(.
والــغــذاء  والــعــربــات  األدوات   -

امللوث بالفيروس.

ه����ل ال���ط���ي���ور امل���ه���اج���رة ت���ق���وم ب��ن��ش��ر 
املرض من دولة إلى أخرى؟

يوجد العديد من أنواع من الطيور 
املهاجرة والبرية حتمل الفيروس 
وال يظهر عليها أعراض مرضية 
ـــرازه نــتــيــجــة وجـــود  ـــإف وتـــقـــوم ب
ظهور  جزئية حتميه ضد  مناعة 
األعـــــراض املــرضــيــة وتــســاعــده 
يف نــشــر املـــرض مــن دولـــة إلــى 
املائية هي  البيئات  أخرى. طيور 
حتمل  التي  البرية  الطيور  أكثر 
فيروسات أنفلونزا الطيور)البط، 
اإلوز، النورس، البجع، اخلراش(، 
كثير  يف  الــطــيــور  هـــذه  وتنتشر 
املناطق  باستثناء  العالم  بقاع  من 
الطيور  خــطــورة  ترجع  القاحلة 

البرية واملهاجرة إلى اآلتي:
يوجد منها فصائل عديدة.   -

)H5N8( الوضع الوبائي الحالي لفيروس أنفلونزا الطيور )جدول رقم )1
مالحظاتالحدثالتاريخ
ظهر المرض ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية عام 2٠٠8م كفيروس منخفض 2٠٠8م

low pathogenic (H5N8) الضراوة
تــحــول الــفــيــروس 
مـــــــن مـــنـــخـــفـــض 
الــــــضــــــراوة إلـــى 

شديد الضراوة
ظهور الفيروس مرة أخرى في الواليات المتحدة األمريكية. لكن هذه المرة highly 2٠14م

pathogenic (H5N8)

ظهر المرض في صورة عالية الضراوة highly pathogenic (H5N8) في عدد من 
الدول األوربية واألسيوية 

الــدول  تلك  قامت 
القطعان  ــإعــدام  ب
الحتواء  المصابة 

المرض
بريطانياهولنداالمانيااليابانكوريا

 6٠٠.٠٠٠
طائر

 112.٠٠٠
طائر

1٧31
رومي

 2٠٠.٠٠٠
امهات وبياض

6٠٠٠ بطة

انتشار المرض في العديد من الدول )األوربية، األسيوية، اإلفريقية(2٠16
رومانيافرنسامصرسويسرابولنداالمجرالمانياكروتياالنمساطيور برية

وال زال الوضع غير مستقرتونسهولنداروسياالسويدالدنمارك
األراضي المحتلةالمجرالمانياالصينالهنداليابانإيرانكورياالدواجن
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معدل اإلصابات بها عالية.  -
ومتى  ــن  أي حتــديــد  ميكن  ال   -

حدثت اإلصابات.
ال تظهر على الطيور عالمات   -

مرضية.
ــاجــرة  ــه تــعــتــبــر الـــطـــيـــور امل  -
من  للعديد  جيني  مستودع 

الفيروسات.
حتــمــل الـــطـــيـــور املــهــاجــرة   -
الــفــيــروس ويــتــم أفــــرازة يف 

الزرق.
ـــواع  أن ويــوضــح اجلــــدول رقـــم )2( 
الطيور املائية واملهاجرة األكثر عرضة 
الطيور  أنفلونزا  بفيروسات  لإلصابة 

.)H5N8( ومنها فيروس
هل الطيور الداجنة عرضة لإلصابة 

مبرض أنفلونزا الطيور )H5N8(؟
ــة عرضة  ــداجــن ال الــطــيــور  نــعــم 
ــاملــرض، وخــاصــة يف  لــإلصــابــة ب
حالة االحتكاك مع طيور مهاجرة 

حتمل الفيروس.
بالفيروس  للعدوى  الطيور  قابلية 
تكون كبيرة وعالية جداً يف حال 
املــرض  مــن  خالية  الــدولــة  كانت 
لــقــاحــات ضــدة  تــســتــخــدم  وال 

وبالتالي ال تتوفر لدى الطيور أي 
وتظهر عليها  املرض  مناعة ضد 
االعراض بصورة واضحة وينتشر 

بن القطعان بصورة كبيرة.
هل ميكن االستمرار يف تناول الدجاج؟

يف  االستمرار  ميكن  تأكيد  بكل 
الــدجــاج وذلــك لألسباب  تــنــاول 

اآلتية
املرض لم يثبت انتقاله من الطيور 

إلى اإلنسان حتى اآلن.
هل هناك لقاح ضد أنفلونزا الطيور 

)H5N8(؟

يتناسب  التحصن  برنامج  جناح 
منذ  املنقضية  املــدة  مع  عكسياً 
ــة  ظــهــور االنـــــدالع وســرعــة ودق

التشخيص. 
معملية  وسيلة  تتوفر  أن  ويجب 
بن  للتفريق  تستخدم  مناسبة 

الطيور احملصنة واملصابة.
أهمية استخدام اللقاح إلى األتي:
ــقــاح مـــن مــقــاومــة  ــل ــد ال ــزي ي  -

الطائر للفيروس الضاري.
يــقــلــل الــنــافــق واألعـــــراض   -
الـــظـــاهـــريـــة عــلــى الــطــائــر 

المصاب.

من  ــفــيــروس  ال إفــــراز  يقلل   -
الطائر المصاب.

بين  الفيروس  انتشار  يقلل   -
الطيور.

يــقــلــل مـــن فــــرص اإلصــابــة   -
البشرية.

من  التخلص  عــلــى  يــســاعــد   -
االندالع الوبائي بأقل خسائر 

ممكنه.
حالياً  الــتــجــارب  بعض  اجــريــت 
من  الـــدول  بعض  مــخــزون  على 
قدرته  الختبار   )H5N1( لقاح 
فيروس  ضد  الــعــدوى  صد  على 
التجارب جناح  واثبتت   )H5N8(
ذلك يف كل من الواليات املتحدة 
أجريت  وقد  واليابان  األمريكية 
اثناء  2٠14م  عام  التجارب  تلك 
تلك  يف  للمرض  األول  الظهور 

الدول.
املستخدمة  الــلــقــاحــات  ــت  ــان وك
للعترة  تقليدي  ميت  لــقــاح  هــي 
وراثياً  مهندس  ولقاح   )H5N1(
اجلن  يحمل  املــاريــك  لــفــيــروس 

.)H5(
لقاح  ــخــدام  اســت األن  ويــفــضــل 

متخصص ضد هذه العترة.

جدول رقم )2( معدل اإلصابة بفيروسات األنفلونزا النوع )A( في الطيور البرية
معدل اإلصابة  )%(عدد العينات االيجابيعدد العينات الكلىعدد األنواعالعائلة

Duck 36345٠332٧5٩.5البط
 Geese 848٠64٧1اإلوز
Swan35٠٠٩٩41.٩ البجع

GULL ٩145٠51٩٩1.4النورس
Tern ٩252124٠.٩الخراش

Cormorant 145٠٠18٠.4الغاق
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ما هي اإلج��راءات التي يتم اتخاذها 
الحتواء املرض؟

التي يتم تنفيذها يف  اإلجــراءات 
حالة تأكد تشخيص املرض كثيرة 
إجـــراءات  تشديد  على  وترتكز 
اتخاذ  ويفضل  احلــيــوي،  االمـــن 
الفيروس  على  القضاء  سياسة 
وذلك  التحصن  استخدام  وعدم 
حـــال كــانــت صــنــاعــة الــدواجــن 
وال  محكمة  واملــشــاريــع  متطورة 
ــقــرب مـــن الــتــربــيــة  ــال ــواجــد ب ــت ت
ـــك  ــة والــعــشــوائــيــة وذل ــي ــزل ــن امل
الصحة  منظمة  تــوصــيــات  ــق  وف
احليوانية )oie(، جدول رقم )3(.
ومن أهم هذه اإلجراءات التالي:

الطيور  جميع  من  التخلص   -
والفرشة  والعليقة  والبيض 

بالدفن أو احلرق. 
تطهير املباني واملعدات.  -

تــطــبــيــق إجــــــــراءات األمـــن   -
احليوي بتلك املزرعة واملزارع 

املجاورة.
واملراقبة  الفحوصات  إجراء   -
ــزارع املــوجــودة داخل  على امل

هذه املنطقة.
م���ا ه���ي اإلرش�������ادات ال��ت��ي ي��ج��ب على 
مرض  م��ن  للوقاية  إتباعها  امل��واط��ن 

أنفلونزا الطيور؟
ــروس  ــي ـــرغـــم مـــن أن ف ال ــى  عــل
ال   )H5N8( الــطــيــور  أنــفــلــونــزا 
يجب  ـــه  ان إال  لــإلنــســان  ينتقل 
مع  التعامل  عند  احلــذر  توخي 
واملهاجرة  البرية  الطيور وخاصة 
فيروسات  تنقل  فقد  االيــام  هذه 
 H5N1 &( مثل  لإلنسان  اخرى 

)H7N9

طــائــر  أي  مــالمــســة  عــــدم   -
أعراض  علية  تظهر  أو  نافق 

جدول )3( أنواع االندالعات الوبائية وطرق مكافحة مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة

موقع 
اإلصابة

فرصة انتشار المرض من منطقة اإلصابة
 إلى قطاع الدواجن التجاري

كثافة الطيور
بمنطقة اإلصابة

اإلجراء المناسب
 )تحصين/إعدام(

التربية
المنزلية

ال توجد فرصة النتشار المرض
المشاريع  عن  جــداً  بعيدة  منزلية  تربية  في  حدثت  اإلصــابــة 

التجارية واألمن الوقائي للمشاريع التجارية عالي
اإلعدام الكلىعالية / منخفضة

توجد فرصة النتشار المرض
الوقائي  التجارية واألمن  المشاريع  من  قريبة  المنزلية  التربية 

للمشاريع التجارية منخفض 

اإلعدام الكلىمنخفضة
التحصينعالية

مشاريع 
تجارية

ال توجد فرصة النتشار المرض
واألمن  األخرى  المشاريع  عن  بعيدة  تجارية  مشاريع  في  إصابة 

الوقائي للمشاريع التجارية عالي(
اإلعدام الكلىعالية / منخفضة

توجد فرصة النتشار المرض
واألمن  األخــرى  مشاريع  من  قريبه  تجارية  مشاريع  في  إصابة 

الوقائي للمشاريع التجارية منخفض

اإلعدام الكلىمنخفضة

التحصينعالية

مرضية.

يفضل ارتداء أدوات احلماية   -
مخالطة  عــنــد  الــشــخــصــيــة 
الطيور )قفازات - كمامة – 
أحذية بالستيكية – نظارات(.

ــاول  ــن ت أو  الـــتـــدخـــن  عــــدم   -
أثــنــاء  الـــشـــراب  الــطــعــام أو 
املشتبه  الــطــيــور  مــخــالــطــة 

إصابتها بأنفلونزا الطيور.

ـــل األيــــــــــدي بــــاملــــاء  غـــســـي  -
جيداً  واملطهرات  والصابون 

بعد مخالطة الطيور.

بقايا  من  الصحي  التخلص   -
الطيور النافقة.

عند  ــب  ــي ــطــب ال ـــشـــارة  اســـت  -
ملرض  مشابه  أعراض  ظهور 

األنفلونزا.





هدفنا
توفير مستلزمات التربيه
السليمة وتعزيز التنمية
املستدامة في الصناعة

البيطرية الحديثة 

 
Florfenicol / MEDIFLOR:
A fluorinated derivative of chloramphenicol, acts by inhibiting protein synthesis at the
ribosomal level and is bacteriostatic. Florfenicol is a synthetic broad-spectrum antibiotic that
is effective against most Gram-positive (Coryneobacterium pyogenes, Streptococcus spp,
Staphylococcus spp, Clostridium spp)and Gram-negative (E.coli, Pasteurella haemolytica,
P.multocida, Haemophilus somnus, Actinobacillus pleuropneumonia) bacteria. Florfenicol is
resistant against enzymatic deactivation because of its Fluor atom and is effective against
Gram negative bacteria resistant to antibacterials in the same chemical group. It is especially
effective against colibacillosis in poultry caused by E.coli. It is rapidly absorbed from the
gastro-intestinal canal and diffuses into the tissues via blood-stream. After a dosage of 20
mg/kg is florfenicol cleared 97% with urine and the rest via feces. It is to 52% unchanged
and to 25% oxamic acid and to 7,5 % florfencol base. These compounds also have
antibacterial effects. 

Korea Uruguay Turkey Korea China
:املكتب الرئيسي: الرياض/ تلفون: 4781010 / فاكس: 4731010 / إيميل

management@alkhoraifvet.com.sa // alkhoraif@yahoo.com //
www.alkhoraifvet.com.sa

 

هدفنا
التربية  مستلزمات  توفير 
التنمية  وت��ع��زي��ز  السليمة 
ال��ص��ن��اع��ة  امل���س���ت���دام���ة يف 

البيطرية احلديثة
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سلوكيات التلقيح الطبيعي يف 
الطيور 

فــهــم  أن  فـــيـــه  الشـــــك  مـــمـــا 
سلوكيات التلقيح الطبيعي واإللمام 
جداً  يزيد  أن  من شأنه  بها  الجيد 
كتب  ولقد  الخصوبة،  معدالت  من 
العالم دانكان Duncan فصاًل ماتعاً 
في  الطبيعي  التلقيح  عن سلوكيات 
كتاب بيولوجيا تربية الدواجن الذي 
صدر عام 2٠٠٩ م، ولقد أكد هذا 

أسباب  أهــم  من  أن  الكبير  العالم 
فــي قطعان  الــخــصــوبــة  انــخــفــاض 
القطيع  علي  القائمين  أن  األمهات 
واألمراض  التغذية  الشاغل  شغلهم 
يشغل  وال  البيض  إنتاج  ومــعــدالت 
بالهم مالحظة السلوكيات الجنسية 
نسلط  أن  أحببنا  لــهــذا  للقطيع؛ 
الهام  الموضوع  هــذا  علي  الضوء 
أعلي  إلى  بقطعاننا  الوصول  بُغية 
معدالت اإلنتاج بما يعود – إن شاء 
اهلل – بالنفع علي صناعة الدواجن 

بيولوجيا 
التلقيح 

الطبيعي في 
الطيور

إن النواحي البيولوجية للتلقيح الطبيعي وسلوكياته في الطيور مليئة باألسرار 
فال  بسيط  أمر فطري  أنها  األولي  للوهلة  المرء  يظن  قد  التي  والتفاصيل 
يقف أمامه وال يعطيه حقه في التأمل والتدبر، إال أن األمر مليء بالتفاصيل 
والسلوكيات التي في كثير من األحيان تكون راقية جداً لدرجة تصل إلى حد 
السُمو مثل سلوك اإلعجاب بين الذكر واألنثى والغيرة عند الديوك والتودد 
إلى األنثى بإطعام الطعام واإلخالص المطلق بين الزوجين )كما في الحمام( 
والحياء المطلق )كما في دجاج غينيا( ، فالعجب كل العجب في تلك الفطرة 
النقية والخصال السوية التي أنعم بها رب البرية علي تلك الكائنات ليصير 
لها سمتها وسُموها الذي قد ال يوجد عند بني اإلنسان. إننا دائما ما نحب 
أن نسلط الضوء علي المعلومات الهامة الموجودة في بطون الكتب والمراجع 
العلمية والتي قد ال يصل إليها الكثير من الناس وهذا انطالقاً من منهجنا 

في التأصيل العلمي.

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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في بالدنا.
البناء االجتماعي لقطعان الدواجن 
بأنه  القول  ينبغي  بدء  ذي  بــادئ 
فى  يُربى  ــذي  )ال الحمام  عــدا  فيما 
أزواج أو عائالت الواحدة منها مكونة 
من ذكر وأنثي( فإن جميع الطيور التي 
استأنست سواء إلنتاج اللحم أو البيض 
 Polygamous األزواج  عديدة  تعتبر 
أي  من  التلقيح  تقبل  األنثى  أن  أي 
تلقيحها  يتم  وربما  العشيرة  فى  ذكر 
أو  اليوم  نفس  فى  ذكر  من  أكثر  من 
ربما فى غضون دقائق، كذلك الحال 
يقوم  أن  يمكنه  الذي  للذكر  بالنسبة 
بتلقيح أكثر من أنثي في نفس اليوم، 
أنه فى  التطبيقية نجد  الناحية  ومن 
مجموعات  فى  الدجاج  تربية  حالة 
ما  عادة  الطبيعي  التلقيح  واستخدام 
تكون النسبة الجنسية 1: ٧-14 )أي 
أنــثــي( وذلــك  واحــد ذكــر لكل ٧-14 
وعمر  الجسم  ووزن  الساللة  حسب 
المثلى  النسبة  يحقق  وذلــك  القطيع 
من الخصوبة، وتجدر اإلشارة إلى أن 
الذكور مع اإلناث ليس شرطاً  وجود 
تأثير  لــه  ولــيــس  التبويض  لــحــدوث 
البيض،  وإنتاج  التبويض  معدل  على 
الذكور  نسبة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
أقل  التسمين  أمهات  في  اإلناث  إلى 
منها فى قطعان إنتاج الدجاج البياض 
زاد  كلما  أنه  الــوزن( حيث  )الخفيفة 
النسبة  زادت  كــلــمــا  الــجــســم  وزن 
الجنسية )بمعنى إنخفاض عدد اإلناث 
حتى  وذلـــك  ذكـــر(  لكل  المخصصة 
معدالت  أعلي  علي  الحصول  يمكن 
يتطلب  كثيرة  الخصوبة، وفى حاالت 
األمر زيادة عدد الذكور أو استبدالها 

بــأخــرى أكــثــر كــفــاءة خـــالل موسم 
جديدة  ذكــور  إضافة  أن  إال  التزاوج 
مــصــادمــات  يصاحبه  القطيع  إلـــى 
ــن الـــذكـــور الــقــديــمــة  ــي عـــدوانـــيـــة ب
والــجــديــدة وذلــــك لــصــراعــهــا على 
 ،Social dominance زعامة القطيع
ويحدث استقرار المراتب االجتماعية 
قبل  الــذكــور  بين  الزعامة  وتسلسل 
الطبيعي  الجنسي  النشاط  حــدوث 
تتحقق  ال  الخصوبة  قمة  فإن  لذلك 
التشكيل  أو  البناء  استقرار  بعد  إال 
االجتماعي في القطيع، والذكور ذات 
تــؤدى  العالية  االجتماعية  المرتبة 
عدد أكبر من التلقيحات عن الذكور 
األدنى في المرتبة االجتماعية إذ أنه 
في القطعان الكبيرة تشتد المنافسة 
بأن  علماً  باإلناث  للفوز  الذكور  بين 
فى  الدنيا  المرتبة  ذات  الذكور  تلك 
مع  فــرديــة  وضــعــت  مــا  إذا  القطيع 
التلقيح  مـــرات  ـــزداد عــدد  ي ـــاث  اإلن
الفرصة  لها  تتاح  وذلك ألنه ساعتها 
البيولوجية،  بوظيفتها  للقيام  كاملة 
فإن  الكبيرة  التجارية  القطعان  وفى 
الذكور تؤسس لها حرماً مكانياً حيث 
تبسط نفوذها على مساحة معينة من 
فإنه  أخر  ذكر  أخترقها  وإذا  األرض 
فيما  والصراع  المواجهة  تكون  حتما 

بينهما. 
إن من أهم السلوكيات التي يجب 
قد  الــديــك  أن  هــو  مالحظتها  دومـــاً 
يصطفي لنفسه مجموعة من اإلناث 
له فال   Harem الحريم  بمثابة  تكون 
يسمح ألحد غيره من االقتراب منهن 
بــل يــكــون عــنــده غــيــرة شــديــدة جــداً 
تسود  األحــيــان  بعض  وفــي  عليهن، 

