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اإفتتاحية العدد
وال زال العطـــاء يتوا�صـــل 

قرائنا الكرام..
أيام انقضت.. وأسابيع توالت.. وشهور تالحقت.. 
الدواجن  تربية  عالم  لمجلتنا  األول  العدد  انطالق  منذ 
في شهر يناير من العام 2015م، لقد مر عام والنجاح 
يتواصل والفكر يرتقي والصرح يعلو ويكبر، وها نحن قد 
أطفأنا الشمعة األولى من عمر مجلتنا الحبيبة، وال أملك 
مشاعري  إال  اللحظة...  بهذه  س��روري  عن  يعبر  شيئاً 
المتواضعة وبضع كلمات ترسم التهاني والتبريكات التي 

أبعثها إليكم عبر هذه السطور البسيطة.
أعداد   )6( أصدرنا  الماضي  العام  م��دار  وعلى   
بانتظام بمعدل عدد واحد كل شهرين واليوم وهلل الحمد 
وقد  الثاني  عامه  يلج  الذي  الجديد  العدد  أيديكم  بين 

حاولنا تطويره من حيث الشكل والمضمون. 
األح��الم  م��ن  الكثير  ولدينا  طريقنا  ب��دأن��ا  لقد 
كل  وم��ع  لتحقيقها  سعينا  التي  األه��داف  من  والعديد 

هدف يتحقق تولد معه أحالم وأهداف جديدة..
بدأنا العمل بروح تعشق التحدي ويملؤها الطموح 
أوال  التوفيق  بأن  راسخ  إيمان  ذلك  كل  وقبل  والتفاؤل 

وأخيرا من عند اهلل.
مجالت  رائ���دة  المجلة  ه��ذه  تصبح  أن  رؤي��ت��ن��ا 
مضافة  حقيقية  قيمة  توفر  التي  المهنية  ال��دواج��ن 
لقرائها وذلك من خالل جعل المجلة حقل للعلم نشارك 
المعرفة  براعم  أن  وال شك  والغرس  الزرع  فيه  جميعاً 
ستتفتح تباعا لنحصد جميعاً ثمارا يانعة تضفي مزيداً 
من التقدم والرقي لصناعة الدواجن في كافة المجاالت.
المجلة  هذه  نجعل  أن  اإلمكان  قدر  حاولنا  لقد 
الدواجن  بصناعة  المعنيين  جميع  بين  الوصل  حلقة 
من منتجين ومستثمرين وخبراء وفنين ومستهلكين في 
مختلف القطاعات المتعلقة بصناعة الدواجن وذلك من 
خالل نشر أحدث المقاالت العلمية في مختلف مجاالت 
الدواجن وكذلك تبادل الرؤى واألفكار وقد عمدنا أحيانا 
إلى نشر أكثر من مقال في نفس الموضوع باعتبار أن 

للحقيقة وجوه عديدة..
أردنا أن تكون هذه المجلة الملتقى األول للمهتمين 
خاللها  وم��ن  العربي  عالمنا  ف��ي  ال��دواج��ن  بصناعة 
والمسنا  الدواجن  صناعة  ومشاكل  قضايا  استعرضنا 
همومها وأبرزنا ما استطعنا من حلول غير تقليدية من 
خالل الخبرات الحقلية للكتاب والخبراء المشاركين في 

كتابة المقاالت بالمجلة.
اأحبائنا الكرام..

رغم اجتهادنا وما حققناه من نجاحات فال شك 
أن هناك بعض الهفوات التي سنسعى لتجنبها مستقبال 
والمالحظات من  اآلراء  بجميع  نرحب  ونحن  بإذن اهلل 

قبلكم والتي بال شك سوف تثري المجلة. 
فيه  بالتحديات وال وقت  مليء  أمامنا عام جديد 
سوف  أننا  نعدكم  الثقة  منحتمونا  قد  ومادمتم  للكسل 
شكال  المجلة  ه��ذه  لنطور  ممكنة  فرصة  ك��ل  نستغل 
ومضمونا بحيث تلبي كل احتياجاتكم ومتطلباتكم راجين 
أن يرافق التوفيق والسداد جميع خطواتنا نحو مستقبل 

أفضل بإذن اهلل.
وفي الختام ال ننسى أن نوجه وافر الشكر لكل من 
المجلة  وإيصال  إعداد  في  يشارك  أو  يساهم  أو  يعمل 
وعلى  إلينا،  القيمة  وتعليقاتكم  رسائلكم  ويوصل  إليكم 

المحبة نلتقي دائماً..
رقم اإليداع: 1436/2912 ردمد: 1658-6980
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الماضية  ال��ف��ت��رة  ش��ه��دت  وق���د 
تغذية  مجال  فى  كبيرا  علميا  تقدما 
ال����دواج����ن وط����رق ت��ج��ه��ي��ز ال��غ��ذاء 
األثر  له  كان  مما  وتخزينة  وتقديمة 
اإلنتاجية  الكفاءة  الكبير فى تحسين 
للطيور وأسهم فى تحقيق اإلفادة من 
يتم  والتى  كلفه  األق��ل  العالئق  نظام 
ذات  فيها  علفية  خامات  إستخدام 

مستوى جودة أقل.
ال��ح��اس��وب  ب���رام���ج  أن  وح��ي��ث 
فى  تستخدم  والتى  المتعددة  اآلل��ى 
تعتمد  التى  األع��الف  تراكيب  عمل 
أساسا على أسعار المكونات والمواد 
شيوعا  األكثر  أصبحت  والتى  الخام 
األعالف  تصنيع  مجال  فى  وإنتشارا 

ومركزات األعالف.
م���ن ه���ذا ال��م��ن��ط��ل��ق ف���إن سعر 
ال��م��ك��ون��ات ه��و ال��ع��ام��ل اإلق��ت��ص��ادى 
مكونات  إلختيار  والرئيسى  المحدد 

األعالف.
م��ادة  أو  علفى  م��ك��ون  وإلخ��ت��ي��ار 
التحليل  يعرف  أن  يحتم  خام جديدة 
إلى  إنطباعا  بعطى  فهذا  له  الكامل 

مايساويه من قيمة سعرية.
وهذا ما يحتاج غالبا إلى شخص 
الحاسوب  برامج  فى  الثقافة  رفيع 

.)Sophisticated Programs( اآللى
األساسيات  بعض  هناك  يوجد 
اإلق��ت��ص��ادي��ة ال��ض��روري��ة وح��ي��ث أن 

البروتين والطاقة هما العوامل األهم 
 Major Nutrient( األس��ع��ار  تحديد  فى 
Cost( وحيث أن المقارنة اإلقتصادية 

عدديا تأخذ نسبة تصل إلى 
85-90%م��������ن اإلح���ت���م���االت أو 
معرفة القيمة اإلقتصادية ومن خالل 
عمل  يمكن  الحسابية  العالقة  ه��ذه 
المواد  من   %90—85 السعرى  الحكم 

الخام المستخدمة فى العالئق.
هناك  يكون  أن  نتذكر  أن  ويجب 
م��ق��ارن��ة ب��ي��ن ال��س��ع��ر اإلق��ت��ص��ادى 
المحدد وسعر السوق وذلك بالرجوع 
لباقى عناصر التحليل فإذا كان سعر 
اإلقتصادى  السعر  م��ن  أق��ل  ال��س��وق 

لكان القرار بالشراء أكثر سهولة.

العامل اإلقتصادى المحدد 
لسعر مكونات األعالف

كان اإلتجاه السائد فى تكوين أعالف الدواجن وال زال الوصول إلى أعلى وزن وذلك بالنسبة لدجاج اللحم من خالل 
أحسن معامل تحويل غذائى ثم تطور األمر ليدخل معيار العالئق األقل كلفة )Least Cost Formulation( لتحقيق 

أحسن كفاءة تحويلية بأقل كلفة.
وفى الواقع فإن الوصول إلى أرخص التركيبات العلفية التى تقترن بأحسن كفاءة تحويل للغذاء تقترن دائما بعدم 
إمكان تعدى الحدود القصوى والحدود الدنيا للعناصر الغذائية وبالتالى توجد حاجة إلدخال نوع من المرونة بالنسبة 
للمواصفات الخاصة بتكوين األعالف لتأخذ فى إعتبارها التداخالت بين العناصر الغذائية خصوصا الطاقة والبروتين 
وكذا نوعية األحماض األمينية ومدى كفاءة اإلستفادة منها تحت ظروف الكلفة األقل وبالتالى زيادة ربحية العملية 

اإلنتاجية.

م. مسعد احلبشي
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كما أنه يجب أن نتنبه ونتذكر أن 
دائم  تغير  فى  والصويا  الذرة  أسعار 
فى هذه الحالة يجب حساب القيمة 

الحسابية
مرة  ك��ل  ف��ى  مستقر   )X&Y( ل��   
يتغير فيها أحدهما أو كالهما ولكن 
ه���ذا ال��س��ع��ر ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ح��س��اب 
بعد  واآلن  فقط  والطاقة  البروتين 
يمكن  اآللية  الحواسيب  علوم  تطور 
عمل  وك��ذا  وتحديدة  السعر  مقارنة 

التوليفات المختلفة عن طريقها.
وحيث أن الذرة )Corn( وكسب فول 
غالبا  تمثل   )Soya bean Meal( الصويا 
المصادر الرئيسية للطاقه والبروتين 
فى عالئق الدواجن فمن هذا المنطلق 
تستخدم المقارنة وتحديد أسعار أى 
مكون فى العالئق لذلك يجب معرفة 
السعر الحالى للذرة وكذا كسب فول 
الصويا وكذا النسبة المئوية للبروتين 
منهما  لكل  الطاقة  س��ع��رات  وع���دد 
قيمة  تحديد  ف��ى  للمساعدة  وذل��ك 
أى مكون على حيث أن هذه المقارنه 

تنبىء بالسعر السوقى لهذا المكون
 )Market Price of the ingredient( 

ولإلجابة على هذا السؤال يمكن 
إعتماد التفسير التالى: 

إذا كانت الذرة تحتوى على %8.6 
وتعطى   )Crude Protein( خ��ام  برتين 
 ME( ممثلة  كالورى طاقة  كيلو   3300
Metabolic Enerjy( لكل كيلو جرام وعلى 

ذلك:
فإن واحد طن من الذرة يعطى 86  	•
كيلو جرام من البروتين باإلضافة 
 1000  × كالورى  كيلو   300 إل��ى 
كيلو جرام أو 3300 ميجا كالورى 

من الطاقة
ك��ان��ت كسبة ف��ول  وب��ال��م��ث��ل إذا  	 	•
 )%48( على  المحتوى  ال��ص��وي��ا 
ممثلة  وط���اق���ة  خ����ام  ب���روت���ي���ن 

 )Mcal( 2550ميجا كالورى
وعلى سبيل اإلفتراض إن السعر  	•
للطن   $150 ل���ل���ذرة  ال��س��وق��ى 
 )%48( للصويا  السوقى  والسعر 

300$للطن
على ذلك يكون: 	•

 $150 = 3300Y + 86X  -1
 $300 = 2550Y + 480X  -2

وذلك عند X = كلفة 1 كيلو جرام 
بروتين.

كيلو   1000 ك��ل��ف��ة   =  Y وع��ن��د 
كالورى(  ميجا   1( أو  طاقة  ك��ال��ورى 
 )1( رق��م  الحسابية  المعادلة  وم��ن 
يمكن حساب قيمة X وذلك بمعلومية 
 330 0Y-150 = X :وعلى ذلك تكون Y

 X 86 وإذا قمنا بالتعويض عن قيمة ÷
فى معادلة رقم )2( يكون:

 0Y-150(  +2550  Y  =  300  
330( 480 ÷ 86 ومن هذه المعادلة 

يمكن إستخراج قيمة 

Y والتى تساوى 0.03385 $

وهذه كلفة 1000 كيلو كالورى
 أو )1( ميجا كلورى.

ومن هذه المعادلة يمكن إستبدال 
وذلك   )1( رقم  المعادلة  فى   Y قيمة 

بحساب قيمة X كما يلى:
 86 X + 3300 × 0.03385 = 150

ومن ذلك تكون قيمة 

$0.4453 = X

وهى كلفة 1 كيلو جرام بروتين.
قد  نكون  المعادلتين  ه��ذه  وم��ن 
 Relative( حصلنا على العالقة التكلفية
cost( بين الطاقة والبروتين فى الذرة 

ثم تكون هناك  والصويا )48%( ومن 
السعرية  القيمة  على  الحكم  إمكانية 
آخر  علفى  م��ك��ون  ألى  اإلق��ت��ص��ادي��ة 
المثال  يلى  فيما  سبق  ما  ولتوضيح 

التالى:
العالئق  فى  القمح  استخدم  إذا 
للطن   $180 ل��ه  ال��م��ح��دد  وال��س��ع��ر 
القمح  أن  ال��م��ع��روف  فمن  ال��واح��د 
يحتوى على 13% بروتين و3150كيلو 

كالورى
نحصل  السابقة  ال��ع��الق��ة  وم��ن 

على:
 57.89= 0.4453 ×130

+ 
 106.63 = 0.3385×3150

بجمع الناتج 164.52 $

وب����ذل����ك ي���ك���ون س���ع���ر ال��ق��م��ح 
164.52 $ عند سعر الذرة $150/

طن والصويا48% 300$/طن
وفى هذه الحالة يكون سعر القمح 
 $164.52 عن  يزيد  ال  اإلقتصادى 
 $180 السعر  يكون  وتطبيقيا  للطن 

غير إقتصادى 
وإذ أننا نوضح أنه ال يمكننا سوى 
اآللية  الحواسيب  أن  على  التأكيد 
إتخاذ  فى  للمساعدة  أداة  إال  ماهى 
عليها  نعتمد  أن  نستطيع  وال  القرار 

كصانع للقرار.
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ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ت��ت��زاي��د فيه 
المستخدمة   Grains الحبوب  أسعار 
عمليات  تواجه  الدواجن،  تغذية  في 
ح��ي��وان��ي��ة صحية  م��ن��ت��ج��ات  إن���ت���اج 
مناسبة  بأسعار  عالية  ج��ودة  وذات 
كبيراً في السنوات  للمستهلك تحدياً 
األخيرة بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج 
أكثر  األع����الف  أس��ع��ار  تمثل  ح��ي��ث 
لإلنتاج.  الكلية  التكلفة  من   %40 من 
والمختصون  الباحثون  اتجه  لذلك 
علفية  بدائل  للبحث عن  التغذية  في 
على  التكلفة  لتقليل  تقليدية  غير 
ضمن  ومن  معاً،  والمستهلك  المنتج 
الثانوية  النواتج  من  االستفادة  ذلك 

 Distillers الحبوب  تقطير  لعمليات 
.Grains

خملفات ت�صنيع الذرة ال�صفراء

ال���ذرة  تصنيع  منتجات  دخ��ل��ت 
الصناعات  من  العديد  في  الصفراء 
فدخلت  ال��غ��ذائ��ي��ة،  وغ��ي��ر  الغذائية 
النشا  تستعمل  التي  الصناعات  في 
والديكسترينات  السكرية  والمنتجات 
واالص����م����اغ ب���اإلض���اف���ة إل����ى إن��ت��اج 
والكحول  )االيثانول(  الحيوي  الوقود 
وبقية  الطبي  المخصص لالستخدام 
استغلت  كما  ال��ص��ي��دالن��ي��ة،  ال��م��واد 
بعد  المتبقية  وال���م���واد  ال��م��ك��ون��ات 

علفية  م���واد  لتصبح  ال���ذرة  تصنيع 
تدخل في تغذية الحيوان فسميت هذه 
Co-( المواد بالمواد المرافقة للذرة
اسم  عليها  يطلق  ول��م   )products
 )By- products( صناعية  مخلفات 
ألهمية هذه المواد العرضية وللقيمة 

الغذائية التي تحويها.

 Distillers المقطرة  ال��ح��ب��وب 
:)Grains )DG

تنتج  ال��ت��ي  العلفية  ال��م��واد  ه��ي 
ع��ن ع��م��ل��ي��ات إزال����ة ال��ن��ش��ا بغرض 
كوقود  المستخدم  االي��ث��ان��ول  إن��ت��اج 
حيوي،حيث تتركز المتبقيات من هذه 

 استخدام حبوب الذرة المقطرة 
الجافة مع الذوائب في تغذية الدواجن
Use of Distillers Dried Grains with Solubles(DDGS) in Poultry Feeding

والبرازيل  العالم ومنها أمريكا  العديد من دول  الدواجن في  إنتاج  العالية في  الكفاءة  تعزى 
على سبيل المثال إلى الكميات الوفيرة من الذرة الصفراء والحنطة وكسبة فول الصويا. فمنذ 
الذرة  توليفات مناسبة من  إلى اعتماد  الدواجن  المختصون في تغذية  عقود سابقة يوصي 
الصفراء وكسبة فول الصويا مع إضافات محددة من األحماض األمينية )باألخص الميثيونين 
والفيتامينات والمعادن ومنها يمكن تصنيع عالئق اقتصادية وذات كفاءة عالية  والاليسين( 

يمكن اعتمادها في مختلف المراحل العمرية واإلنتاجية للدواجن

د. عز الدين ادم بابكر
أستاذ مشارك تغذية الحيوان، أخصائي تغذية الحيوان، إدارة الثروة الحيوانية، وزارة الزراعة، الرياض 11195
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أضعاف  ثالثة  حوالي  إلى  العمليات 
تشمل  ال����ذرة،  ح��ب��وب  ف��ي  معدلها 
بعد  البكتيريا  مخلفات  المتبقيات 
تعمل  التي  وه��ي  الخمائر  التخمير، 
خاصة  الفيتامينات  كمية  زيادة  على 
وتجعلها  )ب(  فيتامين  م��ج��م��وع��ة 

.Available متاحة
طــــرق تــخــمــر احلـــبـــوب واملــــواد 

املرافقة لها:

الطريقــة اجلافـــة:

 وهي السائدة في أمريكا وأوربا 
إنتاج  هو  األول  هدفها  يكون  والتي 
الوقود الحيوي )االيثانول( من خالل 
ال��م��واد  ف��أن  ل��ذا  التخمير  عمليات 
المتخلفة منها تكون ذات قيم غذائية 
المقطرة  الذوائب  تمثل  والتي  عالية 

والمجففة وينتج عنها:
ال���ح���ب���وب ال���ج���اف���ة ال��م��ق��ط��رة   •
 Distillers Dried Grains

.(DDG)
ال��ذوائ��ب  م��ع  المقطرة  الحبوب   •
 DDGS Distillers Dried

 Grains with Solubles
ال���ح���ب���وب ال���رط���ب���ة ال��م��ق��ط��رة   •
 Distillers Wet Grains(

.)DWG
المجففة  ال��م��ق��ط��رة  ال���ذوائ���ب   •
 Distillers Dried Solubles

.(DDS)

الطريقة الرطبة:

 وهي الطريقة المعتمدة في إنتاج 
وبالتالي  والزيت  والدكسترين  النشا 

فالمرافقات لإلنتاج ستكون هي:
 Corn ال������ذرة  ق��ل��وت��ي��ن  ك��س��ب��ة   •

.Gluten Meal
 Corn Gluten علف قلوتين الذرة  •

.Feed
 Corn Germ ال��ذرة  أجنة  كسبة   •

.Meal
.Corn Oil زيت الذرة  •

القيمة الغذائية للحبوب املقطرة:

تحتوي الحبوب المقطرة المجففة 

 DDGS Distillers ال���ذوائ���ب  م��ع 
Dried Grains with Solubles على 
 Crude نسبة جيدة من البروتين الخام
Protein (CP) تتراوح بين %30-27، 
ومابين 11-15% دهون Fats وحوالي 
أنها  كما   ،Fibers األل��ي��اف  م��ن   %9
تتميز بأسعارها المناسبة والمنافسة 
مقارنة مع أسعار األعالف التقليدية 
المستخدمة   Conventional Feeds
في عالئق الدواجن وفيما يلي نعرض 
 )1 )ج��دول  لها  الكيميائي  التركيب 
لحبوب  الغذائية  العناصر  وم��ع��دل 
الذوائب  مع  الجافة  المقطرة  ال��ذرة 

)جدول 2(:

جدول )1(

% من المادة الجافة DMالعنصر الغذائي
Ca 27-30البروتين الخام

Fat 8,2-11,7الدهون
CP 0,10-0,15الكالسيوم

P 0,43- 0,83الفسفور
جدول )2(:

المدىالمعدلالعنصر الغذائي
DM 87,3- 80,392,4%المادة الجافة
CP 29,7- 30,932,9%البروتين الخام

FAT 8,8- 10,712,4%الدهون
CF 5,4—7.210,4%األلياف
Ash 3-69,8%الرماد

الطاقة الممثلة )التمثيلية(
Metabolisable Energy

3895
كيلو كالوري/كجم

4045 -3504
كيلوكالوري/كجم

Lysine0,63- 0,91,06%الاليسين
P 0,52- 0,750,99%الفسفور
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القيمة  على  ال��م��ؤث��رة  ال��ع��وام��ل 
الغذائية والتركيب الكيميائي للحبوب 

المقطرة:

نوع احلبوب امل�صتخدمة:

توجد فروقات جوهرية بين أنواع 
في  المستخدمة  المختلفة  الحبوب 
على  ب��ن��اءاً  وذل��ك  التقطير  عمليات 
لذلك،  ومثال  المختلفة  خصائصها 
القمح فان نسبة  في حالة استخدام 
التقطير  من  المتبقي  في  البروتين 
تزيد وتنقص تبعا لذلك نسبة الدهن، 
فان  ال���ذرة  استخدام  حالة  ف��ي  أم��ا 
نسبة  وتزيد  تنقص  البروتين  نسبة 

الدهون.

طريقة التقطر امل�صتخدمة:

التي  الخطوات  كل  بها  ويقصد 
تتم حتى إكمال عملية تقطير الحبوب 
طريقة  التجفيف،  طق  ذلك  في  بما 
التقطيع، باإلضافة إلى درجة الحرارة 

المستخدمة.
كمية الذوائب امل�صافة:

ع���ن���د زي�������ادة ك��م��ي��ة ال����ذوائ����ب 
البروتين  نسبة  تنخفض   Solubles
 Protein التحطم  زيادة درجة  بسبب 
لذلك  تبعاً  فتزيد   Degradation
نسبة الرماد وهو مؤشر لتدني جودة 
كعلف  استخدامه  حالة  في  المنتج 

خاصة للدواجن.

لون املنتج:

يتراوح لون المنتج عقب التقطير 
ما بين اللون الذهبي الفاتح إلي اللون 
الذهبي  اللون  يشير  حيث  األسمر، 
بروتيني  محتوى  وج��ود  إل��ى  الفاتح 
من  ع��دد  على  يحتوى  وج��ي��د  ع��ال��ي 
تحتاجها  ال��ت��ي  األمينية  األح��م��اض 
الدواجن، بينما يشير اللون األسمر أو 
الغامق إلى وجود ارتباط بين البروتين 
الخام CP وألياف المنظف الحمضية 
Acid Detergent Fiber )ADF( مما 
يؤثر على نوعية البروتين ويجعله غير 
غذائي  كعنصر  منه  لالستفادة  متاح 
ي��ع��زى ظهور  م��ا  وغ��ال��ب��ا  العلف  ف��ي 
اللون الغامق إلى تعرض الحبوب أثناء 
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اللون الأ�صفر الذهبي ي�صار له بالرقم )1( باعتباره ي�صنف في الدرجة الأولى
اللون الغامق ي�صار له بالرقم )5( ي�صنف الأ�صواأ في الدرجة الخام�صة

التقطير إلى درجة حرارة عالية.
مميزات ا�صتخدام احلبوب املقطرة 
تغذية  يف  الــذوائــب  مــع  اجلــافــة 
 Advantages of DDGS الدواجن

:as Poultry Feeds
مصدر جيد وغير مكلف للطاقة   •

والبروتين.
مصدر جيد للفسفور.  •

الزانثوفيل م���ادة  ع��ل��ى  ت��ح��ت��وي   •
Xanthophylls التي تحسن لون 

صفار البيض ولون الجلد.
الذهبي  ال��ل��ون  اخ��ت��ي��ار  يفضل   •
من  محتواها  الن  منها  ال��ف��ات��ح 

األحماض األمينية يكون عالياً.
غير محدد لعامل  تعتبر مصدراً   •

 Un-identified Growth Factor
حيث  النمو  تحسين  على  يعمل 
إضافة  عند  انه  دراس��ة  أظهرت 
5% من الحبوب المقطرة الجافة 
خلطة  إلى   DDGS الذوائب  مع 
دواجن فقد أدى ذلك إلى تحسين 
النمو بنسبة تتراوح بين %32-17 
وزادت  البيض  إنتاج  تحسن  كما 

نسبة فقسه.
مستساغ.  •

ـــوب  عــــيــــوب ا�ـــصـــتـــخـــدام احلـــب
ــرة اجلـــافـــة مـــع الـــذوائـــب ــط ــق امل

 Disadvantages of DDGS as

:Poultry Feed
الطاقة التي تحتويها تعادل %84   •

من الطاقة الموجودة في الذرة.
ذات  األن��واع  في  البروتين  نوعية   •
ت��ك��ون منخفضة  األس��م��ر  ال��ل��ون 

القيمة الغذائية.
•  تفاوت تركيز األحماض األمينية 
المختلفة بها ومثال لذلك تحتاج 

إض���اف���ة ال��الي��س��ي��ن،االرج��ن��ي��ن 
والتربتوفان.

نسبة  على  تحتوى  األن��واع  بعض   •
عالية من الصوديوم.