مانعًة  الضعيفة  على  القوية  الديوك 
الوقت  نفس  وفي  التلقيح  من  إياها 
في  بعيداً  الضعيفة  الديوك  تنزوي 
أحـــد األركـــــان خـــوفـــاً مـــن شــراســة 
النسبة  تختل  وبذلك  القوية  الديوك 
داخل  واإلناث  الديوك  بين  الجنسية 
الشديد  الحرص  يجب  لذلك  العنبر 
على تجانس أوزان الديوك واستبعاد 
من  الــهــزيــلــة  أو  الضعيفة  ــوك  ــدي ال
القطيع ألنه ال فائدة منها، وفي نفس 
الوقت قد تفضل مجموعة من اإلناث 
بعض الديوك دون غيرها، وفي بعض 
اإلنـــاث من  تنفر بعض  قــد  األحــيــان 
بعض الديوك إما لشراستها أو لكبر 
مخالبها ومهمازها والذي قد يتسبب 
ــب الــدجــاجــة عند  ــي تــمــزق جــوان ف

التلقيح.
اإلن�����ع�����ك�����اس�����ات )اإلن������ف������ع������االت( 
اجل���ن���س���ي���ة امل���ص���اح���ب���ة ل��ع��م��ل��ي��ة 

التلقيح 
يتم  ـــذي  ال هــو  تلقيح  أنــجــح  إن 
البيض  من  البيض  قناة  تخلو  عندما 
لذلك فإن أفضل ميعاد لتلقيح اإلناث 
للبيضة،  الــدجــاجــة  وضــع  عقب  هــو 
حيث تُطلق الدجاجة بعض الصيحات 
الدالة على رغبتها في التلقيح فيهرع 
إليها الديك لتلقيحها أي أنه في حالة 
من  كل  رغبة  فــإن  الطبيعي  التلقيح 
الذكر واألنثى هي المحدد األساسي 
علي  التعرف  ويمكن  التلقيح،  لميعاد 
تلقيحها  يتم  التي  التسمين  أمهات 
في  الــريــش  مظهر  مــن  دائـــم  بشكل 
عملية  تكرار  يتسبب  حيث  المؤخرة 
منطقة  في  الريش  فقد  في  التلقيح 
الظهر وحول فتحة المجمع وبالتالي 
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الخصوبة.  عالية  ــاث  اإلن تلك  تكون 
من  عـــدداً  التلقيح  عملية  تتضمن 
الذكر  بين  الجنسية  االنــعــكــاســات 
ــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن  واألنـــثـــى، وت
بمجرد  تنشأ  الجنسية  االنعكاسات 
واكتمال  الجنسي  للنضج  الــوصــول 
نمو األعضاء الجنسية وهى تضم في 

الطيور مجموعة انعكاسات هي:
ــرغــبــة . 1 ال أو  الـــشـــهـــوة  مــرحــلــة 

Appetitive phase الجنسية
اإلقـــتـــراب والــمــداعــبــة والــغــزل . 2

Courtship
تجهيز أعضاء الجماع )االنتصاب . 3

Erection )أو االحتقان
والـــوطء . 4  Mounting ــالء  االعــت

Copulation والجماعTreading 
5 .Ejaculation القذف

هـــذه  أن  ـــذكـــر  ـــال ب والـــجـــديـــر 
ترتبط  ــاالت(  ــع ــف )اإلن اإلنــعــكــاســات 
كلها ببعضها حيث أن عملية الجماع 
ال تحدث إذا لم تتم عملية اإلقتراب 
من  ــد  الب الــقــذف  عملية  تتم  ولــكــي 
حدوث اإلنتصاب وبالتالي فإن غياب 
يمنع  الخمسة  المراحل  هذه  من  أي 

حدوث المراحل األخرى. 
1. مرحلة الشهوة أو الرغبة اجلنسية
لكي تنجح عملية التلقيح البد أن 
يسبقها أوالً قبوالً عاطفياً وانسجاماً 
الديك  بين  متبادالً  وإعجاباً  روحياً 
والدجاجة وهذه تسمي مرحلة الشهوة 
 Appetitive الجنسية  الــرغــبــة  أو 
العالقة  تتم  أن  يمكن  وال   ،phase
الجنسية في الطيور بدون القبول من 
يبدأها  ما  غالباً  والتي  الطرفين  كال 

أحدهما، فقد يختار الديك الدجاجة 
تبدأ  قد  وكذلك  معاشرتها  يود  التي 
يُظهر  أن  المهم  االختيار  في  األنثى 
أحــدهــمــا إعــجــابــه بــاألخــر ثــم يكون 
)فسبحان  األخر  الطرف  من  القبول 
اهلل حتى الطير زواجه عرٌض وقبول( 
يدل  فإنما  شــيء  علي  دل  إن  وهــذا 
ُجبل  الــتــي  السليمة  الــفــطــرة  عــلــي 
األمهات  قطعان  وفي  عليها،  الطير 
يكثر  معينة  أوقات  أن هناك  تالحظ 
فيها الجماع وهي خالل فترة ما بعد 
النشاط  خاللها  يــزداد  حيث  الظهر 
ــقــد تــالحــظ  الــجــنــســي لــلــقــطــيــع، ول
نسبة  تـــزداد  الفترة  تلك  خــالل  أنــه 
الناجحة، ومما يؤكد تلك  التلقيحات 
العالقة أنه عند استخدام تكنولوجيا 
 Artificial االصــطــنــاعــي  التلقيح 
أكبر  أن  وجــد  فإنه   insemination
تركيز  وأعلي  المنوي  للسائل  حجم 
للحيوانات المنوية يتم الحصول عليه 
بــإجــراء  يُنصح  ولــذلــك  الظهر  بعد 
التلقيح االصطناعي بعد الثانية ظهراً 
ـــك أيــضــا لــضــمــان وضـــع معظم  وذل
قناة  خلو  وضــمــان  للبيض  الــدجــاج 
البيض من البيض المتكلس القشرة، 
وبصفة عامة يمكن إجمال القول بأن 
الطيور  في  الطبيعي  التلقيح  نمط 
معظم  تكون  حيث  نــهــاري  نمط  هــم 
يمكن  أنه  إال  الظهر  بعد  التلقيحات 
يكون  ما  وغالباً  الصباح،  في  تتم  أن 
أساس  علي  الجنسين  بين  اإلعجاب 
الشكل الظاهري لكل منهما مثل بناء 
الجسم وحالة وشكل الريش، وتفضل 
الكبير  العرف  ذات  الــديــوك  ــاث  اإلن

البراق اللون والجسم المتناسق.

2. مرحلة اإلقتراب واملداعبة والغزل 
يمكن أن يظهر إنعكاس اإلقتراب 
ــوك فــى صــورة  ــدي والــمــغــازلــة فــى ال
وفيها   )1 )شكل  الجنسية  المداعبة 
يطلق عليه  مــا  بـــأداء  الــديــك  يــقــوم 
)شكل   Waltzing الجنسية  الرقصة 
2( بأن يقوم بخطوات قصيرة سريعة 
صوتاً  ُمحدثاً  الدجاجة  حول  ويــدور 
جناحيه  أحــد  بفرد  يقوم  ثم  مميزاً 
وفي  بعيداً،  بهما  ويــلــوح  كليهما  أو 
رفع  إلى  الديك  يلجأ  األحيان  بعض 
نفسه عاليا ألعلي ما يمكن ويضرب 
بيديه،  يصفق  الذي  كحال  بأجنحته 
ــك إلـــى الــمــداعــبــة عن  ــدي ويــلــجــأ ال
حالة  فــي  الجنسية  الرقصة  طريق 
إعجابه بأحد اإلناث وإظهارها عدم 
له  رفضها  حالة  في  أو  فيه  الرغبة 
من  إليها  التودد  علي  جاهداً  فيعمل 
خالل تلك الرقصة وكذلك من خالل 
مميزة  أصواتاً  يُصدر  حيث  الصوت 
يلجأ  وقــد  فيها،  رغبته  علي  تــدل 
الديك إلى طريقة أخرى يُطلق عليها 
الغذائية  الجنسية  المداعبة  اســم 
Titbitting )أو التودد بإطعام الطعام( 
وفيها يفتش الديك عن حبة من القمح 
ويلتقطها  ذلك  شابه  ما  أو  الــذرة  أو 
بعملية  خــاص  مميزاً  صوتاً  محدثاً 
الــدجــاجــات  جـــذب  بــهــدف  التلقيح 
كذلك  إياها،  بإعطائها  يقوم  ثم  إليه 
قد يقوم الديك بمغازلة األنثى ولفت 
أمامها  يمشي  أن  خــالل  من  نظرها 
 Strutting والُخيالء  التبْختُر  مشية 
حيث يقوم بشد جسمه بالكامل ويمد 
أرجله لألمام بثقة ثم يقوم بعد ذلك 
بمطاردتها للفوز بها، كذلك من أهم 
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بتحريك  يقوم  أن  الــذكــر  مداعبات 
إلى  جانب  من  سريعة  حركات  ذيله 
يقع  فإنه  ولــهــذا  أفــقــي،  بشكل  آخــر 
دعوة  في  الكامل  العبء  الذكر  علي 
قبول  عالمات  ومن  للتزاوج،  األنثى 
ترفرف  أن  المداعبة  لتلك  األنــثــى 
قليال  أمامه  وتفردهما  بأجنحتها  له 
)وكأنها تجيب الدعوة علي استحياء(، 
وعلي الجانب اآلخر قد تقوم الدجاجة 
الدالة على  بإطالق بعض الصيحات 
رغبتها في التلقيح فيهرع إليها الديك 
عقب  غالباً  هــذا  ويحدث  لتلقيحها 
تحدثنا  وإذا  للبيض،  الدجاجة  وضع 

عن الغزل في الطيور فلن يسعنا إال 
أن نقول أن الحمام علم البشرية كلها 
فنون الحب والغرام بين الزوجين فإذا 
اجتمع الزوجان في عش الزوجية فلن 
ويظل  زوجته  مغازلة  من  الذكر  يمل 
طـــوال مجالسته  الــحــال  هـــذا  عــلــي 
المطلق في  إياها، وكذلك اإلخالص 
الــحــمــام لــه شــأن أخــر خــاصــة وأنــه 
يعيش في عائلة زوجية بكل ما تحمله 
الكلمة من معني لدرجة أنه إذا مات 
أحــد الــزوجــيــن يــحــزن اآلخـــر حزناً 

شديداً قد يُؤدي بحياته.

يمكن للديك القيام بحوالي 25-

ولكن فى  اليوم  فى  تلقيح  4٠ عملية 
الــدجــاجــات  عــن  المعزولة  الــديــوك 
العدد إلى حوالي 13-2٩  يصل هذا 
عملية تلقيح فى الساعة عند تقديم 
الدجاجات إليه، إال أن عمليات التلقيح 
المتكررة تؤدى إلى اإلنخفاض الحاد 
المقذوف  المنوي  السائل  حجم  فى 
المنوية،  الــحــيــوانــات  مــن  ومــحــتــواه 
الجماعية يالحظ  التربية  وفى حالة 
تلقيح  إلى  الذكور  بعض  ميل  أحياناً 
منتشرة  الظاهرة  وهــذه  معينة  إنــاث 
بصورة أكبر بين األوز ولعل ذلك من 
أحد أسباب انخفاض الخصوبة فيه.

شكل )1( سلوك المداعبة الغزل في الطيور المختلفة.

شكل )2( رقصة الغزل في الطيور المختلفة.
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والوطء  واالعتاء  االنتصاب   .3
واجلماع 

بمجرد االستثارة الجنسية يمتلئ 
ويحدث  بالليمف  ــذكــري  ال العضو 
االنتصاب وتصل الشهوة إلى ذروتها، 
يبدأ الوطء )شكل 3( باقتراب الديك 
ــم إعــتــالؤه  مــن مــؤخــرة الــدجــاجــة ث
لظهرها وإمساكه جيداً بها من أسفل 
الجناحين عن طريق أصابع القدمين 
طريق  عن  عليها  التامة  والسيطرة 
بمساعدة  عرفها  أو  لرقبتها  إمساكه 
علي  القبض  إحكامه  وعقب  منقاره، 
ذيله  بخفض  الديك  يقوم  الدجاجة 
وإبعاده في أحد االتجاهات في حين 
تقوم الدجاجة بإبعاد ذيلها في االتجاه 
احتقان  يــحــدث  وســاعــتــهــا  اآلخــــر، 

لعضو الجماع فيمتلئ بالسائل الشبيه 
بالليمف ويصبح جاهزاً لعملية الجماع 
التي تتم في صورة االقتراب الشديد 
الديوك  بين مجمع  اإللتصاق  لدرجة 
إتصال  يحدث  ال  حيث  والدجاجات 
الديك  ألن  الكامل  بالمعني  جنسي 
بارز، ولهذا  ال يوجد به عضو ذكري 
لدي  الجنسية  الرغبة  تكون  أن  البد 
عملية  تكون  حتى  شديدة  الطرفين 
االقـــتـــراب مــتــزامــنــة فــي كــل منهما 
السائل  انتقال  عملية  تنجح  وبذلك 
الدجاجة،  ــى  إل الــديــك  مــن  المنوي 
يتم  والنعام  واألوز  البط  حالة  وفــى 
ــري فــى فتحة  ــذك إدخــــال الــعــضــو ال
وفي  معينة،  لمسافة  األنثي  المجمع 
جرعة  وتفريغ  قــذف  يحدث  النهاية 
عضالت  بإنقباض  المنوي  السائل 

المركز  ويوجد  الجنسية،  األعــضــاء 
العصبي للقذف فى الجزء الحوضي 
النبضات  وتــقــوم  الــشــوكــى  للحبل 
األعــصــاب  تحملها  الــتــي  العصبية 
الباراسمبثاوية إلى األعضاء الجنسية 
تسرعها  بينما  القذف  عملية  بإعاقة 
ومن  السمبثاوية،  األعصاب  نبضات 
ــة عــلــي نجاح  ــدال أهـــم الــعــالمــات ال
عقب  الديك  يقوم  أن  الجماع  عملية 
بحركات  الــدجــاجــة  علي  مــن  نــزولــه 
وفي  الحوض  بمنطقة  سفلية  خلفية 
نفس الوقت تقوم الدجاجة بالرفرفة 

الشديدة المتكررة بجناحيها.
الخصوبة  معدالت  انخفاض  إن 
 5٠ عمر  بعد  األمــهــات  قطعان  فــي 
أسبوع قد يكون سببه البناء الجسمي 
دون  يحول  الــذي  وزنــه  وثقل  للديك 
المجمع  فتحتي  بين  اإللتصاق  تمام 
العلماء  من  كذلك  والدجاجة،  للديك 
من ذكر أن الزيادة المفرطة في الوزن 
الجنسية  الرغبة  إنخفاض  يصاحبها 
شراسة  تتسبب  كذلك  الطيور،  لدي 
الديوك الزائدة عن نفور اإلناث منها.

املراجع 
كتاب »فسيولوجيا التناسل وتطبيقاتها . 1

أ. د./  الــدواجــن«،  في مــزارع أمهات 
الوفاء  دار  الناشر  عبيد،  أمين  طارق 
باإلسكندرية  والنشر  الطباعة  لدنيا 

عام 2٠13.
2 . Duncan, I.J.H. (2009). Mating

 Behaviour and Fertility (Chapter

 8, In: Biology of Breeding Poultry.

 Poultry Science Symposium

 Series Volume Twenty-nine.

CAB International, London, UK).

من  لكل  المجمع  فتحتي  تالمس  طريق  عن  والجماع  والــوطء  االعتالء   )3( شكل 
الديك والدجاجة.
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اوال تشخيص االزمة احلالية يف 
صناعة الدواجن؟

بيانات  تــوجــد  ال  الــحــديــث  قبل 
دقيقة عن المزارع فأغلبها عشوائية 
غدا  تعمل  ال  ــد  وق الــيــوم  تعمل  قــد 
بــعــضــهــا بــالــجــبــال وبــعــضــهــا وســط 
االراضي الزراعية وفي المنازل وقد 
فتقريبا  ذلــك  ضعف  ـــام  االرق تكون 
ألف   25 نحو  المصرى  السوق  يضم 
مزرعة دواجن وقد تكون اكثر، بينهم 
ـــى 2٠ ألــف  إل بــيــن 15  يـــتـــراوح  مــا 
عنبراواحدا  تحوى  صغيرة  مــزرعــة 
على  تستحوذ  الصغيرة  والـــمـــزارع 

ــاج الــدواجــن  ــت %8٠ مــن إجــمــالــى إن
فـــى مــصــر ويــغــيــب عــنــهــا الــتــطــويــر 
غير  القانونية  وأوضاعها  والتحديث 
من  العديد  تعانى  يجعلها  ما  سليمة، 
 5 نحو  مقابل  السوق  داخل  العقبات 
وكلها  ومتوسطة  كبيرة  مزرعة  آالف 
المربين  عقبات صغار  وأن  مرخصة 
تراخيص  وجـــود  عــدم  فــى  تتلخص 
على  قادرين  غير  يجعلهم  ما  للعمل، 
ارتفاع  من  الصناعة  أعباء  مواجهة 
اإلنتاج، فضاًل عن حرمانهم  تكاليف 
الدواجن  منتجى  اتحاد  عضوية  من 
المميزات.  من  العديد  يوفر  والــذى 
األعالف  توفير  على  قدرتهم  وعــدم 

المطلوبة  وبالجودة  مستمرة  بصورة 
التي تؤثر عليهم اما لزيادة أسعارها، 
خاصة بعد أزمة العملة الصعبة التى 
يعانى منها االقتصاد المصرى بسبب 
ــة  األون فــى  المصري  الجنيه  تعويم 
فريسة  أصــبــحــوا  أنــهــم  أو  ــرة  األخــي
ألرتـــفـــاع أســعــار الــكــتــاكــيــت وتــدنــي 
باب  فتح  مــن  وقلقهم  اللحم  أســعــار 
انخفاض  فكرة  مع  االستيراد خاصة 
الخلفية  )االجــزاء  المجزاءات  اسعار 
للدجاج( لذلك ان تركنا هؤالء وتخلينا 
عنهم فلن تنهض الصناعة فمشاكلنا 

ــزارع  ــم أزمــتــنــا الــقــديــمــة هــي ال

اوسكار منظومة الفشل 
المتكاملة 

او  المربين  خالل  من  الدواجن  صناعة  حماية  عن  استراتيجية  اي  غابت   2٠٠6 عام  الطيور  انفلونزا  ظهور  منذ 
المسئولين وازدادت االجتماعات والحلول المقترحة والبديلة وطال االنتظار.......

فمع دخول أنفلونزا الطيور، لم تكن الدولة او الشركات العاملة فى السوق مستعدة او جاهزة او لديها الوعي لمكافحة 
المرض، رغم وجود توقعات رسمية تحذر من المرض قبل ظهوره 

كل صادرات  الحبيبة  غابت عن شمسنا  التاريخ  ذلك  ومنذ  العربية  في سماء جمهورية مصر  االنفلونزا  فانتشرت 
فى  منه  المطلوب  بالدور  يقم  فلم  عنا  غاب  اإلعالم  وحتي  وافريقيا  اسيا  إلى  والدواجن  الكتاكيت  من  المصريين 
التدفئة.. االستيراد..  العلف..  للمربين..األمراض...  الصناعة  للمصريين ومشكالت  الدواجن  أهمية صناعة  شرح 

العشوائية.. الدوالر والجميع يري انهيارها ولنحكي عن:

م. أحمدعلي السكوت - مصر
استشاري تربية ورعاية وانتاج الدواجن 

مدير التسويق والدعم الفني الحدي شركات الجدود

باب مشاكل وحلول تربية الدواجن
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ــا الــحــديــثــة هي  ــن الــعــشــوائــيــة وازمــت
تحور  فمع  الفيروسية  العشوائية 
البد  لذلك  الفيروسات  كــل  وتــطــور 
من محاولة احتواء عشوائية المزارع 
معهم  التواصل  وينبغي  تركهم  وليس 
وليس نبذهم وانهم عنصر من عناصر 
الصناعة البد من بذل الجهود العادة 

الثقة 
الموجودة  األمــراض  ماهي  ثانيا 
له  السوق حاليا؟ وهل كل فصل  في 

أمراض خاصة به؟
ــا االمــــــراض  ــعــن نـــحـــن مــــن صــن
بايدينا  صتاعتنا  ودمــرنــا  باهمالنا 
وتركنا من ال يملكون القرار يتخذون 
ولو  لصالحنا  ال  لصالحهم  الــقــرار 
المزرعية  العملية  اجـــراءات  اتممنا 
نكن  لم  العشوائية  وتركنا  امانة  بكل 
السيئة  الــنــهــايــة  هـــذه  إلـــى  سنصل 

وبمسح اخر مشاكلنا المرضية. 
اوال: فيروس أنفلونزا الطيور

الــضــراوة  منخفض  األول  الــنــوع 
النوع  اما  العام،  طــوال  يظهر   )H9(
يظهر   )H5( الضراوة  عالي  الثاني  
غــالــبــاً فــي الــشــتــاء، ونــدعــو اهلل اال 
اطــاح  الـــذي  الــجــديــد  ــنــوع  ال ينتشر 
بأوروبا في ثالثين يوماً وظهر بمصر 

.)H5N8( والمسمى
العالم  من  انتهي  الماريك  اوال: 
وظهر لدينا في العام الماضي 2٠15-

اإلصابة  تتم  معلوم  هو  وكما   2٠16
خالل  الصغيرة  للكتاكيت  بالمرض 
بسبب  العمراو  من  األولــى  األسابيع 
الفيروس  طريق  عن  او  اللقاح  فساد 
العنبراما  المتواجد في غبار وفرشه 
بالعنبر  سابق  قطيع  إلصابة  نتيجة 
ولم يتم تطهيره حيث تنتشر اإلصابة 

عن طريق الجهاز التنفسي وفي عده 
األنسجة  في  الفيروس  ينتشر  ــام  أي
ظرف  وفي  الــورم  مسببا  الليمفاوية 
أسبوعين ينتشر الفيروس في جذور 
إن اإلصــابــة  الــريــش كما  وتــجــاويــف 
والطفيليات  الــكــوكــســيــديــا  بــمــرض 
فعالية  عدم  علي  )تساعد  الداخلية 
ــهــيء الــطــائــر بــاإلصــابــة  ــقــاح( وت ــل ال
عن  أيضا  ينتقل  انــه  كما  بالماريك 

طريق الهواء المحمل بالفيروس نتيجة 
قرب المزارع من بعضها وقد يصاب 
األول  اليوم  منذ  بالفيروس  الكتكوت 
بجسم  حيا  يبقى  ولكنه  حياته  مــن 
الطائر طوال فتره حياته بالرغم من 
ناتجة  بجسمه  مناعية  أجسام  وجود 
انتقالها  أو عن طريق  التحصين  عن 
من األم )المناعة األمية تبقي حوالي 
الفيروس  يظهر  ال  ولكن  3أسابيع( 
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أي نشاط إال بعد بضعه أسابيع ألن 
وفترة  بطيء  يكون  لفيروس  تكاثرا 
بفيروس  واالصــابــة  طويلة  حضانته 
الجمبورو او فطر االسبرجلوزيس او 
يتسبب  العلف  من  الفطري  التسمم 
المناعي  الجهاز  واضعاف  هدم  في 
وبالتالي ال تتكون أي مناعة كافية من 

اللقاح
وضع  الخطورة  من  جــداااا  هــام 
في  الواحد  اليوم  عمر  ذات  كتاكيت 
كــبــيــرة العمر  بــهــا قــطــعــان  مــزرعــة 
حيث تزداد فرصة االصابة بالعدوي 
الطفيليات  أن  كــمــا  الـــمـــجـــاورة... 
تتطفل  الــتــي  وخصوصا  الخارجية 
بامتصاص الدماء تلعب دورا في نقل 

العدوي.
ــي انــتــشــار مــرض  ــا الــســبــب ف م
تحصين  عــدم  ان  الـــمـــاريـــك؟؟؟؟؟؟؟ 
في  اللقاح  عمل  فشل  او  طائر  اي 
إلى  سيؤدي  اللقاح  فساد  او  داخله 
كارثة لذلك دائما وابدا ننصح بالدقة 
التحصين  والتركيز في اجراء عملية 
فتحصين الماريك يمنع ظهور االورام 

السرطانية والطائر المحصن يتحمل 
الوقت يفرز  المرض ولكنه في نفس 
الفيروس الضاري مع افرازاته ليكون 

مصدرا للعدوي.

I.B مرض التهاب الشعبي املعدي

ان األمن الحيوي )وحقا هو اللقاح 
الغير متخصص لكل االمراض( وفن 
التنسيق  إلــى  ــؤدي  ي الجيدة  اإلدارة 
والتنظيم لتعظيم اإلستفادة بالقدرات 
بالقطعان  والوصول  للطائر  الوراثية 
لبر األمان وذلك بالحد من المشاكل 
االمــن  مــن  الكثير  نفتقد  الننا  لكن 
لدينا  فاصبح  مزارعنا  باغلب  والفن 

االلتهاب الكالسيك والمتحور 

Newcastle Genotype 7 النيوكاسل 

في اغلب االوقات اصبح ظهورهم 
مع  وتحالف  بي  االي  مع  فاتحد  معا 
االنفلونزا واشترك مع المايكوبالزما 
الداجنة  ثروتنا  علي  القضاء  بهدف 

لذلك البد من اليقظة والحذر له 
مرض االلتهاب التنفسي المزمن 
وينتشر  التهوية  ســوء  بسبب  يــأتــي 

االكوالي  مع  دائما  وياتي  الشتاء  في 
اللقاحات  فعل  ورد  والمايكوبالزما 
تحت  الطيور  تكون  حينما  التنفسية 

اجهاد قاسي 
م��اه��ي اس��ب��اب ان��ت��ش��ار األم���راض 
احل��ال��ي��ة وت��اث��ي��ره��ا ع��ل��ي امل����زارع 

الصغيرة واملتوسطة؟
نسبة  يملكون  من  او  المربين  ان 
اغلبهم  الصناعة  انــتــاج  مــن   %  ٧5
يستخدمون أساليب بدائية وسلوكيات 
فــى عمليات  كــبــيــرة  ــدرجــة  ب ســيــئــًة 
علي  النافقة  الدواجن  من  التخلص 
سبيل المثال عمل حفرة للنافق أمام 
القائها  أو  الكالب  تاكلها  المزرعة 
تغطيسها  او  والمصارف  الترع  في 
من  يفعلونه  ما  ،وأقصي  الفنيك  في 
القدمين  غمس  هو  الحيوي  ــان  االم
الــدخــول  قــبــل  التطهير  حـــوض  فــي 
للعنابر كنوع من التطهير ورش الزوار 
برشاشة صغيرة فهل هذا يكفي للحد 

من انتشار االمراض. 
 كما أن نقل السبلة )سماد مزارع 
موبؤ  عنبر  او  مكان  مــن  ــدواجــن(  ال
بدون اي مراعاة ألقل الشروط التي 
تتبع للحد من نقل االمراض يؤدي إلى 
تفشي االمراض في المناطق السليمة 
الكبري  الشركات  به  تقوم  ما  وبرغم 
المقومات  كــل  لتوفير  مجهود  مــن 
لــنــجــاح بــرنــامــج خــلــو الــمــنــاطــق من 
لها  يسمح  حــتــي  الــطــيــور  انــفــلــونــزا 
في  ننجح  في  لم  اننا  اال  بالتصدير 
ــاع الــجــانــب االخـــر الــعــالــمــي ان  اقــن
الصيصان  المناطق  تلك  من  يستورد 
لعدم  لــمــاذا؟؟؟  ــدرون  ات الكتاكيت  او 
الثقة في أدائنا أو لقربها من مناطق 

موبؤة.....
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والحقيقة هل من األمان االعتماد 
والتحصينات  استيراداللقاحات  على 
مليار  و14   12 مابين  نستورد  فنحن 
جرعة »حية - مثبطة« تخطت 1.35 
مليار دوالر فهل هذا كان مناسبا لحل 
فالجميع  ال  بالطبع  مشاكلنا؟؟؟  كل 
ما  بكل  الطيور  انفلونزا  قصة  عاش 
فيها وايضا هناك مثال اخر مثل مرض 
المعروف  المعدي  القصبات  التهاب 
كــل شيئ  برغم  بــي(  )أي  اخــتــصــارا 
فعلناه اال اننا فشلنا في التعامل معه 
والقصة الجميع يعلمها )بدانا بعترات 
لقاحات  ــا  ــوردن اســت ــم  ث كالسيكية 
أنها  اكتشفنا  ثم  متغيرة  أو  متحورة 
المعامل  من  ليس  وهذا  غير مجدية 
صيحات  مــن  ولــكــن  الفحوصات  او 
اننا  قالوا  المربين  وخساير  وصــراخ 
لهم  فقلت  االصابة  وتحدث  نحصن 
من  يقلل  بل  االصابة  يمنع  ال  اللقاح 
توابع االصابة فقالوا لي )واللي مش 
بيحصن وال يصاب قلت لهم الجميع 
قال ذلك( وبالفعل تم الغاء اللقاحات 
المتحورة بعد أن دخلت مصر وتركنا 
في المواجهة والبحث كيفية التعامل 

مع االي بي(.
م����اه����ي ال������رؤي������ة مل����واج����ه����ة ت��ل��ك 

املشكات وابرز احللول املمكنة؟
خالل  من  الوقائي  البعد  توفير   -1
الــمــســافــات بــيــن الـــمـــزارع مثل 
كل  بين  متر   5٠٠ إلــى  التسمين 
األمهات  بينما  وأخـــرى،  مزرعة 
نحو 3 كيلو مترات، واما الجدود 
بين 5 و1٠ كيلو مترات، من أجل 
وتحسين  الــعــدوى  انــتــقــال  مــنــع 
بوابة  امــا  ومصداقيتنا  صورتنا 

التصدير العالمية.
المائية  الحصة  وضــع  حالة  في   -2

لمصر في المقام االول هل يمكننا 
التوسع فى زراعة محاصيل الذرة 
النها  الصويا،  وفــول  الــصــفــراء، 
من  االســتــفــادة  وتوفير  االفــضــل 
مجال  او  لقطاع  الصعبة  العملة 
البد  وايضا  الدولة  تحتاجه  اخر 
ــن علي  ــمــزارعــي مـــن تــشــجــيــع ال
المقبلة  الفترة  خــالل  ــزراعــة  ال
البد  ــه  الن المستورد  عــن  بديال 
االســتــيــراد  مخاطر  معرفة  مــن 
الن الوزارة اصبحت تقوم برفض 
الــشــحــنــات النـــهـــا غير  بــعــض 
ثبت  حيث  للمواصفات  مطابقة 
تدعى  حشائش  ببذور  إصابتها 
»االمبروزيا«، للحفاظ على الثروة 
رفض  تم  وقد  المصرية  النباتية 
في  بعضها  اذكــر  شحنات  بعض 
تقدر  االولــي   2٠16 يونيو  شهر 
بنحو 4٠ ألف طن من األرجنتين، 
والثانية 1٩.5 طن من أوكرانيا، 
واألخيرة 52 ألف طن من أوكرانيا 
أيضا، بإجمالى 111.5 ألف طن 
تقدر  وبتكلفة  الثالثة  للشحنات 
امريكي  دوالر  مليون   44 بنحو 
 44٠« الجنيه  تعويم  قبل  وكانت 
ــيــون جــنــيــه مـــصـــرى«، حيث  مــل
ــراوح طــن الــفــول الــصــويــا ما  ــت ي
بين 4٠٠ و45٠ دوالر ولو تخلينا 
كارثة  فستكون  احــداهــا  تسرب 
ونعظم  كوارثنا  من  نكثر  فلماذا 

من خسائرنا.
وعبئ  للصيصان  هامة  التدفئة   -3
ــي خــصــوصــا فــتــرة  ــمــرب عــلــي ال
المربين  صغار  ان  فنجد  الشتاء 
الواحدة  الغاز  أسطوانة  يشترون 
السوداء  السوق  الــذروة من  وقت 
يوفرون  حتى  ٩٠جنيه  او   8٠ ب 

التدفئة لمزارعهم لذلك البد من 
توفر  فمثال  حلول  فــي  التفكير 
للمربين  دعــم  نصف  الحكومة 
فمثال  بـــدائـــل  او  االتـــحـــاد  فـــي 
الجاف  الــوقــود  استخدام  يمكن 
يتم  حيث  الغاز  اسطوانات  بدل 
وبقايا  األرز  قش  من  استخدامه 
الطاقة  انتاج  في  السكر  قصب 
الدواجن  مــزارع  داخــل  والتدفئة 
)حل قد يختلف البعض عليه( أو

ــارات  ــم ــث اســت ان  مـــن  بـــالـــرغـــم   -4
الصناعة تصل بنسبة اكثر من 3 
الخاص  القطاع  وأن  دوالر  مليار 
من  والــبــاقــي   %8٠  -  ٧٠ يمثل 
القطاع الداجني الريفي اال ان كل 
خيوط الصناعة فى يد الحكومة 
علي  الحكومة  سيطرت  بسبب 
اعطاء  في  والهيئات  المراكز  كل 
مع  الشراكة  فيجب  المعلومات 
القطاع الخاص في اتخاذ القرار 
وليس القرار منفردا او علي اقل 
حدث  كما  مفاجئا  ليس  التقدير 
باستيراد  السماح  صـــدور  عند 
الرسوم  والغاء  المجمد  الدجاج 
يعرض  مــمــا  عليها  الــجــمــركــيــة 
صناعة الدواجن المحلية للدمار 

واالنهيار.
اتحاد  فى  العضوية  دور  تفعيل   -5
الدول  فى  كما  الدواجن  منتجى 
الحق  فــرد  ألى  وليس  األخـــرى، 
التى  بالطريقة  النشاط  ممارسة 
يختارها بعيًدا عن االتحاد معظم 
لها  الكبري  والــمــزارع  الشركات 
قاعدة  وضمن  تشغيل  تراخيص 
الحيواني،  االنتاج  قطاع  بيانات 
يتجنبون  الــمــربــيــن  صــغــار  لــكــن 
الــبــيــانــات لعدم  اإلفـــصـــاح عــن 
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من  للخوف  أو  الضرائب  ســداد 
بسبب  العشوائية  عنابرهم  أزالة 
مخالفتها لبعض او لكل الشروط.
6- تفعيل دور الهيئة العامة للخدمات 
المرجعي  والــمــعــمــل  البيطرية 
ومباشر  حيوي  دور  من  لها  لما 
فقط  لالعالن  ليس  التعامل  في 
عن  الــنــشــرات  فـــي  ــــأول  ب أوال 
ووفاة  بــؤرة جديدة  اعــالن ظهور 
شفافية  بكل  الهيئة  وان  جديدة 
والمرضية  الوبائية  الحالة  تعلن 
التتابع  عــمــل  ولــكــن  لــلــفــيــروس 
الجينى للفيروس هل تحور أو ال 
وتحديد عترته التى تستخدم فى 
كما  المرض  ضد  اللقاح  تصنيع 
المجانى  التحصين  اجـــراء  يتم 
النفلونزا الطيور من خالل الهيئة 
البيطرية  واإلدارات  والمديريات 
بــالــجــمــهــوريــة مــن خـــالل خطة 
مــرض  ضــد  التحصين  الــهــيــئــة 
تحصين  وهــى  الطيور  انفلونزا 
المشاريع الصغيرة او المفارخ او 
الحضانات مجانا أو بأجر رمزي 
مستوى  وعلى  السنة  مــدار  على 

الجمهورية 
االمــان  كــفــاءة  رفــع  على  العمل   -٧
الــحــيــوى وتــطــبــيــق اشــتــراطــات 
االمــــان الــحــيــوى خـــالل اجـــراء 
وارشــــاديــــة  تــدريــبــيــة  دورات 
وإرشــادهــم  التجارية  بــالــمــزارع 
بطرق التربية السليمة. بمساعدة 
اصــحــاب الــمــزارع ورفـــع درجــة 
الوعى من ايضا فرق االستجابة 
السريعة لعمل الندوات اإلرشادية 
ورفع درجة الوعي لدى المربين.

أهمية تفعيل نقل مزارع الدواجن   -8
العشوائية  او  الدلتا  مناطق  في 

ضرورة  مع  الصحراوى،  للظهير 
توفير  فى  الدولة  جهود  تكثيف 
الالزمة  الطرق  المرافق وتسهيل 
االنتقال  على  المربين  لتشجيع 
المخصصة  الــجــديــدة  لألماكن 
فى  واالستثمار  الدواجن  لتربية 
تلك  كــل  بعد  وخاصتا  الــقــطــاع، 
استعداد  على  فالجميع  الكوارث 
بالنهوض  والمساهمة  للمشاركة 
لتوفير  المحلي  االنــتــاج  بحجم 
بروتين رخيص لذلك يجب ايضا 
الـــدولـــة فيما  تــوفــيــر مــســاعــدة 
الالزمة  المرافق  توفير  يخص 

وتيسير اصدار التراخيص.
ــزراعــي يجب اعــادة  ال االرشــــاد   -٩
المربين  مــع  الــتــقــارب  فــي  دوره 

والتوجيه لهم.
ال��ع��ام��ل��ة  ال����ش����رك����ات  دور  م���اه���و 
ت��ل��ك  م����واج����ه����ة  ال�����س�����وق يف  يف 

املشكات؟
كبير  ــمــصــري ســـوق  ال الـــســـوق 
 1٠ إلــى  األمهات  عــدد  فيه  تصل  اذ 
 25٠ يبلغ  الجدود  وعــدد  أم،  مليون 
ألف جدة، وينتج السوق اكثرمن 2.2 
لذلك  يومًيا  تسمين  كتكوت  مليون 
فان الشركات الكبرى عليها دور كبير 
في الوقوف بجانب المربين ومنحهم 
تربية  كيفية  فــي  وتــوعــيــة  دورات 
الدواجن من أجل النهوض بالصناعة 
العشوائية  ـــمـــزارع  ال أن  وتــوضــيــح 
السبب  هي  الفيروسية  والعشوائية 
حلول  وطرح  المربين  لخسارة  االول 
بقدر االمكان الستيعاب تلك المزارع 
ليس  الحل  ألن  للدواجن  العشوائية 
كبيرة  نسبة  تشكل  فهي  بإغالقها.. 
ــدواجــن وإخــراجــهــا من  مــن انــتــاج ال
رفع  إلــى  سيؤدي  االنتاجية  العملية 

بصورة  ولو  واقترح  كثيراً..  األسعار 
التي  الــمــزارع  اختيار  يتم  ان  مؤقتة 
تنطبق عليها الشروط االساسية حتي 
يمكن متابعتها وإرشادها مع إعطائها 
للتطوير  سنوات   5 إلــى   2 من  مهلة 
والتحديث وتطبيق احتياطات األمان 
الحيوي او النقل للظهير الصحراوي.
وال��ق��ط��اع  احل���ك���وم���ة  دور  م���اه���و 
اخل����اص يف ال��ق��ض��اء ع��ل��ي تلك 

االزمة؟
من  مشتركة  لجنة  تكوين  اوال 
ـــحـــاد الـــعـــام لــمــربــي الـــدواجـــن  االت
المربين(  وصغار  )الشركات  بكياناته 
والمتابعة  الزراعية  الخدمات  وقطاع 
البيطرية  للخدمات  العامة  والهيئة 
وقـــطـــاع تــنــمــيــة الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة 
اإلقليمي  والمركز  بالوزارة  والداجنة 
لألغذية واألعالف واإلدارة المركزية 
للتوصل  وذلــك  المرجعية  للمعامل 
الجانبان  يتفق  موحدة  ــرارات  ق إلــى 
األكبر  التحدي  مثل  تنفيذها  علي 
منذ  الــدواجــن  صناعة  أمــام  واألول 
الطيور  أنفلونزا  فيروس   2٠٠6 عام 
بمراجعة  الـــــوزارة  تــقــوم  ان  وثــانــيــا 
يتناسب  بما  لتعديلها  القوانين  كــل 
تذليل  وايــضــا  الحالية  ظروفنا  مــع 
العقبات امام المستثمرين في مجال 
الدواجن بمصر من عمليات  صناعة 
نجده  ما  لكن  والجمارك.  االستيراد 
في الحقيقة )بسبب فكرة االستيراد 
لــمــجــزءات الــدواجــن مــن الــخــارج(ال 
الصناعة  بناءاستثمارات  في  يساعد 
ربما  لتقديرات  طبقا  بها  يعمل  التي 
عامل  مليون   5 ــى  إل  3 دقيقة  غير 
ـــد من  وقــرابــة 3 مــلــيــون اســـرة والب
عنها  لالعالن  لألوبئة  هيئة  تكوين 
وشرحها وتقديم الحلول لمنع تفشيها 
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منتجي  اتحاد  اقترح  وقد  وانتشارها 
بجزء  المساعدة  الــدواجــن  صناعة 
الهيئة  هــذه  مثل  إلنشاء  الدعم  من 
ويــجــب دعــم اقــتــراح اتــحــاد منتجي 
متكامل  معمل  إنشاء  الدواجن  مربي 
باستثمارات قوية تقودنا للخروج من 
األزمة  تلك  من  للخروج  االزمــة  تلك 
التي تحتاج مشاركة ومساهمة ودعم 