من  ال��م��ق��ط��رة  ال��ح��ب��وب  تعتبر   •
المصادر العلفية النظيفة )خالية 
من السموم الفطرية( ولكن اذا تم 
بالسموم  ملوثة  حبوب  استخدام 
الفطرية Mycotoxin فان نواتج 
ومتبقيات الحبوب المقطرة منها 
السموم  نسبة  فيها  تتضاعف 
ال��ف��ط��ري��ة إل���ى ث��الث��ة أض��ع��اف 
التركيز الموجود في الحبوب قبل 
التأكد  من  البد  لذلك  التقطير، 
من خلو الحبوب المعدة للتقطير 
وإال  تماماً  الفطرية  السموم  من 

يمنع استخدامها كعلف.
في  الكبريتيك  استخدام حامض   •
ربما  التخمير  خ��زان��ات  تنظيف 

الكبريت  نسبة  زي��ادة  إل��ى  ي��ؤدي 
يزيد  مما  التخمير  متبقيات  في 
نسبته عن الحد المسموح به في 

العليقة.

امل�صادر واملراجع:
ال��ع��ب��اس.  ح��س��ن  م��ح��م��د  أ.د.   •
ال���ب���دائ���ل ال��ع��ل��ف��ي��ة ف���ي ت��غ��ذي��ة 
خفض  ف��ي  وإسهامها  ال��دواج��ن 

تكلفة اإلنتاج. 
 El Boushy.A.R.Y and van der  •
 Poel,A.F.B. 1994. Poultry Feed

 from Waste: Processing and use;

.London ,Chapman and Hall

 Richert,B. 2012.Alternative feed  •
 ingredients, Real options or just a

.nice idea



10
العدد السابع

في  العلمية  التقنية  تطور  ومع 
المنتجين  أن  إال  ال��دج��اج،  غ��ذاء 
المعايير  على  يحافظون  ظلوا 
الصحية والغذائية؛ ففي األونة 
المصادر  إيقاف  تم  األخيرة 
الدواجن  لعالئق  الحيوانية 
وتعاميم  قوانين  وف��رض��ت 
ص���ارم���ة ع��ل��ى اس��ت��ع��م��ال 
اإلض����اف����ات ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
لذلك  نتيجة  ل��أع��الف؛ 
ص����ار غ�����ذاء ال���دج���اج ال 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ه��رم��ون��ات 
بل  ح��ي��وي��ة،  م���ض���ادات  أو 
النباتية،  يتكون من الحبوب 
وفيتامينات،  والبروتينات، 
إلى  إض��اف��ة  معدنية  وأم���الح 

المياه العذبة. 
ي��ح��دد ن���وع غ����ذاء ال��دج��اج 
البيض  ف��ي  الصفار  أو  المح  ل��ون 

على  معتمدا  الغذاء  يكون  فعندما 
شاحباً،  أصفَر  المح  يكون  القمح 
ويكون لونه أصفَر غامقاً إذا تغّذت 
الفصة  أو  ال����ذرة  ع��ل��ى  ال��دج��اج��ة 
البيضة  حجم  ويزيد  )األلفا-ألفا(، 

كلما تقدمت الدجاجة في العمر.
ولسالمة البيض، يجب أن يتبع 
المنتجون أعلى المقاييس والبرامج 
سليم،  ب��ي��ض  إن��ت��اج  تضمن  ال��ت��ي 
إن  ويجب  عالية  جودة  وذي  نظيف 
من  للتأكد  دوري��اً  ال��م��زارع  تفحص 

اتباع الضوابط واألنظمة.
للبيع  ال��م��ع��د  ال��ب��ي��ض  يُ��ص��ّن��ف 
حسب الوزن، ومن الممكن أن ال يكون 
واحدة  كرتونة  في  الموجود  البيض 
من نفس الحجم، ولكنه بالتأكيد يقع 

ضمن نطاق وزن محدد.
يحفظ  وف�����رزه،  تصنيفه  ب��ع��د 

تبدأ الدجاجة في وضع البيض في األسبوع التاسع عشر من عمرها، وتكون البيضة مزدوجة 
المح أو الصفار أكثر ما تكون في الدجاجات الشابة التي لم تكتمل توقيت دوراتها اإلنتاجية. 

وغني عن القول أن وفرة اإلنتاج مرهونة بالحالة الصحية الجيدة للدجاج.
تطور إنتاج الدجاج من البيض تطورا ملحوظا؛ إذ أنه في العام1945 كان متوسط إنتاج 
الدجاجة الواحدة 151 بيضة في السنة, بينما نجد اآلن أن متوسط اإلنتاج قد فاق 

الثالثمائة بيضة في الدورة اإلنتاجية للدجاجة الواحدة.

بيض المائدة: القيمة الغذائية 
وكيف نحافظ عليها؟

د. عماد جعفر �صامل
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البيض في الكرتون بحيث يكون الطرف 
الكبير لأعلى حتى يحفظ الجزء الفارغ 
في البيضة المخصص لتبادل الغازات 
في مكانه الصحيح ويكون الصفار في 
الوسط. ولكي يحتفظ البيض بالجودة 
 )Grade A quality(من الدرجة األولى
من  يوماً   35 خ��الل  يستعمل  أن  يجب 

إنتاجه.
ن ال��ب��ي��ض ب��ع��د وص��ول��ه من  يُ��خ��زَّ
وللحصول  أي��ام؛   7-4 لمدة  المزرعة 
 Grade( عالية  ج��ودة  ذي  بيض  على 
الذي  البيض  ش��راء  يجب  وط��ازج   )A
يكون محفوظا مبرداً وله قشرة سليمة، 

نظيفة وبيضاوية الشكل.
البيض  منتجي  بعض  ي��ط��رح  ق��د 
ب��ي��ض��اً ب��م��واص��ف��ات خ��اص��ة إلع��ط��اء 
لالختيار،  واسعة  خيارات  المستهلكين 

في  قلياًل  يختلف  ق��د  البيض  وه���ذا 
ي  ُغذِّ دجاج  من  وينتج  الغذائية  القيمة 

أو ُربِّي بطريقة خاصة، ومن أنواعه:
أوميغا-3  بالدهون  المعزز  البيض 
ال���م���ع���زز  ال���ب���ي���ض   )Omega-3(
بالفيتامينات. البيض النباتي )منتج من 
دجاج تغذيته نباتية 100(. البيض فائق 
بيض  الحرة.  الحظائر  بيض  الجودة. 

المراعي الحرة )الدجاج الطليق(.
كيفية التعامل مع البي�ض يف املنزل:

من الممكن أن يجمد البيض ولكن 
بدون قشرة وفيما بعد يذاب بتركه طول 
الليل في المبرد أو تحت الماء الجاري.
يجب استعمال الصفار أو البياض فور 
تجميد  وأساليب  طرق  وإليك  ذوبانه. 

البيض: 

البيض الكامل: يخفق حتى يتمازج   .1
ثم يسكب في وعاء التجميد وعليه 
ثم  والتاريخ  البيض  بعدد  ديباجة 

يجمد.
بياض البيض: أكسر وأفصل البيض   .2
الواحدة تلو األخرى وتأكد من عدم 
امتزاج الصفار في البياض، أسكب 
وعليها  التجميد  آنية  في  البياض 
ولسرعة  والتاريخ.  العدد  ديباجية 
ال��ت��ذوي��ب وس��ه��ول��ة ال��ق��ي��اس، أوالً 
جّمد كل بياض في صينية مكعبات 
الثلج، ثم انقله إلى وعاء التجميد.

الصفار )المح(: يحتاج إلى معالجة   .3
الجيالتينية  طبيعته  ألن  خ��اص��ة 
عند  ه��الل��ي��اً  أو  ك��ث��ي��ف��اً  ت��ج��ع��ل��ه 
التجميد، ولو جمد كما هو يصبح 
للتغلب  األطباق.  لعمل  غير صالح 

جدول يبني االأوزان املختلفة لبي�ض الدجاج

الحجم
صغير جداً 
)Pee wee(

صغير
)Small(

متوسط
)Medium(

كبير
)Large(

كبير جداً
)Extra Large(

جامبو
)Jambo(

الوزن )يشمل القشرة(
70جم أو أكثر68جم على األقل56جم على األقل49جم على األقل42جم على األقلأقل من 42جم
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على هذه المشكلة يخفق في 8/1 
الستعماله  الملح  من  شاي  ملعقة 
في األطباق العامة وملعقة ونصف 
لكل  ال���ذرة  عصير  أو  السكر  م��ن 
رب��ع ك��وب م��ن الصفار )ح��وال��ي 4 
صفارات( الستعماله في الحلويات 

والخبائز.
حقائق غذائية عن البي�ض:

)حجم  ال��واح��دة  البيضة  تحتوي 
50جم( على العناصر الغذائية اآلتية:

النسبة من الكمية
الكمية اليومية 

الموصى بها
كيلو   71 ال��ط��اق��ة 

كالوري
الدهون 5جم %8
المشبعة 1.5جم

غير  ال���م���ت���ع���ددة 
المشبعة 80جم

األح�����ادي�����ة غ��ي��ر 
المشبعة 2جم

ال�����ك�����س�����ت�����رول 
190جم

ال�������ص�������ودي�������وم 
55مجم %

%2

ال��ك��ارب��وه��ي��درات 
0.5جم

البروتين 6جم
فيتامين د 8%فيتامين - أ %8

ب12  ف��ي��ت��ام��ي��ن 
%29

فيتامين ب-6 
%2

حم�ض فيتامين ه %9
البانتوثينك 

٪15

مهمان  وال��زي��ام��زان��ث��ي��ن:  الليوتين   .1
لتأمين سالمة النظر.

2. الكولين: ويلعب دورا مهما في تكوين 
وعمل المخ. وبتناول بيضة واحدة 
احتياجاتك  نصف  على  تحصل 

اليومية من الكولين.
البي�ض م�صدر للربوتني عايل اجلودة:

نوعاً  عشرين  من  البروتين  يتكون 
منها  تسعة  األم��ي��ن��ي��ة  األح��م��اض  م��ن 
أن  الجسم  يستطيع  وال  أساسية  تعد 
يصنعها، لذلك البد من الحصول عليها 
من الغذاء، والبيض يحتوي على كل هذه 

األحماض األمينية األساسية التسعة.
الغذائية  القيمة  في  فرق  يوجد  ال 
البني.  والبيض  األب��ي��ض  البيض  بين 
القليلة  األطعمة  من  واحد  هو  البيض 
التي تحتوي طبيعيا على فايتمين - د.

كلية  ف��ي  أج��ري��ت  دراس��ت��ه  أثبتت 
أنه  ه��ارف��ارد  بجامعة  العامة  الصحة 
البيض  تناول  بين  مهم  رابط  يوجد  ال 
اللطخات  القلب.  بأمراض  واإلص��اب��ة 
ال��دم��وي��ة ال��ت��ي ق��د ت��وج��د ف��ي صفار 
مخصبة  البيضة  أن  تعني  ال  البيض 
ناتجة عن تمزق وعاء  تالفة،بل هي  أو 
دموي أثناء تكوين البيضة ويمكن إزالتها 

برأس السكين.
اس��ت��ه��الك  إن  أوض���ح���ت دراس�����ة 
للبيض  ال��م��راه��ق��ة  س��ن  ف��ي  الفتيات 
تعرضهن  نسبة  من  يقلل  والخضروات 

لإلصابة بسرطان الثدي.
وف��ي دراس���ة أخ���رى أج��ري��ت على 
والعاملين  الممرضين  م��ن   117000
مستوى  أن  تبين  الصحي  الحقل  في 
يتناولون  للذين  ال��دم  في  الكولسترول 
ال  األسبوع  واح��دة في  بيضة  أق��ل من 
يختلف كثيرا عن أولئك الذين يتناولون 

أكثر من بيضة واحدة يوميا.
أظهرت الدراسات العلمية الواقعية 
خالل  م��ن  المتناول  الكولسترول  أن 
كولسترول  على  قليل  تأثير  له  الطعام 

حد  حتى  البيض  استهالك  وأن  ال��دم 
تأثير  ل��ه  ل��ي��س  ي��وم��ي��اً  واح����دة  بيضة 
القلب  أمراض  مخاطر  على  محسوس 
عند األش��خ��اص األص��ح��اء.وب��ن��اًء على 
أمراً  يوميا  بيضة  تناول  أن  نجد  ذلك، 
مقبوالً لعدد كبير من الناس، ولكن ليس 

كل الناس.
ال���ب���ي���ض م���ص���در غ����ذائ����ي غ��ن��ي 
وكذلك  العالية  الجودة  ذي  بالبروتين 

الفيتامينات واألمالح المعدنية.
أث��ب��ت��ت األب����ح����اث ال��ح��دي��ث��ة أن 
مستهلكي البيض يحظون بغذاء يحتوي 
أكثر من  على عناصر غذائية أساسية 

الذين ال يأكلون البيض.
ل��ل��ب��ي��ض أي���ض���اً ص��ف��ات م��رغ��وب��ة 
أنه:  منها  الغذائية  فوائده  إلى  إضافة 
التحضير،  وس��ري��ع  وم��ري��ح،  رخ��ي��ص، 
وسهل المضغ، ويلعب دورا أساسيا في 

الكثير من األطباق.
إطعام  الممكن  من  ص��ار  وأخ��ي��را، 
الدجاج طعاماً خاصاً بغرض الحصول 
معينة؛  غذائية  بمواصفات  بيض  على 
فنجد األن في األسواق بيضاً ذا محتوًى 
عالياً من الدهون المعروفة باوميغا-3 

)Omega-3( وفيتامين ه.
ويجهز  ال��ب��ي��ض  يحمل  أن  ي��ج��ب 
من  خ��ل��وه  نضمن  ح��ت��ى  ت��ام��ة  بعناية 
في  دائماً  تخزينه  ويجب  الميكروبات، 
أكله  ويتفادى  جيداً  ويطبخ  الثالجات 

نيئاً أو غير ناضج.
املراجع:

1. CanadianEgg Marketing Agency.
2. Adolescent diet and risk of breast cancer.
A Lindsay Frazier 1, 2, Catherine Tomeo 

Ryan 2, Helaine Rockett2, Walter C 
Willett2, 3, 4, and Graham A Colditz2, 4.

3. Are the Current Dietary Guidelines 
Regarding Egg Consumption 
Appropriate?

Kristin L. Herron1 and Maria Luz 
Fernandez2.

Department of Nutritional Sciences, 
University of Connecticut, Storrs, CT 
0626.
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ما هو القل�ض Moulting ؟

عملية  ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ق��ل��ش 
تبديل  فيها  يتم  طبيعية  بيولوجية 
ال���ري���ش ال���ق���دي���م ب���آخ���ر ج��دي��د، 
نمو  عمليتي  أن  بالذكر  والجدير 
ال��ج��دي��د وس��ق��وط الريش  ال��ري��ش 
حيث  متالزمتان  عمليتان  القديم 
الريشة القديمة إال عند  ال تسقط 
الريشة  بواسطة  إزاحتها  ح��دوث 
الجديدة النامية، وال يقتصر القلش 
وفقط  القديم  الريش  سقوط  على 
ولكن يصاحبه سقوط أجزاء أخرى 
من الطبقة القرنية لكل من البشرة 
بعض  وفي  والحراشيف  والمخالب 
أيضاً  يحدث سقوط  الطيور  أن��واع 

للصفائح القرنية للمنقار. 

)اأ( اأنواع القل�ض

هناك نوعان من القلش هما:

 Natural moulting 1( القل�ض الطبيعي(

القلش  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يشمل 
على كل مما يأتي:

ال��ب��ل��وغ  )ق��ل��ش  األول  ال��ق��ل��ش  أ. 
 Juvenile ال���م���راه���ق���ة(  أو 
الذي  القلش  وهو   :moulting
ف���ي ح��ي��اة  م���رة  ي��ح��دث ألول 
ويحدث  الفقس  منذ  ال��ط��ائ��ر 
مع  ال��ب��دارى  لريش  تبديل  فيه 
وصول الطائر إلى عمر النضج 
محله  ليحل  وذل���ك  الجنسي 

ريش البلوغ.
 Periodical ال����دورى  القلش  ب. 
الذي  القلش  وهو   :moulting
ي��ح��دث ب��ص��ورة دوري����ة ط��وال 
فترة حياة الطائر البالغ وعادة 
بصورة سنوية حيث  يحدث  ما 
بفصل  مرتبطاً  يكون  ما  غالباً 

معين من فصول السنة.

فسيولوجيا 
القلش 

)تبديل الريش( 
في الطيور 

فالريش  الجسم،  مناطق  من  القليل  عدا  فيما  بالريش  الطيور  جلد  يغطي 
يكسو سطح الجسم ويعطى الجسم شكله العام، وتسمي العملية البيولوجية 
الطبيعية التي يتم فيها تبديل الريش القديم بآخر جديد باسم عملية القلش؛ 
لذلك فإن القلش في الطيور يشبه عملية االنسالخ التي تحدث في الحشرات، 
كل  جهود  تضافر  أهمية  لنا  يكشف  للقلش  الفسيولوجية  النواحي  فهم  إن 
أجهزة الجسم لكي تتم هذه العملية علي الوجه األكمل، إن فقد الطائر البالغ 
لريشه يعني توقفه عن إنتاج البيض ولهذا أصبحت برامج القلش اإلجباري 
تتم في الكثير من المناطق بهدف الحصول علي موسم ثان من اإلنتاج وذلك 

عند االحتفاظ بالقطيع لسنة إنتاجية إضافية.

أ.د./ طارق أمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن 

كلية الزراعة والطب البيطري، 
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
tarkamin@gmail.com
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 Forced االإجــبــاري  القل�ض   )2(

 moulting

عن  اإلج���ب���اري  ال��ق��ل��ش  يختلف 
هو  المربى  أن  في  الطبيعي  القلش 
الذي يتحكم فيه من حيث موعد بدايته 
التأثير على أعضاء  وذلك من خالل 
الجسم بواسطة الهرمونات أو المواد 
الكيميائية أو عن طريق إحداث تغير 
فجائي في الظروف البيئية المحيطة 
ومستوى  وض��وء  ح��رارة  من  بالطائر 
بقوة  اإلج��ب��اري  القلش  يتم  ال��غ��ذاء، 
الطبيعي  القلش  من  أكبر  وبسرعة 
يوماً   60-40 غضون  في  يتم  حيث 

الفترة  إطالة  يتيح  مما  الدجاج  في 
من  ب��دالً  الطائر  حياة  في  اإلنتاجية 
القلش  عملية  ف��ي  طويلة  م��دة  فقد 
الطبيعي التي يتوقف الطائر خاللها 
عن عملية اإلنتاج، لقد دلت األبحاث 
أنه من فوائد القلش اإلجباري تحسن 
مما  المنتج  البيض  وج��ودة  انتاجية 

ينعكس إيجابياً علي نسبة الفقس.

)ب( ف�صيولوجيا القل�ض يف الطيور

أهم  من  القلش  فسيولوجيا  إن 
في  تتم  التي  الفسيولوجية  العمليات 
الكثير  فيها  وتتحكم  الطائر  جسم 
من أجهزة الجسم، وفيما يلي عرض 

القلش  فسيولوجيا  خصائص  أله��م 
في الطيور:

1. مراحل منو الري�ض

تمر كل حويصلة من حويصالت 
تتخللها  متعاقبة  نمو  بمراحل  الريش 
ف��ت��رات م��ن ال��راح��ة، وخ��الل فترات 
الراحة تظل الريشة القديمة متصلة 
بقاعدة الحويصلة التي في دور الراحة 
فترة  انتهاء  بعد  القلم،  طريق  ع��ن 
الراحة وبدايات نمو الريشة الجديدة 
للحويصلة  الجرثومية  الخاليا  تدخل 
نمو  مع  بالتزامن  نمو سريع  دور  في 
الريشة الجديدة والتي تبرز ألعلى في 

البشرةحويصلة الريشةاألدمة
البشرةحلمة الريشةاألدمة

)أ( تكون حلمة الريشة )ب( تكون حوصلة الريشة

البشرة

األدمة

األسالت

الريشةحويصلة الريشة
األدمة

حواف البشرة

غالف قرني

البشرة

)د( تفتح غالف الريشة وظهور األسالت
حويصلة الريشة

)ج( تكون حواف البشرة
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اتجاه سطح الجلد دافعة أمامها قلم 
الريشة القديمة خارج قناة الحويصلة 
إال أنها تظل متصلة بالغالف القرني 
انشقاق  وبمجرد  الجديدة،  للريشة 
الجديدة  للريشة  ال��ق��رن��ي  ال��غ��الف 
ال��ج��س��م تسقط  وظ��ه��وره��ا خ����ارج 
عملية  ف��إن  لذلك  القديمة؛  الريشة 
ميكانيكية  عملية  عن  عبارة  القلش 
بحتة تعتمد بصفة أساسية على نمو 
جيل جديد من الريش وطرد الريش 
ال��ق��دي��م، وي��الح��ظ أن��ه م��ن الممكن 
الدخول  للريش  الجرثومية  للخاليا 
في طور النمو بواسطة ندف الريش 

القديم. 
شكل )1( مراحل نمو الريشة: )أ( 
الريشة(  )برعم  الريشة  حلمة  تكون 
األدم��ة،  خاليا  تضاعف  طريق  ع��ن 
الريشة  )ب( تكون حويصلة )جراب( 
عن طريق انغماد البشرة حول حلمة 
الريشة،  ح��واف  تكون  )ج(  الريشة، 
وظهور  الريشة  غ��الف  انشقاق  )د( 

األسالت. 
2. تتابع القل�ض يف احلوي�صالت املتجاورة

ح��وي��ص��ل��ة من  ك���ل  أن  ي��الح��ظ 
حويصالت الريش لها إيقاعية خاصة 
ف��ي ت��ب��ادل ف��ت��رات ال��ن��م��و وال��راح��ة 
التي  الحويصلة  أن  العلماء  ويعتقد 
معيناً  هرموناً  تفرز  النمو  دور  ف��ي 
لها،  المجاورة  الحويصالت  نمو  ينبه 
في  مركز  يوجد  البرية  الطيور  في 
تبدأ  الترييش  كل منطقة من مناطق 

عندها عملية نمو الريش. 
3. تتابع القل�ض يف مناطق الري�ض 

املختلفة

يحدث قلش الريش في المناطق 
تام  المتماثلة على الجسم في توافق 

ويُعد ذلك من األهمية بمكان خاصة 
القدرة  تملك  التي  للطيور  بالنسبة 
القلش  ن��ظ��ام  ي��ب��دأ  ال��ط��ي��ران،  على 
سائر  إلى  ينتشر  ثم  األجنحة  بريش 
وال���رأس،  بالرقبة  وينتهي  الجسم 
الديوك  في  القلش  يبدأ  الدجاج  في 

مبكراً عن اإلناث. 
ج. العوامل املوؤثرة على عملية القل�ض 

)1( هرمونات الغدة الدرقية 

عملية  على  الدرقية  الغدة  تؤثر 
القلش من خالل تأثيرها على معدل 
)الميتابولزمي(  التمثيلي  النشاط 
وخاليا  عامة  بصفة  الجسم  لخاليا 
بفعل  وذل���ك  خ��اص��ة  بصفة  ال��ري��ش 
هرمون  يحفز  الثيروكسين،  هرمون 
الثيروكسين نمو خاليا الريش وتميزها 
ويؤثر كذلك علي نظام الترييش بصفة 
حقن  أن  ال���دراس���ات  أثبتت  ع��ام��ة، 
الدجاج بمادة الثيوراسيل )وهي مادة 
الثيروكسين(  هرمون  لفعل  مضادة 
تأخير حدوث  إلى  أدي  فإن هذا قد 
عملية القلش وإبطائه، كذلك أدي نزع 
الغدة الدرقية من الطائر نجد أن إلي 

توقف تكوين الريش
)2( ن�ساط الغدد اجلن�سية

ي��ت��ع��ارض نشاط  ب��ص��ف��ة ع��ام��ة 
الغدد الجنسية في الذكور أو اإلناث 
كما  ال��ري��ش  وتبديل  نمو  عملية  م��ع 

سيتضح مما يلى:
 Castration اأ( اخل�صى(

وجد أن إزالة الخصيتي�ن في ذكور 
القلش  ح��دوث  إلى  أدى  قد  الطي�ور 
الهرمونات  أن  يبين  مما  المستم�ر 
)التوستوستيرون(  الذكرية  الجنسية 

تمنع حدوث القلش.