اآلخرين.
ومتوسطي  احتواء صغار  أن  كما 
العشوائية  بكلمة  المرتبطين  المربين 
لهم  مؤقتة  تراخيص  منح  من  فالبد 
برسوم متوسطة عائدها يمنح ألطباء 
لمساعدتهم  الهيئة  توفرهم  بيطرين 
لحين توفيق أوضاعهم بصورة كاملة 

خالل عامين، كبديل للتمسك بشروط 
الحكومة  تطلبها  الــتــى  الترخيص، 
ممثلة فى وزارة الزراعة وذلك نظرا 
والمتوسطة  الصغيرة  الــمــزارع  الن 
تستحوذ على ٧٠ % من إجمالى إنتاج 
الدواجن فى مصر ولذلك فهم كيان 
يجب احتوائه وليس لفظه او الهروب 

منه.
اما التحدي الثاني فهو توفير او 
لتوفير  واضحة  خطة  رســم  او  دعــم 
خــامــات الــعــلــف وتــبــلــغ الــمــســاحــات 
الصفراء فى مصر  بالذرة  المزروعة 
قرابة  تــوفــر  فـــدان،  ألــف   52٠ نحو 
أقل من 25%  تمثل  مليون طن،   1.3
للقطاع  اإلجمالية  االحتياجيت  من 

طن  ماليبن   6 نحو  مصر  وتستورد 
للصناعة  الالزمة  الخام  المواد  من 
سنوياً، منها 5 ماليين طن من الذرة 
الصفراءباالضافة إلى التأثير السلبي 
يعاني  الذي  الدوالر  ارتفاع سعر  من 
مــنــه الــمــربــيــن بــصــنــاعــة الـــدواجـــن 
العتمادهم على األعالف المستوردة 
لذلك يجب علي وزارة الزراعة توفير 
بعض مكونات األعالف محليا وخاصة 
الذرة لتقليل التكلفة على المستورد او 
االختيار االخر وهو التوسع في زراعة 
االعــالف  فــي  تدخل  التي  النباتات 

الغير تقليدية 
اما التحدي الثالث فهو ان تسعي 
انــتــخــابــات مجالس  إلـــى  الــحــكــومــة 
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تساعد  حتي  ونزيهة  قوية  المحلية 
في القضاء على انفلونزا الطيور في 
رأي إلى االن ليست لدينا القدرة على 
الوزارية  والــقــرارات  القوانين  تنفيذ 
الطيور  انفلونزا  بمكافحة  الخاصة 
 2٠٠٩ لسنة   ٧٠ رقم  القانون  ومنها 
التحكم  ضـــرورة  على  ينص  ـــذى  وال
الطيور وهو من  والسيطرة على نقل 
أهم القوانين التي يجب تنفيذها في 
الوقت الحالي الن تعطيله يساعد على 
انتشار المرض ويقلل من قدرتنا على 
نطالب  المستقبل  ووفــي  المكافحة 
مع  وتــراقــب  تتعاون  بــان  المحليات 
النافقة في المصارف  الهيئة الطيور 
المائية والترع والتوعية بطرق الدفن 

الصحي للطيور 
أما التحدي الرابع إصدار قانون 
المهندسة  المحاصيل  بتداول  يسمح 
»آمنة«  أنها  ثبوت  بعد  وذلك  وراثيا، 
وتساهم  ناحية،  من  للبيئة  وصديقة 
ــة الــمــحــاصــيــل  ــاجــي ــت فـــى زيــــــادة إن
االســتــراتــيــجــيــة الــمــســتــخــدمــة هــذه 
التقنية بمعدالت تصل إلى ما يتراوح 
القمح  بين 25% و3٠% فى محاصيل 
التقليدية  باألصناف  مقارنة  والــذرة، 
من هذه المحاصيل وايضا في ظل ما 
وانخفاض  نقص  من  العالم  سيعانيه 
ــة بــاإلضــافــة  ــي ــمــائ فـــي الــــمــــوارد ال
ظل  المناخية..وفى  التغيرات  إلــى 
التحديات المائية، التى تواجه مصر 
المائية  مــواردهــا  قلة  بسبب  حاليا 
فضال عن سعى الدولة إلى الحد من 
الهندسة  فــإن  المبيدات،  استهالك 
لهذه  سحريا  حــال  تمتلك  الــوراثــيــة 
الفجوة  حل  فى  وتساهم  المشكالت 

الغذائية لمصر وتوفر 2٠% من المياه 
المستخدمة فى رى المحاصيل التى 
وربما  التقليدية  األصناف  تستخدم 
من  الذاتى  االكتفاء  تحقيق  نستطيع 
المهمة،  االستراتيجية  المحاصيل 
االرتفاع  فى ظل  والــذرة  القمح  منها 
لذلك  عالميا  ألسعارهما  الجنونى 
اقترح الحد من استيراد الحبوب من 
العالم واقترح بالتوسع في إنتاج الذرة 
الصفراء الُمعّدلة وراثًيا قد تجاوزت 
عتبة الـ8٠% في كلٍّ من كندا، البرازيل، 
وتبلغ  إفريقيا  وجــنــوب  األرجنتين، 
نسبة محاصيل الذرة الُمعّدلة وراثًيا 
األمريكية،  المّتحدة  بالواليات   %٩٠
وفي نفس الوقت نجد ان العديد من 
بينها  من  األخــرى  األوروبية  البلدان 
وايطاليا-  وبولندا  وألمانيا  فرنسا 
المهجنة  الــــذرة  ـــذور  ب حــظــرت  قــد 
وراثيا “إم أو إن 81٠”، )اغلب االراء 
بين  سياسية  حــرب  انــهــا  العالمية 
اوروبــا وامريكا( إال أن عملية فرض 
ألن  على  للجدل  مثيرة  هذه  الحظر 
االتحاد األوروبى لم يقرر بعد ما إذا 
كان سيجدد الترخيص الحالى بإجازة 

استخدام البذورأو ال.
أما التحدي الخامس ان يتم رفع 
قمح  )نــوع  العلف  قمح  عــن  الحظر 
نسبة  العلف  قمح  بالحيوان  خــاص 
في  ويستخدم   %11 فيه  الــبــروتــيــن 
إلى 5٠% في  بنسبة %5٠  اوروبــا  كل 
 13٠ سعره  ان  نجد  العلف  تركيبات 
حظر  دوالر(تــــم   2٠٠ ـــذرة  وال دوالر 
استيراده بسبب تخوف المسئولين من 
االشخاص  بعض  استخدام  إمكانية 
من عديمي الضمير لقمح العلف فى 

صناعة الخبز وتسرب القمح المدعوم 
او يتم بيعه الستخدامات اخري ويمكن 
لحل ذلك وضع العديد من الضوابط 
بإنهاء  نطالب  لذلك  ذلك،  تمنع  التى 
الحظر المفروض على استخدام قمح 
حتى  األعـــالف  صناعة  فــى  العلف 
يمكن تخفيض أسعارها وتوفير جزء 

من العملة الصعبة
اما التحدي السادس احتواء قطاع 
مستوردي البط والرومي بدرجة كبيرة 
فهي بمثابة مشاريع صغيرة ومتوسطة 
لهم  استراتيجية  خطة  وضع  فارجو 
اوروبا  االنفلونزا في  انتشار  في ظل 
وامريكا في وقت سابق فتربية البط 
الوقائي( لالمن  )خطأ  المنازل  فى 
وتحسين  انــتــعــاش  فــى  سبباً  لكنها 
فى  المصرية،  األســرة  دخل  مستوى 
ريـــف قـــرى الــصــعــيــد -حــيــث تربى 
األسر الدواجن ولكن لماذ ال نستطيع 
غلق االستيراد ألن االنتاج المحلي ال 
نظرا  كميات ضخمة  ونستورد  يكفي 
نصيب  انتاجه  في  الشديدة  للفجوة 
الــفــرد فــى مصر مــن البط أقــل من 
كيلو واحد سنويا، بما يعادل ثلث بطة 
فقط، وتهدف االستثمارات المطلوبة 
إلى  الفرد  نصيب  رفع  إلى  بالقطاع 
الدولة  تقديم  فان  لذلك  بطة  نصف 
تسهيل للتراخيص المطلوبة بالمزارع 
ــر الــمــرافــق  ــوفــي واالســـتـــثـــمـــارات وت
امهات بط  إلى وجود مزارع  سيؤدي 
القطاع  يحتاجها  التى  واالستثمارات 
 1٠ من  المحلى  االنتاج  حجم  لزيادة 
مليون بطة إلى 15 مليوناً، بنحو 2٠٠ 
تقريبا  تقريبا،  إلى 25٠ مليون جنيه 
متوسط عدد المزارع فى مصر يصل 
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ــى اتاحة  ــى 1٠٠وهــــذا ســيــؤدي إل إل
الــمــجــال إلـــى غــلــق بـــاب االســتــيــراد 
)العملة  الــدوالرات  استنزاف  وتوفير 
كتاكيت  مع  حــدث  ما  مثل  الصعبة( 
المحافظة  وايضا  التسمين  بــداري 
علي الوطن من االمراض المستوردة 
مــن دول اخـــري حــيــث صــدمــنــا في 
الموقف الوبائي لها نعم يقول البعض 
ان انتشار االنفلونزا في اوروبا لديهم 
الحيوان  رفاهية  قــانــون  ــى  إل راجـــع 
ــيــس االهـــمـــال والــعــشــوائــيــة كما  ول
تبقي  لكن  صــدقــت  لــه  اقـــول  لدينا 
ننسي  وال  انفلونزا  الحالتين هي  في 
حينما   2٠15 سبتمبر  في  حــدث  ما 
البيطري  الحجر  سلطات  أعــدمــت 
ألف   25٠ الــدولــي،  القاهرة  بمطار 
 %8٠ نحو  نفوق  بسبب  “بط”؛  فــرخ 
قرية  إلى  وصولها  أثناء  الشحنة  من 
بالمطار؛ حيث كانت قادمة  البضائع 
من فرنسا لصالح 5 شركات استيراد 
وأدى ذلك إلى ارتفاع اسعار كتاكيت 
ـــي مــتــي ارتــفــاع  الــبــط بــعــد ذلـــك )ال
االسعار بسبب وبدون سبب( ولوزارة 
العامة  الهيئة  فــى  ممثلة  الــزراعــة 
الــقــرار  اتــخــاذ  البيطرية  للخدمات 
مكان  لكل  الــوبــائــى  الموقف  بــشــأن 
فنفس  الــرومــي  دجــاج  امــا  استيراد 
ودعــم  تشجيع  علينا  يجب  الــفــكــرة 
مصر  ان  االخـــر  الــتــحــدي  المربين 
تستهلك 8.2 مليار بيضة فى السنة، 
البيض،  من  اإلنتاج  هــذا  معدل  وأن 
من  سنوياً  الفرد  معدل  يصل  حيث 
1٠٠ إلى 11٠ بيضة تقريباً سنوًيا.. 

ان  الصعبة  للمعادلة  نصل  كيف 
والمستهلك  للمنتج  االستفادة  تكون 

المفيد  الــبــروتــيــن  هـــذا  خــصــوصــا 
السهل.

متي تنهض صناعة الدواجن يف 
مصر وماهي السبل لذلك؟

هـــي صناعة  ــهــوض  ــن ال وســيــلــة 
البعض  أن  التجربة  أثبتت  المربين، 
ثقافته  كانت  مهما  ــدا  وأب دائما  منا 
وعلمه ينتظر تدخل الحكومة دون أن 
يقوم بتغيير أو تطوير نفسه أو تعديل 
سيكون  فالنهوض  لذلك  حوله  مــن 
المعالم  واضــحــة  خطة  وضــع  عند 
يعمل  وليست سرية  مقرؤة  واالركــان 
عليها الجميع بكل السبل بحيث تكون 
بالتوازي بين اصالح أخطاء الماضي 
المستقبل  فـــي  األخـــطـــاء  وتــجــنــب 
ــوســع فـــي انــشــاء  ــت يــجــب الــنــقــل وال
الظهير  الجديدة فى مناطق  المزارع 
الصحرواى خالل 3 سنوات من وسط 
مع  والعشوائيات  والتجمعات  الدلتا 
ــع الــتــزامــهــم ان  تــذلــيــل الــعــقــبــات م
مياه صالحة  بها  المناطق  تلك  تكون 
الحيواني  أو  البشري  لالستخدام 
وكــــذلــــك حــــل مـــشـــاكـــل تــخــصــيــص 
األراضي لنقل المزارع وعدم السماح 
واإلمتناع  األراضــي  تلك  على  بالبناء 
المزارع  تراخيص  منح  عن  والتوقف 
فى المناطق السكنية، وتعديل القرار 
وتــوفــيــر   2٠1٠ لــســنــة   122٠ ـــم  رق
أبعاد وقائية جديدة بأن تبعد مزارع 
وغيرها  كيلومتراً   25 نحو  الــجــدود 
من المسافات بين المزارع المختلفة 
شرح هام ألهمية البعد الوقائي )ألن 
أم   4٠  -45 حــدود  في  توفر  الجدة 
 125-15٠ بحدود  واألم  ــدورة  ال في 

كتكوت تسمين(

ومع إعالن مصر منذ 2٠٠6 أنها 
مصابة بالفيروس بصورة وبائية فان 
الهدف هو العمل على إنشاء مناطق 
الطيور  أنفلونزا  مــرض  مــن  خالية 
البيئة  فى  الفيروسي  الحمل  لتقليل 
أخرى  مــرة  التصدير  نشاط  ولعودة 
البيض  لتصدير  الكبرى  للشركات 
المخصب وكتاكيت األمهات والتسمين 
للمساهمة  ـــدواجـــن  ال ومــصــنــعــات 
وهذا  القومي  االقتصاد  إنعاش  في 
بالنسبة للشركات الكبرى التي ينطبق 
عليها شروط )OIE(. األمان الحيوي 
والبعد الوقائي طبقا لمنظمة االوبئة 

العالمية 
 وختاما الصناعة لن تنهض بفرد 
تنهض  لكنها  وزارة  أو  مؤسسة  أو 
بالجميع وحسن اتخاذ القرار وتطبيقه 
وليقدم الجميع كل كا لديه من توعية 
وافكار واراء في ندوات ومقاالت حتي 
ننتخب ونختار االفضل واخيرا وليس 
اخرا علينا جميعا االلتفاف واالتحاد 
تلك  لعبور  مستقبلية  خطة  لــوضــع 

االزمة فهذا ما يتمناه الجميع
تربية  عــالــم  مجلة  فــي  وهدفنا 
الدواجن ان يتجنب االخوة العرب كل 
ما اخفقنا في تحقيقه من ايجابيات 

ووقعنا به من سلبيات.

املصادر:
• خبرات حقلية للكاتب 	
• 	 Genetic and molecular

 characterization of H9N2 and

 H5 avian influenza viruses from

 live poultry markets in Zhejiang

.Province, eastern China

باب مشاكل وحلول تربية الدواجن
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• Heat stable to 95°C/203°F

• Improves profitability

• Increases nutrient digestibility and phosphorus availability

• Reduces phosphorus excretion

Learn more at www.animalnutrition.dupont.com or contact 
our local distributor:

Desert Hills for Veterinary Services Co. Ltd.
dhsales@sfgarabia.com
Tel.: +966 1 477 5192 

UNRIVALLED HEAT STABILITY, SUPERIOR PERFORMANCE

Phyzyme XP TPT®

Copyright© 2016 DuPont or its a�liates. All rights reserved. The DuPont Oval Logo, DuPont™ and all
products denoted with ® or ™ are registered trademarks or trademarks of DuPont or its a�liates. Danisco Animal Nutrition

The market leading phytase: proven to be more effective 
than traditional fungal phytases
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تــأثــيــر نــقــص الــبــروتــيــنــات  )أ( 
واألحماض األمينية على نسبة الفقس
يتسبب استخدام عالئق منخفضة 
المحتوى من البروتينات في انخفاض 
أعداد البيض المنتج وكذلك انخفاض 
إذا  األمر سوءا  ويزداد  الفقس  نسبة 
كان هناك نقص شديد في األحماض 
المثيونين  خاصة  األساسية  األمينية 
البروتينات  ألن  وذلــك   Methionin
ضـــروريـــة لــتــكــويــن الــبــيــض وكــذلــك 
وأنسجته  الجنين  لــبــنــاء  ضــروريــة 
البروتينات  المختلفة، وكما أن نقص 
فإن  الفقس  نسبة  انخفاض  يسبب 
عالئق  في  البروتينات  نسبة  ارتفاع 

كذلك  يــؤدى   %3٠ من  أكثر  األمهات 
وتشير  الفقس،  نسبة  انخفاض  إلى 
أفضل  أن  إلى  الدراسات  من  الكثير 
نسبة فقس يمكن الحصول عليها من 
 %18-1٧ على  تحتوى  عالئق  تقديم 

بروتين.
مــن الــمــعــلــوم عــنــد الــجــمــيــع أن 
هناك عالقة وثيقة بين حجم البيضة 
ووزن الكتكوت الناتج منها ليس فقط 
التسويق  ســاعــة  بــل  الفقس  ســاعــة 
والـــذبـــح، وبــصــفــة عــامــة فــإنــه كلما 
جم   1 بمقدار  البيضة  وزن  انخفض 
التسمين  دجاجة  وزن  انخفض  كلما 
جم،   15-1٠ بمقدار  يــوم   4٠ عمر 

البيضة  حجم  أن  الــدراســات  وتشير 
الناتجة يتأثر بكل من نسبة البروتين 
ــة  ــة األســاســي ــي ــن واألحــــمــــاض األمــي
خاصة الميثيونين والحامض الدهني 
اللينوليك، كذلك يتأثر وزن الكتكوت 
بنسبة البروتين إلى الطاقة فاالرتفاع 
فيها  الكبير  االنــخــفــاض  أو  الكبير 
يؤدى إلى صغر حجم الكتكوت الناتج 
أكثر  البروتين  نسبة  زيادة  ألن  وذلك 
على  كبيراً  عبئاً  تشكل  الـــالزم  مــن 
إصابة  في  وتتسبب  الغذائي  التمثيل 
نقص  وكذلك  بالنقرس  الدجاجات 
ضعف  فــي  البروتين  نسبة  يتسبب 

حيوية الكتكوت الناتج.

التغذية ونسبة الفقس 

تعتبر التغذية من أهم العوامل التي تؤثر على نسبة الفقس ويلعب محتوى العليقة التي تتناولها قطعان األمهات من 
البروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية دوراً هاماً في التأثير على كمية ونوعية البيض المنتج وكذلك على حيوية 
ومناعة الجنين النامي وبالتالي على نسبة الفقس وذلك ألن الصلة بين الجنين وأمه تنقطع بمجرد وضع الدجاجة 
للبيضة، ويذكر علماء التغذية أنه أي نقص في الفيتامينات واألمالح المعدنية يظهر أثره على البيض الناتج وعلى 
الجنين النامي وعلى نسبة الفقس قبل أن تظهر أثاره على قطيع األمهات؛ ولذلك فإنه يجب أن تحتوى البيضة على 
كافة العناصر الغذائية الضرورية للجنين لذلك البد من التأكد من تقديم عليقة متزنة لقطيع األمهات وتكون غنية في 
محتواها من البروتينات وفيتامينات أ، د، هـ، ب-12، الريبوفالفين، النياسين، البانتوثينيك وكذلك أمالح المنجنيز 

واليود ويجب تجنب آثار نقص تلك العناصر، وسوف نشير بإيجاز إلى تأثير نقص تلك العناصر.

السيدة/ غادة زكريا عيد
ghadae5@gmail.com باحثة يف علوم تغذية الدواجن - بريد الكتروني
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الفيتامينات  نقص  تأثير  )ب(  
على نسبة الفقس

 Vitamin A1- فيتامني أ 
هاماً  دوراً  “أ”  فيتامين  يلعب 
للجنين،  الطبيعي  للنمو  بالنسبة 
في  “أ”  فيتامين  نــقــص  ويــتــســبــب 
عالئق األمهات في نفوق األجنة في 
)النفوق  التفريخ  مــن  األولـــى  األيـــام 
الجنيني المبكر عند عمر 48 ساعة(، 
وكذلك فشل في تكون الجهاز الدوري 

للجنين.
 Vitamin D 2- فيتامني د

هاماً  دوراً  »د«  فيتامين  يلعب 
له  يكون  مما  الكالسيوم  تمثيل  في 
وجــودة  البيض  إنتاج  في  األثــر  أكبر 
فلقد  الفقس،  نسبة  وكذلك  القشرة 
في  »د«  فــيــتــامــيــن  نــقــص  أن  وجـــد 
انخفاض  إلــى  أدى  األمــهــات  عالئق 
وإنتاج  الــدم  في  الكالسيوم  مستوى 
القشرة  الحجم ضعيف  بيض صغير 
الهيكل  في  تشوهات وضمور  وظهور 
مما  للجنين  والعظمى  الغضروفي 
وانخفاض  األجنة  نفوق  في  يتسبب 
إلى  اإلشـــارة  وتجدر  الفقس،  نسبة 
أشعة  إلـــى  ــدجــاجــات  ال تــعــرض  أن 
األشعة  ــى  إل أو  المباشرة  الشمس 
فوق البنفسجية لمدة 15 دقيقة على 
باحتياجات  للوفاء  تكفي  يومياً  األقل 
ويمكن  »د«،  فيتامين  مــن  الــطــيــور 
األمهات  عالئق  إلــى  إضافته  كذلك 
وذلك على حسب المقررات الغذائية 
الموصى بها حيث غالبا ما تستخدم 
التي  الغذائية  والمكمالت  اإلضافات 
العناصر  مــن  الــعــديــد  على  تحتوى 
تصنيع  في  الفيتامينات  أو  المعدنية 

أعالف الطيور.

 Vitamin E �3- فيتامني ه
للحصول  ضروري  “هـ”  فيتامين 
عــلــى أعــلــى نــســب الــفــقــس، ونقص 
األمهات  عالئق  فــي  “هـ”  فيتامين 
يؤدى إلى ظهور أنزفة دموية واختالل 
في تكون الجهاز الدوري خالل األيام 
إلى  يــؤدى  مما  التفريخ  مــن  األولـــى 
نفوق الجنين خالل األسبوع األول من 
“هـ”  فيتامين  نقص  أن  كما  التفريخ 
يتسبب في حدوث قمة النفوق الجنيني 
وظهور  التفريخ  من  أيام   4-3 خالل 
حاالت لين الدماغ أو مرض الكتكوت 
المجنون Encephalomalacia وزيادة 
 ،Diathesis الــمــرضــى  االســتــعــداد 
وتجدر اإلشارة إلى أن فيتامين “هـ” 
أهــم مــضــادات األكــســدة  يعتبر مــن 
الــواســعــة االســـتـــخـــدام فـــي عــالئــق 
أن  الدراسات  أثبتت  ولقد  الدواجن 
عالئق  ــى  إل “هـ”  فيتامين  إضــافــة 
ــــر في  ــر األث ــب األمـــهـــات كـــان لـــه أك
تحت  خاصة  الفقس  نسبة  تحسين 
ظروف اإلجهاد الحراري خالل أشهر 

الصيف.
4- الريبوفافني )فيتامني ب 2( 

 Riboflavin (B2)

ــبــوفــالفــيــن مـــن أهــم  ــري يُــعــد ال
الفيتامينات التي تؤثر بشدة في نسبة 

الفقس وأي نقص ولو كان قليال في 
عليقة األمهات من هذا الفيتامين فإنه 
الفقس،  نسبة  في  سلبياً  تأثيراً  يؤثر 
للنفوق  رئيسيتان  فــتــرتــان  وهــنــاك 
الريبوفالفين  لنقص  نتيجة  الجنيني 
ويظهر  يــوم   14-٩ مــن  الفترة  وهــى 
في   Edema وارتشاحات  أوارم  فيها 
يوم   1٩-1٧ مــن  والــفــتــرة  الجنين، 
حجم  في  وتقزم  ضمور  بها  ويظهر 
الهيكل  وضمور   Dwarfing الجنين 
 Chondrodystrophy الغضروفي 
 Paralysis الشلل  أعـــراض  وتظهر 
وتوجد  األصابع  اعوجاج  عن  الناتج 
جفن  مناطق  حول  قشرية  ترسيبات 
العين والــفــم وكــذلــك ظــهــور حــاالت 
وتلبد  المائي(  )الــرشــح  االستسقاء 

الريش. 
ال���ب���ان���ت���وث���ي���ن���ي���ك  ح�����ام�����ض   -5

 Pantothenic acid

يتسبب نقص حامض البانتوثينيك 
في عالئق األمهات في نفوق األجنة 
خالل الفترة من 18-21 يوم، وحدوث 
)ترييش  الريش  ونمو  تكون  في  خلل 
ــوجــد فــي األجــنــة  غــيــر طــبــيــعــي( وي
النافقة أنزفه دموية تحت الجلد مع 

وجود ارتشاحات حولها.

شكل )1( مرض لين الدماغ أو مرض الكتكوت المجنون.
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 Folic acid 6- حامض الفوليك
الفوليك  حامض  نقص  يتسبب 
في عالئق األمهات في نفوق األجنة 
ــي عـــمـــر12- 15 يـــوم وكــلــمــا كــان  ف
في  النفوق  كان  كلما  شديداً  النقص 
النقص  أعــراض  وتظهر  مبكر،  وقت 
في شكل تشوه أو اعوجاج في المنقار 
 Parrot الببغاء  منقار  شكل  ليأخذ 
beak كما يظهر اعوجاج في مفصل 

العرقوب والتصاق أصابع القدم.
 Biotin 7- البيوتني

نسبة  فــي  بشدة  البيوتين  يؤثر 
الفقس التي قد تصل إلى الصفر في 
حاالت النقص الشديد وتنفق األجنة 
التفريخ وكذلك  الثالث من  اليوم  في 
خالل الفترة من 18-21 يوم، وتظهر 
عــلــى األجــنــة عـــرض مــمــيــز لنقص 
األطراف  قصر  وهو  الفيتامين  ذلك 
المنقار  ويأخذ  واألجنحة(  )األرجــل 
يحدث  وأحيانا  الببغاء  منقار  شكل 

ضمور للهيكل الغضروفي. 

Thiamine 8- الثيامني
نفوق  في  الثيامين  نقص  يتسبب 
الفترة  خالل  وكذلك  المبكر  األجنة 
1٩-21 يوم من التفريخ، وزيادة نسبة 
الفقس،  صواني  في  الميتة  األجنة 
الفاقسة  الــكــتــاكــيــت  نسبة  وزيـــــادة 
نسبة  في  واضــح  ارتــفــاع  المشوهة، 
يوم   15 الـــ  خــالل  الكتاكيت  نــفــوق 
األولى من حياتها بالمزرعة، وقد وجد 
أن حقن األجنة بالثيامين يعمل على 
األمــراض،  تلك  من  السريع  شفائها 
الفيوزاريم  بفطر  اإلصــابــة  أن  كما 
االحتياجات  مــن  يــزيــد   Fusarium

الغذائية من الثيامين.
9- فيتامني ب 12

في  بشدة   12 ب  فيتامين  يؤثر 
حــاالت  فــي  إنــه  حيث  الفقس  نسبة 
مبكراً  األجنة  تنفق  الشديد  النقص 
كأنها  تظهر  البيضة  أن  لدرجة  جداً 
غير مخصبة، كما أن نقص فيتامين 
ب 12 يسبب نفوق األجنة كذلك في 

ويظهر  التفريخ،  يوم من  عمر 14-8 
على األجنة ورم حول العينين وقصر 
في المنقار واعوجاج في أصابع القدم 

وضعف عام في تكوين العضالت.
)ج( تأثير نقص األمالح المعدنية 

على نسبة الفقس
1- الكالسيوم 

الكالسيوم في عليقة  يؤثر نقص 
بشكل  الفقس  نسبة  على  األمــهــات 
ــل مــن إنــتــاج  مــبــاشــر حــيــث يــتــأثــر ك
كبير  بشكل  القشرة  وجــودة  البيض 
بهذا النقص، وتظهر كذلك تشوهات 
وضـــمـــور فـــي الــهــيــكــل الــغــضــروفــي 
قصر  وكذلك  الجنين،  في  والعظمى 
األرجـــل واألجــنــحــة، ولــقــد وجــد أن 
إضافة الكالسيوم في صورة كربونات 
أفضل  فقس  نتائج  تعطى  كالسيوم 
كبريتات  صــورة  في  استخدامه  من 

كالسيوم.
2- املنجنيز 

يعتبر المنجنيز من أهم العناصر 
نسبة  في  بشدة  تؤثر  التي  المعدنية 
المنجنيز  نــقــص  ويتسبب  الــفــقــس، 
انخفاض  فــي  األمــهــات  فــي عــالئــق 
وتدنى نسبة الفقس انخفاضاً شديداً 
األيــام  في  جنيني  نفوق  أعلى  ويكون 
الــثــالثــة األخـــيـــرة، وتــظــهــر أعـــراض 
نقص المنجنيز على األجنة في شكل 
)األرجــل  األطـــراف  فــي  قصر شديد 
واألجنحة( ويوجد اعوجاج في المنقار 
ليصبح على شكل منقار الببغاء ويتغير 
شكل الرأس ويتكون الزغب بشكل غير 
طبيعي على الجسم، كما يتسبب نقص 
المنجنيز في ظهور حاالت االستسقاء 

)الرشح المائي(.

 شكل )2( اعوجاج المنقار ليأخذ شكل منقار الببغاء
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3- اليود 
عمل  تنشيط  على  الــيــود  يعمل 
الغدة الدرقية التي تلعب دوراً حيوياً 
فترات  الجنين خالل  حياة  في  هاماً 
نقص  يتسبب  لذلك  الجنيني  التطور 
اليود في عالئق األمهات في التأثير 

بشكل واضح على نسبة الفقس.
4- السيلينيوم 

تنشيط  فــي  السيلينيوم  يــدخــل 
وبذلك  لألكسدة  المضادة  اإلنزيمات 
فهو يحمى الخاليا من خطر الشوارد 
أواخــر  ومــع   ،Free radicals الحرة 
المنصرم  الــقــرن  مــن  الــتــســعــيــنــات 
اتــجــاه عــام الستخدام  صــار هــنــاك 
السيلينيوم  وهو  العضوي  السيلينيوم 
المرتبط مع احد األحماض االمينية 
 Selenium ميثيونين  سيلينيوم  )مثل 
سيستين  سيلينيوم  أو   methionin
من  بــــدال   Selenium cystein(
)سيلينات  عضوي  الغير  السيلينيوم 
الصوديوم Sodium selenate( الذي 
ثبت أن له تأثيرات سمية ولقد ثبت 
أن  والمراجع  األبحاث  من  كثير  في 
إضافة 1٠جم من سيلينات الصوديوم 
للطن من عالئق قطيع األمهات يؤدى 
بشكل  الفقس  نسبة  انخفاض  إلــى 
وظهرت  الصفر  إلى  تصل  وقد  حاد 
ــة الــنــافــقــة الــعــديــد من  عــلــى األجــن
العالمات مثل االلتهابات واالستسقاء 
األرجل  وتتأثر  والرقبة  الــرأس  على 
ــوصــى األبــحــاث  واألعـــيـــن بــشــدة وت
السيلينيوم  استخدام  تعذر  إذا  أنــه 
نسبة  ــد  ــزي ت أال  فــيــجــب  ــعــضــوي  ال
جم   2 عن  عضوي  الغير  السيلينيوم 
السيلينيوم  استخدام  ويمكن  طن،   /

العضوي )سيلينيوم ميثيونين( بنسبة 
3 جــم / طــن والـــذي ثبت أنــه يزيد 
ويحسن  واإلناث  الذكور  من خصوبة 
كثيراً من نسبة الفقس كما أنه يزيد 

من حيوية األجنة الفاقسة.
اعتبارات هامة

ما  األمــهــات  فــي قطعان  غــالــبــاً 
ــة مــســتــويــات عــالــيــة من  يــتــم إضــاف
اإلنتاج  تحسين  بهدف  الفيتامينات 
أن  إال  والفقس  الخصوبة  ونسبتي 
فترة  بطول  بشدة  تتأثر  الفيتامينات 
)درجــة  التخزين  وظـــروف  التخزين 
الحرارة، الرطوبة(، ولقد ثبت أن خلط 
المعدنية  األمـــالح  مــع  الفيتامينات 
وتخزينهما معاً قبل الخلط مع العلف 
الفيتامينات،  تلك  فقد  ــى  إل يـــؤدى 
الفيتامينات  بــعــض  ــاك  هــن ــك  كــذل
أخــرى  وفيتامينات  حامضية  تكون 
لذلك  األحــمــاض  وجــود  فــي  تتكسر 
فإن خلطهما معاً يؤدى إلى فقدانها، 
 Feed العلف  تصبيع  عمليات  كذلك 
ارتفاع  من  يصاحبها  وما   pelleting
في درجات الحرارة والرطوبة تتسبب 
يجب  لذلك  الفيتامينات  تكسير  في 
تعويض ذلك بوضعها في ماء الشرب.
مــمــا الشـــك فــيــه أن اســتــخــدام 
الفيتامينات  مــن  عالية  مستويات 
إال  التغذية  تكاليف  زيــادة  إلى  يــؤدى 
عن  قيمتها  تزيد  ال  التكلفة  هذه  أن 
فإن  ولــذلــك  كــتــكــوت/أم   ٠.5 قيمة 
استخدام  ألن  بها  ينصحون  العلماء 
معتدلة  حتى  أو  منخفضة  مستويات 
خسارة  في  يتسبب  الفيتامينات  من 
تقدر بنقص 2-5 كتاكيت/أم، ولذلك 
فـــإن الــخــســارة الــنــاتــجــة عــن نقص 

أضعاف   1٠-4 تعادل  الفيتامينات 
من  العالية  المستويات  اســتــخــدام 
هـ  فيتامين  ويعتبر  الفيتامينات، 
أغلى  أ هــي  وفــيــتــامــيــن  والــبــيــوتــيــن 
الثالثة  ـــؤالء  وه ثمناً  الفيتامينات 
تكلفة  من   %5٠ من  أكثر  معاً  يمثلون 
تكلفة  ويمثل  الفيتامينات،  مخلوط 
 %3-2 حوالي  الفيتامينات  مخلوط 

من تكاليف العلف.

املراجع
كتاب »تربية الدواجن ورعايتها«،   -
الطبعة العاشرة، د/ سامي عالم، 
مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، 

عام 2٠٠4.
وتكنولوجيا  »بــيــولــوجــيــا  كــتــاب   -
أ.د./  الـــدواجـــن«  فــي  الــتــفــريــخ 
طارق أمين عبيد، الناشر منشأة 
ــة عــام  ــدري ــن ــاألســك الـــمـــعـــارف ب
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شكل )3( اعوجاج في أصابع القدم
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:YELLOW CORN الذرة الصفراء

في أعالف  الحبوب استخداماً  أنواع  أكثر  تعتبر من 
ا  صبغة  على  الحتوائها  بالصفراء  وتسمى  ــدواجــن  ال
الزانثوفيل الصفراء XANTHOPHYLL وهي تحتوي على 
6٠% نشا والطاقة الممثلة فيها تصل إلى 333٠ كيلو كالوري 
 METABOLIZABLE( الممثلة  الطاقة  من  كيلوجرام  لكل 

ENERGY ME( باإلضافة إلى التالي:

• إلى 	 باإلضافة  ود  ب  فيتامينات  من  المحتوى  قليلة 

الكالسيوم.
• متوسطة المحتوى من الفسفور.	
• نسبة البروتين بها تصل إلى ٩% لذا ينصح بإضافة 	

مصدر للبروتين عند استخدامها في تغذية الدواجن.
• األمينية 	 األحــمــاض  مــن  الــغــذائــي  المحتوى  فقيرة 

 )ESSENTIAL AMINO ACIDS EAA( األساسية 
يحتم  مما   methionine الميثيونين   lysine الاليسين 

إضافتهما للعالئق لتي تدخل فيها الذرة الصفراء.
• 	.linoleic مصدر جيد للحمض الدهني لينوليك

مواد العلف األكثر استخدامًا في

تغذية الدواجن

تنقسم المواد العلفية المستخدمة في تغذية الدواجن إلى:
:ENERGY SOURCE 1- مواد علفية تمثل مصدراً للطاقة

وهي مواد علفية ذات مصدر كاربوهيدراتي CARBOHYDRATES تضاف لعالئق الدواجن إلمدادها بالطاقة 
 ECONOMICAL واالقتصادية QUANTITATIVE الالزمة وهي من أهم العناصر الغذائية من الناحية الكمية

وهي مواد تتصف بشكل عام بالتالي:
• محتواها من األلياف والبروتين والكالسيوم وفيتامين أ منخفض )باستثناء الذرة الصفراء(.	
• 	.RIBOFLAVIN والرايبوفالفين PHOSPHRUS ذات محتوى متوسط من الفسفور
• 	.THIAMIN والثيامين NIACIN والنياسين ENERGY تحتوي مستويات مرتفعة من الطاقة

ومن ابرز أمثلتها وأكثرها شيوعاً قفي تغذية الدواجن:

د. عزالدين ادم بابكر
أستاذ مشارك تغذية احليوان
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:sorghum الذرة الرفيعة
مشابهة لتركيبها للذرة )الصفراء( إال أن بعض أنواعها 
ضمن  تصنف  والتي   TANIN التانين  مــادة  على  تحتوي 
 ANTINUTRITIONAL التغذية  في  مرغوبة  الغير  المواد 
وتتسبب  للطيور  مستساغة  غير  مــادة  وهي   FACTORS

به  البروتين  نسبة  أن  كما  البيض،  لون صفار  تغيير  في 
جيدة وكذلك الاليسين بينما تنخفض فيه نسبة اللينوليك 
الخالية  الــذرة  أنــواع  أما  أ(،  فيتامين  )مــواد  والكاروتين 
من التانين TANIN FREE SORGHUM فيتم استخدامها 
بشكل واسع في تغذية الدواجن بكل أنواعها دون حدوث 

أي مشكلة تذكر.

:other cereals األنواع األخرى من احلبوب
مع  نطاق ضيق  على  التالية  األنــواع  استخدام  يمكن 

بعض المحاذير مثل:

الرئيسي  ــغــذاء  ال لكونه  نــظــراً   :WHEAT ال��ق��م��ح 
استخدامه  تكلفة  والرتــفــاع  العالم  اغلب  في  لإلنسان 
باإلضافة إلى محتواه األقل من الطاقة )مقارنة مع الذرة 
الصفراء( ال يستخدم القمح في تغذية الدواجن أو غيرها 
لدواجن  تغذية  في  استخدامه  حالة  الحيوانات،وفي  من 

يفضل جرشه.

الشعير BARLEY: يحتوي الشعير على طاقة ممثلة 
منخفضة نسبياً )25٠٠-2٧٠٠ كيلو كالوري/كجم( ولكن 
يمكن استخدامه بعد جرشه في تغذية الدواجن البياض 
في  )الصيصان(  الكتاكيت  تغذية  في  يصلح  ال  انــه  إال 
السنبلة  حسكة  وجــود  بسبب  الباكرة  العمرية  مراحلها 
AWNS التي يؤدي وجودها في عالئق الدواجن إلى سوء 

العليقة باإلضافة إلى  الهضم والتوقف احياناً عن تناول 
وجود البتوزونات والتي تشكل مواد غروية COLLOIDSقد 
تسبب التصاق فتحة المجمع في الطيور الصغيرة لذلك 

يمكن استخدامه في حالة الدواجن البالغة.

يفضل إعطاء الشعير مقشوراً ومطحوناً وذلك بسبب 
وعند  سليلوزية  حافظات  في  النشاء  من  محتواه  وجود 

الطحن تتكسر هذه الحافظات أو بالمعالجة بإنزيم بيتا 
جلوكانيزB-Glucanase الذي يساعد على تحلل الجلوكان 

أو بنقعه في الماء.

:FATS الدهون
يمكن إضافة الدهون لعالئق الدواجن كمصر للطاقة 
تحتوي  الدواجن  عالئق  )معظم   %8-5 إلى  تصل  بنسبة 
المواصفات  لتحسين  تضاف   )%4-2 بنسبة  دهون  على 

الفيزيائية للخلطات العلفية.