Estrogens ب( هرمون االإ�صرتوجني(

بهرمون  الطائر  حقن  أن  وج��د 
أو  إعاقة  إل��ى  أدى  قد  اإلستروجين 
توقف عملية القلش؛ وهو ما ياُلحظ 
يحدث  ال  حيث  البياض  الدجاج  في 
ولكن  تبيض  طالما  قلش  عملية  بها 
يحدث  القلش  طور  في  الدخول  مع 
حدوث  مع  البيض  وض��ع  عن  توقف 

اضمحالل في المبيض.
للغدد  املن�صطة  الــهــرمــونــات   )3(  

 Gonadotrophins اجلن�صية

للغدد  ال��م��ن��ش��ط��ة  ال��ه��رم��ون��ات 
الجنسية هي الهرمونات التي تفرزها 
األمامي  الفص  من  النخامية  الغدة 
الجنسية  الغدد  نشاط  في  وتتحكم 
 LH في كل من الجنسين )هرمونات
الغدة  نزع  أن  وجد  ولذلك  وFSH(؛ 
في  القلش  ح��دوث  يسبب  النخامية 
وجد  كذلك  أسبوعين،  بعد  الدجاج 
اإلنهيبتين  ب��م��ادة  الطائر  حقن  أن 
Enheptin )والتي توقف نشاط الغدة 
النخامية( قد أدي إلي حدوث القلش.
Prolactin 4( هرمون الربوالكتني( 

ه��رم��ون  ت��أث��ي��ر  ح���ول  اآلراء  إن 
القلش  بعملية  وعالقته  البروالكتين 
يؤدي  الدجاج  ففي  تماماً؛  متضاربة 
حقنه بهرمون البروالكتين إلي حدوث 
أن  نجد  ال��ح��م��ام  ف��ي  بينما  القلش 
في  يكون  البروالكتين  هرمون  إف��راز 
عملية  توقف  عند  له  معدل  أقصى 
القلش مما يشير إلى أنه يعمل على 

تثبيط عملية القلش. 
على  وتــاأثــره  الع�صبي  اجلهاز   )5(

حوي�صالت الري�ض

نمو  به  يحدث  ال��ذي  التماثل  إن 
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الريش على جانبي الجسم ال يبدو أنه 
يقع تحت التحكم الهرموني فقط بل 
يعتقد العلماء أن األعصاب التي تغذى 
الريش؛  لنمو  منبه  تأثير  لها  الجلد 
ففي الحمام أدى نزع أعصاب منطقة 
الجناح إلى إعاقة نمو ريش الطيران 

في هذه المنطقة.
)6( ال�صوء وعالقته بالقل�ض ومنو الري�ض 

ال��ت��ن��اس��ل وت��ب��دي��ل  إن ع��م��ل��ي��ات 
التأثير  تقع تحت  الطيور  الريش في 
من  ال��م��ف��رزة  للهرمونات  المباشر 
الغدد الجنسية والغدة الدرقية وهذه 
نشاطها  في  مباشرة  تخضع  الغدد 
النخامية  ال��غ��دة  ه��رم��ون��ات  ل��ف��ع��ل 
اإلش���ارات  لفعل  تخضع  ه��ي  وال��ت��ي 
)أو  المنشطة  وال��ع��وام��ل  العصبية 
غدة  م��ن  إليها  ال��ق��ادم��ة  ال��م��ح��ف��زة( 
تحت المهاد البصري )الهيبوثالمس( 
دوراً  الضوء  يلعب   ،Hypothalamus
ن��ش��اط غدة  ف��ي  التحكم  ف��ي  ه��ام��اً 
الريش  نمو  ث��م  وم��ن  الهيبوثالمس 
الدجاجات  تعريض  فعند  والتناسل؛ 
البيضاء لساعات إضاءة طويلة يعمل 
علي تحفيز نشاط الهيبوثالمس ومن 
والمبيض  النخامية  ال��غ��دة  بعدها 
يحدث  وال  ال��ب��ي��ض  إن��ت��اج  ف���ي���زداد 
القلش، في حين أن تعرضها لساعات 
إظ��الم  ف��ت��رات  )أو  قصيرة  إض���اءة 
نشاط  تثبيط  ع��ل��ي  يعمل  ط��وي��ل��ة( 
ال��ه��ي��ب��وث��ال��م��س وم���ن ب��ع��ده��ا ال��غ��دة 
إنتاج  فينخفض  والمبيض  النخامية 

البيض ويحدث القلش.
 )7( التغذية والقل�ض 

توقفها  إلي  الطيور  تجويع  يؤدي 
طور  في  ودخولها  البيض  إنتاج  عن 
عملية  أثناء  أن��ه  العلماء  ذك��ر  قلش، 

الطائر  ينفق  الجديد  الريش  تكوين 
عالي  ال��ب��روت��ي��ن  م��ن  كبيرة  كميات 
الريش  بناء  في  البيولوجية  القيمة 
الجديد؛ لذلك فإنه من المهم جداً أن 
تحتوى العالئق المقدمة على الكميات 
تلك  وخاصة  البروتينات  من  الكافية 
األمينية  األح��م��اض  على  المحتوية 
السيستين(  حامض  )مثل  الكبريتية 
إذ أنها الزمة لتخليق الكيراتين الذي 
ي��دخ��ل ف��ي ب��ن��اء ال��ري��ش، وال��ج��دي��ر 
عالئق  ت��ق��دي��م  ح����دوث  أن  ب��ال��ذك��ر 
البروتين  من  محتواها  في  منخفضة 
أن  إذ  الجديد  الريش  بناء  يمنع  لن 
الطائر يسحب ما يلزمه من بروتينات 
أن  إال  األخ��رى  واألنسجة  العضالت 
مثل هذا النقص يؤدى الى تكوين ريش 

بمعالجة  العلماء  قام  ولقد  ضعيف، 
الريش وتحويله إلى إضافات غذائية 
تحتوى على العناصر الالزمة لتكوين 
الريش واستخدامها في برامج القلش 
اإلجباري، وتكمن عملية المعالجة في 
تكسير الروابط الثنائية للكبريت في 
المادة  يجعل  مما  ال��ري��ش  كيراتين 

الناتجة بعد ذلك سهلة الهضم.
املراجع 

أعضاء  ووظائف  »تشريح  كتاب 
محمد  أ.د./  ال���داج���ن���ة«،  ال��ط��ي��ور 
عبدالفتاح  وأ.د./  الحباك  مصطفي 
دار  ال��ن��اش��ر  دروي����ش،  عبدالمعطى 
ال��س��ع��ادة ل��ل��ط��ب��اع��ة، ال��ق��اه��رة ع��ام 

.2003
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واليوم سنتحدث معكم عن تأثير 
ماء  ف��ي  ال��ذائ��ب  ال��ص��ودي��وم  كلوريد 
الشرب على اقتصاديات انتاج البيض 

التجاري 
)كلوريد   Salt الطعام  ملح  يعتبر 
على  سلبي  تأثير  ذات  ال��ص��ودي��وم( 
جودة القشرة في الطيور عند تناوله 
في مياه الشرب، وترجع هذه المشكلة 
الى زيادة البيض المكسور مما يؤدى 
الى خسائر اقتصادية كبيرة في انتاج 
على  التأكيد  م��ع  ال��ت��ج��اري  البيض 
انهيدريز  الكربونيك  ان��زي��م  وظيفة 
تكوين  ف��ي   carbonic anhydrase

ق��ش��رة ال��ب��ي��ض، ي��ق��وم ه���ذا االن��زي��م 
بتكوين قشرة البيض من خالل الفعل 
التحليلي التحاد ثاني اكسيد الكربون 
 HCO3 مع الماء لتكوين البيكربونات
القشرية،  ال��غ��دة  ف��ي  والهيدروجين 
الغدة  HCO3 فى  الكربونات  وتركيز 
القشرية يكون ضعف افراز الكالسيوم 
القشرية  الغدة  ج��دار  ال��ى  ال��دم  من 
واالثنان معا يكونا كربونات الكالسيوم 
ان  الدراسات  )واوضحت   )CaCO3
انزيم  يثبط نشاط  الصوديوم  كلوريد 
يسبب  حيث  ان��ه��ي��دري��ز  الكربونيك 
 HCO3 الكربونات  تركيز  اخ��ت��زال 

القشرية  ال��غ��دة  ف��ى  وال��ك��ال��س��ي��وم 
القشرة،  ج��ودة  إضعاف  ال��ى  وي��ؤدى 
لكلوريد  التأثيرات  من  العديد  هناك 
الصوديوم على مقاييس جودة القشرة 
القشرة  كسر  وقوة  القشرة  وزن  مثل 
وسمك القشرة، وتعتمد هذه التأثيرات 
على عمر الدجاجة والساللة وكذلك 
اوضحت  حيث  الفردية،  االختالفات 
الدراسات ان الدجاجات كبيرة السن 
للمياه  حساسية  أك��ث��ر   older age
 pullets بالبدارى  مقارنة  المالحة 
البنية  االي��زا  ساللة  ان  شوهد  كما 
Isa brown اقل حساسية من الدجاج 

تأثير ماء البحر على 
اقتصاديات انتاج البيض 

ماء البحار والمحيطات هو الماء المالح المشبع بالملح مما يزيده لزوجة وكثافة ويتركب الملح من عنصري الصوديوم 
عادة  الملح  ويكّون  الهاليت.  المعدني  واسمه   NaCl الجزئية  الصوديوم وصيغته  كلوريد  الكيميائي  واسمه  والكلور، 
بلورات صافية في شكل مكعبات كاملة التكوين تقريباً والشوائب في الملح تعطيه اللون أبيض أو رماديا أو أصفر أو 
أحمر ويبدو ملح المائدة أبيض ولكنه في الحقيقة يتكون من مكعبات شفافة، ومصدر كل الملح بما في ذلك الترسبات 
الموجودة تحت األرض هو األجاج، أي المياه المالحة من البحار والبرك، والواقع أن ترسبات الملح الموجودة اآلن 
قد تكونت تحت األرض بتبخر مياه البحر منذ ماليين السنين وتعد الواليات المتحدة والصين أكبر منتجين للملح في 
العالم، ومن الدول الرائدة في إنتاج الملح أيًضا ألمانيا وكندا والهند وأستراليا والمكسيك والمملكة المتحدة وفرنسا 

والبرازيل. 

مهندس/ أشرف عبدالرحمن خليل
ماجستير التغذية، جامعة طنطا، المملكة السعودية، شركة دواجن المتحدة

Dr_ashrafkhalil65@yahoo.com ،استشاري التغذية ومدير مصنع األعالف
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بين  التهجين  م��ن  ال��ن��ات��ج  الخليط 
والنيوهامبشير،  االبيض  اللجهورن 
الماء  إعطائه  للدجاج  عالج  وافضل 
العذب ولكن االجراءات الوقائية مثل 
اضافة حامض االسكوربيك أو الزنك 
الى الماء أو العليقة يحسن من جودة 

قشرة البيض.
العوامل  من  البيض  قشرة  جودة 
الهامة جداً فى الدجاج البياض، حيث 
يؤثر  الرقيقة  القشرة  ذو  البيض  ان 
بصورة كبيرة على نسبة التفريخ واثناء 
التأثيرات  من  هذا  ويعتبر  التداول، 
االقتصادية السلبية لمنتجي البيض، 
الدراسات  من  العديد  عمل  تم  وقد 
على  ال��ص��ودي��وم  كلوريد  تأثير  على 
الكسر  قوة  مثل  البيض  قشرة  جودة 
وسمك القشرة ووزن القشرة، التركيز 
الصوديوم  كلوريد  من  نسبيا  العالي 
القدرة  عدم  يسبب  الشرب  ماء  فى 
مرورها  اثناء  القشرة  ترسيب  على 
فى الغدة القشرية Shell Gland فى 
كلوريد  ولكن   .oviduct البيض  قناة 
ان  حيث  للدجاج  الصوديوم ضروري 
كلوريد  على  تحتوى  ال  التى  العالئق 
ال���ص���ودي���وم ي��ح��دث ت���ده���ور س��ري��ع 
ف��ى ان��ت��اج ال��ب��ي��ض، ح��ي��ث اوض��ح��ت 
الدراسات ان نسبة البيض المكسور 
اضافة  عند  معنويا  تزداد  والمشروخ 
الشرب  مياه  فى  الصوديوم  كلوريد 
ف��ي شرب  البحر  م��اء  اس��ت��خ��دام  او 
القطيع مقارنة بإضافته فى العليقة، 

المياه  المربين  العديد من  ويستخدم 
 underground water ال��ج��وف��ي��ة 
م��زارع  ف��ى  للمياه  رئيسي  كمصدر 
الدواجن، وعادة ما تحتوى هذه المياه 
على نسبة عالية من االمالح المذابة، 
التركيزات العالية حوالى 750 ملجم/
لتر من الصوديوم و2000 ملجم/لتر 
الدراسات  من  العديد  الكلوريد،  من 
الصوديوم  كلوريد  تأثير  الى  اشارات 
تسبب  انها  حيث  ال��ش��رب  مياه  ف��ى 
المرتبط  ال��ك��ال��س��ي��وم  ف��ى  اخ��ت��زال 
 calcium-binding البروتين  م��ع 
الكربونيك  ان��زي��م  وك��ذل��ك   protein

انهيدريز الهام جداً لتكوين القشرة.

Egg البي�صة

تحتاج البيضة الى حوالي 26-24 
البيضة  وتتكون  التكوين  لتمام  ساعة 
من الصفار والبياض والمادة العضوية 
الكلسية  والقشرة   organic matrix
الصفار  ويقوم   .crystalline shell
والعديد  باللبيدات  الجنين  ب��إم��داد 
من البروتينات الضرورية لتطور ونمو 
الجنين بينما يحمى البياض الصفار 
انه  الدقيقة كما  الكائنات  من هجوم 

والبروتينات  بالرطوبة  الجنين  يمد 
التطور  اث��ن��اء  ال��م��ع��دن��ي��ة  واالم����الح 
من  تتكون  العضوية  المادة  الجنيني، 
 shell membrane القشرة  اغشية 
 mammillary cores وإنويه الحلمات
وطبقة   shell matrix القشرة  ومادة 
القشرة  اغشية   ،cuticle الكيوتيكل 
 semi الداخلية والخارجية شبة نفاذة
ب��م��رور  تسمح  ح��ي��ث   permeable
الحلمية هى  واالنوية  والماء  الغازات 
الكالسيوم  لتحويل  االول���ى  الموقع 
calcification وتتكون من البروتينات 
القشرة  ت��ت��ك��ون  وال��ك��رب��وه��ي��درات، 
الكلسية من حوالى 97% من كربونات 
طبقتين  ال���ى  وتنقسم  ال��ك��ال��س��ي��وم 
 mammillary الحلمية  الطبقة  هما 
وفى   ،palisade الحسكية  والطبقة 
من  بطبقة  القشرة  تغطية  النهاية 

الكيوتيكل

Shell formation تكوين الق�صرة

قناة  من  فى جزء  القشرة  تتكون 
القشرية  الغدة  باسم  يعرف  البيض 
باسم  تعرف  وعملية   shell gland
ال��ب��ي��اض(  )ت��خ��ف��ي��ف   plumping
وتحدث بواسطة مرور الماء وااليونات 
حجمة  يتضاعف  حيث  البياض  الى 
مرتين يتم إنتاج القشرة في جزء من 
قناة البيض الذي يعرف باسم الغدة 
القشرية، الحقيقة أن البيضة نفسها 
ال  قشرتها  تكوين  عن  المسئولة  هى 
ال��دج��اج��ة، وه��ى ف��ى األص��ل عملية 
األص��داف  لتكوين  بالضبط  مشابهة 
الهالمية  ال��م��ادة  وح���ول  ال��ب��ح��ري��ة، 
ه��ذا  وف���وق  غ��ش��اء  ي��ت��ك��ون  للبيضة 
الغشاء وعلى مسافات محددة تتكون 
وهو  “الكالسيت”  م���ادة  م��ن  أع��م��دة 
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نوع من كربونات الكالسيوم، ومن ثم 
تتداخل تلك األعمدة كالشبكة، ويظل 
والمزيد  األعمدة  من  المزيد  يتكون 
من التداخالت إلى أن يكتمل نمو تلك 

القشرة السميكة والمتماسكة. 
تنتج  ال  البياضة  الطيور  ومعظم 
وضع  ويتم  اليوم  فى  بيضة  من  اكثر 
البيض فى سالسل وبعض السالالت 
فى  البيض  إن��ت��اج  على  ال��ق��درة  لها 
انقطاع  وب��دون  بتتابع  طويلة  سلسلة 
عادة  البيض  وضع  فى  التتابع  وهذا 
فيه  تنقطع  اكثر  أو  بيوم  ينكسر  ما 
تبدأ  ثم  البيض،  وضع  عن  الدجاجة 

بعد ذلك فى سلسلة أخرى

 
ovulation التبوي�ض

ب��م��ا يحيط  ال��ب��وي��ض��ة  ان��ط��الق 
الحويصلة  داخ��ل  من  صفار  من  بها 
بعملية  يعرف  المبيض  فى  المتكونة 
تختلف  وهى   )ovulation( التبويض 
الكاملة  البيضة  خ���روج  عملية  ع��ن 
)بويضة + صفار + بياض + قشرة( 
من الجسم )egg laying( وتتم عملية 
التبويض تحت تأثير عدة هرمونات، 
وبلوغها  الحوصلة  جسم  زي��ادة  فمع 
إلى الحجم الكامل يزيد إفراز هرمون 
فى   )Progesterone( البروجسترون 
الغدة  إلى  ال��دم  مع  وينتقل  المبيض 

فتفرز هرمون   )pituitary( النخامية 
 leutinizing( ل��ل��ت��ب��وي��ض  م��ح��دث 
hormone( فتنفجر الحوصلة وتخرج 
وتدخل  القمع  ليلتقطها  المبيض  من 
ينجح  ال  وأحيانا  المبيض.  قناة  إلى 
القمع فى التقاط البويضة وتذهب إلى 
ويسمى  للجسم،  الداخلي  التجويف 
 Internal( ال��داخ��ل��ي  بالوضع  ذل��ك 
حدوثه  يكثر  الشذوذ  وهذا   )laying
فى بداية النضج الجنسي حيث تصل 
فى  البويضات  من   %  40 إلى  نسبته 
أول أس��ب��وع��ي��ن ب��ع��د ال��ن��ض��ج وه��ذه 
ساللة  فى  الحدوث  كثيرة  المشكلة 

الدندراوى المحلية 
قناة  فى  ج��زء  أول  وه��و  والقمع 
ال��م��ب��ي��ض إل���ى ج��ان��ب وظ��ي��ف��ت��ه فى 
ال��ت��ق��اط ال��ب��وي��ض��ة ال��خ��ارج��ي��ة من 
ح��دوث  م��ك��ان  أي��ض��اً  فهو  المبيض 
اإلخصاب والمنطقة التالية للقمع من 
القناة هى منطقه المعظم وفيها يفرز 
البياض وجزء من الماء حول الصفار، 
يفرز  وفيها  اإلثمس  منطقة  تليها  ثم 
الرحم  منطقة  ث��م  القشرة  غشائى 
)الغدة القشرية( وفيها تفرز القشرة، 
وتطول فترة بقاء البويضة والطبقات 
ال��ت��ى ت��رس��ب��ت ح��ول��ه��ا ف���ى ال��رح��م 
الرحم  وي��ف��رز  )ح��وال��ى 20 س��اع��ة( 
مائية،  سوائل  األول��ى  الساعات  فى 
من  بالبياض  تختلط  السوائل  وه��ذه 
وتعطى  األغشية  من  مرورها  خالل 
البيضة شكلها المعروف، بينما تفرز 
الخاليا الطالئية بجدار الرحم أمالح 
على  أساسا  تترسب  التى  الكالسيوم 
األغشية، وقد يفرز أيضا مادة صبغية 
األخيرة  الساعات  فى   )porphyrin(
من تكوين القشرة )لتعطى بيضاً بنى 
قناة  المهبل فى آخر  اللون( ومنطقة 

المبيض ال تشارك فى التكوين ولكن 
وان��ب��س��اط هذه  ق��وي��ة  بها ع��ض��الت 
العضالت يساعد على خروج البيضة 
إلى المجمع )cloaca( ويستغرق وقت 
تكوين البيضة فى قناة المبيض 24: 

30 ساعة.
دور انزمي الكربونيك انهيدريز يف 

تكوين ق�صرة البي�ض

 )CA( انزيم الكربونيك انهيدريز
قد ظهرت أهميته في تشكيل قشرة 
في   CA نشاط  قياس  وت��م  البيض 
البياض،  ال��دج��اج  ف��ي  القشرة  غ��دة 
فوجد ان هناك دجاج ينتج بيض قوي 
وسلس، وبعض الدجاج تنتج بيض لينة 
وضعيفة، وبالمتابعة والفحص لوحظ 
وجود انخفاض كبير في نشاط انزيم 
الدجاج  في  القشرية  الغدة  في   CA
البياض المنتج للبيض اللين القشرة، 
ووجد الباحثون أيضا أن تثبيط إنزيم 
ان��خ��ف��اض ف��ي ج��ودة  إل��ى  CA أدى 
نوعية  أن  على  ي��دل  ه��ذا  ال��ق��ش��رة، 
مباشرا  اعتمادا  تعتمد  البيض  قشر 
الغدد  ف��ي   CA ان��زي��م  ن��ش��اط  على 
الغذائي  النظام  ان  ورغ��م  القشرية، 
المستوى  يحتوي  البياض  للدجاج 
المثالي من الكالسيوم اال ان البيض 
تم إنتاجه بقشرة لينة ومشوهه، وهذا 
يشير إلى أن السبب في انتاج الدجاج 
نقص  يكن  لم  وضعيف  لين  للبيض 
الضعف  ب��األح��رى  ولكن  الكالسيوم 
في روابط الكالسيوم بسبب انخفاض 
تركيز أيونات الكربونات، ونرى أيضا 
انخفاض في نشاط انزيم CA يتسبب 
مما  مخفضة،  بنسب   Co2 نشر  في 
 -HCo3 قد يؤدي إلى الحد من نقل
إلى تجويف الغدد القشرية )وهذا قد 
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الغدة  في  الكالسيوم  توافر  من  يقلل 
القشرية مما أدى إلى انخفاض جودة 

القشرة عموما.
 تتكون القشرة أساسا من كربونات 
البيض  قشر   ،CaCo3 الكالسيوم 
الذي يتكون من Ca2 + وHCo3-. في 
سن البلوغ، والكبد يفرز بروتين كلسي 
CaBP، مما يزيد من قدرة الدم على 
يأتي   +  Ca2 وعموما   ،+  Ca2 نقل 
من ارتشاف العظام واالمتصاص من 
األمعاء ويتم نقلها عن طريق الدم إلى 
تجويف الغدة القشرية، والدافع وراء 
 ،CA انزيم  نشاط  النقل جزئيا  هذا 
الكربونيك  انزيم  أن  نتأكد  هنا  ومن 
الرئيسي  األنزيم  هو   CA انهيدريز 
العثور  ويتم  البيض،  قشر  تكوين  في 
أغشية  في  الكالسيوم  كربونات  علي 
الخاليا الغدية وكذلك في الشعيرات 
الدموية، انزيم CA يعتمد على الزنك 
 Co2 + H2o ↔ الذي يحفز رد فعل
زي��ادة  خ��الل  م��ن   .HCo3- + H +
وح��دوث  الكالسيوم  كربونات  توافر 
الكالسيت  لكريستاالت  سريع  نمو 
لترسب  ض��روري   -HCo3 وتشكيل 
قناة  خاليا  في  الكالسيوم  كربونات 

البيض استعدادا لعملية الترسيب 
ال�صوديوم  كلوريد  م�صتوى  تاأثر 

على الدجاج

كلوريد الصوديوم هو ملح ضروري 
)تركيبة  غذائي  نظام  واتباع  للدجاج 
الخسارة  يسبب  الملح  قليلة  علفية( 
وانتاجية  البيضة  وزن  ف��ي  الكبير 
العلف،  استهالك  وانخفاض  الدجاج 
المغذى  الدجاج  في  الوفيات  وزي��ادة 
على علف قليل الملح )المحتوي على 
القطيع  بعكس  الملح(  0.125 % من 

المغذي على علف به مستوى مناسب 
من الملح )والمحتوي على 0.25 %(، 
ونسبة الفقس من البيض في الطيور 
المغذاة على علف يحتوي نسبة ملح 
كافية هو أفضل بكثير مما كانت عليه 
قليل  علف  على  المغذاة  الطيور  في 
الصوديوم  كلوريد  نسبة  ولكن  الملح، 
إذا كانت عن طريق مياه الشرب يكون 
الدجاج،  آثار سلبية شديدة على  لها 
 CA وقد تبين أن نسبة نشاط انزيم
التي  الطيور  في  القشرية  الغدة  في 
تربت على مياه الشرب المالحة تكون 
أقل بكثير مقارنة مع النشاط CA في 
العذب،  المياه  على  المربى  الدجاج 
حقيقة  تفسير  يمكن  المعنى  وبهذا 
أن وجود فائض من أيونات الكلوريد 
يثبط النشاط، وهذا يؤدي إلى انتقال 
كمية محدودة من أيونات البيكربونات 
إلى تجويف الغدة القشرية، مما يحد 
في  الكالسيوم  امتصاص  من  أيضا 
تأثير  أن  تبين  وقد  القشرية،  الغدة 
العمر  على  تعتمد  الصوديوم  كلوريد 
الحصول عليه من  تم  وإذا  والساللة 
يتم  عندما  العلف،  أو  الشرب  مياه 
استهالك جرعات مماثلة من كلوريد 
الشرب  مياه  طريق  ع��ن  ال��ص��ودي��وم 
جودة  في  ملحوظ  انخفاض  نالحظ 
إليه  ينظر  أن  يمكن  البيض  قشر 
الدجاج  ان  نعرف  وهنا  الدجاج  في 
طريق  عن  الصوديوم  كلوريد  تناول 
مياه الشرب وليس عن طريق العلف، 
هناك أيضا في القطعان فروق فردية 
في االستجابة وال يزال بعض الدجاج 
القشرة  جيدة  بنوعية  البيض  يضع 
حتى عند تلقي مياه الشرب المالحة 
ول��ك��ن زي���ادت���ه ت��ؤث��ر ت��أث��ي��ر عكسي 
كلوريد  تركيز  زاد  كلما  الدجاج  على 

الصوديوم في مياه الشرب.