تبلغ طاقة الدهون 2.25 ضعف طاقة الكربوهيدريتات 
 GROWTH والبروتين وتلعب دوراً هاماً في تحسين النمو
 FEED الـــغـــذائـــي  ــتــحــويــل  ال ـــاءة  ـــف وك  EFFICIENCY

الطيور  شهية  وزيـــادة   )CONVERSION RATIO )FCR

لتناول العلف كما تعمل على تخفيض الغبار في العالئق 
السائبة MESH FEEDS ويفضل إضافة مضادات األكسدة 
وتخزينها  الــدواجــن  لعالئق  الــدهــون  إضــافــة  حالة  فــي 

لفترات طويلة وذلك لتقليل سرعة فساد وتزنخ العلف.

:FATTY ACIDS األحماض الدهنية
تشتهر األحماض الدهنية بشكل عام في حالتين هما 
 SATURATED FATTY ACIDS األحماض الدهنية المشبعة
وهي التي تكون محتفظة بحالتها الصلبة في درجة حرارة 
الغير  الدهنية  األحماض  فهي  الثاني  النوع  أما  الغرفة، 
مشبعة UNSATURARED FATTY ACIDS وهي التي تكون 

في الحالة السائلة في درجة حرارة الغرفة.

تــكــمــن أهــمــيــة األحـــمـــاض الــدهــنــيــة فـــي عــالئــق 
الــضــروريــة الدهنية  األحــمــاض  وجـــود  فــي  الــدواجــن 
يستطيع  ال  التي  وهــي   ESSENTIAL FATTY ACIDS

مشبعة  غير  الغالب  في  وهــي  تصنيعها  الطائر  جسم 
واالراكيدولينيك   LINOLENIC اللينولينك  حمض  مثل 
في  اللينولينيك  حمض  تركيز  زيــادة   ARACHIDONIC

البيضة في حالة  زيادة حجم  إلى  يؤدي  البياض  عليقة 
ثبات تركيز الطاقة بالعلف.
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2- املواد العلفية املستخدمة كمصدر للبروتني يف 
عائق الدواجن:

مصادر بروتينية نباتية:
االكساب وهي المواد المتبقية بعد عصر الزيوت من 

الحبوب الزيتية، يتم عصر الزيوت بطريقتين هما:
• من 	  %8  -4 حوالي  يتبقى  وفيه  الميكانيكي  العصر 

الزيت
• 	 ORGANIC الـــعـــضـــويـــة  بـــالـــمـــذيـــبـــات  الـــعـــصـــر 

SOLVENTS:ويتبقى باستخدامها 1-3% من الدهون 

في شكل أيثر واسترات.
• 	:SOYBEAN MEAL كسبة فول الصويا

النباتية  العلف  مواد  أهم  من  الصويا  فول  كسبة  تعتبر 
التي تستخدم كمصدر للبروتين في عالئق الحيوانات بشكل 
عام وعالئق الدواجن بشكل خاص، ويعزى ذلك إلى احتوائها 
أن  )برغم   EAA األساسية  األمينية  األحماض  جميع  على 
نسبياً(  قليلة  بكميات  فيها  يتواجدان  والميثونين  السيستين 

باإلضافة إلى نسبة البروتين العالية فيه )%44(.
تحتوي حبيبات فول الصويا على بعض المواد ذات التأثير 
ذلك  المعدة،ومن  أحادية  للحيوانات  الضار  الفسيولوجي 
 TRYPSIN INHIBITOR المادة المثبطة لفعل إنزيم التربسين
يقلل  وهذا  األمعاء  في  البيبتيدات  يعطل عملية هضم  مما 
مثل  أخــرى  مــواد  توجد  للبروتين،كما  الغذائية  القيمة  من 
في  التخثر  وتمنع  التحسس  تسبب  ومواد   UREASEاليوريز
برغم  العالية  بالحرارة  المواد  هذه  تأثير  يزول  ولكن  الدم، 
الاليسين  من  االستفادة  قلة  إلى  تؤدي  التسخين  زيــادة  أن 
للبروتين،ولذلك  الغذائية  القيمة  تقلل  وبالتالي  واالرجنين 
تحضير  طريقة  على  مباشر  بشكل  البروتين  نوعية  تعتمد 
الكسبة،ولهذه الناحية أهمية في تغذية الدواجن والحيوانات 
أحادية المعدة،أما بالنسبة للمجترات فال أهمية لوجود مثل 

هذه المواد. 
ــا فــقــيــرة بــالــفــيــتــامــيــنــات  ــصــوي تــعــتــبــر كــســبــة فـــول ال
والكالسيوم،ولكن نسبة الفسفور فيها مرتفعة، لذلك البد من 

تقوية مثل هذه العالئق بالكالسيوم والفسفور والفيتامينات

األمينية  األحــمــاض  مــن  االكــســاب  بعض  مــن  )1كــجــم(  محتوى 
)بالجرام(
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533,٧8,324,61٧,81٩و13٩,55,٩5و1

2٧,85,٧6,26,233,41٠,633,824,221,6الصويا

3-املصادر البروتينية احليوانية األصل:
:FISH MEAL مسحوق السمك

في  الحيواني  األصــل  ذات  البروتينات  أهــم  من  يعتبر 
 GROWTH نمو  عــوامــل  على  يحتوي  إذ  الــدواجــن،  تغذية 
FACTORS غير محددة ومصدر جيد لبعض العناصر خاصة 

إلى األحماض األمينية األساسية  فيتامين ب12، باإلضافة 
مثل الاليسين والميثيونين التربتوفان. كما يحتوي على نسبة 

جيدة من الفسفور والفيتامينات الذوابة في الدهون.
يحتوي مسحوق السمك على نسبة عالية من البروتين 
نسبة  تتعدى  أال  ويجب  خــام  بروتين  بــيــن٧2-55%  تتراوح 
 %3 عن  األمــالح  نسبة  تزيد  وأال   %5 نسبة  فيها  الــدهــون 
البياض  الدجاج  في عالئق   %5 عن  يزيد  ال  بما  ويستخدم 
لتأثيره على لون وطعم صفار البيض،ويستخدم بنسبة 2% أو 

اقل في دجاج التربية الرتفاع سعره.
:SLAUGHTER HOUSES BYPRODUCTS مخلفات املجازر
ويحظر  والـــدم  والعظم  اللحم  مساحيق  تشمل  وهــي 
الرتباطها  صحية  ألسباب  البلدان  معظم  في  استخدامها 
 BLOOD MEAL الدم  أما مسحوق  بانتقال بعض األمراض 
اإلسالمية  البلدان  فــي  تستخدم  ال  فهي  الــدواجــن  وزرق 

لتحريمها في الدين اإلسالمي.
:FEED ADDITIVES 4-اإلضافات العلفية

 FEED كغذاء  عادة  استخدامها  يتم  ال  مواد  أي  هي 
إضافتها  تتم  ولكن   FEED MATERIALغذائي مكون  آو 
كعوامل مساعدة بشكل تقني مرتبط بالتصنيع بحيث ال 
التي  المواد  أو   CONTAMINANTS الملوثات  يشمل ذلك 



44
العدد الثاين عرش

تضاف بغرض تحسين الصفات الغذائية.
تعمل اإلضافات العلفية على تحسين أداء الطيور من 

خالل:
• التي 	 المواد  مثل  للعلف  الطبيعية  الخواص  تحسين 

األعــالف  فــي  الحبيبات  تالصق  لتحسين  تضاف 
في  الــذرة  إدخــال  عند  خاصة   PELLETS المصبعة 
 COLLOIDALو  LIGNOSULFANATE مثل  مكوناتها 
CLAY والتي تضاف بمعدل ٧كجم/الطن وتعمل على 

بقاء فيتامينات ب في المعدة وتقلل من رطوبة الزرق.
• تزيد من معامل االستساغة PALATABILITY للعلف 	
• زيادة درجة العناية الصحية بالطيور	

:ANTIBIOTICS املضادات احليوية
في  للنمو  كمحفزات  الحيوية  المضادات  اثر  لوحظ 
العام 1٩5٠ وذلك عند مالحظة تحسن النمو لحيوانات 
 DRIED مجففة  مايسليا  تحتوي  بعالئق  تغذيتها  تمت 
 Streptomyces الفطر  على  تحتوي  والــتــي   MYCELIA

الــحــيــوي  الـــمـــضـــاد  ــى  عــل ــوي  ــمــحــت ال  aureofacines

 Dibner and )المرجع   chlortetracyclineكلوروتتراسيكلين
.)Richards,2005 وNewold, 2007

ــل  ـــــضـــــادات الــــحــــيــــويــــة مــث ـــــم اســــتــــخــــدمــــت ال
تتراسيكلين االوكسي   ،bacitracinالبنسلين،الباستراسين

 chlorotetracycline والكلوروتتراسيكلين   ،oxytetracycline

 THERAPEUTIC العالجية  الجرعات  اقل من  وبجرعات 
الخمسين  طـــوال  -5٠جــم/الــطــن  )بــمــعــدل2   DOSES

ـــــــا كـــمـــحـــفـــزات لــلــنــمــو  ـــمـــاضـــيـــة( فــــي أورب ـــا ال عـــام
القضاء  على  تعمل  حيث   GROWTHPROMOTORS

الغذاء  امتصاص  تعيق  التي  الممرضة  الميكروبات  على 
على  تقضي  ايضاً  فإنها  الحظ  لسوء  ولكن  األمعاء  من 
الميكروبات النافعة الموجودة في القناة الهضمية.إال أن 
العالجية  للجرعات  الممرضة  الميكروبات  مقاومة  بروز 
البشر  لعالج  استخدامها  عند  الحيوية  المضادات  لهذه 
أدى إلى تنظيم استخدامها في دول االتحاد األوربي في 
يناير من العام 2٠٠6 م. وفقاً لموجهات معينة تقود إلى 

إيقاف استخدامها بالكامل. 

:Anticoccidials مضادات الكوكسيديا
التمثيل  على  التأثير  على  القدرة  لها  مركبات  هي 
الكوكسيديا  مكافحة  إلى  باإلضافة   metabolismالغذائي
ومن  الــدواجــن  إنتاج  تعيق  عديدة  مشاكل  تسبب  التي 
الموننسين  مثل   ionophoreااليونوفور مركبات  أمثلتها 
العناصر  بعض  على  التأثير  على  تعمل  والتي   monensin

.chelating agent بخلبها

يفضل عند استخدام مضادات الكوكسيديا أن تكون 
العليقة مرتفعة التركيز في البروتين وحامض الميثيونين 

ألنها تحدث تاثيرا سلبياً على نمو الجسم والريش.

:Antifungal مضادات الفطور
بالغة  توجد عدة أنواع من الفطريات تسبب اضراراً 
الفطرية  السموم  تأثير  خــالل  من  والحيوان  لإلنسان 
واألعالف  الغذائية  المواد  على  تفرزها  Mycotoxinالتي 

عند تخزين األعالف وهي رطبة بنسبة رطوبة تزيد عن 
.%12

تمثل السموم الفطرية G1and G2,B2,B1 أكثر أنواع 
السموم الفطرية خطورة على اإلنسان والحيوان، إذ تعمل 
وانخفاض  المناعة  وخفض  والكلى  الكبد  تدمير  على 
الشهية واإلنتاج عند تناولها بكميات كبيرة وبشكل متكرر 

)األثر التراكمي للسموم(.

من أكثر مضادات الفطور استخداماً هي األحماض 
مضادات  أمــا  والالكتيك،  البروبيونيك  مثل  العضوية 
على  السموم  اثر  لتقليل  المستخدمة  الفطرية  السموم 
الدواجن فهي تعمل إ عن طريق أ االتحاد مع هذه السموم 
.Gentain violet , Aalamino silicates ومنع امتصاصها مثل

وجد ايضاً أن تقليل رطوبة العلف وزيادة نسبة البروتين 
والسيستين( الكبريتية)ميثيونين  األمينية  واألحــمــاض 
باإلضافة إلى الكبريت والسيلينيوم تقلل من اثر السموم 

الفطرية على الدجاج.
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والتطهير  التنظيف  عملية  وتعتبر   
املبدئى هامة جداً ألنه بدونها اليكون 
لبرنامج التطهير األساسى أى وظيفة 
ولن تنجح أقوى املطهرات ولن حتقق 
ــوب مــنــهــا بـــل ســوف  الـــغـــرض املــطــل
للمربى  مــؤكــدة  خــســارة  فــى  تتسبب 
بسبب العدوى اجلديدة التى ستصيب 
ثمن  خسارته  الى  باإلضافة  القطيع 

املطهرات..
التطهير  عملية  يسبق  أن  يجب  لــذا 
ثم  جــاف  تنظيف  عملية  األســاســى 
مبدئى  تطهير  مــع  غــســيــل  عملية 
بطريقة  تتم  لم  ان  العمليات  وهــذه 
أى  تستطيع  فلن  ومضبوطة  جيدة 

مطهرات مهما بلغت قوتها أو كميتها 
أو تركيزها يف القضاء على مسببات 
األمراض املعدية املتواجدة فى العنابر 

الغير نظيفة.

وحتى تتأتى نتائج ُمرضية من التطهير 
البد أن يسبقه عملية تنظيف جيدة.

أوال: عمليات التنظيف اجلاف..

فى  أخذها  يجب  هامة  نقطة  هناك 
التنظيف  عملية  اجراء  عند  اإلعتبار 
اجلاف وهى التأكد من ازالة أى مواد 
نفايات  أو  أتربة  أو  زرق  من  عضوية 
مـــن الــعــنــبــر واحلـــجـــرات املـــجـــاورة 
واملـــمـــرات وخــالفــه ألن هـــذه املـــواد 

العضوية الزرقية مهما صغر حجمها 
ولن  للميكروبات  مخزناً  تعتبر  فإنها 
يجدى معها أى مطهرات مهما بلغت 

قوتها.

وتتلخص عملية التنظيف اجلاف فى 
اخالء العنبر متاماً من كل جتهيزاته 
من مساقى -غذايات - مراوح – ملبات 
إضاءة – أدوات تدفئة.... الخ وتوضع 

أمام العنبر لتنظيفها وتطهيرها..

وبقايا  ـــزرق  وال الفرشة  اخـــراج  يتم 
أن  )يجب  منها  ويتخلص  األعـــالف 
يكون هناك تعاقدات مع جتار األسمدة 
مبواعيد محددة لسرعة رفع الفرشة 

التطهير األمثل 
لمزارع الدواجــن

مقدمه:
البيئات  بعض  فى  أكثر  او  سنة  الى  تصل  قد  طويلة  لفترات  حية  البقاء  يمكنها  والطفيليات  الميكروبات  من  كثير 

المناسبة لها كالبيئة المتوافرة فى المزارع وتكون قادرة على عدوى الدواجن السليمة.
فأى جزء أو معدة فى المزرعة مثل السقايات والغذايات سواء اليدوية أو األوتوماتيكية والبطاريات والفرشة والجدران 
ومواسير المياه والمنطقة المحيطة بالعنابر تكون ملوثة بأى من الجراثيم أو الطفيليات تصبح مصدراً مؤكداً لعدوى 
برنامج محكم وصارم  يكون هناك  أن  التالى يجب  القطيع  إدخال  السابق وقبل  القطيع  التخلص من  القطيع فبعد 

لتنظيف وتطهير المزرعة..

د. مصطفى محمود الشامي
اململكة العربية السعودية
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يتم  ــم  ث ــاملــزرعــة(  ب تخزينها  وعـــدم 
أجــزاء صلبة فى األرضيات  حك أى 
واجلدران حتى تصبح نظيفة وخالية 
من أى نفايات ويتم ازالة أى بقايا حول 
الشبابيك والشقوق والزوايا واألبواب 
أى يتم التأكد من متام نظافة العنبر 

قبل عملية التطهير..
وزرائــب  واحلظائر  العنابر  فتطهير 
التربية أمر يف غاية األهمية وإهماله 
يف غاية اخلطورة. ألن سوء التطهير 
أو عدم التطهير يؤدي إلى استيطان 
ـــــزارع واحلــظــائــر،  األمـــــراض يف امل
احلظيرة  غسل  أن  الكثيرون  ويعتقد 
بحماية  كفيل  جيد  بشكل  وتطهيرها 
القطعان القادمة.. وهذا خطأ، ووهم 
ببيئة،  محيطة  احلظيرة  ألن  كبير. 
وهذه البيئة بدورها يجب أن تخضع 

وإال  واملعاجلة،  والتطهير  للتنظيف 
لصحة  جديا  تهديدا  ستمثل  فإنها 
من  كثير  فهناك  مستقبال..  الدجاج 
لألمراض  املسببة  الدقيقة  الكائنات 
الــســمــاد،  أكــيــاس  يف  طــويــال  تعيش 
املاء  وبــؤر  والنافق،  النفايات  وحفر 

الراكد.. وغيرها.
لذا يجب على املربي أن يهتم باحمليط 

والبيئة إهتماما خاصا كالتالي:
التخلص من السماد بشكل جيد   .1
)نقله  بعيدا عن الحظيرة، بعد 

كل موسم تربية.
التخلص من النافق بشكل جيد:   .2
إما بالحرق الكامل، او دفن على 
عــمــق أكــثــر مــن مــتــر مــع وضــع 
قبل  الــحــي  الــجــيــر  ــن  م طبقة 

طمره بالتراب.

الريش  ــريــش:  ال مــن  التخلص   .3
جيدا  مــوطــنــا  يــكــون  أن  يمكن 
Gumboro لفيروس الجمبورو

الراكد،  الماء  بؤر  من  التخلص   .4
للبعوض  مــوطــنــا  ــكــون  ت ــهــا  ألن
ناقال  يعتبر  الــــذي  ـــاب  ـــذب وال
ــــراض إلــى  بــامــتــيــاز ألكــثــر األم

داخل الحظيرة
بالماء  الحظيرة  داخــل  تنظيف   .5
الغبار  وإن أمكن بجهاز لسحب 
ـــجـــدران قبل  عــن الــســقــف وال

استعمال الماء.
التنظيف بالماء العادي، يستحب   .6
أن يكون بآلة ضغط إن توفرت 
إلزالـــــة كـــل الـــمـــواد الــعــضــويــة 
الملتصقة باألرضية والجدران.

يمكن  بــالــمــاء،  التنظيف  بــعــد   .٧
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بالماء  الحظيرة  تنظيف  إعــادة 
ونـــوع مــن أنــــواع الــصــابــون أو 

المنظفات القوية.
إخــتــيــار نـــوع الــمــطــهــر: وذلــك   .8
حــســب نــــوع األمـــــــراض الــتــي 
إن  الــســابــق،  القطيع  اصــابــت 
مطهرا  نختار  فيروسية  كانت 
بكتيرية  كــانــت  وإن  فــيــروســيــا 
نختار مطهرا بكتيريا.. وهكذا.