Age and strain العمر وال�صاللة

له  ال��دج��اج  عمر  ان  تبين  وق��د 
دور فعال من الحساسية تجاه المياه 
زادت  العمر  ت��ق��دم  فكلما  المالحة 
ال��ح��س��اس��ي��ة وال��دل��ي��ل زي����ادة نسبة 
ال��ب��ي��ض ال��م��ت��ض��رر ف��ي ن��ه��اي��ة فترة 
البيض، وعموما القطعان التي تعطى 
مياه الشرب المالحة أثناء النمو وقبل 
الوصول الى مرحلة النضج الجنسي 
جودة  على  سلبي  تأثير  أي  تظهر  ال 
القشرة، والدجاج الذي يشرب المياه 
المالحة في مرحلة النمو من البداية 
كامن  العكسي  او  الضار  االثر  فيظل 
الدجاجات  هذه  أن  إلى  يشير  وهذا 
لم تتعاف بشكل كامل من العالج من 
تركيزات كلوريد الصوديوم، والدجاج 
المالحة  ال��ش��رب  مياه  يعطى  ال��ذي 
أو   - أول  ف��ي  فقط  قليلة  ألسابيع 
منتصف العمر تعاني عواقب في سن 
تشرب  التي  الطيور  كثيرا،  متأخرة 
المياه المالحة في ذروة االنتاج البيك 
 up to the peak of lay) (29-33(
أسبوعا من العمر( تشير إلى انخفاض 
كبير في نوعية القشرة، ولكن عندما 
يتم استبدال المياه المالحة مع المياه 
العذبة تعود جودة القشرة إلى وضعها 
الطبيعي ويبدو أنه من الممكن للحد 
من حاالت عيوب القشرة التي تسببها 
المياه المالحة إلى مستويات التحكم 
بمنحهم  مبكر  وقت  في  الدجاج  في 
 40( عمر  في  وال��دج��اج  عذبة،  مياه 
أسبوعا وما بعده( يظهر شرب المياه 
ج��ودة  ف��ي  انخفاض  أيضا  المالحة 
القشرة ولكن استعادة االستجابة عند 
الشرب مرة أخرى على مياه عذبة لم 

يالحظ في هذه الفئة.
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المياه  حساسية  ان  تبين  وق��د 
تأثيرها  في  كثيرا  تختلف  المالحة 
بين السالالت المختلفة، أحد األمثلة 
براون  اي��زا  ذلك هو من ساللة  على 
زيادة  يالحظ  لم  الذي   Isa Brown
البيض  ق��ش��رة  ت��ش��وه��ات  ف��ي  كبيرة 
البيض  دج���اج  بين  خليط  أن  ي��ب��دو 
لجهورن األبيض ونيو هامبشير تكون 
أكثر حساسية لمياه الشرب المالحة 
والبني،  األبيض  اي��زا  مع  بالمقارنة 
فردية  ف��روق  هناك  أن  أيضا  يبدو 
فيما يتعلق بحساسية المياه المالحة 
ضمن السالالت وقد أظهرت الساللة 
كبيرا في  انخفاضا  األبيض  لجهورن 

نوعية القشرة 

 Ca2 تاأثر املياه املاحلة على توافر
+ وHco3-يف الغدة الق�صرية 

الصوديوم  كلوريد  تركيز  زي���ادة 
بالدجاج  ال��خ��اص  ال��ش��رب  مياه  ف��ي 
ال��ب��ي��اض ت����ؤدي إل���ى زي����ادة ك��ل من 
البالزما،  في  والفسفور  الكالسيوم 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ه��ذه ال��زي��ادة من 
قشرة  في  ضعف  يظهر  الكالسيوم، 
القشرة، هذا يدل  الكالسيوم وسمك 
من  الكالسيوم  ام��ت��ص��اص  أن  على 
قيمته  تنخفض  قد  القشرية  الغدة 
وفي الدجاج تؤثر المياه المالحة على 
الكالسيوم  كربونات  عناصر  تركيز 
في الغدة القشرية وانخفاضها بشكل 
م��ل��ح��وظ، ان��خ��ف��اض ال��م��ح��ت��وى من 
Hco3- في الغدة القشرية هو العامل 
كربونات  من  القشرة  لجودة  المحدد 
ال��ك��ال��س��ي��وم، ي��رت��ب��ط درج����ة ت��ش��وه 
 -Hco3 تركيز  م��ع  عكسيا  القشرة 
وع��الوة  القشرية  ال��غ��دة  س��ائ��ل  ف��ي 
البيض  قيمة وضع  يرتبط  ذلك  على 

)زمن بقاء البويضة في قناة البيض( 
بإيجابية مع تركيز Hco3- في سائل 
الغدة القشرية ولذلك االنخفاض في 
تركيز Hco3- يؤدي إلى انخفاض في 
الوقت الذي تمكثه البيضة في الغدة 
انخفاض  عليه  وي��ت��رت��ب  ال��ق��ش��ري��ة، 
يمكن  التي  الكالسيوم  كربونات  كمية 
بيض  إنتاج  إن  بالقشرة،  تترسب  أن 
 %17.3 إل��ى  تصل  ناعمة  قشرة  ذو 
في الدجاج الذي تناول 2 جم كلوريد 
الصوديوم/ لتر ماء شرب، مقارنة مع 
المياه  تلقي  الدجاج  في  أقل من %1 
العذب هذا يدل على أن آلية تشكيل 
القشرة في الدجاج الذي تناول المياه 
أن  حتى  ب��ش��دة  تتأثر  ق��د  المالحة 
بعض الدجاج غير قادر على ترسيب 
أثناء  البويضة  على  قشرة  انتاج  او 

مرورها من خالل قناة البيض.
تاأثر كلوريد ال�صوديوم على جودة 

ق�صر البي�ض

تنخفض  البيض  قشرة  جودة  ان 
الصوديوم  كلوريد  تركيز  زاد  كلما 
في مياه الشرب، وقد تبين أن هناك 
عالقة كبيرة بين جودة القشرة وتركيز 
الشرب،  مياه  في  الصوديوم  كلوريد 
فتركيز 600 ملجم كلوريد الصوديوم/ 
لتر يزيد من حدوث شروخ وتشوهات 
وتلف في تكوين القشرة ومواصفاتها 
الطبيعية، كما أنه يقلل من مواصفات 
القشرة المقاومة للكسر، وايضا يقلل 
وزن  من  وايضا  القشرة،  سمك  من 
بوزن  مقارنة  القشرة  ووزن  القشرة، 
البيضة، ووزن القشرة مقارنة بوحدة 
السطح، ومن هنا استنتج ان الضعف 
وتغير  القشرة  مواصفات  في  العام 
جميع خصائصها القياسية راجع الى 
أن كلوريد الصوديوم الذي يؤثر على 

تناول  وأن  للقشرة،  الهيكلي  التنظيم 
مياه الشرب التي تحتوي على كلوريد 
انخفاض  نتيجتها  تكون  الصوديوم 
ملحوظ على المدى الطويل في جودة 
قرب  خاصة  ويالحظ  البيض  قشرة 
تتحسن  وقد  االنتاجي،  العمر  نهاية 
فترة  بعد  ع��ادة  البيض  قشر  ج��ودة 
هذا  ولكن  البيض،  وض��ع  من  راح��ة 
تتناول  الطيور  كانت  إذا  يحدث  ال 
المياه المالحة، وظهور انخفاض في 
جودة القشرة ال يكون عادة ذات صلة 
بانخفاض في كمية الكالسيوم بالعلف 

أو زيادة إنتاج البيض.
املكمالت العالجية

القشرة  ُسمك  تحسين  يمكن  ال 
كلوريد  إزال���ه  أو  خفض  ط��ري��ق  ع��ن 
العلفية  ال��ت��رك��ي��ب��ة  م��ن  ال��ص��ودي��وم 
المالحة  المياه  يتناول  الذي  للدجاج 
في الشرب، ولكن هناك أنواع مختلفة 
من تقليص االثر الملحي للماء وبعض 
العالجات االخرى، على سبيل المثال 
في  الصوديوم  بيكربونات  استخدام 
قشرة  نوعية  لتحسين  العلف  تركيبة 
من  بإجهاد  المتأثر  للدجاج  البيض 
الحرارة والتوتر، مع العلم ان الدجاج 
من  يعاني  ال��ح��راري  اإلج��ه��اد  تحت 
إلى  يؤدى  مما  والتنفس  اللهث  فرط 
من  يقلل  وه���ذا   Co2 وف��ق��د  ن��ق��ص 
تمثيل HCo3- والذي يؤثر سلبا على 
للدجاج  بالنسبة  أما  القشرة،  ج��ودة 
فتحلية  المالحة  المياه  يتناول  الذي 
م��ي��اه ال���ش���رب ي��ك��ون أف��ض��ل ع��الج 
حمض  مثل  الغذائي  المكمل  ولكن 
 )Zn( الزنك  أو   )AA( االسكوربيك 
الغذائي  النظام  إل��ى  اضافتهم  عند 
على  مفيدة  آث��ار  لهما  أن  ثبت  فقد 

جودة قشرة البيض.
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حم�ض اال�صكوربيك )AA( والزنك 
)Zn(

بتعميق الدراسة قليال على دجاج 
لتناول  السلبي  االثر  أن  البيض وجد 
الماء المالح على قشرة البيض يمكن 
نتائج  على  والحصول  معها  التعامل 
حمض  استخدام  خالل  من  ايجابية 
ه�(  )فيتامين   )AA( االسكوربيك 
سواءا في خلطة العلف او مضاف لماء 
العالقات  الربط في  الشرب، ويمكن 
ب��ي��ن ت��رك��ي��ز ح��م��ض االس��ك��ورب��ي��ك 
وجودة  الشرب  بماء  الملوحة  وتركيز 
القشرة، ومع تعرض الدجاج لفترات 
م��ن االج��ه��اد ال���ح���رارى ال��ن��ات��ج عن 
ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة يقل 
العلف  لمقرراته  ال��دج��اج  استهالك 
العلف،  تناول  على  اإلقبال  ويتراجع 
 AA االس��ك��ورب��ي��ك  واض��اف��ة حمض 
األيض  معدل  على  إيجابي  تأثير  له 
من الدجاج مما يساعد الدجاج على 
تناول مقرراته الغذائية ويحصل منها 
الذي  الكالسيوم  ومنها  مقرراته  على 
البيض  ق��ش��رة  تحسين  ف��ي  يساعد 
وزيادة سماكتها وتقليل نسبة الشروخ 

والتشوهات. 
ويساعد  من  يزيد  الزنك  عنصر 
الكربونيك  ان��زي��م  عمل  ك��ف��اءة  على 
ف���ي تكوين  ال���ه���ام ج���دا  ان��ه��ي��دري��ز 
القشرة ويترتب عليه تقليل في عيوب 
ق��ش��رة ال��ب��ي��ض م��ن ك��س��ور وش���روخ 
والتصدعات  القشرة  وقله في سمك 
والتشوهات، فاستخدام مكمالت مثل 
ميثونين  ال��زن��ك  او  ال��زن��ك  كبريتات 
قللت بشكل ملحوظ كل عيوب القشرة 
اس��اس  على  القشرة  وزن  وتحسين 

وحدة المساحة السطحية للقشرة.
اخلامتة

ت��أث��ي��ر ك��ل��وري��د ال��ص��ودي��وم في 
كبيرة  أهمية  ل��ه  البياض  الدجاجة 
تأثير  له  ولكن  للدواجن،  وض���روري 
سلبي على جودة القشرة فيؤدي إلى 
زيادة البيض المكسور أثناء الحضانة 
أو أثناء التعامل، يمكن أن يسبب هذا 
إنتاج  ف��ي  كبيرة  اقتصادية  خسائر 

البيض التجاري 
ال���دج���اج ال����ذي ي��ش��رب ال��م��ي��اه 
المالحة يعانون من آثار سلبية طويلة 

األجل في جودة القشرة حتى إذا تم 
استبدال المياه مع المياه العذبة بعد 
فترة قصيرة والفرق في تأثير كلوريد 
على  يعتمد  الدجاج  على  الصوديوم 
العمر والساللة واالستجابات الفردية 
داخل القطيع، وأن الدجاج في مرحلة 
التعافي  على  قادرة  )البدارى(  النمو 
من اآلثار السلبية للمياه المالحة إذا 
النضج  قبل  عليها  الحصول  كانت 
“إلنقاذ”  الممكن  من  ويكون  الجنسي 
ه���ذه ال��ط��ي��ور ال��ص��غ��ي��رة ع��ن طريق 
التحول إلى مياه عذبة أو توفير لهم 

عالج وقائي او مكمالت غذائية.
تأثير كلوريد الصوديوم المستهلك 
من خالل مياه الشرب يختلف من تلك 
التي حصلنا عليها عندما يتم تضمينه 
وفي  )ال��ع��ل��ف(  ال��غ��ذائ��ي  النظام  ف��ي 
حال وجود الزنك تبين تحسين نوعية 
القشرة عن طريق زيادة نشاط انزيم 
كربونيك انهيدريز CA مما يؤدي إلى 
حمض  ايضا  القشرة  نوعية  تحسين 
نوعية  ي��ح��س��ن   AA االس��ك��ورب��ي��ك 
الضغط  تحت  ال��دج��اج  ف��ي  القشرة 

البيئي.
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طرق التح�صني التقليدية:

 ال���ه���دف م���ن ال��ت��ح��ص��ي��ن هو 
إعطاء أكبر عدد من الطيور الجرعة 
الصحيحة من اللقاح، مع العلم مسبقا 
أنه يكاد يكون من المستحيل أن يتم 
تحصين 100% من الطيور باستخدام 
التقليدية  الجماعية  التحصين  طرق 
عبر  الحقلية  الخبرات  أثبتت  حيث 
السنين صعوبة الحصول على مناعة 
متجانسة ألفراد القطيع وخاصة عن 
طريق  عن  الالحم  الدجاج  تحصين 
الرش أو ماء الشرب أو العلف أو حتى 

من خالل الحقن اليدوي.
من أهم أسباب استحالة تحصين 
بطرق  يتعلق  فيما  الطيور  من   %100
أعاله،  المذكورة  التقليدية  التحصين 
يتم  التي  الطيور  من  العديد  أن  هو 

على  الحصول  يمكنها  ال  تحصينها 
بعض  أن  أو  اإلط���الق،  على  اللقاح 
كافية  منها يتحصل على جرعة غير 
من اللقاح، باإلضافة إلى االختالفات 
حيث  م��ن  ال��ط��ي��ور  بين  البيولوجية 

حالتها الصحية والمناعية. 
وتكمن بعض من هذه الصعوبات 

في اآلتي:
عدم  إل��ى  ترجع  بشرية  أخ��ط��اء   .1
تدريب القائمين بعملية التحصين 

لتنفيذ التحصين بصورة جيدة.
ع���دم ض��ب��ط ف��وه��ات ال���رش أو   .2

أحياناً تكون مسدودة.
بطريقة  رذاذ  عدم ضبط ضغط   .3
في  خلل  إلى  ي��ؤدي  مما  مناسبة 

توزيع رذاذ الرش.
س����وء ن��وع��ي��ة ال���م���ي���اه )درج����ة   .4

الحموضة، والمعادن(.
ع������دم اس����ت����خ����دام ال���ج���رع���ة   .5
من  أو  ال��ل��ق��اح  م��ن  المضبوطة 

المذيب.
الحساسة  اللقاحات  استخدام   .6
درج��ة ح��رارة عالية  للحرارة في 
ولفترة زمنية طويلة خالل اليوم.

بالمسببات  المياه  خطوط  تلوث   .7
المرضية المختلفة.

طويلة  زمنية  لفترة  اللقاح  وجود   .8
ج����دا أو ق��ص��ي��رة ج����دا داخ���ل 

خطوط المياه.
ان���س���داد س��رن��ج��ات ال��ح��ق��ن أو   .9

أنابيب المياه.
اأجنة  يف  التح�صني  تكنولوجيا 

)In OVO-Vaccination( البي�ض

لعملية  االساسي  الهدف  أن  بما 

تكنولوجيا التحصين في البيض... 
مستقبل واعد

أن إنتاج الدواجن يحتاج برنامج قوي ومنظم للرعاية الصحية فيما يتعلق بالوقاية والسيطرة على األمراض بحيث 
يضمن تحسين برنامج اإلدارة واألمن الوقائي وكذلك زيادة مستوى المناعة للطيور، ومن هذا المنطلق تطورت صناعة 
الدواجن في اآلونة األخيرة بدرجة كبيرة جداً واستخدمت التقنيات الحديثة في كافة المجاالت وال سيما في مجال 
الوقاية والسيطرة على األمراض من خالل انتاج لقاحات حديثة أو من خالل استحداث طرق ووسائل لتطبيق هذه 

اللقاحات في الحقل للحصول على أعلى مستوى من المناعة وباقل رد فعل على الطائر.

د. صالح شعبان عبد الرحمن
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إع��ط��اء  ه��و  الصحيحة  التحصين 
جرعة واحدة مضبوطة من اللقاح لكل 
طائر، مع الوضع باالعتبار أهمية أن 
وبدقة  بسرعة  التحصين  عملية  تتم 
عدد  توفير  تستلزم  وال��ت��ي  وب��أم��ان 
معدات  مع  الماهرة  األش��خ��اص  من 
لذلك  بها  وموثوق  متطورة  أجهزة  أو 
نجد انه حالياً تعتمد تقنية التحصين 
الجماعي ألجنة البيض في كثير من 
دول العالم باستخدام ماكينات الحقن 
مرض  ضد  للتحصين  االتوماتيكية 

الماريك وأمراض فيروسية أخرى.
لقد بدأت المناقشات والدراسات 
التي تستخدم هذه  الدول  في  مبكراً 
هذا  وفعالية  سالمة  ح��ول  التقنية 
النهج، وقد أجريت التجارب الحقلية 
التحصين  وفاعلية  ن��ج��اح  الخ��ت��ب��ار 
العديد  ضد  التقنية  هذه  باستخدام 
الدواجن  تصيب  التي  األم��راض  من 
المقالة  التركيز في هذه  يتم  وسوف 
والجمبورو  ال��م��اري��ك  أم���راض  على 
وال��ن��ي��وك��اس��ل ح��ي��ث أن��ه��ا م���ن أه��م 
وتسبب  االنتشار  واس��ع��ة  األم���راض 
لصناعة  كبيرة  اق��ت��ص��ادي��ة  مشاكل 

الدواجن في معظم دول العالم.
1. التح�صني �صد مر�ض املاريك عن 

طريق احلقن يف البي�ض

مرض الماريك هو مرض يصيب 
ال��دج��اج  ف��ي  الليمفاوية  األن��س��ج��ة 

العالم  أن��ح��اء  جميع  ف��ي  وم��ن��ت��ش��ر 
اع��ت��م��ادا ع��ل��ى ال��م��وق��ع ال��ج��غ��راف��ي 
للقطيع، والقابلية الوراثية من ساللة 
وش���دة ض���راوة  ال��دج��اج  م��ن  معينة 
س��الل��ة ال��ف��ي��روس. وي��س��ب��ب م��رض 
كبيرة  اقتصادية  خسائر  ال��م��اري��ك 
في  النافق  معدل  ارت��ف��اع  في  تتمثل 
إنتاج  ف��ي  ونقص  المصاب  القطيع 
البيض وكذلك اإلعدامات في مسالخ 
باإلضافة  المصابة  للطيور  الدواجن 

إلى تكاليف اللقاحات وتطبيقها.
ل��ق��اح��ات ج��دي��دة أكثر  ت��ط��وي��ر 
ف��ع��ال��ي��ة م��ث��ل ل��ق��اح��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة أو 
ال��ل��ق��اح��ات ال��م��ن��ت��ج��ة ب��اس��ت��خ��دام 
لمواكبة  ال��وراث��ي��ة  الهندسة  تقنيات 
ض��راوة  أكثر  جديدة  س��الالت  ظهور 
ابتكار  وكذلك  الماريك،  فيروس  من 
طرق  في  ومتطورة  جديدة  أساليب 
شك  ب��ال  ت��س��اه��م  س���وف  التحصين 
بصورة  ال��م��رض  على  السيطرة  ف��ي 
الكبيرة  الخسائر  من  والحد  أفضل 
التي يسببها المرض وخاصة أنه من 
الصعوبة بمكان القضاء على المرض 
م��ن دول  دول���ة  ف��ي أي  ك��ام��ل  بشكل 

العالم حتى اآلن.
الماريك  م��رض  ض��د  التحصين 

خالل  م��ن  روت��ي��ن��ي  بشكل  يستخدم 
عند  الفقاسات  في  ال��ي��دوي  الحقن 
عمر يوم واحد من عمر الصييصان.

إعطاء  أن  الدراسات  أثبتت  وقد 
البيض  ف��ي  لأجنة  ال��م��اري��ك  ل��ق��اح 
يؤثر سلبا على نسبة  الفقس ال  قبل 
الفقس أو نسبة بقاء الصيصان علي 

قيد الحياة بعد الفقس.
نسبة  أن  على  كثيرة  أدل��ة  هناك 
ترتفع  الماريك  مرض  ضد  الحماية 
إذا أعطيت فترة كافية للقاح لتكوين 
أجسام مناعية قبل التعرض للفيروس 
التلقيح في  ث��م ف��إن  ال��ض��اري، وم��ن 
كأسلوب  ب��س��رع��ة  اع��ت��م��د  ال��ب��ي��ض��ة 
ضد  ال��ص��ي��ص��ان  لتحصين  مفضل 

مرض الماريك.
في  الحقلية  ال��ت��ج��ارب  وخ���الل 
لقياس مستوى  األوربية  الدول  بعض 
ضد  التحدي  اختبار  ف��ي  الحماية 
تحصين  ب��ع��د  ال���م���اري���ك  ف���ي���روس 
ب��ل��ق��اح ثنائي  ال��ب��ي��ض��ة  األج��ن��ة ف��ي 
)HVT+Respen( في صيصان امات 
البياض  وال��دج��اج  ال��الح��م  ال��دج��اج 
وكانت المقارنة بين طريقة التحصين 
عن طريق الحقن باستخدام المكينات 

Table 1: MDV challenge in broiler breeders and layers after in ovo vaccination with MD-
Rispens combined with MDHVT (Summary of results at 19 weeks of age)

LayersBroiler Breeders
ControlRIS + HVT

i.m. (Inj.autom.)
RIS1 + HVT2
in ovo

ControlRIS + HVT
i.m. (Inj.autom.)

RIS1 + HVT2
in ovo

1000 TCID RIS
1000 PBE HVT

1000 TCID RIS
1000 PBE HVT

1000 TCID RIS
1000 PBE HVT

1000 TCID3 RIS
1000 PBE4 HVT

96 chicks106 chicks56 chicks96 chicks94 chicks99 chicks
Challenge
GA i.m.

Challenge
GA i.m.

Challenge
GA i.m.

Challenge
GA i.m.

Challenge
GA i.m.

Challenge
GA i.m.

Mortality due to MDMortality due to MD
86.5 %23.6 %8.9 %69.8 %9.6 %7.1 %

Protective IndexProtective Index
72.789.786.289.8

RIS = Rispens 2 HVT = Herpes Virus of Turkey 3 TCID = Tissue culture infective dose 4 PFU 
= Plaque forming units 5 Protective Index [PI] = (% MD lesions in non- vaccinated control) - 
(% lesions in  vaccinated group) x 100
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التحصين  األوتوماتيكية وبين طريقة 
نتائج  أظهرت  وقد  اليدوي،  بالحقن 
هذه التجارب )جدول رقم 1( التالي:

البيض  أجنة  ف��ي  التحصين  أن   ·
في  الحماية  من  مستوى  أعطى 
اخ��ت��ب��ار ال��ت��ح��دي ض��د ف��ي��روس 
ال��م��اري��ك ع��ل��ى األق����ل م��س��اوي 
نتيجة  ال��ح��م��اي��ة  م��ن  أع��ل��ى  أو 
ال��ت��ح��ص��ي��ن م���ن خ����الل ال��ح��ق��ن 

اليدوي.
ل��م ت��ت��أث��ر ن��س��ب��ة ال��ف��ق��س سلبا   ·
عن  التحصين  اس��ت��خ��دام  ع��ن��د 
البيض  أجنة  في  الحقن  طريق 

المخصب.
عمر  الصيصان  ج��ودة  تتأثر  لم   ·

استخدام  عند  سلبا  واح��د  ي��وم 
في  الحقن  طريق  عن  التحصين 

أجنة البيض المخصب.
التح�صني �صد مر�ض اجلمبورو   .2

عن طريق احلقن يف البي�ض.

الجراب  )التهاب  الجمبور  مرض 
الطيور  في  معد  هو مرض  المعدي( 
يحتوي   )IBDV( ف��ي��روس  يسببه 
على م��ادة وراث��ي��ة م��زدوج��ة ومجزئة 
يصيب  الفيروس  وه��ذا   ،RNA من 
النعام  ال��روم��ي،  ال��دج��اج  ال��دج��اج، 
اقتصادية  مشاكل  ويسبب  وال��ب��ط، 
العديد  في  الدواجن  لصناعة  كبيرة 

من المناطق في جميع انحاء العالم.