نوع  على  اإلعتماد  عدم  يفضل   .٩
واحـــد مــن الــمــطــهــرات، ويجب 

التنويع كل دورة تربية.
المبيدات،  استعمال  حالة  في   .1٠
تقل  ال  زمنية  فترة  تــرك  يجب 
استعمال  وقت  بين  أيــام   3 عن 
المبيد، ووقت التعقيم )التطهير(
استعمال  في  الرغبة  حالة  في   .11
الجير الحي أو الصودا الكاوية 
تعقيم  يــجــب  ـــة،  األرضـــي عــلــى 
تجيير  ــل  ــب ق أوال  ــرة  ــحــظــي ال

األرضية...
في حالة وجود سالمونيال، يجب   .12

استعمال  تــم  األرضــيــة،  حــرق 
الصودا الكاوية، وأخيرا التجيير 

بالجير الحي.
من  الحظيرة  أرضية  كانت  لو   .13
التراب، يجب تقليبها مع الجير 
الكاوية  الصودا  ووضــع  الحي، 
لتر   5٠٠ استعمال  يجب   ،  %1

لكل 1٠٠٠ متر مربع.
ثانيا: عمليات التطهير ,,

الماضية  السنوات  خالل  حدث 
تـــطـــوراً كــبــيــراً فـــى مـــجـــال صحة 
الدواجن ولقد حظت عمليات تطهير 
التفريخ  ومــعــامــل  الــدواجــن  مـــزارع 
حديثة  ببرامج  وغيرها  والــمــجــازر 
المتكاملة  التطهير  برامج  وأصبحت 
فى  حدثت  التى  المنجزات  أهم  من 
من  يتكون  برنامج  وكل  المجال  هذا 
مركبات متوافقة مع بعضها مما يزيد 
التطهير  عملية  تعد  ولــم  قوتها  من 
عملية عشوائية كما فى الماضى وأى 
أن  يجب  يستخدم  تطهيرى  برنامج 

يتوفر فيه اآلتى:
فــى  واســـــــع  مـــــــداه  يــــكــــون  أن   -1
إبــــادة الــجــراثــيــم والــفــيــروســات 
له  لما  والفطريات  والطفيليات 

من أثر سريع وفعالية طويلة
التعامل  القدرة على  له  يكون  أن   -2
معقولة  نسب  وجــود  فى  الفعال 

من المواد العضوية
التعامل  القدرة على  له  يكون  أن   -3

الفعال فى وجود المياه العسره
أن يكون برنامج آمن لمن يستعمله   -4
وعند  الطيور  على  آمــن  وكذلك 
للتطهير  بــرنــامــج  أى  استعمال 
المرفقة  التعليمات  اتباع  يجب 

لكل مطهر
وتوجد برامج تطهير خاصة بكل   -5
لمعامل  ــرامــج  ب فــهــنــاك  نــشــاط 
التفريخ وبرامج لمزارع الدواجن 
ـــمـــجـــازر الــــدواجــــن  وكــــذلــــك ل
أن  نالحظ  أن  ويجب  وغيرها. 
تتطلب  بــالــذات  التفريخ  معامل 
فإن  التطهير  فى  صارمة  برامج 
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واختيار  الصحية  األصــول  إتباع 
برنامج التطهير المناسب وتجنب 
من  الميكروبى  للتلوث  التعرض 
اتباعها  يجب  التى  النقاط  أهم 
الميكروبى  التلوث  دورة  لكسر 

بمعامل التفريخ
برامج التطهير

الــجــاف  التنظيف  عملية  بــعــد 
للعنابر ومعامل التفريخ يجرى تطبيق 
برنامج التطهير المختار وأى برنامج 
للتطهير يجب أن يحتوى على ما يأتي:

اوال: منظف ومطهر مبدئى
ثانيا - مطهر أساسى

اوال: منظف ومطهر مبدئى
عمليات  ــى  ف الــمــســتــخــدم  وهـــو 
منه  ويوجد  شرحها  السابق  الغسيل 
نوع ذو رغوة وهو يصلح لإلستخدام 
اآلخــر  ــنــوع  وال ــيــدوى  ال الغسيل  فــى 
ــخــدم فى  ــســت ـــــدون رغـــــوة وهــــو ي ب
تقوم  التى  اآللــى  الغسيل  ماكينات 
وصناديق  المفرخات  صوانى  بغسيل 

الكتاكيت والمساقى... الخ
ثانيا - مطهر أساسى

وهــــذا يــجــب أن يــخــتــار بــدقــة. 
بــحــيــث يــتــوفــر فــيــه الــقــوة وســرعــة 
وأن  المفعول  فترة  وطــول  الفعالية 
على  المجال  واســع  تأثير  لــه  يكون 
والفطريات  والفيروسات  البكتيريا 
ويمكن استعماله فى صورة رزاز وأن 
يتوفر فيه كل مميزات المطهر الجيد 
السابق ذكرها.. وبعد اختيار المطهر 
التنظيف  عمليات  وبــعــد  المناسب 
المبدئى  والتطهير  والغسيل  الجاف 
يتم استخدام المطهر األساسى إلتمام 
عملية التطهير وذلك بأن يرش على 
فراغ  كل  يملئ  رزاز  أو  ضباب  هيئة 
األسطح  على  ليجف  ويترك  المكان 
منه  التخلص  يتم  وال  واألرضـــيـــات 
الميكروبى  النمو  إعادة  لمنع  ويترك 
المطهر  واستخدام  للتلوث.  المسبب 
تعلق  فترة  من  يزيد  ــرزاز  ال بطريقة 
المطهر فى الهواء فيؤدى الى تطهير 
األســطــح الــرأســيــة وأســفــل األسطح 

بشكل أفضل
ساعة   24 لمدة  العنبر  غلق  يتم 
للتهوية ثم  أو أكثر إن أمكن ثم يفتح 
مرة  األساسى  التطهير  عملية  تكرر 
ثانية بأحد المطهرات األخرى وذلك 

لضمان القضاء على جميع الجراثيم 
والطفيليات

تــؤدى  المطهرات  بعض  وهــنــاك 
الى انبعاث غازات تؤثر على سالمة 
يستعملها  مــن  صحة  وعــلــى  البيئة 
وبعضها مسرطن وقد منعت منظمات 
البيئة  حماية  )منظمة  مثل  كثيرة 
العالمية(  أوشــا  ومنظمة   , العالمية 
استخدام الفورمالدهيد أو المنتجات 

التى تعتمد عليه فى التطهير.. 
فى  المطهرات  من  كثير  ويوجد 
األسواق بعضها يصلح لتطهير العنابر 
وبعضها يصلح لمعامل التفريخ ومنها 
أو ما يصلح  البيض  ما يالئم تطهير 
فال  والغذايات  كالمساقى  للمعدات 
يسبب تسمم للطيور فيجب أن يختار 
المطهر المناسب للغرض المستخدم 
وآماناً  من أجله ,, وأكثرها استعماالً 
ما كان يعتمد علي اليود فى تركيبه ,,  
التنظيف  أن عمليات  نعلم  أن  ويجب 
اتقانها  درجــة  بلغت  مهما  والتطهير 
فلن تغنى بأى حال من األحــوال عن 
والتحصين  التطعيم  بــرامــج  تنفيذ 
مثل  المعدية  األمـــراض  من  للوقاية 
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والكوليرا... والــكــوريــزا  النيوكاسل 
والطاعون والتسمم الدموى والتيفود 

وغيرها..

ـــواع  ــالــحــديــث عـــن أفــضــل أن وب
فيرى   – حاليا  األساسية  المطهرات 
البعض بوجود ستة تصنيفات أساسية 

للمطهرات الكميائية وهي:
1- مركبات الكلور
2- مركبات اليود

)مواد  الرباعية  األمونيا  مركبات   -3
موجبة  السطحي  للتوتر  خافضة 

الشحنة(
4 – المواد خافضة للتوتر السطحي 

حمضية وأنيونية.
5- حامض البروكسي

6- األوزون

ــر فــاعــلــيــة الــمــطــهــرات  ــأث ــت و ت

وبدرجة  المركب  بتركيز  الكميائية 
التعرض  وزمـــن  المحلول  حموضة 
لــه ودرجـــة الــحــرارة وتــواجــد المواد 

العضوية.
أخــرى  طبيعية  وســائــل  وهــنــاك 
إســتــخــدام  مــثــل  األســـطـــح  لتطهير 
أو  الهواء  أو  الساخن  )الماء  الحرارة 

البخار( أو األشعة فوق البنفسجية.
أوال: مركبات الكلور

ــور من  ــل ــك ــور ومــركــبــات ال ــل ــك ال
الــتــي تــســتــخــدم بشكل  الــمــطــهــرات 
واسع النطاق في جميع أنحاء العالم 
البكتريا  ــواع  أن كافة  ضد  لفغاليتها 
وغير سام نسبيا باإلضافة إلى كونه 
عديم اللون وسهل اإلستخدام وتزداد 
درجــة  تــقــل  عــنــدمــا  الــكــلــور  فعالية 
لوجود  نتيجة  بالمحلول  الحموضة 

فعال  مركب  وهو  الهيبوكلور  حامض 
مركبات  فعالية  وتزداد  البكتريا  ضد 
سيليزية  درجـــة   12٠ حــتــى  الــكــلــور 
وتستخدم مركبات الكلور في خطوط 
في  الشطف  مــاء  أو  الــمــيــاه  ـــداد  إم
إستخدام  أن  حيث  األغذية  مصانع 
تقليل  على  يساعد  المركبات  تلك 
الشطف  مياه  في  الميكروبي  الحمل 
لكن فعاليتها في قتل الكائنات الحية 

الدقيقة تقل في تلك الحاالت
الكلور  من  عديدة  ــواع  أن ويوجد 

منها ما يلي:

1 - غاز الكلور:
غاز  هيئة  على  الكلور  شــراء  ميكن 
الغاز داخل  يتم حقن  مضغوط حيث 
وهو  الهيبوكلوز  حامض  فيتكون  املاء 
غاز طيار يقوم بالقتل سريعا وعندما 
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املليون  5 جزء يف  التركيز على  يزيد 
التطاير  يبدأ يف  قد  الكلور  فأن غاز 

من املاء.
2 - مركبات اليبوكلوريت:

هيئة  على  الهيبوكلوريت  شراء  ميكن 
مواد سائلة أو مساحيق ونظرا ألنها 
درجة  من  فإنهاتزيد  قلوية  مركبات 

احلموضة باملاء.
أثناء  ثابتة  غير  املركبات  تلك  وتكون 
التخزين وبالتالي تفقد الكلور املتوافر 
ــن غـــاز الــكــلــور  ــل م بــهــا ويــتــفــاعــل ك
تكوين  والــهــيــبــوكــلــوريــت عــن طــريــق 

أيونات الهيبوكلور يف املاء 
و فــيــمــا يــلــي مــســتــويــات الــكــلــوريــت 

املوصى بها:
التطهير  فــي  المستخدم  الــمــاء   -

٠.5 - 1٠ جزء في المليون
الصلب الغير قابل للصدأ 1٠٠ -   -

2٠٠ جزء في المليون
 -  1٠٠ المصنع  داخــل  التطهير   -

2٠٠ جزء في المليون
األسطح المسامية 2٠٠ - 2٠٠٠   -

جزء في المليون
في  جـــزء   4٠٠-2٠٠ الـــجـــدران   -

المليون.
هو  الكلور  إســتــحــدام  مــســاوئ  ومــن 
 )THM( إحتمالية تكوين الهالوميثن
وهـــو مــولــد الــطــفــرة )حتـــول وراثـــي 
إلى  األمــر  هــذا  أدى  ولقد  مفاجئ( 
البحث عن  إلى  املشتغلن  بعض  دفع 

بديل أخر غير الكلور
يـــلـــي ممــــيــــزات وعـــيـــوب  و فــيــمــا 

استخدامها:

املزايا:
فعاليتها واسعة المجال  -

قاتلة الجراثيم  -
على هيئة سوائل أو مساحيق  -

يــمــكــن أســتــخــدامــهــا فــي الــمــاء   -
العسر

غير باهظة الثمن  -
العيوب:

تسبب التاكل  -
مضرة بالبشرة  -

حساسة لدرجة الحموضة  -
حساسة للمواد العضوية  -
يمكن أن تكون الهالميثن  -

سريعة التبخر وتبقى عند درجة   -
أقل من 12٠ 

3 - مركبات الكلورامني
تفاعل  بواسطة  الكلورامن  يتكون 
يف  األمــونــيــوم  نيتروجن  مــع  الكلور 
محلول مائي حيث تكون تلك املركبات 
أكثر ثابتا من هيبوكلوريت الكالسيوم 
أو هيبو كلوريت الصودمي لكن تفعالها 
يكون أبطأ وتتطلب تلك املركبات زمن 
ونظرا  فعالة  لتكون  أطــول  احتكاك 
لتلك اخلاصية فإنه ال يتم استخدام 

تلك املركبات يف مجال تصنيع الغذاء
4 - ثاني أكسيد الكلور:

بواسطة  الــكــلــور  أكسيد  إنــتــاج  يتم 
معاجلة كلوريت الصوديوم بغاز الكلور 
الناجت  للمركب  ويــكــون  بحامض  أو 
الكلور  بغاز  مقارنة  الــفــوائــد  بعض 

ومركبات الهيبوكلوريت
وفيما يلي مميزات وعيوب إستخدامه:

املزايا:
1- فاعلية واسعة المجال

2- قاتل للجراثيم وفعال ضد البكتريا
3- يمكن إستخدامه في الماء العسر

4- اليتكون به الهالوميثين
5- اليسبب التاكل

العيوب
قد يكون طارد للغاز  -1

يصنع في نفس مكان إستخدامه  -2
يحتاج من يستخدمه إلى تدريب   -3

معين
ثمنه أغلى من المركبات األخرى  -4

حساس للضوء  -5
الصحة  على  تــأثــيــره  احتمالية   -6

العامة.
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ثانيا: مركبات اليود
ــدأ  املـــركـــبـــات الـــيـــوديـــة املـــطـــهـــرة ب
وتلك  األربعينات  منذ  إستخدامها 
اليود  من  مزيج  عن  عبارة  املركبات 
للتوتر  خافضة  مــادة  إلــى  باإلضافة 
أو  الشحنة  موجبة  غير  السطحي 
املركبة من  املادة  وهذه  عامل مذيب, 
أيون  تنتج  املطهرة  اليودية  املركبات 
وجود  يتحول يف  اليود  ثالثي  وسيط 
هيبيودوس  حــامــض  إلــى  احلــامــض 
حيث  حــر  ويـــود   hybiodous acid
لونا  احمللول  يف  املركبات  تلك  تكون 

أصفرا داكنا يدل على وجود املطهر
وفيما يلي مميزات وعيوب استخدامه

املميزات:
1- فاعليتها واسعة المجال

2- يتم تكويدها باأللوان
أو  اإلســــتــــثــــارة  إلـــــى  التـــــــؤدي   -3

الحساسية.
4- محاليل ثابتة وسهلة التخلل

5- يمكن إستخدامها يدويا
مناطق  داخـــل  إستخدامها  يتم   -6

التصنيع
٧ – إقتصادي

العيوب:
عند  الحموضة  لدرجة  حساسة   -1

إرتفاعها
 118 عند  إستخدامها  يصعب   -2

درجة سيليزية
3- لها رائحة

4- تسبب التاّكل
5- تكون فعليتها أقل ضد الجراثيم

6- قد تلوث المعدات بالبقع
٧- قد تؤدي إلى تغير النكهات

أمثلة لها - البيتادين
ثالثا: مركبات األمونيا الرباعية

للتوتر  خــافــض  مــطــهــر  عــن  عــبــارة 
الــكــاتــيــونــي وهـــذا يعني  الــســطــحــي 
والدهون  املــاء  يألف  منها  جــزءا  أن 
وتــصــنــع تــلــك املــــواد مــن إحتـــاد بن 
خافضات التوتر السطحي الكاتيونية 
واملاء وحيث أن تلك املركبات تنشط 
عــلــى األســطــح فـــإن خــاصــيــة البلل 
قوية  بــدرجــة  وتتفاعل  جيدة  لديها 
الدقيقة  الكائنات  خاليا  جــدران  مع 
وتتمثل فاعلية تلك املركبات يف غلق 
مستويات  يلي  وفيما  اخللية  جــدار 

اإلستخدام املوصى بها:
ــــجــــدران واألســـقـــف  تــطــهــيــر ال  -

2٠٠٠-5٠٠٠ جزء في المليون
في  جــزء   2٠٠ المعدات  تطهير   -

المليون
األرضيات والمصارف 8٠٠ جزء   -

في المليون
جزء   18٠٠ األرضــيــات  حصائر   -

في المليون
مواضع غسل األقدام 24٠٠ جزء   -

في المليون
وفيما يلي مميزات وعيوب إستخدام 

مركبات األمونيا الرباعية:
املميزات:

1- قليلة السمية
وال  طــيــارة  وغير  تأثيرها  بيقى   -2
تؤدي إلى اإلستثارة والحساسية.

3- ثــابــتــة مــن الــنــاحــيــة الــحــراريــة 
والعضوية

من  وتحد  البكتريا  ضــد  فعالة   -4
الخمائر والفطريات

العيوب:
1- تقلل األنيونات من فعاليتها

2- تسبب رغوة في أنظمة التنظيف
3- يوجد أثر متبقي منها

للتوتر  خافضة  مطهرات  راب��ع��ا: 
السطحي حمضية أنيونية:

األنيونية  احلمضية  املطهرات  تكون 
الرباعية  األمونيا  مركبات  مثل  مثلها 
خافضة للتوتر السطحي وتلك عبارة 
عن احتادات من األحماض والعوامل 
الــتــي تــنــشــط ســطــحــيــا ومــــن أكــثــر 
األحماض الشائعة املستخدمة يف تلك 
الفوسفوريك  حامض  هــو  املركبات 
بن  إحتاد  بواسطة  التطهير  ويحدث 
املركب  وفاعلية  الــوســط  حموضة 
يتم  ينشط على األسطح حيث  الذي 
غلق  بواسطة  البكتريا  من  التخلص 
مميزات  يلي  وفيما  اخلاليا  أغشية 

وعيوب إستخدامه:
املميزات:

وال  الــمــجــال  ــة  واســع فعاليتها   -1
تسسب التاّكل

2- تتحمل وجود المواد العضوية
3- محاليل ثابتة وال تترك أثارا

4- يمكن إستخدامها في الماء العسر
درجـــات  مــن  متسع  مــجــال  بــهــا   -5

الحرارة
داخــل  التنظيف  فــي  تستخدم   -6

المصنع يدويا
العيوب:

1- حساسة لدرجة الحموضة
2- تترك بعض الرغوة عند التنظيف

3- أطوار القتل متغيرة
4- تحتوي على فوسفات
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اليود  مركبات  من  أبطأ  مفعولها   -5
والكلور

6- تسبب تاكل المعادن اللينة
خامسا مركبات حامض البيروكسي:
من  الهيدروجن  بيروكسيد  مطهرات 
على  حديثا  طـــرأت  الــتــي  املــركــبــات 
أستخدمت  وقـــد  املــطــهــرات  عــائــلــة 
العشرين  القرن  أوائــل  أوربــا منذ  يف 
حامض  مــطــهــرات  إنــتــاج  يتم  حيث 
األسيتيك  حامض  من  البيراسيتيك 

وبيروكسيد الهيدروجن
وفيما يلي مميزات وعيوب إستخدامه:

املميزات:
1- فاعليتها واسعة المجال

المواد  وتتحمل  رغــوة  تسبب  ال   -2
العضوية

3- اّمنة من الناحية البيئية

4- جيدة ضد طبقات البكتريا
إلــى  تــحــتــاج  وال  ثــابــتــة  محاليل   -5

الشطف
ــن درجـــات  6- بــهــا مــجــال واســــع م

الحرارة
العيوب:

1- تؤثر على المعادن
2- بمثابة المؤكسد الجيد

3- لها رائحة شديدة
4- يتطلب األمر التدريب إلستخدامها
5- قد ال تحد من البكتريا والخمائر

6- تسبب تأكل المعادن اللينة
من أمثلتها ماء األوكسجين
سادسا مركبات األوزون:

منذ  أوربـــــا  يف  األوزون  يــســتــخــدم 
كانوا  حيث  فرنسا  وبخاصة  سنوات 
طريقة املعاجلة باملاء ويتكون األوزون 

األوكسجن  جزيئات  تتمزق  عندما 
وتتحد  صغيرة  أجــزاء  بذلك  مكونة 
هذه األجزاء مع جزيئات األوكسجن 
األخرى لتكون األوزون ويكون لألوزون 
رائحة منعشة يتم اإلحساس بها عقب 
األوزون  ويكون  الرعدية  العواصف 

مركبا فعاال ضد امليكروبات
وفيما يلي مميزات وعيوب إستخدامه:

املميزات:
يؤثر  وال  المجال  واسعة  فاعليته   -1

على البيئة
2- يتحمل المواد العضوية وال تترك 

أي أثر متبقي
العيوب:

مكان  نفس  فــي  تصنيعه  يجب   -1
إستخدامه
2- غالي الثمن
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معرض الدواجن واألعالف 2017
IPPE Show 2017

31 كانون الثاني )يناير( 2 شباط )فبراير( الزمان: 
أتلنتا - الواليات المتحدة األميركية المكان: 

Time: January 31- February 2
Location: USA

www.ippexpo.org

معرض فيف تركيا 2017
VIV Turkey Show 2017

6-8 تموز )يوليو( الزمان: 
اسطنبول - تركيا المكان: 

Time: 6-8 July
Location: Istanbul - Turkey

www.viv.net

معرض أجرامي 2017
Agrame Show 2017

10-12 نيسان )ابريل( الزمان: 
دبي المكان: 

Time: 10-12 April
Location: Dubai

www.agramiddleeast.com
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من ثمرات البحث العلمي.. إعداد: أ. د. طارق أمين عبيد

 البحث األول 
البيض  وجــودة  اإلنتاجي  األداء  علي  الشاي  فينوالت  بولي  تأثير 
والحالة المضادة لألكسدة في الكبد في الدجاجات البياضة التي تحتوي 

عليقتها علي الفاناديوم.
املصدر

Yuan, Z. H., K. Y. Zhang, X. M. Ding, Y. H. Luo, S. P. Bai, 
Q. F. Zeng, and J. P. Wang (2016). Effect of tea polyphenols on 
production performance, egg quality, and hepatic antioxidant 
status of laying hens in vanadium-containing diets. Poultry 
Science 95: 1709-1717.