ي��س��ب��ب ال��ف��ي��روس ال��ت��ه��اب في 
الجهاز  تثبيط  يسبب  مما  ال��ج��راب 
ال��م��ن��اع��ي ل��ل��ط��ائ��ر، وم���ن األع���راض 
الظاهرية للطيور المصابة بالفيروس 
عدم انتظام الريش، والجفاف، وتبعاَ 
نسبة  تكون  الفيروس  ض��راوة  لشدة 
إلى 50% في  قد تصل  والتي  النافق 
الدجاج  في  و%30  البياض  الدجاج 

الالحم.
ارتفاع مستويات  الرغم من  على 
الصيصان  ف��ي  ال��م��ض��ادة  األج��س��ام 
الدجاج  تحمي  ال  فإنها  األمهات  من 
ال��الح��م حتى وق��ت ال��ذب��ح وم��ن ثم 
وقائية  تحصين  ب��رام��ج  ات��ب��اع  يجب 
عوامل  توجد  ولكن  ال��ف��ي��روس  ض��د 
هامة تحدث في الحقل عند التطبيق 
والتي  التحصين  لبرامج  الميداني 
باستخدام  التحصين  نجاح  من  تحد 
اللقاحات الحية التقليدية ومنها على 

سبيل المثال:
فترة العطش قصيرة جدا. 	•

نقص في مياه الشرب. 	•
التطعيم في وجود مستوى عالي  	•
)األج��س��ام  األم��ي��ة  المناعة  م��ن 
ال���م���ض���ادة م���ن األم����ه����ات إل��ى 

الصيصان(.
بمحاوالت  المتعلق  التحدي  ومع 
الدجاج  في  المرض  على  السيطرة 
 IBD س���الالت  ظ��ه��ور  ع���ودة  بسبب 
الشرق  منطقة  في  الضراوة  شديدة 
األوسط وفي أماكن أخرى من العالم 
وذلك على الرغم من استخدام برامج 
تحصين واسعة لأمهات والصيصان 
ي���زال يسبب  ف���إن ه���ذا ال��م��رض ال 
ذلك  وللتغلب على  اقتصادية  خسائر 
جديدة  تكنولوجيا  تطوير  ت��م  فقد 
تشمل  تركيبة  باستخدام  للتحصين 

Table 2: Hatchability of inoculated and non- inoculated eggs
Farms BURSAMUNE in ovoTM Control: Un-inoculated

No. 
Inoc.

No. 
Hatched

% Hatch No. Set No.Hatched % Hatch

E-F 41100 34168 83.13 51239 41921 81.72
G 15900 13560 85.28 15750 13503 85.73

H 24300 20735 85.33 24507 20673 84.36
Total 81300 68463 84.21 91496 76097 83.1

 Table 3: Means of 2 log Elisa antibody titre to IBD virus and proportions
 of broilers with a positive AGP1 titre to IBD virus (paired trial on 7 broiler
(farms

Week5Week4Week3Output

Variable CV

]n=168[

BIOV

]n=168[

CV

]n=168[

BIOV

]n=168[

CV3

]n=168[

BIOV2

]n=168[
5.7

(1.14(

9.7

(1.14(

4.15

(1.15(

6.48

(1.15(

3.47

(0.58(

3.80

4(0.58(

2log titre

(Elisa(
P = 0.03P = 0.08P = 0.68

42.281.512.048.800.6 broiler %
 with titre
((AGP

P = 0.03P = 0.03P = 0.99

1 AGP = Agar gel precipitation
2 BIOV = in ovo vaccination with BURSAMUNE
3 CV = vaccination with conventional live IBD vaccine in drinking water
4 standard error of the mean
Differences in means are statistically significant if p< 0.05
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الوكيل التجاري واحلصري شركة مزارع الوادي للدواجن 
اململكة العربية السعودية ص.ب ٤٠٩٣٨ الرياض ١١٤١١ - هاتف: ٠١١٨١٠٤٧٩٨ فاكس: ٠١١٢١٤٤٣٤٤  

  alwadi@alwadipoultry.com :بريد الكتروني
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)األج���س���ام ال��م��ض��ادة ل��ل��ف��ي��روس + 
فيروس اللقاح(، ويستخدم عن طريق 
الحقن في البيضة لمرة واحدة فقط 

خالل فترة حياة الدجاج الالحم.
وق����د أظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ال��ع��دي��د 
أوروب��ا  ف��ي  الميدانية  التجارب  م��ن 
ن��ت��ائ��ج إي��ج��اب��ي��ة الس���ت���خ���دام ه��ذا 
البيض  ف��ي  الحقن  بطريقة  اللقاح 
ال��الح��م  ال��دج��اج  م����زارع  لصيصان 
)ج��دول  الفقس  نسبة  ك��ان��ت  حيث 
رقم 2( واالستجابة المناعية )جدول 
المحصنة  المجموعات  في   )3 رق��م 
من  أفضل  أو  مماثلة  الطريقة  بهذه 
كال  ب��أن  علماً  الضابطة  المجموعة 
نفس  من  المجموعتين هي صيصان 

قطعان األمهات.
3. التح�صني �صد مر�ض النيوكا�صل 

عن طريق احلقن يف البي�ض.

اللقاحات  الحاضر  ال��وق��ت  ف��ي 
النيوكاسل  م��رض  ضد  المستخدمة 
ف��ي م��ش��اري��ع ال���دج���اج ال��الح��م يتم 
الهباء  أو  رذاذ  باستخدام  إعطائها 
إلى  باإلضافة  الفقاسات  في  الجوي 
على  المزرعة  في  منشطة  جرعات 

فترات متفاوتة حتى عمر الذبح.
ولتحسين الوقاية والسيطرة على 
مرض النيوكاسل في الدجاج الالحم 

يجب اتباع اآلتي:
اس���ت���ح���داث وت��ح��س��ي��ن ط��رق  	•
كل  أن  لضمان  للطيور  اللقاح  إعطاء 
الالزمة  الجرعة  تأخذ  الطيور سوف 

من اللقاح في الوقت المناسب.
اعتماد طرق التحصين في البيض 
والتي سوف تستبعد المشاكل الناجمة 
في  العاملين  من  كثير  مشاركة  عن 

طريق  عن  اللقاح  إعطاء  في  الحقل 
رش و/ أو آالت الهباء الجوي.

الجهاز  فعل  رد  مستوى  خفض 
الحفاظ  مع  التحصين  بعد  التنفسي 
إلى  ال��وص��ول  ال��وق��ت على  ف��ي نفس 
م��س��ت��وى ع��ال��ي م���ن ال��ح��م��اي��ة ضد 
الفيروس الضاري في اختبار التحدي.
ضد  ال��ص��وت  الحماية  مستوى 

.NDV التحدي مع ضراوة
في الوقت الحاضر فإنه ال يزال 
ممارسة شائعة تطعيم الدجاج الالحم 
مرتين )على األقل( في المناطق التي 
يكون فيها فيروس النيوكاسل متوطن، 
عن   1 ي��وم  ف��ي  ال��م��ث��ال:  على سبيل 
 3 وحوالي  التفريخ  في  ال��رش  طريق 
أسابيع من العمر من خالل رذاذ )أو 
التجارب  اثبتت  لقد  الجوي(.  الهباء 
الالحم  ال��دج��اج  تطعيم  أن  الحقلية 
التجارية في ضد ND من خالل رذاذ 
سوف يؤدي في كثير من األحيان في 
نتائج في اختبار التحدي تتراوح بين 

.%80 - 40
ول���ذل���ك ف��ق��د ت���م ال��ت��وج��ه إل��ى 

اس��ت��خ��دام ط��ري��ق��ة ال��ت��ح��ص��ي��ن في 
البيضة، حيث أظهرت نتائج التجارب 
ال��ج��دول رق��م )4( ه��ي مشجعة  ف��ي 
النتائج  بالمقارنة مع  للغاية، ال سيما 
التحصين  ان  التحدي  م��ن  السابقة 
لحماية  ك����اٍف  ي��ك��ون  واح����دة  ل��م��رة 
التربية  ف��ت��رة  خ��الل  اللحم  ال��دج��اج 

وحتى الذبح. 
الخالصة: أن تكنولوجيا التحصين 
من خالل البيض تعد مستقباًل واعداً 
له  سيكون  حيث  ال��دواج��ن  لصناعة 
مقاومة  ف��ي  ملموس  إيجابي  تأثير 
األمراض والذي سوف يسهم بال شك 
ونوعاً  كماً  الصناعة  هذه  تطوير  في 

مما ينعكس على ربحية المنتجين.

امل�صادر

 Jan-Kees van den Wijngaard.
 (2002). In ovo vaccine
 applications in chickens surpass
 the conventional approach.

Lohmann information No. 26.
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فيروسات أمراض األورام السرطانية 
)الليكوزيس/ ساركوما(

تحت الظروف الطبيعية، الليكوزيس أو مرض الكبد الكبير أو الليكوزيس الليمفاوي هو األكثر 
شيوعا في مجموعة أمراض األورام السرطانية الخاصة بقطعان الدجاج الليكوزيس/ ساركوما، 
على الرغم من ذالك في سنة 1990كان الليكوزيس النخاعي )myeloid leukosis( هو السائدة 

في دجاج اللحوم. 
الفيزيائية  RNA وهي تمتلك نفس الخصائص  تنتمي أعضاء هذه المجموعة الي فيروسات 
والجزيئية وتتحد جميعه في جين مشترك موجودة في جوهر فيروسات الليكوزيس/ ساركوما 

وهو ألجين الرئيسي )P27( ويشكل األساس للعديد من االختبارات التشخيصية. 
مجموعة  فيروسات  بعض  التجريبية  الناحية  من  الدجاج،  في  فقط  طبيعي  بشكل  يحدث  اللمفاوية  الليكوزيس 
الليكوزيس/ ساركوما ممكن أن تصيب وتنتج األورام في األنواع األخرى من الطيور أو حتى الثدييات، ومن المعروف 

أن العدوى موجودة تقريبا في كل قطعان الدجاج باستثناء بعض قطعان SPF الذي تم القضاء عليه.

د/ عادل عز الرجال - استشاري أمراض الدواجن

االأورام التي ت�صببها جمموعة فرو�صات الليكوزي�ض/ �صاركوما

Synonyms (مرادفات)Neoplasm (األورام)

Big liver disease, lymphatic leukosis ,visceral lymphoma, lymphocytoma , 
lymphomatosis, visceral lymphomatosis, lymphoid leukosis.

Lymphoid leukosis

Leukemia, intravascular lymphoid leukosis,erythroleukosis, erythromyelosis, 
erythroblastosis, erythroid leukosis 

Erythroblastosis

Leukemic myeloid leukosis, leukomyelose, myelomatosis, myeloblastosis 
,granuloblastosis ,myeloid leukosis.

Myeloblastosis

Myelocytoma, aleukemic myeloid leukosis, leukochloroma,
myelomatosis

Myelocytoma(tosis)

Connective tissue tumors
- Fibroma and fibrosarcoma
- Myxoma and myxosarcoma
- Histiocytic sarcoma
- Chondroma
- Osteoma and osteogenic sarcoma
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 اخل�صائر الناجتة عن هذا املر�ض
%1الي  من  نافق  المرض  يسبب 
2%، مع خسائر في بعض الحاالت قد 

تصل الي ·%20. 
في حالة العدوى تحت السريرية، 
والتي تصيب معظم قطعان الدواجن، 
الكيفي  اإلن��ت��اج��ي  األداء  م��ن  تقلل 
البيض  إنتاج  ذلك  في  بما  والكمي، 

والجودة. 
و علية قامت العديد من شركات 
وخاصة  التجارية،  ال��دواج��ن  تربية 
تخفيض  في  البياض  قطعان  منتجي 
تواتر اإلصابة بشكل كبير في الجدود 

واألمهات.
ت��وس��ع��ت ب��رام��ج م��ك��اف��ح��ة ه��ذا 
ال���م���رض ف���ي ال��س��ن��وات األخ���ي���رة، 
غير  أو  ن�����ادرة  ع����دوى  وأص��ب��ح��ت 
موجودة في بعض القطعان التجارية. 
ظهور األورام في مرض الليكوزيس 
اللمفاوية حتى في القطعان المصابة 
ب��ش��دة ع����ادة م��ن��خ��ف��ض ي��ص��ل ال��ي 

)>4%(، والمرض غالبا مستترة. 
تم اإلبالغ عن وفيات زائدة بقدر 
يصل الي 1.5% في أسبوع في قطعان 
أمهات اللحم التجارية المصابة بشكل 
طبيعي مع فيروس الليكوزيس الطيور 

.J المجموعة الفرعية

املُ�صبب 
لتصنيف  الدولية  اللجنة  وضعت 
ال��ف��ي��روس��ات م��ج��م��وع��ة ف��ي��روس��ات 
ال��س��رط��ان��ي��ة  األورام  أم��������راض 
في  للطيور  س��ارك��وم��ا  الليكوزيس/ 
وعائلة   Alpharetrovirus جنس 

 .Retroviridae
وفيروسات هذه المجموعة تنتمي 
الحامض  ف��ي��روس��ات  مجموعة  ال��ي 
بوجود  تتميز  والتي   )RNA( النووي 
أمر  وه��و  العكسي،  ال��ن��اس��خ  أن��زي��م 
 DNA ضروري لتشكيل لب الفيروس

أثناء التكاثر في الخلية.
- تصنيف ساللة الفيروس.

ع�����ل�����ي أس�����������اس األج������س������ام   -1

ال��م��ن��اع��ي��ة ال��م��ض��اد ل��ل��ف��ي��روس 
)Antigenicity(

اللمفاوية  ال��ل��ي��ك��وزي��س  ام���رض   •
الدجاج مقسمة  تحدث في  التي 
 A،( فرعية  مجموعات   6 إل��ى 
أساس  على   )Jو  ،B، C، D، E
االخ���ت���الف���ات ف���ي ال��ب��روت��ي��ن��ات 
تحدد  والتي  للفيروسية،  المغلف 
األج���س���ام ال��م��ن��اع��ي��ة، وأن��م��اط 
أف��راد  م��ع  الفيروسية  ال��ت��دخ��ل 
المجموعات  ومختلف  نفس  من 

الفرعية االخر.
اللمفاوية  ال��ل��ي��ك��وزي��س  ام���رض   •
ال���داخ���ل���ي���ة ال���ت���ي ت���ح���دث في 
الحجل،والسمان  طائر  الفزينت، 
مقسمة إلى 4 مجموعات فرعية 

)Iو ،F، G، H( هي
المجموعات الفرعية A وB هي   •
األكثر انتشارا في الدول الغربية. 
للمجموعة  األول��ي��ة  العزلة  منذ   •
ليكوزيس  ل��ف��ي��روس   J الفرعية 

Embryonal nephroma, renal adenocarcinoma, adenosarcoma,
nephroblastoma, cystadenoma 
Papillary cystadenoma, carcinoma of the kidney
Adenocarcinoma of the testis 

Epithelial tumors
- Nephroblastoma
- Nephroma
- Hepatocarcinoma 
- Adenocarcinoma of pancreas 
- Thecoma 
- Granulosa cell carcinoma 
- Seminoma
- Squamous cell carcinoma

Hemangiomatosis, endothelioma, hemangioblastomas,hemangioendotheliomasEndothelial tumors
- Hemangioma
- Angiosarcoma 
- Endothelioma 
- Mesothelioma 

Marble bone, thick leg disease, sporadic diffuse osteoporostitis, osteopetrosis
gallinarum 

Related tumors
- Osteopetrosis
- Meningioma 
- Glioma 
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الطيور في إنجلترا، وقد تم عزل 
الفيروس من أمهات الالحم التي 
من  ال��ع��دي��د  ف��ي  األورام  ت��واج��ه 

البلدان األخرى. 
هو   )E( الفرعية  المجموعة  ام   •
غ��ي��ر مسبب  داخ���ل���ي  ف���ي���روس 
ل�����أورام وذل����ك ن��ت��ج��ت ان��دم��ج 
 DNA مع  الفيروسية  الجينات 

الخلية المضيفة. 
جميع سالالت فيروس الليكوزيس   •
مع  ل��أورام،  مسبب  الطيور هي 
وجود بعض االختالفات في قدرة 

التوريم وقدرة تنسخي. 
حديثا تم عزل فيروس ليكوزيس   •
النوع  غ��الف  من  مركب  الطيور 
 J النوع  ن��ووي  حمض  وتكرار   B
الليكوزيس  في مرض  ذلك  وكان 
البياض  قطعان  ف��ي  النخاعي 

التجارية.
•  وقد تم عزل فيروس مركب آخر 
من لقاحات مرض الماريك ملوثة 
من  الطيور  ليكوزيس  بفيروس 
A وتكرار حامض  غالف فرعية 

نووي لفرعي E لتكون. 
إعادة  تحدث  أن  يمكن  وبالتالي،   •
التركيب بين مجموعتين فرعيتين 
الليكوزيس  فيروس  من  مختلفة 
الميدانية  الظروف  في  الطيور 

وهذا يسبب خسائر اقتصادية.

طرق انتقال العدوى 
الطبيعي  الحاضن  ه��و  ال��دج��اج   •
مجموعة  من  الفيروسات  لجميع 

الليكوزيس/ ساركوما. 

لم يتم عزل هذه الفيروسات من   •
باستثناء  األخ��رى  الطيور  أن��واع 

الدراج والحجل، والسمان. 
يتم فرز فيروس ليكوزيس الطيور   •
أو  ال��زالل  الدجاجة في  قبل  من 

صفار البيض، أو كليهما. 
فترة  بعد  تحدث  ربما  ال��ع��دوى   •

التحضين.
المصاب  الدجاج  تفشل  خلقيا    •
وعادة  المناعية،  األجسام  إلنتاج 
طول  للفيروس  حاملة  تبقى  ما 

الحياة. 
هو  الفقس  بعد  األفقي  العدوى   •
أي��ض��ا م��ه��م، وخ��ص��وص��ا عندما 
الفقس  بعد  الكتاكيت  تتعرض 
م��ب��اش��رة ل��ج��رع��ات ع��ال��ي��ة من 
الفيروس، على سبيل المثال، في 
في  أو  خلقيا  دجاج مصاب  براز 

لقاحات ملوثة. 
يتكاثر  أفقيا  المصاب  ال��دج��اج   •
الفيروسية في الدم ثم تليها إنتاج 
هذا  ويستمر  المضادة  األجسام 
بظهور  وتنتهي  طويلة  فترة  ال��ي 

األورام. 
ت��وج��د ع��وام��ل أخ���رى ت��زي��د من   •
األفقي  لإلصابة  الدجاج  قابلية 

وت��ش��م��ل ع���دم وج����ود األج��س��ام 
ووج��ود  األم��ه��ات  ف��ي  المناعية 
 )retroviruses( ف���ي���روس���ات 
تلك  سيما  ال  المنشأ،  داخ��ل��ي��ة 
المرتبطة بي جين )K( المسئول 

عن تأخر الريش. 
في  ت���وات���را  أك��ث��ر  ه���ي  األورام   •
ال��رأس��ي��ة م��ن اإلصابة  اإلص��اب��ة 
الكثير  يتعرض  ول��ك��ن  األف��ق��ي��ة، 
أفقيا من  ال��دج��اج إلص��اب��ة  م��ن 

الرأسية. 
لأجنة  اإلصابة  انتقال  معدالت   •

عادة ما تكون %1 -%10. 
ويتعرض كل الدجاج إلي اإلصابة   •
تقريبا  ال��م��ص��اب  ال��ق��ط��ي��ع  ف��ي 
الرأسية،  االت��ص��ال.  طريق  ع��ن 
واإلصابة األفقي في وقت مبكر 
ي��ؤدي ال��ي إف���راز ال��ف��ي��روس في 

البيئة وفي البيض. 
العدو المتأخرة )أي اإلصابة في   •
من  العمر(  م��ن  أس��ب��وع   20-12
غير المرجح أن يؤدي إلى إفراز 

الفيروس.
ال��ف��ي��روس ليس ش��دي��د ال��ع��دوى   •
م��ق��ارن��ة م��ع ف��ي��روس��ي��ات أخ��رى 
عن  بسهولة  مفعولها  وإب��ط��ال 

يوجد اأربع فئات من عدوى فرو�ض ليكوزي�ض الطيور يف الدجاج نا�صجة: 

م
وجود 

فيروس 
الدم

وجود 
أجسام 
مناعية

الوصف

-v,-AB--سرب خالية من العدوى والطيور مقاومة وراثيا
+v,-AB+-اقل من 10% يتم االنتقال الفيروس راسيا
+v, +AB++
-v,+AB-+نسبة كبيرة
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طريق المطهرات. 
عليه  القضاء  أو  تخفيض  يمكن   •

من خالل إتباع األمن الحيوي. 
فيروس  انتقال  في  ال��ذك��ور  دور   •
مؤكد.  غير  ال��ط��ي��ور  ليكوزيس 
الديوك المصابة على ما يبدو ال 
تؤثر على معدل العدوى الراسية 
باعتبارها  تعمل  بل  الذرية  ال��ي 
ح��ام��ل��ي ال���ف���ي���روس وم���ص���ادر 
التناسلية  ال��ع��دوى  أو  االت��ص��ال 

للطيور األخرى.

 )Pathogenesis( املر�صية
ال���ل���ي���ك���وزي���س ال���ل���م���ف���اوي���ة ه��و   •
النظام  في  الخبيث  االستنساخ 
البرسا.  ب��ي  ال��خ��اص  اللمفاوية 
البرسا  دائما في  التحول يحدث 
السليمة، في كثير من األحيان قد 
 8-4 من  مبكر  وق��ت  في  تحدث 

أسبوع بعد العدوى.
األورام غالبا ما تكون غير قابلة   •
من  أس��ب��وع   14  ~ حتى  للكشف 

العمر.
الوفاة قبل 14  ن��ادرا ما تحدث    •
أسبوع من العمر وأكثر تكرارا في 

وقت قريب من النضج الجنسي. 
المرض،  هذا  من  الوقاية  يمكن   •
ح��ت��ى ي��ص��ل إل���ى 5 ش��ه��ور من 
العمر، من خالل العالجات التي 

تدمر البرسا. 
تتكون  ال���ح���االت  م��ن  كثير  ف��ي   •
من  تقريبا  كامل  بشكل  األورام 
ال��خ��الي��ا ال��ل��ي��م��ف��اوي��ة B وال��ت��ي 
الغلوبولين  سطحها  على  تحتوي 

.))IgM المناعي
استجابة  أي��ة  اكتشاف  يتم  ل��م    •

مناعية مضادة للورم. 
تظهر األجسام المضادة بسهولة   •

بعد اإلصابة.
ل��م��رض  ال���ل���م���ف���اوي���ة  األورام   •
حدوثه  تعزيز  يمكن  الليكوزيس 
ف���ي ال���دج���اج ال��م��ص��اب ب��ع��دوه 
مشتركة مع عترة اللقاح لفيروس 
وه���ذا   serotype 2 ال��م��اري��ك 
الدعم يتطلب االستعداد الوراثي 
مبكر  وقت  في  واإلصابة  لدجاج 
اللمفاوية  الليكوزيس  فيروس  مع 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى ت��ع��ط��ي ل��ق��اح 

 .serotype 2 الماريك
متالزمة المرض تحت اإلكلينيكي   •

تتميز بانخفاض إنتاج البيض مع 
غياب تشكيل األورام وهو األكثر 
أهمية من الناحية االقتصادية من 
والوفيات الناجمة عن الليكوزيس 

اللمفاوية. 
ال����دج����اج م����ع ال����م����رض ت��ح��ت   •
اإلكلينيكي عادة ما يفرز الفيروس 

في زالل البيض. 

االأعرا�ض والعالمات 
ف����ق����دان ال���ش���ه���ي���ة، ال��ض��ع��ف،   •

واإلسهال، والجفاف، والهزال. 
الهبوط الحاد قبل الوفاة.  •

تضخم  وأحيانا  البرسا  تضخم    •
الكبد. 

تتطور  ال  ق��د  المصابة  الطيور   •
ولكنها  األورام،  ال��ي  ب��ال��ض��رورة 

تضع عدد أقل من البيض.
شائعة  تكون  اللمفاوية  األورام   •
والبرسا  وال��ط��ح��ال،  الكبد  ف��ي 
الغدد  الكلى،  في  أحيانا  وتوجد 

التناسلية، واألحشاء الداخلية. 
وقد اعتبر إشراك البرسا أساسي   •
ت��ق��ري��ب��ا، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل��ك 
يسببها  أيضا  الليمفوما  البرسا 

فيروس ريتيكولوندوثيليوسيس. 
أحيانا أورام البرسا تكون صغيرة   •
لسطح  دقيق  فحص  بعد  وتظهر 

الغشاء المخاطي للجهاز. 
األع��ص��اب  ي��ك��ون تضخم  ع���ادة،   •
الطرفية غير واضح، على الرغم 
ال��ع��الم��ات قد  م��ن أن مثل ه��ذه 
التجريبي  التلقيح  بعد  الحظت 
 .)J( من مجموعة فرعية فيروس

صالليكوزيس اللمفاوية، الخاليا 
اللمفاوية في العضالت 

الليكوزيس اللمفاوية، الخاليا 
اللمفاوية في الكبد
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مجهريا 

ــدة،  ــوح اخلــاليــا الــ�ــصــرطــانــيــة م
وكبرة. واالإنق�صامية متكررة.

المصاب  اللحوم  دجاج  نوع  في   
م���ع م��ج��م��وع��ة ف��رع��ي��ة J ل��ف��ي��روس 
ال��ل��ي��ك��وزي��س ال��ط��ي��ور ل��وح��ظ أيضا 
انتشار األورام األخرى من الليكوزيس 

 ،myelocytomas مثل  اللمفاوية 
أورام وعائية، واألورام الكلوية. 

) )M y e l o c y t o m a t o s i s  •
 )skeletal myelocytomas(و
ال��رأس،  على  نتوءات  يسبب  قد 

والصدر، والسيقان. 
تحدث  قد   )Myelocytomas(  •

في مدار العين، مما يتسبب في 
نزيف وفقدان البصر.

وعائية  أورام   )Hemangiomas(  •
ق��د ت��ح��دث ف��ي ال��ج��ل��د، وال��ت��ي 
ال���دم”،  “بثور  ص���ورة  ت��ظ��ه��رف��ي 
وال��ت��ي ق��د ت����ؤدي ال���ي ال��ت��م��زق 

والنزف الدموي.
الشلل  يسبب  ق��د  الكلى  أورام   •
العصب  ع��ل��ى  ال��ض��غ��ط  ب��س��ب��ب 

الوركي. 
م��ع��ظ��م س������الالت ف���ي���روس���ات   •
القدرة  له  ساركوما  الليكوزيس/ 
ال��غ��ي��ر  األورام  إح������داث  ع��ل��ي 
األورام  ذل��ك  ف��ي  )بما  لمفاوية 
 erythroblastosis اللحمية(، 
 myeloblastosis، ال��ح��م��ر، 
وعائية،  أورام   ،myelocytomas
تصخر   ،nephroblastomas

العظم، واألورام ذات الصلة. 
تعتمد  وت��ك��راره  األورام  طبيعة   •
ساللة  ال��ف��ي��روس،  س��الل��ة  على 
الدجاج والعمر والجرعة، وطريق 

العدوى. 
ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة، ع��دوى   •
قد  الطيور  الليكوزيس  فيروس 
ب  يسمى  ما  مع  الترافق  اظهر 
الطيور  اورم   )fowl glioma(
والتي تتميز بزيادة تنسج المخيخ 

والتهاب عضلة القلب.
A. Lymphoid leukosis (LL). Diffuse 
form affecting the liver. 
B. Erythroblastosis. Enlarged cherry 
red liver and spleen
C.Myeloblastosis. 
D. Erythroblastosis. 
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 E. Myeloblastosis.
 F. Myelocytomatosis.
G. LL tumors in the bursa ofFabricius 
(from the same bird as the liver shown 
in (A).
H. Myeloid leukosis tumor on the 
surface of the skull. (Peckham)

الت�صخي�ض
ف���ي���روس  ان���ت���ش���ار  ب���س���ب���ب   -
واسع  نطاق  على  الطيور  الليكوزيس 
الكشف  اختبارات  فان  الدجاج،  بين 
عزل  ذلك  في  بما  الفيروسات،  عن 
على  وال��ت��دل��ي��ل   ،PCRو ال��ف��ي��روس 
ال��م��ض��ادة،  األج��س��ام  أو  المستضد 
قد أصبحت محدودة أو ال قيمة لها 
األورام  الحاالت مجال  في تشخيص 

اللمفاوية. 
- والعالمات المميزة في التشريح 
التشخيص  في  الكبيرة  األهمية  لها 
وهي مشاركة ورمي الكبد والطحال، 
أو البرسا في حالة عدم وجود آفات 

األعصاب الطرفية. 

الكبد  الأورام  الت�صريحية  ال�صفة 
يف الدجاج

اكبر  الطيور  ف��ي  األورام  توجد   -
ال��ع��م��ر.  م���ن  أس���ب���وع  م���ن 14 

)Histologically( تشريحيا،
موحدة  هي  اللمفاوية  الخاليا    -
وتحتوي على  كبيرة،  الشكل،  في 
 )B-cell markers(و  )IgM(

على سطحها. 
من  الناتجة  األورام  تفريق  يتم   -
اللكوزيس  ع��ن  ال��م��اري��ك  م��رض 
التشريحية  ال��ع��الم��ات  بوسطه 
 molecular والمجهري والتقنيات

.techniques
يمكن  ال  اللمفاوية  الليكوزيس   -
 B-cell( بسهولة تميزه عن األورام
يسببها  ال��ت��ي   )lymphomas
 )reticuloendotheliosis فيروس
)إال بوسطه PCR ومع ذلك، فإن 
الحدوث  نادرة  ربما  األورام  هذه 

للغاية. 
 )PCR primers( يوجد العديد من  -
للكشف عن معزوالت الفيروسات 
الليكوزيس الطيور األكثر شيوعا، 
 A وخاصة المجموعات الفرعية

 .Jو
 PCR( اس����ت����خ����دام  ت����م  ك���م���ا   -
ع��زل  ف���ي  أخ�����رى   )primers
لفيروس   E الفرعية  المجموعة 

الليكوزيس الطيور. 
 )PCR( اختبار  استخدمت  وقد   -
اللقاحات  ت��ل��وي��ث  ع��ن  للكشف 
ال��ف��ي��روس��ي��ة ال��ح��ي��ة ل��ل��دواج��ن 
الليكوزيس  ف��ي��روس  ب��س��الالت 

الطيور.
-  وق������د اس���ت���خ���دم���ت اخ���ت���ب���ار 
األجسام  للكشف عن   )ELISA(

الطيور  اللليكوزيس  ال��م��ض��ادة 
.Jو ،A، B المجموعة الفرعية

العالج وال�صيطرة:
الليكوزيس  فيروس  على  القضاء 
الطيور في قطعان الجدود األولية هو 
للسيطرة على  األكثر فعالية  الوسيلة 
اللمفاوية  الليكوزيس  فيروس  عدوى 

في الدجاج. 
يتم تقييم قطعان األمهات إلفراز 
 viral( الفيروس عن طريق البحث عن
بوسطه  البيض  زالل  في   )antigens
 )enzyme immunoassays( اختبار 
للفيروس   ))biologic assays أو 

المعدي.
الدجاج  من  البيض  تجاهل  يتم 
يتم  بحيث  ال��ف��ي��روس،  ي��ف��رز  ال���ذي 
إنتاج قطعان منخفضة في مستويات 

العدوى. 
الطريقة  ه���ذه  تطبيق  ت��م  إذا 
إنتاج  يمكن  صغيرة،  مجموعات  في 
بسهولة  ال��ع��دوى  م��ن  خالية  قطعان 

نسبية.
 يتم تطبيق هذه التدابير الرقابية 

فقط قطعان الجدود األولية.
ب��ع��ض ال���دج���اج ل��دي��ه��ا م��ق��اوم��ة 
وراثية محددة لإلصابة مع مجموعات 

فرعية معينة من الفيروس. 
التحصين  ي��ك��ن  ل��م  اآلن،  ح��ت��ى 

للوقاية من األورام واعد.
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وانتاج  تربية  صناعة  م��رت  وق��د 
االهتمام  كان  حيث  بمراحل،  النعام 
زاد  ذل��ك  وبعد  بالجلود  ثم  بالريش 
االهتمام باللحوم التي تعتبر من أجود 
حد  علي  والبيضاء  الحمراء،  اللحوم 
من  محتواها  النخفاض  وذلك  سواء 
الحرارية  والسعرات  الكوليسترول 
يعتبرونه  العرب  وك��ان  وال��ص��ودي��وم، 
من  الكثير  يشفي  وان��ه  فاخرا  لحما 
علي  ويساعد  كالروماتيزم  األمراض 

التئام الجروح.

ولقد احتكرت دولة جنوب أفريقيا 
انتاج  صناعة  سنة   150 حوالي  منذ 
النعام حيث كان يربي علي المراعي 
ثم  الريش  علي  للحصول  الطبيعية 
لتشمل  المتبعة  االنتاج  نظم  تطورت 
بدأ  وق��د  األخ���ري،  النعام  منتجات 
أخيرا االهتمام العالمي باقامة مزارع 
بينها مصر  من  ال��دول  ببعض  للنعام 
العائد  ارتفاع معدل  الي  ويرجع هذا 

بالمقارنة  مجاله  في  االستثمار  علي 
بالمشروعات األخري.

النعام  ل��ح��وم  استهالك  ويعتبر 
ح��دي��ث ال��ع��ه��د ف��ي ب��ع��ض ال��ب��ل��دان 
العربية نظرا لعدم تعود المستهلكين 
عليه األمر الذي يتطلب بعض الوقت 
الي  باالضافة  استهالكه  علي  للتعود 
مقارنة  محليا  بيعه  أس��ع��ار  ارت��ف��اع 
الحمراء كاألبقار  اللحوم  بيع  بأسعار 
لحوم  علي  الطلب  وم��ازال  واألغنام، 

تربية وإنتاج النعام 
الثروة الخفية

النعام ليس فقط لحم وريش وموضه فى بعض مطاعمنا لكنه أصبح صناعة وسوق وتجاره له تعداد ومذابح وبورصه 
ومراكز اكثار - يعتبر طائر النعام أضخم طائر معاصر علي وجه الكرة األرضية وينتمي لمجموعة الطيور التي ال 
تستطيع الطيران ولكنها مشهورة بسرعتها الفائقة في الجري، والنعام طائر ال يطير حيث أنه أكبر طائر على وجه 
األرض وهو طير عربى األصل وجد فى الجزيره العربيه وإيران وكان يرعى فى أنحاء الجزيره العربيه من شمالها إلى 
جنوبها وحتى الربع الخالى وهو مكيف للعيش فى الصحراء وقد انتشر إنتاج النعام فى جميع أنحاء العالم بسرعه 
غير متوقعه وقد أطلق العرب على النعام عدة أسماء حيث تسمى األنثى )النعامه - أم البيض - أم الثالثين - راله( 
أما الصغير بعد الفقس فيسمى )حسكل( وبعد ظهور الريش )حفان( ويسمى الذكر )الظليم - الصمل - األمسك 
المناطق  في  العيش  علي  وقدرته  عنقه  وطول  جسمه  لضخامة  نظرا  الجمل  بالطائر  العرب  المصلوم(.سماها   -
الصحراوية وشبه الصحراوية، والنعام طائر رعوي بالدرجة األولي لذلك يندرج تحت فصيلة اكالت العشب وليس من 

الطيور الجارحة. 

اعداد/ د. مصطفى محمود الشامي
الريا�ض – اململكة العربية ال�صعودية
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النعام مقصورا علي مرتادي الفنادق 
والمطاعم الكبيرة.

 

ــواجــب  اال�ـــصـــرتاطـــات الــعــامــة ال
توافرها مبوقع وان�صاءات املزرعة:

م��زارع  ان��ش��اء  موقع  اختيار  يتم 
أو  الصحراوية  األراض��ي  في  النعام 
توفير  ب��ش��رط  االس��ت��ص��الح  حديثة 
المياه الصالحة العاشة الطيور وري 
بعض النباتات الرعوية مثل البرسيم 
الحجازي، ويجب الوضع في االعتبار 

الشروط اآلتيه:
1- أن يكون الموقع بعيدا عن مزارع 

الدواجن.

عن  ب��ع��ي��دا  ال��م��وق��ع  ي��ك��ون  أن   -2
الضوضاء وحركة المرور.

ن��ط��اق  ف���ي  ال��م��وق��ع  ي��ك��ون  أن   -3
في  أو  ال��ص��ح��راوي��ة  ال��م��ن��اط��ق 
المناطق حديثة االستصالح، وأن 
تكون التربة رملية ومحتوية علي 

بعض الزلط الناعم.
لمياه  مصادر  بالموقع  يتوفر  أن   -4
توضع  للشرب  الصالحة  الشرب 
مبطنة  أسمنتية  أح����واض  ف��ي 
تكون تحت  أن  بالسيراميك علي 
حرارة  درج��ة  ارتفاع  لمنع  مظلة 
ال��ص��ي��ف، مع  ال��م��ي��اه ف��ي فصل 
الالزمة لري  المياه  توافر  أهمية 
لزراعة  المخصصة  المساحات 

محاصيل األعالف الخضراء.
5- ي��ج��ب ت��وف��ي��ر م��ص��دات ل��ل��ري��اح 
وم���ظ���الت ط��ب��ي��ع��ي��ة )أش���ج���ار( 

وصناعية.
6- يراعي تنفيذ االنشاءات بخامات 
وسهلة  االم��ك��ان  ب��ق��در  بسيطة 

التنظيف والتطهير.
التصميم  ي���خ���دم  أن  ي���راع���ي   -7
العمال  حركة  للمزرعة  الهندسي 
واحد  اتجاه  ذو  خط  في  ويكون 
الي  السليمة  الطيور  حظائر  من 
المريضة،  الطيور  عزل  حظائر 
وم���ن ح��ظ��ائ��ر ال��ط��ي��ور األص��غ��ر 
الي حظائر الطيور األكبر وليس 

العكس في الحالتين.
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المخصص  المكان  فصل  يفضل   -8
حظائر  عن  الكتاكيت  لتحضين 

الطيور الكبيرة.
9- ضرورة وجود مبيت للطيور بارتفاع 
مناسب لطول النعامة ولها سقف 
علي  األمطار  من  للحماية  مائل 
أن يكون باب الغرفة باتساع متر 
ونصف علي األقل لتسهيل خروج 
تسع  أن  ويمكن  النعام  ودخ���ول 
الغرفة 4 طيور وتكون بعيدة عن 
اقامة  الهواء، مع ضرورة  تيارات 
حظائر للعزل بعيدة بقدر االمكان 
عن حظائر الطيور السليمة والي 

الجنوب منها.
مخازن  بالمزرعة  تتوافر  أن   -10
ل���أع���الف ال��خ��ش��ن��ة وال��م��رك��زة 
ب��االش��ت��راط��ات وال��م��واص��ف��ات 
بتخزين  ت��س��م��ح  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة 
من  عليها  والمحافظة  األع��الف 

الفساد والتلوث.

التخطيط  ع��ن��د  ي��ج��ب  ع��م��وم��ا 
أعمال  تنتهي  أن  نعام  النشاء مزرعة 
الي  الطيور  وص��ول  قبل  االن��ش��اءات 
المزرعة حيث أن استكمال االنشاءات 
في وجود الطيور يشكل اجهاد عليها 
ويؤثر سلبيا علي االنتاج وعلي طباع 

هذه الطيور.

اأنواع طيور النعام:

النعام  طيور  من  أن��واع   3 يوجد 
يلي  وفيما  العالم،  في  انتشار  أكثر 

وصف لها:

:red neck 1- النعام اأحمر الرقبة

ي��ت��م��ي��ز ب��ص��غ��ر ح��ج��م ال��ج��س��م 
العنف  ال��ي  وميله  الطبع  وش��راس��ة 
والعنق  التربية،  صعب  يجعله  مما 
طويل ولونه أحمر وعاري من الريش، 
وطيور هذا النوع تتأخر في الوصول 
وانتاج  الجنسي،  النضج  عمر  ال��ي 
األنثي  تضع  حيث  منخفض  البيض 
الناضجة من 5-15 بيضة علي األكثر 
في الموسم وهذا النوع أكثر مقاومة 
لأمراض ولكنه اليصلح للتربية تحت 

نظام االنتاج المكثف.

:blue neck 2- النعام اأزرق الرقبة

ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال��ط��ي��ور كبير 
وجلده  الريش  بكثافة  ويتميز  الحجم 
مشاكل  ال��ي  ي��ؤدي  مما  سميك  غير 
عند الدباغة، وهذا النوع أقل شراسة 
م��ن ال��ط��ائ��ر ذو ال��رق��ب��ة ال��ح��م��راء، 
األنثي  وتضع  األرجل،  ولكنه ضعيف 
في  ب��ي��ض��ة   30-20 م��ن  ال��ن��اض��ج��ة 
مرتفعة  الناتجة  والكتاكيت  الموسم، 
الحيوية وسريعة النمو، ويكثر تواجده 

في الصومال وأثيوبيا وشمال كينيا.

:black neck 3- النعام اأ�صود الرقبة

تربية  الي  ال��دول  معظم  اتجهت 
هذا النوع الذي يعتبر خليط من النوع 
األحمر واألزرق، وهو من أفضل أنواع 
لون  حيث  م��ن  األط���الق  علي  النعام 
الريش ونوعيته وسمك الجلد ويتميز 
بطباعه الهادئة ما عدا خالل موسم 
شرسة  ال��ذك��ور  تكون  حيث  ال��ت��زاوج 
ب��االض��اف��ة ال��ي ان��ت��اج��ه ال��غ��زي��ر من 
البيض حيث ينتج من 60-120 بيضة 
الساقين  قصر  أن  كما  الموسم  في 
وه��ذا  االص��اب��ات  مشاكل  م��ن  يقلل 
الحجم  متوسط  الطيور  م��ن  ال��ن��وع 
من  البالغ  الطائر  وزن  يتراوح  حيث 

110-160 كيلو جرام.

النعام أسود فاحم مع  لون ذكر طائر 
اللون علي أطراف  وجود ريش أبيض 
الجناح واألفخاذ عارية من الريش، أما 
األنثي فلونها بني ضارب للرمادي وهي 
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أصغر حجما من الذكر وتصل الطيور 
الي البلوغ الجنسي عند عمر 20-18 
شهرا والي عمر النضج الجنسي عند 
وعموما  سنة   3-2 م��ن  ي��ت��راوح  عمر 

تنضج االناث قبل الذكور.

تاأ�صي�ض قطيع من طيور النعام:

النعام  ش���راء  ف��ي  ال��ش��روع  قبل 
ل��ت��أس��ي��س ق��ط��ي��ع الب���د م��ن تحديد 
فقد  المشروع  من  االنتاجي  الهدف 
وتسويق  مخصب  بيض  تفريخ  يكون 
كتاكيت علي أعمار مختلفة أو تسويق 
ب��ي��ض غ��ي��ر م��خ��ص��ب ل��الس��ت��ه��الك 
أو تسويق طيور مسمنة حية  اآلدمي 

أو مذبوحة.

ـــزارع  امل يف  املتبعة  ــاج  ــت االن نــظــم 
املخ�ص�صة للنعام:

يتبعها  التي  االنتاج  نظم  تختلف 
الغرض  حسب  النعام  الطيور  مربي 
يلي  وفيما  االن��ت��اج��ي،  النشاط  م��ن 

عرض لأنظمة االنتاجية:

1- نظام العائالت االنتاجية:

ذكر  يخصص  النظام  هذا  تحت 
واحد لكل أنثي أو انثتين، وتربي كل 
ويكون  منفصلة،  حظيرة  في  عائلة 
ال��ن��ظ��ام الحصول  ال��ه��دف م��ن ه��ذا 
كتاكيت  الن��ت��اج  مخصب  بيض  علي 
االح��الل  أو  التربية  لغرض  مناسبة 
النظام  هذا  ويحتاج  للغير،  البيع  أو 
انشائية  وتكلفة  كبيرة  مساحات  الي 
خبرة  ذو  المربي  يكون  وأن  مرتفعة، 
المختلفة،  االنتاج  مجاالت  في  فنية 
ومن عيوب هذا النظام عند تعرض أو 
عند  التناسلية  المشاكل  بعض  وجود 
نظرا  كبيرة  الخسارة  تكون  ال��ذك��ور 
مخصب،  بيض  علي  الحصول  لعدم 
كفاءتها  ذك���ور  اخ��ت��ي��ار  يجب  ل��ذل��ك 
نسبة  ومراجعة  مرتفعة  االخصابية 
لزم  اذا  النعام  ذكر  وتبديل  الخصب 

األمر.

2- نظام املجموعات االنتاجية:

يتم  االنتاجي  النظام  هذا  تحت 
ال��ذك��ور واالن���اث في  تربية ع��دد من 
حظيرة منفصلة حيث يخصص ثالث 
ذكور لكل 8 أو 10 اناث في مجموعة 

أك��ث��ر من  أن وج���ود  ان��ت��اج��ي��ة، حيث 
زيادة  الي  ي��ؤدي  المجموعة  في  ذكر 
ويصلح  الناتج  البيض  خصب  نسبة 
التسمين  كتاكيت  النتاج  النظام  هذا 
وقد يحدث أحيانا شجار بين الذكور 
في  ذكر  أقوي  سيادة  الي  يؤدي  مما 
أكبر عدد  علي  ويستحوذ  المجموعة 
نسبة  انخفاض  وبالتالي  االن��اث  من 

البيض المخصب.

حظائر طيور النعام:

تحتاجها  التي  المساحة  تتفاوت 
الطيور طبقا لعدة اعتبارات منها عمر 
الطائر والغرض االنتاجي والمساحة 
المنزرعة باألعالف الخضراء، وأيضا 
امكانات المربي المتاحة، ويجب عند 
مراعاة  النعام  طيور  حظائر  انشاء 

االعتبارات اآلتية:
اي���واء  ت��ك��ون ح��ظ��ائ��ر  أن  ي��ج��ب   -1
وبميول  المباني  م��ن  الكتاكيت 
تجاه مجاري الصرف حتى يسهل 
وتستخدم  وتطهيرها  تنظيفها 
ويجب  ل��الي��واء،  الحظائر  ه��ذه 
توفير حوش خارجي مزود بمظلة 
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المساحة حوالي  تغطي جزء من 
الكتاكيت من أشعة  20% لحماية 

الشمس المباشرة.
األحواش  أسوار  تكون  أن  يفضل   -2
 3 م��ن  أق��ل  بالكتاكيت  الخاصة 
شهور متنقلة حتى يتسني توسيع 

الحظائر مع زيادة العمر.
3- يحتاج الطائر من عمر يوم حتى 
متر   5-1 من  مساحة  ال��ي  شهر 
مربع، ومن عمر شهر الي 3 شهور 
الي 5-8 متر مربع يخصص منها 
وال��ب��اق��ي  اي����واء  ك��ح��ظ��ائ��ر   %20
كأحواش بها مظالت، ومن عمر 
3-6 شهر الي 20-30 متر مربع 

منها 10% كحظائر ايواء.
تربي  التي  النعام  طيور  تحتاج   -4
النتاج اللحم من عمر 6-12 شهر 
الي 60 متر مربع للطائر، وتكون 
مستوية،  رملية  الحظائر  أرضية 
مع وجود مظالت تشكل 10% من 

مساحة األرضية.
شهور   6 عمر  حتى  النعام  طيور   -5
متر   1.5 بارتفاع  أس��وار  تحتاج 

األرض،  بسطح  ملتصقة  وتكون 
 6 من  أكثر  النعام  طيور  وتحتاج 
شهور الي سور بارتفاع حوالي 2 

متر.
من  األس�����وار  ت��ك��ون  أن  ي��ف��ض��ل   -6
المغطاه  المرن  الشبكي  السلك 
بالبالستيك حتى التصاب الطيور 

باألذي عند االصطدام بها.
7- يفضل انشاء حوش لعزل الطيور 
للحيوانات  وأخ��ر  حديثا  ال��واردة 
المريضة ويفضل في موقع بعيد 

عن أحواش التربية.
حظائر  ارت��ف��اع  يقل  أال  ي��راع��ي   -8
االيواء عن 3 متر ويكون السقف 
مائل، مع ض��رورة زراع��ة أشجار 
ال��ظ��ل وم���ص���دات ال���ري���اح بين 

الحظائر.
9- يجب توافر المعالف في األحواش 
وجود  ع��دم  حالة  في  الخارجية 
أعالف خضراء منزرعة والعكس 
أن  ويفضل  االي���واء  حظائر  ف��ي 
 35×15×120 بالمقاسات  تكون 

سم.

10- يجب توافر المساقي بمقاسات 
حظائر  داخ��ل  س��م   75×15×60
االي����واء وف��ي ج��وان��ب األح���واش 
ويفضل أن يكون حوض أسمنتي 

مبطن بالسيراميك.
االي��واء  حظائر  أرضية  تفرش   -11
للطيور البالغة بنشارة الخشب أو 
التبن مع تالفي استخدام الفرشة 
للكتاكيت حتى عمر 3 شهور منعا 
لحدوث أي اضطرابات هضمية.

12- أقل مساحة من األحواش يمكن 
النعام  ت��رب��ي��ة  ف��ي  اس��ت��خ��دام��ه��ا 
أنثي  ذك���ر + 2  ب��واق��ع  ال��ن��اض��ج 
كتاكيت  ع��ل��ي  ال��ح��ص��ول  ب��ه��دف 
مربع  متر   1000 حوالي  مناسبة 

مع توافر مظلة 6×9 متر.
متر   3-2 مسافة  توفير  يراعي   -13
ب��ي��ن ال��ح��ظ��ائ��ر ل��ل��خ��دم��ة وم��ن��ع 
اتصال وشجار الذكور ولكن ذلك 
يضاعف التكلفة االستثمارية في 

األسوار.
األب���واب من  ت��ك��ون  أن  ي��راع��ي   -14
بزاوية  الحظائر  جوانب  ناحية 
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فتح 90 درجة مع مالحظة سهولة 
الفتح والغلق.

تغذية طيور النعام:

والمتزنة  السليمة  التغذية  تعتبر 
م����ن ال���ع���وام���ل ال���م���ح���ددة ل��ن��ج��اح 
وخصوصا  النعام  انتاج  مشروعات 
الحرجة  االنتاجية  ال��ف��ت��رات  خ��الل 
يحتوي  أن  يجب  ال��ط��ائ��ر،  عمر  م��ن 
من  المختلفة  المكونات  علي  الغذاء 
الدهون،  الكربوهيدرات،  البروتين، 
الفيتامينات،  ال��م��ع��دن��ي��ة،  األم����الح 
كذلك يجب توافر األحماض األمينية 
الضرورية حسب االحتياجات، كذلك 
الخضراء  بالتغذية  االهتمام  يجب 
لتالفي  المركزات  بجانب  والخشنة 
حدوث التخمة من جراء االفراط في 
تناول األعالف الجافة المركزة فقط. 
النعام  وكفاءة طيور  قدرة  فان  كذلك 
للموجود  مماثل  األلياف  هضم  علي 
في الحيوانات المجترة مع الفارق في 

تركيبب الجهاز الهضمي.