العالم حيث يوجد  المناطق حول  الكثير من  الفاناديوم في   يوجد 
في الصخور الفوسفاتية وهو يعتبر من العناصر السامة حتى وإن وجد 
الصخور  استخدام  عند  الــحــذر  مــن  البــد  لذلك  منخفضة  بتركيزات 
الفوسفاتية كمصدر للفسفور في عالئق الدواجن، يتسبب وجود الفاناديوم 
في عالئق الطيور في انخفاض إنتاج البيض وانخفاض جودته )خاصة 
جودة البياض( وانخفاض وزن الجسم وانخفاض استهالك الغذاء، تتميز 
مادة  يجعلها  مما  لألكسدة  المضادة  بخصائصها  الشاي  فينوالت  بولي 
جيدة لتقليل اآلثار السلبية لوجود الفاناديوم في عالئق الدواجن، تهدف 
بولي فينوالت  كفاءة استخدام  تقييم  إلى  اآلن  أيدينا  بين  التي  الدراسة 
لألكسدة  المضادة  والحالة  البيض  وجودة  اإلنتاجي  األداء  علي  الشاي 
في الكبد في الدجاجات البياضة التي تحتوي عليقتها علي الفاناديوم، 
تم  أسابيع   6٧ عمر  لوهمان  دجاجة   3٠٠ الدراسة  هذه  في  استخدم 
الفاناديوم  استخدم  حيث   )3  ×  3( تجريبية  مجاميع   ٩ إلى  تقسيمها 
بولي  ، 15 ملليجرام/كجم علف واستخدم  بثالث مستويات هي 5، 1٠ 
، 1٠٠٠ ملليجرام/كجم   6٠٠ ، الشاي بثالث مستويات هي ٠  فينوالت 
علف، استمرت التجربة لمدة 8 أسابيع تم تقسيمها لمرحلتين هما مرحلة 
التراكم والتي استمرت لفترة 5 أسابيع ومرحلة االستنفاذ والتي استمرت 
لفترة 3 أسابيع، أظهرت النتائج أنه خالل مرحلة التراكم تسبب الفاناديوم 
البياض  )ارتفاع  البياض  جــودة  وانخفاض  البيض  إنتاج  انخفاض  في 
ووحــدات هاو( إال أن إضافة بولي فينوالت الشاي  قد خفف من هذا 
االنخفاض والتدهور، كذلك تسبب الفاناديوم في انخفاض سمك القشرة 
قد  الشاي   فينوالت  بولي  إضافة  أن  إال  واالصفرار  االحمرار  ودرجــة 
خفف من هذا التأثير، خالل مرحلة االستنفاذ )مرحلة سحب الفاناديوم( 
تشير  بأسبوع،  الفاناديوم  سحب  عقب  للقشرة  المبيض  التأثير  اختفي 
الشاي/كجم علف  فينوالت  بولي  ملليجرام  إضافة 6٠٠  أن  إلى  النتائج 
البياض  ارتفاع  من  كذلك  وحسن  وقوتها  القشرة  سمك  من  حسن  قد 
من  الشاي  فينوالت  بولي  حسنت  الكبد  مستوي  علي  هــاو،  ووحـــدات 
نشاط اإلنزيمات المضادة لألكسدة )جلوتاثيون ترانسفيريز ، جلوتاثيون 
بيروكسيديز( وفي نفس الوقت قد قلل من معدالت أكسدة الدهون حيث 
انخفض دليل أكسدة الدهون )الملونالدهيد( ، نخلص من هذه الدراسة 
إلى أن احتواء عليقة الدجاج البياض علي الفاناديوم بمعدالت تصل إلى 
البياض  تؤثر سلبا علي جودة  أن  ملليجرام/كجم علف يمكن   15 - 1٠
الكبد ويمكن معالجة هذا  المضادة لألكسدة في  القشرة والحالة  ولون 
التدهور عن طريق إضافة 6٠٠ ملليجرام بولي فينوالت الشاي/كجم علف 
في  لألكسدة  المضادة  الحالة  ومن  البيض  جودة  من  تحسن  أنها  حيث 

الكبد وتقلل من فترة التعافي.

البحث الثاني 
الحراري  التفضيل  درجــة  من  كل  من  تغير  التفريخ  حــرارة  درجــة 
ودرجة االستجابة لإلجهاد الحراري لدجاج التسمين طوال مرحلة النمو. 

املصدر
Morita,V. S., V. R. Almeida, J. B. Matos Junior, T. I. Vicentini, 

H. van den Brand, and I. C. Boleli (2016). Incubation temperature 
alters thermal preference and response to heat stress of broiler 
chickens along the rearing phase. Poultry Science 95: 1795-1804.

تلعب درجة حرارة التفريخ دوراً هاما في تهيئة الجنين لتحمل درجات 
العلماء  سماه  ما  وهذا  الفقس  بعد  ما  مرحلة  المرتفعة خالل  الحرارة 
التأثير طويل األمد المطبوع في ذاكرة األجنة، وتشير الدراسات السابقة 
ومناعتها  الكتاكيت  أداء  كفاءة  من  التفريخ يحسن  درجة حرارة  رفع  أن 
خالل فترة نموها، تهدف الدراسة التي بين أيدينا اآلن إلى دراسة مدي 
التفضيل الحراري  التفريخ علي تغيير كل من درجة  تأثير درجة حرارة 
المعاملة  هذه  كفاءة  مدي  وكذلك  النمو  مرحلة  طوال  التسمين  لدجاج 
لمواجهة اإلجهاد الحراري لدجاج التسمين خالل مرحلة النمو وتأثيرها 
علي معدالت التمثيل الغذائي )الميتابولزم( ومعدالت النمو واالستهالك 
الغذائي، في هذه الدراسة تم تقسيم بيض التفريخ إلى 3 مجاميع حسب 
درجة حرارة التفريخ: )1( درجة حرارة التفريخ المنخفضة والتي كانت 36 
°م، )2( درجة حرارة التفريخ الكنترول والتي كانت 3٧.5 °م، )3( درجة 
الحرارة  درجات  استمرت  °م،  كانت 3٩  والتي  المرتفعة  التفريخ  حرارة 
الكتاكيت  أن  النتائج  أظهرت  الفقس،  وحتى  يوم   13 عمر  من  السابقة 
بها مستوي  انخفض  قد  المنخفضة  التفريخ  حرارة  درجة  من  الفاقسة 
هرمون الغدة الدرقية )T3( وهرمون النمو )GH( عند عمر يوم بالمقارنة 
بمجموعة الكنترول إال أن كل من درجة حرارة المستقيم ومستوي هرمون 
الثروكسن )T4( ومعدالت النمو واالستهالك الغذائي ومعدالت االستجابة 
لإلجهاد الحراري لم تتأثر بتلك المعاملة وذلك بمقارنتها بالكنترول، علي 
حرارة  درجة  من  الفاقسة  الكتاكيت  أن  النتائج  أظهرت  اآلخر  الجانب 
التفريخ المرتفعة قد أظهرت أفضلية لدرجات الحرارة المرتفعة ودرجة 
مستوي  وانخفض  الفقس  عقب  أسبوعين  أول  خالل  المستقيم  حــرارة 
الدرقية )T3( عند عمر 21 و42 يوم، وعند تعرض تلك  الغدة  هرمون 
التنفسية  الحركة  معدالت  ترتفع  لم  مرتفعة  حــرارة  لدرجات  الكتاكيت 
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التخفيف من التأثيرات السلبية لدرجات لإلجهاد الحراري.

 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 مرأى ومسمع بأحدث ما توصل إليه البحث العلمي في مجال إنتاج الدواجن وكذلك ليُلم 

القارئ العربي بما يدور في أذهان العلماء والرواد ويشغل بالهم. 
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 Effect of tea polyphenols on production performance, 
egg quality, and hepatic antioxidant status of laying 
hens in vanadium-containing diets.

Yuan,Z. H., K. Y. Zhang, X. M. Ding, Y. H. Luo, S. P. 
Bai, Q. F. Zeng, and J. P. Wang. 
2016 Poultry Science 95: 1709-1717.
This study was conducted to determine the effect of 
tea polyphenols (TP) on production performance, egg 
quality, and hepatic-antioxidant status of laying hens in 
vanadium-containing diets. A total of 300 Lohman laying 
hens (67 wk old) were used in a 1 plus 3 × 3 experiment 
design in which hens were given either a diet without 
vanadium and TP supplementation (control) or diets 
supplemented with 5, 10, or 15 mg V/kg and TP (0, 600, 
1,000 mg/kg) diets for 8 wk, which included 2 phases: a 
5-wk accumulation phase and a 3-wk depletion phase. 
During the accumulation phase, dietary vanadium 
addition decreased (linear, P < 0.01) albumen height 
and Haugh unit (HU), and TP supplementation mitigated 
(linear effect, P < 0.01) this reduction effect induced by 
vanadium. Eggshell thickness (linear, P < 0.01), redness 
(linear and quadratic, P < 0.05), and yellowness (linear 
and quadratic, P < 0.05) were decreased by vanadium 
and increased by the effect of TP when a vanadium-
containing diet was fed. In the depletion phase, the 
bleaching effect on eggshells induced by vanadium 
disappeared one wk after vanadium withdrawal. 
Eggshell thickness, eggshell strength, albumen height, 
and HU were lower (P < 0.05) in the 15 mg/kg vanadium 
group compared with the control diet until 2 wk post 
vanadium challenge, but hens fed 15 mg/kg vanadium 
and 600 mg/kg TP showed no difference from the control 
diet only after 1 wk withdrawal. In the liver, the activity 
of glutathione S-transferases and glutathione peroxidase 
was increased (linear, P < 0.01) with the TP addition 
at 5 wk in the accumulation phase in the vanadium-
containing diet; the malondialdehyde content increased 
(linear effect, P = 0.02) with the addition of vanadium. 
The results indicate that supplementation of 10 and 15 
mg/kg vanadium resulted in reduced albumen quality, 
bleaching effect on eggshell color, and antioxidant stress 
in the liver. The effect of TP addition can prevent laying 
hens from the adverse effect of vanadium on egg quality, 
liver antioxidant stress and shorten the recovery time.

Incubation temperature alters thermal preference 
and response to heat stress of broiler chickens 
along the rearing phase.

Morita,V. S., V. R. Almeida, J. B. Matos Junior, T. I. 
Vicentini, H. van den Brand, and I. C. Boleli. 
2016 Poultry Science 95: 1795-1804.
The current study aimed to investigate whether embryonic 
temperature manipulation may alter thermal preference 
throughout the rearing phase of broiler chickens and 
how this manipulation may affect response to thermal 
challenge, metabolism, growth rate and feed intake rate. 
Eggs were exposed to a constant incubation temperature 
[machine temperatures: 36°C (Low), 37.5°C (Control), 
and 39°C (High); eggshell temperature of 37.4 ± 0.08°C, 
37.8 ± 0.15°C, and 38.8 ± 0.33°C, respectively] from d 
13 till hatching. Low treatment chickens showed lower 
plasma T3 and GH levels at d 1 of age and lower T3 
level at d 42 of age compared to the Control treatment. 
Preferred ambient, rectal temperature, T4 level, growth 
rate, food intake rate, and response to thermal challenge 
were not altered in these chickens. On the other hand, 
High-treatment chickens exhibited high preferred 
ambient temperature and rectal temperature during the 
first 2 wk post-hatch, lower plasma T3 level at d 21 and 
42 and a delayed increase in respiratory movement in 
response to thermal challenge compared to the Control 
treatment. However, chickens subjected to the Control 
and High treatments did not differ in T4 and GH level 
and performance. We conclude that exposure to high 
temperature during late embryonic development has 
long-lasting effects on the thermoregulatory system of 
broiler chickens by affecting the heat tolerance of these 
chickens. Moreover, the preferred ambient temperature 
of the chickens from heat-treated eggs correspond to 
those recommended for the strain under study, whereas 
for the cold-treated and control-chickens it was 1°C 
below, indicating that incubation temperature might have 
consequences on the ambient temperature chickens 
require during the rearing phase.

Main topics - Scientific research
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Main topics - Issue No. 12
Marek disease, Newcastle disease and Avian 
Influenza and Avian Infectious Bronchitis
The author suggests some solutions to solve 
this problem, including:
Preventive measures to strengthen security 
in the poultry projects.
Provide fodder crops grown locally
The use of dry fuel to solve the problem of 
fuel prices
Organic poultry producers union activate
Poultry transportation projects outside the 
scope of the delta on the desert areas
Raise awareness and extension educators 
level

Avian Influenza virus (H5N8(. Questions 
and answers

Prof. Dr. Salah A. AbdelRhman
The author deals with Avian Influenza  virus 
(H5N8) which is currently spreading in many 
countries of the world, especially Europe 
and the Middle East. The Avian Influenza  
(H5N8) viruses of high pathogenicity for birds 
not yet proven its transmission to humans 
in countries that have recorded cases of 
infection in birds. Most of the cases reported 
so far in migratory birds.
There are many ways to spread the disease 
among countries  as follows:
• International trade (legal and illegal) for 

poultry and live birds.
• Migratory birds (especially waterfowl).
• Human Movement (contaminated 

clothing and shoes).
• Tools, vehicles and food contaminated 

with the virus.

The importance of the current Avian Influenza 
virus (H5N8) referred to its evolution from a 
previous virus appeared in the United States 
and South Korea at (2014)  which was a low 
pathogenic virus.

Optimal disinfection process in  poultry 
farms

Dr. Mostafa M. ALshamy

The process of Initial cleaning and 
disinfection is very important because 
without it any Stronger disinfectants will not 
succeed and will not achieve its that the loss 
for the producers will increased due increase 
mortality rate addition to losing a price of the 
disinfectants.

The fundamental of a successful disinfectant 
program based on the following core points:

1. Dry cleaning.

 During this process all organic matters 
must be removed to help the disinfectant 
to act properly

2. Disinfection process.

 During this process different disinfectants 
could be used according to the material 
which will be disinfected as well as the 
property of each disinfectants.

 The disinfectant used could be classified as 
the following groups: (Chlorine compounds, 
Iodine compounds, Quaternary ammonium 
compounds, peroxiacetic acid compounds, 
low surface tension ionic compounds and 
ozone compounds)
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Nutrition and hatchability
Eng. Gada Z.Eid
Nutrition is considered the most important 
factors affecting the hatchability.  the 
composition of the ration of the parent flocks 
(proteins, vitamins and trace elements) has 
an important role in influencing the quantity 
and quality of eggs produced, as well as 
the vitality and immunity to the developing 
embryo and therefore on hatchability.

The side effect of any shortage of vitamins 
and minerals appears on the egg output and 
the developing embryo and the hatching rate 
before its effect appear on the parent flocks; 
therefore, the ration of the parent flocks 
must contain all the necessary nutrients to 
the embryo inside the egg, so it has to be 
sure to provide a carefully balanced ration to 
the parent flocks and to be rich in content of 
protein and vitamins a, d, e, b 12, riboflavin, 
niacin, pantothenic, as well as manganese 
and iodine salts.

Biology of natural insemination in birds
Prof. dr. Tarek A. Obied
The author discuss very interesting behavior 
in poultry.

Sexual emotions associated with the process 
of natural insemination in birds consists of 
four main steps:

Appetitive phase

Courtship phase

Mounting and copulation phase

Ejaculation phase

The most commonly Feedstuffs used in 
Poultry feed 
Dr. Ezz a. Babeker
The most commonly Feedstuffs used 
in Poultry feed are divided into different 
categories:
1. Forage materials represent a source of 

energy: 
 It is one of the most important nutrients 

in quantitative terms and economic, It is 
characterized by:
• Low content of fiber, protein, calcium, 

vitamin A with the exception of maize.
• Medium content of phosphorus and 

riboflavin 
• high levels of energy, niacin and thiamine 

2. Feedstuffs used as a source of protein 
• Plant protein sources as soybean meal
• Animal protein origin such as fish meal

3. Feed additives such as Anticoccidials, 
antibiotics and antifungals.

Integrated failure mechanism
Eng. Ahmed ALskoot
The author highlighting on the causes of the 
crisis of the poultry industry in Egypt
There are many reasons for this crisis starting 
from lack of statistical data about poultry 
projects and its production capacity and 
places of distribution and small producers 
not participate in professional organization 
that brings them together and achieve their 
interests and provide them with production 
inputs at competitive prices, and with respect 
to diseases facing the poultry industry in 
Egypt, There are many diseases, such as 

Main topics - Issue No. 12
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Poultry industry is one of the main 
pillars of national economy for 
many countries in the region due to 
its important role in achieving food 
security. Increasing numbers of poultry 
projects with intensive production 
system has resulted in accumulation of 
vast amounts of waste which includes 
chicken manure, processing plants 
waste, cleaning and disinfection wastes 
and dead birds.

Serious warnings have been issued 
about poultry waste as one of the 
dangerous sources of environmental 
pollution because it threats public 
health and causes spread of various 
diseases transmitted to humans if is not 
properly handled and disposed.

The enormous quantities of waste 
produced annually from poultry 
projects are not economically treated 
in a perfect manner, where it was get 
rid of it in a primary ways harmful to 
the environment, and did not consider 
recycling technology as a result of 
lack of awareness of the importance of 
these waste and low investments in this 
regard.

The scarcity of natural resources get 
attention to benefit from poultry wastes 
for production of clean energy and 
conservation of the environment.

Developing poultry industry need 
to recycling these wastes using 
economically advanced technology.

Arab countries have shown growing 

interest regarding agricultural and 
poultry wastes in particular, and 
methods utilized to keep pace with the 
environmental requirements.

Dealing with poultry wastes should be 
on the grounds that they are a national 
wealth and resources and positive to 
environment, economy and society. 
It requires to maximize recycling 
it into other products contribute to 
the protection of environment from 
pollution preserving public health and 
reduce production costs and create job 
opportunities through new projects.

Examples of recent trends to take 
advantage of agricultural and poultry 
waste is the production of clean 
environmentally friendly energy such 
as biogas which used in production of 
electricity as well as the recycling of 
slaughtering and processing wastes, 
and production of organic fertilizer 
from poultry litters, in addition treating 
water from slaughtering and processing 
plants and converted it into arable 
water.

 To maximize the benefit from 
these wastes we should prepare 
skilled technical professionals and 
localizing modern techniques used in 
recycling operations. The obstacles 
related the high cost of collection 
and transportation of wastes from 
production sites to the recycling plants 
should be resolved.
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 اأعالف الدواجن الحم - بيا�ض
     حلــوم الدواجــن والبيــض مصــدر مــن مصــادر البروتــن رخيصــة الثمــن ذات القيمــة الغذائيــة العاليــة .. ســهلة الهضــم 

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

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

ــدودة. ــة مح ــرة زمني فت
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ــواد  ــن م ــًا م ــاف عاملي ــع األع ــرق تصني ــدث ط ــطة أح بواس
نباتيــة طبيعيــة ذات جــودة عاليــة متزنــة تفــي بإحتياجــات 
الطائــر لــكل مراحــل التربيــة والتســمن أوإنتــاج البيض ذات 
جــودة عاليــة باســتخدام أعــاف مكعبــة Pellets أو محببــة 
Crumbs أو بــودرة Mash مت تصنيعهــا بأضافــة األنزميات 
ــرام  ــع م ــاج مصن ــن إنت ــر لتكــون ســهلة الهضــم م وخمائ
ملكعبــات ومركــزات األعــاف طبقــا للمواصفــات العامليــة 
األمريكــي  القومــي  املجلــس  وتوصيــات 
للبحــوث، لتحقيــق وتلبيــة 
إحتياجــات مربــي الدواجن 
فــي  اكبــر  عائــد  وحتقيــق 

ــدودة. ــة مح ــرة زمني فت