العالئق املركزة:

العالئق  من  أن��واع  خمس  توجد 
بما  النعام  طيور  تغذية  في  تستخدم 

االنتاجية  والحالة  العمر  مع  يتناسب 
المادة  في  )المكونات  يلي  كما  وهي 

الجافة(:

1- علف بادئ:

يحتوي علي طاقة ممثلة 2500-
بروتين  كجم،  ك��ال��وري/  كيلو   2600
 %6—5 خ��ام  أل��ي��اف   ،%22-20 خ��ام 
وي��س��ت��خ��دم ه���ذا ال��ع��ل��ف ف��ي تغذية 
شهر  حتى  ي��وم  عمر  م��ن  الكتاكيت 
بصورة منفردة، ومن 2-3 شهور يتم 
بنسبة  الخشنة  األع��الف  استخدام 

10% مع العلف البادئ.

2- علف نامي:

يحتوي علي طاقة ممثلة 2400-
بروتين  كجم،  ك��ال��وري/  كيلو   2500
 ،%8-7 خ��ام  أل��ي��اف   %20-19 خ��ام 
ويستخدم في تغذية الطيور من عمر 
البرسيم  استخدام  م��ع  شهور   6-4
العلف  م��ع   %10 بنسبة  ال��ح��ج��ازي 

النامي.

3- علف الت�صمني:

يحتوي علي طاقة ممثلة 2300-
بروتين  كجم،  ك��ال��وري/  كيلو   2400

 ،%10-9 خام  ألياف   ،%18-17 خام 
ويستخدم في تغذية الطيور من عمر 
البرسيم  استخدام  مع  شهر   14-7
علف  م���ع   %17 ب��ن��س��ب��ة  ال��ح��ج��ازي 

التسمين.

4- العلف احلافظ للقطيع االنتاجي 

خارج املو�صم:

يحتوي علي طاقة ممثلة 2000-
بروتين  كجم،  ك��ال��وري/  كيلو   2100
 %12-11 خام  ألياف   ،%17—16 خام 
خارج  الطيور  تغذية  في  ويستخدم 
موسم االنتاج، مع استخدام البرسيم 
العلف  م��ع   %16 بنسبة  ال��ح��ج��ازي 

الحافظ.

مو�صم  ــالل  خ االنــتــاجــي  العلف   -5

التزاوج:

يحتوي علي طاقة ممثلة 2300-
بروتين  كجم،  ك��ال��وري/  كيلو   2350
 ،%10-9 خام  ألياف   ،%22-21 خام 
خالل  الطيور  تغذية  في  ويستخدم 
موسم التزاوج وانتاج البيض يستخدم 
مع   %23 بنسبة  الحجازي  البرسيم 

العلف االنتاجي.
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منتجات طيور النعام:

1- انتاج اللحوم من النعام:

ي���أت���ي ل��ح��م ال��ن��ع��ام ع��ل��ي قمة 
وامتيازه  جودته  الي  نظرا  المنتجات 
بقلة الدهون مقارنة باللحوم الحمراء 
من  خاليا  يكون  يكاد  اذ  والبيضاء، 
ان  حيث  القلب،  عدو  الكوليسترول 
توازي %99،  الدهن  الي  اللحم  نسبة 
األف��خ��اذ  ف��ي  ال��ل��ح��م  وت��ت��رك��ز كمية 
اللحم  التي تحتوي علي أفضل قطع 
خال  النعامة  صدر  حيث  الطير  في 
منه  التخلص  ويتم  اللحم،  من  تماما 
تماما بعد الذبح، ولحوم النعام شبيهة 
ب��ال��ل��ح��م ال��ب��ق��ري م��ن ح��ي��ث ال��ق��وام 

والطعم والمظهر.

يشكل اللحم األحمر نسبة تتراوح 
بين 60-63% من وزن الذبيحة، ولحوم 
والحديد  البروتين  في  غنية  النعام 
الكوليسترول والدهن  ومنخفضة في 
والطاقة وتعتبر بديل للحوم الحمراء 

وخصوصا بالنسبة للمرضي.

النعام  لذبح طيور  المثالي  العمر 
وزنها  يكون  حيث  شهرا   16-12 من 

في حدود 100 كجم، واليستحب ذبح 
الطيور التي يقل وزنها عن 75 كجم.

2- جلود النعام:

يعتبر جلد النعام من أجود وأرقي 
الجلود علي األطالق، وتدخل  وأغلي 
صناعات  في  المدبوغة  النعام  جلود 
المالبس الجلدية والشنط واألحذية. 
والشكل  بالمتانة  النعام  جلد  ويمتاز 
الجذاب لوجود عالمات منابت الريش 
جمالية،  قيمة  للجلد  تعطي  وال��ت��ي 
للنعام  الرئيسي  المنتج  ويعتبر الجلد 
من  يعتبر  ال��ذي  واللحم  ال��ري��ش  ث��م 
الكثير  في  للنعام  الثانوية  المنتجات 

من دول العالم.

نسبة حوالي %80  الجلود  تشكل 
والباقي  للذبيحة  النقدية  القيمة  من 
النعام  وطائر  واللحم،  الريش  قيمة 
حوالي  ووزن  العام  حوالي  عمر  عند 
100 كجم ينتج 1.3-1.4 متر مربع 

جلد.

3- انتاج الري�ض من النعام:

من  النعام  من  الريش  انتاج  يبلغ 
الريش  جمع  ويتم  كجم،   105-102

مرة كل 12 شهرا، وينتج الذكر البالغ 
واح��د  كجم  ب��وزن  ريشة   50 ح��وال��ي 
ال��ري��ش في  ت��وزي��ع  ك��ل م��رة، ويتركز 
والذيل.  واألجنحة  واألفخاذ  الظهر 
المناطق أسفل األفخاذ والصدر  أما 
بها  فليس  والسيقان  األجنحة  وتحت 

ريش علي األطالق.

الحية مرة  الطيور  والشائع جمع 
واحدة في السنة، ويتم نزع الريش من 
مياه  وبدون  يدويا  المذبوحة  الطيور 

أو أدوات مساعدة.

4- دهن النعام:

يبلغ انتاج طائر النعام البالغ من 
ويستعمل  كجم،   15 ح��وال��ي  ال��ده��ن 
المراهم  بعض  صناعة  ف��ي  ال��ده��ن 
المستعملة في عالج بعض االلتهابات 
المفاصل  والتهابات  واألل��م  الجلدية 
التجميل  م���واد  بجانب  وال��ع��ض��الت 
اآلف  م��ن��ذ  استعمل  ح��ي��ث  ال��راق��ي��ة 
زي��ادة  علي  المساعدة  ف��ي  السنين 
علي  لقدرته  وجمالها  البشرة  نضارة 
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تخفيف العالمات الداكنة والتجاعيد 
التي تظهر علي البشرة.

5- بي�ض النعام:

ال��وزن  في  تساوي  النعام  بيضة 
ويستخدم  دج��اج،  بيضة   24 حوالي 
مشوي  اما  التغذية  في  النعام  بيض 
غليان  )2 ساعة  أو مسلوق  مقلي  أو 
بمذاقه  النعام  بيض  يمتاز  للنضج(. 
البيضة  وتكفي  حجمه  وكبر  الرائع 

الواحدة الشباع أربعة أشخاص ذوي 
شهية جيدة، ويبلغ وزنها حوالي 1.5 
ال���ي 120  ي��ص��ل  وزن���ا  تتحمل  ك��ج��م 
كجم. وقد استخدم قدماء المصريين 
فتحه  بعد  المخصب  غير  البيض 
فيدخل  ال��ي��وم  أم��ا  للطعام.  ك��أوان��ي 
اس��ت��خ��دام��ه ف��ي ال��دي��ك��ور وال��زي��ن��ة 
نقوش  ذات  ورسومات  فنية  كأعمال 
من  وتعد  رائ��ع��ة  بتصاميم  مدهونة 

التحف الجذابة.

6 - عيون النعام:

الطبية  ال��دراس��ات  بعض  أوض��ح��ت 

التي أجريت علي عيون النعام امكانية 

عين  قرنية  ترقيع  في  بها  االستعانة 

التركيب،  في  للتشابه  وذلك  األنسان 

ويجري حاليا في العالم انشاء بنوك 

النعام حتى  عيون  لحفظ  متخصصة 

يمكن استخدامها في بعض العمليات 

الجراحية والتي مازالت في المراحل 

التجريبية

العمر  في  م��ادام  بقية  وللحديث 

بقية.
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سليمة وتعزيز التنمية ال ةمستلزمات التربيتوفير : هدفنا
ةاملستدامة في الصناعة البيطرية الحديث  

 

...سبب نجاحنا وإستمراريتنا ية مع عمالئناواملصداق ,,,سمة عروضنا طوير الت  
 

 

Generic Name Florfenicol 10% SOLUTION   

Classification Antibacterial   

Packing 1L, 5L   

Form Liquid   

Target Poultry 

  

 
 
 Composition: Each liter contains 100g of Florfenicol. 
 
 
Indication in Poultry: Treatment of colibacillosis, treatment of respiratory disease caused by Actinobacillus 
pleuropneumonia, Pasteurella multocida and Mycoplasma hyopneumoniae and Salmonellosis, 
Staphylococcosis… 
 
 
Dosage and administration: In the drinking water, for Poultry: 0.2ml of Metapleu 10% Solution (as Florfenicol 
20mg) per kg of body weight for 5 days in single time a day. 
 

      

...فهكذا يجب أن نكون ,,, برنامجنا التسويقى الفعال ساعد في سرعة إنتشارنا   

:إيميل/  0181616: فاكس/  0101616: تلفون / 6880116000: جوال/ الرياض: املكتب الرئيس ي  
management@alkhoraifvet.com.sa / alkhoraif@yahoo.com 
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فكل مادة تتكون من عدد هائل من 
الذرات والجزيئات فعند القيام بتبديل 
ذرة م���ادة م��ا م��ك��ان ذرة م���ادة أخ��رى 
عن  كليا  مختلفة  جديدة  م��ادة  سينتج 
المادة السابقة ذات خصائص فيزيائية 
لإلنسان  يتيح  مما  ج��دي��دة  وكيمائية 
واالستفادة  المختلفة  ال��م��واد  تطوير 

منها
وقد أسهمت هذه التقنية في كثير 
م��ن ال��م��ج��االت م��ث��ل ال���زراع���ة وع��ل��وم 
الحيوان في تحويل المخلفات الزراعية 
مفيدة  ومواد  إلى طاقه  الطعام  وبقايا 
النانو  تكنولوجيا  معامالت  خالل  من 
وبالتالي  ل��ه��ا  ال��ه��اض��م��ة  ل��إلن��زي��م��ات 
االستفادة القصوى من هذه المخلفات

تم  ال��دواج��ن  صناعة  مجال  ففي 
الحديد  مثل  معدنية  عناصر  معاملة 
مقياس  على  الزنك  وأكسيد  والنحاس 
النانو وإضافتها لأعالف مما نتج عنه 

للدواجن مثل تحسن  إنتاج  تحسن في 
إنتاج  ومعدل  المنتج  البيض  وزن  في 
نسبة  في  وخفض  واإلخصاب  البيض 

العلف المستهلك.
العناصر  ه���ذه  اس��ت��ع��م��ال  ك��ذل��ك 
المعادن  على  االعتماد  تقليل  إلي  أدى 
علف  بريمكسات  ف��ي  عضويه  الغير 
مما  أضعاف  أربعة  بمقدار  ال��دواج��ن 
يسمح للطائر أن يمتص معادن العلف 
مما ينعكس أثرة في تقليل خطر تلوث 

البيئة
مجال  ف��ي  النانو  إسهامات  وم��ن 
الوقاية من األمراض ما يسمى بالعلف 
الذكي للدواجن وهى عبارة عن جزيئات 
من النانو تشابه مستقبالت الخاليا في 
الدواجن تستطيع أن تغلق الطرق أمام 
الجزيئات  هذه  تتجمع  ثم  الميكروبات 

مع بعضها وتخرج من أمعاء الطائر.
تكنولوجيا النانو تركز على تطوير 

من  القصوى  واالستفادة  الغذاء  كفاءة 
األمراض  في  والتحكم  العلفيه  المواد 
ورفع كفاءة األدوية فعلى سبيل المثال 
الحالة  فعقار مثل االزيثرومايسين فى 
 %59 بامتصاص  الجسم  يقوم  العادية 
عند  ح��ي��ن  ف��ى  ال��م��ع��ط��اة  الكميه  م��ن 
لحجم  ال��ع��ق��ار  ه��ذا  حبيبات  تقطيع 
معدل  فأن  النانو  مقياس  على  صغير 
امتصاص الجسم لهذا العقار يصل إلى 

 %99.5
ساعدت تكنولوجيا النانو في تقليل 
تكلفه إنتاج الدواجن فعلى سبيل المثال 
مقياس  على  السلينيوم  عنصر  معامله 
النانو أدى إلى زيادة في الوزن وتحسين 
تحسين  وكذلك  العلفى  التحويل  نسبه 

نوعيه لحوم الدواجن
تشخيص  في  النانو  ساهم  كذلك 
طريق  ع��ن  منها  وال��وق��اي��ة  األم����راض 
الشرائح البيلوجيه بوقت مبكر وتتكون 

النانوتكنولوجى...
حلول مبتكرة لصناعة الدواجن

مفهوم النانو
أحدثت فكرة النانوتكنولوجى تغيرات هائلة في مجال ألزراعه والثروة الحيوانية.وكلمة النانو 
تطلق على كل ما هو ضئيل الحجم دقيق الجسم.فالنانومتر يساوى واحد على مليار من المتر 
اللون  مثل  المادة  تنطبق على  والكيمياء ال  للفيزياء  العادية  القواعد  فأن  القياس  وفى هذا 
والقوة والصالبة والتفاعل.فالنانو يعتبر بحث وتطوير في فهم قياسات ومعامالت المادة على 
مستوى الذرة والجزئي وعالقة الجزيئات يبعضها ومن خاللها يتم إنتاج مواد جديدة من خالل 

تجمعها على المستوى الذرى الصغير جدا.

ا. د. جمال الدين محمد حسني
استاذ الفيروسات بمعهد األمصال واللقاحات البيطرية - مصر
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هذه الشرائح من السليكا ويركب عليها 
المئات أو اآلالف من خيوط الحمض 
الكشف  في  استخدامها  ويتم  النووى 
صحة  على  تؤثر  التي  األم���راض  عن 

الطيور مثل مرض أنفلونزا الطيور.
عن  السريع  الكشف  مجال  وف��ى 
ال��ط��ي��ور ساهمت  أن��ف��ل��ون��زا  ف��ي��روس 
تقنيه  بتصميم  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ه���ذه 
جديدة تستطيع الكشف عن الفيروس 
حتى  ت��ص��ل  ب��دق��ه   H5N1 وخ��اص��ة 

 0.0128HA unit/50ul عياريه
األجسام  عن  الكشف  يمكن  كما 
في  الطيور  أنفلونزا  لمرض  المناعية 
الذهب على  باستخدام  الدجاج  مصل 

مقياس النانو
ي��ع��ت��ب��ر م����رض ال��ن��ي��وك��اس��ل من 
التي تهدد صناعة  األمراض الخطيرة 
وقد  ال��ع��ال��م  مستوى  على  ال��دواج��ن 
من  الحد  ف��ي  التقنية  ه��ذه  ساهمت 
ه��ذا ال��م��رض ع��ن ط��ري��ق خلط سكر 
لتكوين  نباتيه  زي��وت  م��ع  التريهالوز 
التريهالوز  يستخدم  ح��ي��ث  ن��ان��وج��ل 
ك��م��ادة ح��ام��ي��ه ل��ف��ي��روس ال��ل��ق��اح من 
الحرارة وقد أثبتت التجارب أن اللقاح 
المحضر بهذه الطريقة ثابت في درجه 
قوى  مناعي  تأثير  وله  الغرفة  ح��رارة 
في حماية الطيور من المرض كما انه 
في  الفم  ط��رق  عن  استخدامه  يسهل 

حاله التحصين الجماعي 
ومجال مقاومه األمراض المعدية 
بعمل  تجارب  أجريت  فقد  للدواجن 
على  الطفليه  األم��الح  من  مائي  معلق 
مستوى النانو بنسب مختلفة وتقديمه 
للدجاج مما ساهم في تحسين معدل 
معدل  زي��ادة  وكذلك  العلفى  التحويل 
الخطيرة  األم��راض  لغالبيه  المقاومة 
وااللتهاب  والجامبورو  النيوكاسل  مثل 

الشعبي المعدي

إلى  ال��دراس��ات  بعض  تشير  كما 
ال��ذي  للميكروبات  ال��م��ض��اد  التأثير 
يحتويه مستخلص بذور العنب المعالج 
االي  على  وتأثيره  النانو  مقياس  على 
كولى والسالمونيال في دجاج التسمين.

 أما القذائف النانونيه وهى عبارة 
عن قذائف من السيليكا مغطاة بطبقة 
ال��ذه��ب....ه��ذه  مثل  م��ادة  من  رقيقة 
القذائف يمكن حقنها في دم الحيوان 
بمستقبالت  وتلتصق  تبحث  بحيث 
التعرض  يتم  ثم  السرطانية  الخاليا 
إلى  يؤدى  مما  الحمراء  تحت  لالشعه 
السرطانية  الخلية  ح��رارة  درج��ه  رفع 
إلى حوالي 55 درجه مئوية وهذا يؤدى 
إلى حرق وقتل الخاليا السرطانية وفي 
فقد  للحيوان  والتكاثر  التربية  مجال 
عمليه  الن  تطويرها  في  النانو  أسهم 
للوقت  ومستهلكه  ماديا  مكلفة  التربية 
خصوصا في مزارع األلبان ولحل هذه 
المشاكل فأن زراعه أنابيب النانو تحت 
التغير  قياس  من  تمكن  الحيوان  جلد 
دم  في  التكاثر  هرمونات  مستوى  في 
بدقة  الشبق  عمليات  وتتبع  الحيوان 
عمليه  ع��ل��ى  ب��اإلي��ج��اب  ينعكس  م��م��ا 
تستخدم  وكذلك  واإلخصاب،  التكاثر 
هذه التقنيه في فرز واختيار البويضات 

األمثل  واختيار  المنويه  والحيوانات 
منها للتكاثر.

العلماء  يعكف  الوراثة  مجال  وفى 
لكل من  كامل  حاليا على عمل جينوم 
يمكن  مما  والدواجن  واألغنام  األبقار 
صفات  ينتج  جينوم  إلى  الوصول  من 
األم��راض  مقاومة  مثل  جيدة  وراث��ي��ة 
تحسين  في  يسهم  مما  الهزال  وع��دم 

الثروة الحيوانية والد اجنه 
وب���ه���ذه اإلس���ه���ام���ات ف���ي م��ج��ال 
ال����زراع����ة وال���ط���ب ال��ب��ي��ط��ري وع��ل��م 
الحيوان فأن تكنولوجيا النانو تكون قد 
ساعدت فى توفير احتياجات اإلنسان 
من الغذاء وسد تلك الفجوة بين المتاح 

والمطلوب.
امل�صادر:

مجله عالم الطب البيطري مجلد 2، عدد 12 
.)2009(

 90 ال��ع��دد   ،10 مجلد  ال��دواج��ن  علم  مجله 
.)2011(

ع��م��ارة 1195 شقة 24  ال��ب��ري��دي:  ال��ع��ن��وان 
مدينة  العاشر-  –الحي  نصر  مدينة  زه��راء 

نصر – القاهرة – جمهورية مصر العربية.
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غدي  عضو  هي  الغدية  المعدة 
وبعض  الهيدروكلوريك  حمض  تفرز 
اإلن���زي���م���ات، ب��ي��ن ال��م��ع��دة ال��غ��دي��ة 
انتقالية  منطقة  ت��وج��د  وال��ق��ان��ص��ة 
اثنين  القانصة  تتكون  البرزخ.  تسمى 
المتقابلة  العضالت  من  زوجين  من 
تسمى  واقية  صفراء  بطبقة  مغطاة 
طبقة القرنية وظيفتها الرئيسية هي 

الهضم الميكانيكي للطعام.
يقدر ر أن ما بين 15 و25% من 
بشكل  تشريحها  يتم  ال��ت��ي  ال��ط��ي��ور 
االمات  الدواجن  روتيني في مشاريع 
أو الالحم أو البياض تعاني تقرحات 
في المعدة الغدية أو القانصة والتي 
يمكن أن يتم وصفها في درجات وفق 
ش��دة اإلص��اب��ة كما ه��و م��وض��ح في 

الشكل رقم )1(.

عواقب  من  التقليل  عدم  وينبغي 
مثل هذه التقرحات، حيث أن المعدة 
الغدية والقانصة من االعضاء الهامة 
في والجهاز الهضمي وعند إصابتها 
تتسبب هذه اآلفات بأن تجعل الهضم 
عند  تتألم  الطيور  يجعل  مما  مؤلم 
علف  تستهلك  وبالتالي  العلف  تناول 
ف��ي معدل  م��ن ضعف  وت��ع��ان��ي  أق��ل 

النمو.
وت���وج���د ال��ع��دي��د م���ن األس��ب��اب 
تسبب تقرحات والتأكل للمعدة الغدية 
والقانصة سوف نوردها باختصار في 

هذا المقال. 
اأهم اال�صباب:

1. ال�صموم الفطرية

ت������ن������اول ال�����ط�����ي�����ور أع������الف 

 ،2-T ال��ف��ط��ري��ة  ب��ال��س��م��وم  م��ل��وث��ة 
أو   )diacetoxyscirpenol )DAS

 )diacetoxyscirpenol(
والتي تسبب تقرحات في المعدة 
عالمات  أهم  ومن  والقانصة  الغدية 

التسمم بالسموم الفطرية: 
بحيث  يتطور  وق��د  طفيف  تآكل  		•
يؤدي إلى االختفاء الكامل للغدد 

في المعدة الغدية.
ات���س���اع ح��ج��م ال��م��ع��دة ال��غ��دي��ة  		•

ويصبح جدارها رقيق.
وجود آثار كاوية في القانصة، مع  		•

آفات غامقة اللون. 
الوقاية والعالج:

يمكن الوقاية من تقرحات المعدة 
السموم  ممسكات  باستخدام  الغدية 

القيء األسود 
في الدجاج الالحم

الجهاز الهضمي في الطيور أمر ضروري لتطوير برنامج تغذية فعال واقتصادي لرعاية قطيع الدواجن والتعرف على 
أي أخطاء أو مشاكل في برنامج الرعاية ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح المشكلة.

الجهاز الهضمي في أي حيوان مهم في عملية تحويل العلف حيث يأكل الحيوان المواد الغذائية التي يحتاجها للبقاء 
ونمو والجسم واالنتاج )مثل إنتاج البيض(. 

صحة وسالمة أعضاء الجهاز الهضمي من األمور الحيوية التي تؤثر على صحة الطائر بصورة كبيرة، ومن أهم هذه 
األعضاء المعدة الغدية والقانصة، حيث تلعبان أدواراَ هامة في عملية الهضم.

د. علي بن حسني اجلاسم
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1a, left: Atrophic gizzard with dilated (grade 2) proventriculus. 
1a, right: normal gizzard. 1b: Brownish discolouration (grade 2) 
of gizzard contents. 1c: Pits/ cracks (grade 4) in the koilin layer. 
1d, left: Light discolouration/spongy material (grade 3) and red/
brown discolouration (grade 1) on the underside of the koilin 
layer. 1d, right: Light discolouration/spongy material (grade 1). 
1e: Mucosal pits and ulcers on the surface of the mucosa (grade 
2) and red discolouration (grade 2). 1f: Gizzard with a total score 
of four points mainly due to high score on light discoloration/
spongy material on the underside of the koilin layer. 1g: Gizzard 
with a total score of 11 points.

شكل رقم )1( درجات اإلصابة في القانصة والمعدة الغدية

االمتصاص  معدالت  ذات  الفطرية 
العالية عن طريق إضافتها لأعالف، 
المرض  من  المبكرة  ال��ح��االت  وف��ي 
يجب سحب األعالف الملوثة من أمام 
وإضافة  ممكن  وقت  بأسرع  الطيور 
ممسكات السموم الفطرية المناسبة.

2. االأمرا�ض البكترية

من أهم أنواع البكتيريا التي تسبب 
تقرحات المعدة الغدية وتأكل القانصة 
األن���واع  م��ن  ال��اله��وائ��ي��ة  البكتيريا 
 Clostridium colinum,( المطثية 

.)Clostridium perfringens, etc

يكون  نخر  ح��دوث  تسبب  والتي 
في   )Dark necrosis( أس��ود  لونه 
الغدية  المعدة  بين  االتصال  منطقة 

والقانصة ومع احتمال وجود نزيف.
الوقاية من خالل تحسين عملية 

هضم األعالف.
وي���م���ك���ن ال����ع����الج ب��اس��ت��خ��دام 
ال��م��س��ت��خ��ل��ص��ات ال��ن��ب��ات��ي��ة ال��ق��ات��ل��ة 
للبكتيريا الالهوائية، ويجب استخدام 
وفق  المناسبة  الحيوية  المضادات 

اختبار الحساسية.
3. العدوى الفطرية:

االصابة بالفطريات القادرة على 
االسبرجلس  مثل  القانصة  في  النمو 
ال��ف��ي��وزاري��وم  أو   Aspergillus((
مصدر  ي��ك��ون  حيث   ،)Fusarium(
بالفطر  الملوث  العلف  هو  ال��ع��دوى 
مليون   2 من  أعلى  ك��ان  إذا  )خاصة 

وكذلك  العلف(،  من  غ��رام  جراثيم/ 
الفرشة أو البيئة الملوثة بالفطر.

ت���ك���ون اآلف�����ات ال��م��رض��ي��ة في 
البداية على شكل بروزات صغيرة في 
تقرحات  إلى  تتحول  القرنية  الطبقة 

في مرحلة الحقة.
السهل  من  تصبح  القرنية  طبقة 
القانصة  ج����دار  ع��ن  فصلها  ج���دا 
ويالحظ وجود خيوط فطرية بيضاء 

تحتها.
 تتم الوقاية من خالل استخدام 
ال��م��ض��ادة  النباتية  المستخلصات 
العضوية،  األح��م��اض  أو  للفطريات 
جنبا إلى جنب مع تطبيق برامج األمن 
الحيوي. في بداية المرض، يمكن أن 
واألحماض  النباتية  المستخلصات 

العضوية أيضا يخفف اآلفات. 
كبريتات  ب��اس��ت��خ��دام  يسمح  ال 
النحاس ألنها يمكن أن تسبب قرحة 

في القانصة.
بـــالـــكـــانـــديـــدا  ــــة  ــــاب ــــص االإ�  .4

)CANDIDA ALBICANS(

عند  تحدث  انتهازية  عدوى  هي 
الكبت  أو  لإلجهاد  الطيور  ت��ع��رض 
المناعي أو نتيجة االستخدام المفرط 
أو الخاطئ للمضادات الحيوية فتقوم 
المنقار،  في  باالستعمار  الكانديدا 
وتكون  الغدية،  والمعدة  والحوصلة 

كتل بيضاء في المعدة الغدية.
 تتم الوقاية من خالل استخدام 
ال��م��ض��ادة  النباتية  المستخلصات 
العضوية،  األح��م��اض  أو  للفطريات 
برامج  تطبيق  م��ع  جنب  إل��ى  جنبا 

األمن الحيوي. 
نيستاتين  ب��اس��ت��خ��دام  ال��ع��الج 
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 Nystatin or  + ف��ل��وك��ون��ازول  أو 
.fluconazole

 Macrorhabdus( 5. العدوى بخمرة
)Ornithogaster Megabacteria

طيور  تصيب  أن��ه��ا  يعتقد  ك���ان 
تصيب  أنها  ثبت  ولكن  فقط،  الزينة 
البياض،  ال��دج��اج  ال��الح��م،  ال��دج��اج 

الديك الرومي والسمان والنعام.
أهم اآلفات المرضية هي تضخم 
الغدد  ظهور  مع  الغدية  المعدة  في 

بشكل غير منتظم.
تكون  الداخلية  الحموضة  درجة 
مرتفعة حيث تبلغ الرقم الهيدروجيني 
= 7-8، يمكن تشخيصها في المختبر 
وصبغها  مسحات  فحص  خ��الل  من 
خاليا  وجود  تكشف  التي  بالجميسا 

كبيرة جداَ على شكل قضيب.
6. العدوى الفرو�صية:

الفيروسات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��وج��د 
وتسبب  الغدية  المعدة  تصيب  التي 
ت���ق���رح���ات ب���ه���ا وم�����ن أه�����م ه���ذه 
الفيروسات االلتهاب الشعبي المعدي 
النيوكاسل،  الطيور،  جدري   ،)IBV(
وفيروس  والماريك  الطيور  وأنفلونزا 

أدينو الدجاج.
أهم االفات المرضية تكون على 
الغدية  بالمعدة  نزيف  وج��ود  شكل 
والقانصة، وفي حالة مرض الماريك 
توجد سرطان في الخاليا الليمفاوية.

7. اأ�صباب غذائية

البيوجينية  االأمينية  االأحما�ض   ·
)Biogenic amines(

المتواجدة  االمينية  االح��م��اض   

ف��ي اض��اف��ات االع���الف تتحول 
بفعل   )Biogenic amines( إلى 
تعمل  التي  الممرضة،  البكتيريا 
المعدة  إفراز حامض  زيادة  على 
تقرحات  يسبب  ال���ذي  ال��غ��دي��ة 
ون��زي��ف ف��ي ال��ق��ان��ص��ة وخ��اص��ة 
عند منطقة االتصال بين المعدة 

والقانصة.
االح����م����اض االم��ي��ن��ي��ة )الي��س��ي��ن  	•

وهيستادين(
االح���م���اض االم��ي��ن��ي��ة )الي��س��ي��ن  	•
وه��ي��س��ت��ادي��ن( ال��م��ت��واج��دة في 
مسحوق السمك تتحول إلى مادة 
للتعرض  نتيجة   )Gizzerosine(
تصنيع  أث��ن��اء  العالية  ل��ل��ح��رارة 
المادة  وه��ذه  السمك،  مسحوق 
تعمل على تحفيز إفراز الحامض 
من المعدة الغدية والقانصة مما 
ويعمل  الحموضة  درج���ة  ي��رف��ع 
على تأكل الطبقة المبطنة لجدار 
لذلك  ونتيجة  ال��غ��دي��ة  ال��م��ع��دة 
في  كبيرة  بدرجة  نزيف  تحدث 
لونها  وت��ت��ح��ول  القانصة  ج���دار 
األس��ود  ال��ل��ون  إل��ى  ومحتوياتها 

)القيء األسود(.
العلف  في  النحاس  نسبة  ارتفاع  	•

أكبر من 250 جزء بالمليون.
انخفاض نسبة االحماض األمينية  	•
 )methionine and cysteine(
عن  كبيرة  ب��درج��ة  العليقة  ف��ي 
وفق  للعليقة  القايسي  المستوى 
انوعها  طبقاً  الطيور  احتياجات 

وعمرها.
ب6،  ه���،  فيتامينات  ف��ي  نقص  	•

ب12 وعنصر السيلينيوم.

ــدة الــغــديــة يف  ــع 8. تــقــرحــات امل

ال�صي�صان عمر يوم واحد

في بعض الحاالت يالحظ وجود 
ويكون  الغدية  المعدة  في  تقرحات 
لون محتوياتها أسود وقد يرجع ذلك 

لأسباب التالية:

تعرض الصيصان للتجويع وعدم  	•

لفترة طويلة  امامهم  العلف  توفر 
بعد الفقس.

ت��ع��رض اج��ن��ة ال��ب��ي��ض لإلجهاد  	•

الحراري أثناء التحضين

ت���ع���رض ال��ص��ي��ص��ان ل��إلص��اب��ة  	•

ال��رأس��ي��ة م��ن االم��ه��ات بواسطة 
البكتيريا او الفيروسيات

امل�صادر:
1. Gjevre AG1, Kaldhusdal 

M, Eriksen GS. 2013. Gizzard 
erosion and ulceration syndrome 
in chickens and turkeys: a review 
of causal or predisposing factors. 
Avian Pathol.  Aug; 42(4):297-303. 
10.1080/03079457. 2013.817665.

2. H. Hetland & A.-G. Gjevre. 2102. 
Non-soluble fibres and narasin 
reduce spontaneous gizzard 
erosion and ulceration in broiler 
chickens M. Kaldhusdal , Avian 
Pathology.41(2), 227234
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من ثمرات البحث العلمي.. إعداد: أ. د. طارق أمين عبيد

البحث االأول
رفع نسبة ثاني أكسيد الكربون أثناء المراحل المتأخرة من التفريخ 

تؤثر علي فترة التفريخ في الدجاج
امل�صدر

Tong, Q., I. M. Mcgonnell, N. Roulston, H. Bergoug, C. E. B. 
Romanini, P. Garain, N. Eterradossi, V. Exadaktylos, C. Bahr4, D. 
Berckmans and T.G.M. Demmers (2015). Higher levels of CO2 
during late incubation alter the hatch time of chicken embryos. 
British Poultry Science, 56: 503–509.

هناك العديد من األحداث والتغيرات التي تحدث لكي يبدأ الجنين   .1
في الفقس والخروج إلي الحياة الدنيا؛ وأحد هذه التغيرات هو زيادة 
الغرفة  في  األكسجين  نسبة  وإنخفاض  الكربون  أكسيد  ثاني  نسبة 
الهوائية للبيضة، لذلك أخذ بعض العلماء فكرة إمكانية رفع مستوي 
غاز ثاني أكسيد الكربون كوسيلة لتحفيز الفقس ومن ثم تقليل مدة 
الفقس التي يعرفها الجميع بنافذة الفقس، تهدف الدراسة التي بين 
ثاني  من  مرتفعة  تركيزات  استخدام  تأثير  دراس��ة  إلي  االن  أيدينا 
الجنيني  التطور  من  المتأخرة  المراحل  أثناء   )%1( الكربون  أكسيد 
)آخر أيام التفريخ( علي الحالة الفسيولوجية للكتاكيت الفاقسة ومدة 
وزن  وكذلك  ووزنها  الناتجة  الكتاكيت  وجودة  الفقس  ونسبة  الفقس 

أعضائها الداخلية وبعض قياسات الدم.
تم أخذ 4 دفعات )الدفعة 600 بيضة( من بيض أمهات الروس 308   .2
الثالثة  وخالل  المفرخات،  في  وضعها  وتم  المخصب   )Ross 308(
األولي  إلي مجموعتين:  البيض  تقسيم  تم  التفريخ  من  األخيرة  أيام 
)مجموعة المقارنة أو الكنترول( والتي تم تعريضها لتركيز منخفض 
من ثاني أكسيد الكربون )0.3%( والثانية تم تعريضها لتركيز مرتفع 

من ثاني أكسيد الكربون )%1(.
أظهرت النتائج أنه ال توجد فروقات معنوية في قياسات الدم ووزن   .3
لم  كذلك  الفاقسة،  الكتاكيت  في  الداخلية  األعضاء  ووزن  الجسم 
هناك  أن  النتائج  أظهرت  الفقس،  نسبة  في  معنوية  فروقات  توجد 
زيادة طفيفة في كل من وزن الكتاكيت الفاقسة وجودة الكتاكيت حيث 
أكسيد  ثاني  نسبة  زيادة  تسببت  األول��ي،  الرتبة  كتاكيت  نسبة  زادت 
الكربون في رفع تركيز هرمون الكورتيكوستيرون، تسببت زيادة نسبة 
ثاني أكسيد الكربون في تقصير مدة الفقس )نافذة الفقس( إلى 2.7 

ساعة وتأخرت 5.3 ساعة عن مجموعة الكنترول.
أكسيد  ثاني  نسبة  رفع  أن  إلي  الدراسة  هذه  من  نخلص  أن  يمكن   .4
الكربون إلي 1% خالل األيام األخيرة من التفريخ لم يكن له أي آثار 
الفاقسة بل قد يكون لها  للكتاكيت  سلبية علي الحالة الفسيولوجية 
بعض اآلثار االيجابية علي تحفيز الفقس ومن ثم تقليل مدة الفقس 

بما ينعكس إيجابياً علي جودة وصحة وكفاءة الكتاكيت الفاقسة.

البحث الثاين
تركيب العليقة وحامض البيوتيريك والكربوهيدرات المتخمرة تؤثر 
الهضمية  القناة  )موفولوجيا(  الظاهwري  والتركيب  النمو  معدالت  في 

وخصائص التخمر في األعور في دجاج التسمين
امل�صدر

Qaisrani,S. N., M. M. van Krimpen, R. P. Kwakkel, M. W. A. 
Verstegen, and W. H. Hendriks (2015). Diet structure, butyric acid, 
and fermentable carbohydrates influence growth performance, gut 
morphology, and cecal fermentation characteristics in broilers. 
Poultry Science 94:2152–2164

ضعيفة  بروتينية  مصادر  علي  تحتوي  عالئق  استخدام  يتسبب 
القناة  إلي مؤخرة  المهضومة  البروتينات غير  تلك  الهضم في أن تصل 
الهضمية مما يتسبب في حدوت التخمر البروتيني الذي يتسبب في زيادة 
واألحماض  والكبريتيد  واإلندوالت  والفينوالت  واألمينات  األمونيا  انتاج 
آداء  وكفاءة  صحة  علي  سلباً  يؤثر  مما  وال��غ��ازات  المتفرعة  الدهنية 
إضافة  تأثير  دراسة  إلي  االن  أيدينا  بين  التي  الدراسة  تهدف  الطيور، 
كل من حامض البيوتيريك والكربوهيدرات المتخمرة إلي عالئق خشنة 
وأخري ناعمة تحتوي علي مصادر بروتينية ضعيفة الهضم علي تحسين 
األعور  في  التخمر  وخصائص  األمعاء  )موفولوجيا(  وشكل  النمو  آداء 
يوم  عمر  كتكوت   288 الدراسة  هذه  في  أستخدم  التسمين،  دجاج  في 
الدراسة تشتمل  الروس Ross( 308 308(؛ ولهذا فإن هذه  من ساللة 
علي ثالثة عوامل تجريبية هي: )1( تركيب العليقة )خشن، ناعم(، )2( 
الكربوهيدرات المتخمرة )إضافة، عدم إضافة(، )3( حامض البيوتيريك 
)إضافة، عدم إضافة( والتي تمت دراستها في شكل تصميم عاملي )2 × 

2 × 2( يشتمل علي 8 معامالت تجريبية.
كل من  علي  إيجابياً  استخدام عالئق خشنة يحسن  أن  النتائج  أظهرت 
كمية الغذاء المأكول ووزن الجسم المكتسب ومعامل التحويل الغذائي، 
عملت العالئق الخشنة علي زيادة وزن القونصة وخفض وزن كل من 
الحوصلة واالثني عشر والصائم واللفائفي بالمقارنة بالعالئق الناعمة، 
بمقدار  البروتين  هضم  معدالت  زيادة  علي  الخشنة  العالئق  عملت 
وزيادة طول  بمقدار %20   )pH( القونصة  رقم حموضة  6% وخفض 
 %18 بمقدار  األمعاء  تجاويف  عمق  وخفض   %19 بمقدار  الخمالت 
وخفض محتوي األعور من األحماض الدهنية المتفرعة بمقدار %23، 
أدت إضافة حامض البيوتيريك إلي تحسين معامل التحويل الغذائي 
الكربوهيدرات  إضافة  تؤثر  لم  األمعاء،  تجاويف  عمق  وإنخفاض 
الزرق  الهضمية ومحتوي  القناة  النمو وتطور  المتخمرة في معدالت 
من األحماض الدهنية المتفرعة واألمينات، علي الجانب اآلخر أدت 
كل  من  األعور  محتوي  إلي خفض  المتخمرة  الكربوهيدرات  إضافة 
من اإلسبرمين بحوالي 31%، نخلص من هذه الدراسة إلي أن إضافة 
علي  تحتوي  التي  التسمين  دجاج  عالئق  إلي  البيوتيريك  حامض 
كذلك  النمو،  معدالت  تحسين  إلي  الهضم  بروتينية ضعيفة  مصادر 
إلي  البيوتيريك  حامض  إليها  مضاف  خشنة  عالئق  إستخدام  أدي 

التغلب علي ضعف هضم البروتين. 

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 القاريء العربي علي مرأي ومسمع بأحدث ما توصل إليه البحث العلمي في مجال انتاج الدواجن 

وكذلك ليُلم القاريء العربي بما يدور في أذهان العلماء والرواد ويشغل بالهم. 
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Higher levels of CO2 during late incubation alter the 
hatch time of chicken Embryos. 

Tong, Q., I. M. Mcgonnell, N. Roulston, H. Bergoug, C. 
E. B. Romanini, P. G1ww1ww11arain, N. Eterradossi, 
V. Exadaktylos, C. Bahr, D. Berckmans AND T.G.M. 
Demmers. 
2015 British Poultry Science, 56: 503–509.
1. It has been reported that the increasing CO2 
tension triggers the embryo to pip the air cell and 
emerge from the egg. However, the mechanism by 
which higher CO2 concentrations during the last few 
days of incubation affect chick physiology and the 
hatching process is unclear. This study investigated 
the effect of CO2 concentrations up to 1% during 
pipping, on the onset and length of the hatch window 
(HW) and chick quality.
2. Four batches of Ross 308 broiler eggs (600 
eggs per batch) were incubated in two small-scale 
custombuilt incubators (Petersime NV). During the 
final 3 d of incubation, control eggs were exposed to 
a lower CO2 concentration (0.3%), while the test eggs 
experienced a higher CO2 concentration programme 
(peak of 1%).
3. There were no significant differences in blood 
values, organ weight and body weight. There was 
also no difference in hatchability between control 
and test groups. However, a small increase in the 
chick weight and the percentage of first class chicks 
was found in the test groups. Furthermore, plasma 
corticosterone profiles during hatching were altered 
in embryos exposed to higher CO2; however, they 
dropped to normal levels at d 21 of incubation. 
Importantly, the hatching process was delayed 
and synchronised in the test group, resulting in a 
narrowed HW which was 2.7 h shorter and 5.3 h later 
than the control group.
4. These results showed that exposing chicks to 
1% CO2 concentration during pipping did not have 
negative impacts on physiological status of newly 
hatched chicks. In addition, it may have a significant 
impact on the physiological mechanisms controlling 
hatching and have benefits for the health and 
welfare of chickens by reducing the waiting time 
after hatching. 
Diet structure, butyric acid, and fermentable 
carbohydrates influence growth

performance, gut morphology, and cecal fermentation 
characteristics
in broilers

S. N. Qaisrani, M. M. van Krimpen, R. P. Kwakkel, M. 
W. A. Verstegen, and W. H. Hendriks
2015 Poultry Science 94:2152–2164
An experiment with 288 male (Ross 308) 1-d-old 
broilers was conducted to test the hypothesis that 
a coarse diet supplemented with butyric acid (BA) 
and fermentable carbohydrates (FC) improves 
performance of broilers with a poorly digestible 
protein source. The interaction effects of diet 
structure (fine or coarse), FC supplementation 
(with or without), and BA supplementation (with 
or without) in a poorly digestible diet based on 
rapeseed meal (RSM) were tested in a factorial 
arrangement of 8 (2 × 2 × 2) dietary treatments. 
The coarseness of the diet affected feed intake 
(FI) (P < 0.001), BW gain (P = 0.001), and the feed 
conversion ratio (FCR) (P = 0.001) positively. Broilers 
fed the coarse diets had, on average, 14% heavier 
gizzards and 11, 7, 5, and 6% lower relative empty 
weights of the crop, duodenum, jejunum, and ileum, 
respectively, compared with those fed the fine diets. 
Dietary coarseness resulted in, on average, 6% 
greater ileal protein digestibility, 20% lower gizzard 
pH, 19% greater villus height, 18% lower crypt 
depth, and 23% reduced cecal branched chain fatty 
acids (BCFA) compared with chickens fed the fine 
diets. Broilers fed BA-supplemented diets had an 
improved FCR (P = 0.004) and decreased crypt depth 
(P < 0.001) compared with those fed diets without 
BA. Fermentable carbohydrate supplementation did 
not influence growth performance, gut development, 
or contents of total BCFA and total biogenic amines 
in the cecal digesta (P > 0.05). Supplementation with 
FC, however, decreased the cecal concentration 
of spermine by approximately 31% compared 
with broilers fed diets without FC (P = 0.002). In 
conclusion, feeding a coarse diet supplemented 
with BA improved performance of broilers fed a diet 
containing a poorly digestible protein source. The 
negative effects of a poorly digestible protein source 
can thus be partly counterbalanced by coarse 
grinding and BA supplementation in the diet.

Main topics - Scientific research
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process quickly and accurately and safely that require 
the provision of a number of skilled people with 
sophisticated equipment so we find that currently 
rely on mass vaccination technique for embryos eggs 
in many countries of the world by using injection 
machines, against Marek disease and other viral 
diseases.
The field trials which conducted to test the success 
and effectiveness of immunization using this technique 
against many diseases affecting poultry will be the 
focus in this article )Marek, Gumboro and Newcastle 
disease), as they are the most important wide spread 
diseases that cause great economic problems for the 
poultry industry in most countries all over the world.
7. Oncognic viruses, Leukosis/Sarkoma Group
Dr. Adel Ezz El- Regal
Lymphoid leukosis: It is a neoplastic )tumour 
causing) viral infection of chickens that is found in 
flocks worldwide
Etiology: Lymphoid leukosis is caused by certain 
members of the leukosis/sarcoma group of avian 
retroviruses.
Signs includes: Depression, Emaciation, Loss of 
weight, Persistent low mortality, enlargement of 
abdomen, liver or bursa.
Post-mortem lesions includes: Focal grey to white 
tumours, initially in the bursa, then liver, spleen, 
kidney etc. Liver may be very large.
Microscopic - cells lymphoplastic
Diagnosis: History, age, lesions, cytology. It must 
be differentiated from tumors Marek’s disease and 
coligranuloma.
Prevention: Eradication of avian leukosis virus from 
primary breeding stocks is the most effective means 
to control avian leukosis virus infection and lymphoid 
leukosis in chickens. vaccination for tumor 
prevention has not been promising.
8. Breeding and production of ostrich.. The 

hidden Wealth
Dr. Mostafa Mahmoud Al-Shamy
In this article , the author briefly outlined the breeding 
and production pracice in ostrich farms. The general 
requirements of the project site and its facilities are 
mentioned. Production Systems in ostrich projects 
includes two types:
1. Families system )one male/ one or toe females(.
2. Group system )2-3 male/ 8-10 females(
Feeding systems for ostrich includes the following 
types:

1. Starter ration: )20-22% protein, 5-6% crude fiber 
2500- 2600 kcal / kg(.

2. Growing ration: )19-20% protein, 7-8% crude 
fiber 2400- 2500 kcal / kg(.

3. Fattening ration: )17-18% protein, 9-10% crude 
fiber 2300- 2400 kcal / kg(

4. Maintenance ration: )16-17% protein,  11-12% 
crude fiber 2000- 2100 kcal / kg(

5. Out of production season ration: )21-22% protein,  
9-10% crude fiber 2300- 2350 kcal / kg(.
Ostrich economic importance manifested by 
several products including:
Meat, feather, leather, fat, eggs and ostrich eyes 
which are used in  many manufacturers and 
trading purposes. 

9. Nanotechnology .. Innovative solutions for 
poultry industry

Dr. Gamal Eldin Hussien
Nanotechnology is a new concept, it is a research and 
development aimed at  understanding and working 
with seeing measuring  manipulating matter at the 
atomic, molecular and sub- molecular levels, at this 
scale, the physical, chemical and biological properties 
of materials differ fundamentally.
Nanotechnology has the potential to solve many 
more puzzles related to animal health, production 
,reproduction and food of animals.
Geneticists are now rapidly sequencing the genomes 
of cattle, sheep, poultry, pig and other livestock hoping 
to identify gene sequences that relate to commercially 
valuable traits such as disease resistance and 
leanness of meat
10. Black vomit in broiler chickens
Dr. Ali H. Aljassem
Black vomit is the clinical presentation of 
proventriculitis and gizzard erosion in broiler 
chicken. There is no doubt that feed contamination 
with mycotoxins play an important role in the  
presentation of proventriculitis and gizzard erosion. 
Several published experiments indicate that 
the association between biogenic amines and 
mycotoxins cause proventriculitis and gizzard 
erosion and dilatation. In many cases, when biogenic 
amines were used alone, the clinical signs were 
not reproduced. Under commercial conditions, it 
is difficult to associate these lesions with only one 
etiologic agent, since they represent the result of 
the combination of several viral, nutritional and toxic 
agents.
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1. Use of Distillers Dried Grains with Solubles 
(DDGS) in Poultry Feeding

Dr. Ezz A. Babaker
In this article, the author briefly mentioned different 
methods of production of Distillers Dried Grains 
with Solubles )DDGS( and how this methods affect 
the composition of produced )DDGS(, Also,  the 
advantage and disadvantage of the Use )DDGS( in 
Poultry Feeding were mentioned.
The main advantage of )DDGS( in Poultry Feeding 
are: 
It is considered as a good source of inexpensive 
energy and protein.
It is considered as a good source of phosphorus and 
Xanthophylls which improves color of egg yolk and 
color of bird skin.
It contain an Un-identified Growth Factor which 
improve growth rate of birds.
2. Economic factor that determine the price of 

feed ingredients. 
Eng. Mosaad Habshy
In this article the author direct our attention to the role 
of feed material prices when we formulate a poultry 
ration.
We should taking into consideration the fluctuation 
of feed material prices all-over the year national and 
internationally.
As well as the importance of the use of the computer 
when we formulate a feed ration and use of 
mathematical equations to determine the quantity of 
feed ingredients in feed composition and focusing 
on the most important elements in poultry feed ration 
)Corn and Soya(.
3. Table eggs ... the nutritional value and how to 

keep it?
Eng. Emad Salem Gaaphar
Eggs are among the most important integrated food 
for human health.
Egg contains )20( kind of amino acids, including )9( 
essential amino acids which are important for human 
health. Some poultry farms produce special eggs 
reich in Omega )3( which are very beneficial for 
human health.
We should pay attention to eggs from its source in 
poultry farms, where producers must follow good 
producing practice in their farms to produce high 
quality, clean and safe eggs.  The poultry farms 
should be subjected to periodic inspection ensure 
they collect, sort and classify eggs in suitable manner. 
Also the eggs must be handled with  care in home to 
keep its quality for long time as possible.

4. Physiology of molting in birds.
Prof. dr. Tarek A. Ebeid
Molting is a vital natural process in which the old 
feathers replaced by new feathers. There are two 
types of Molting:
A( Natural molting:

1.  Juvenile molting which happens when the 
birds changed its feather for the first time 
when they reach maturity age.

2. Periodical molting which occurs periodically 
throughout the bird’s life.

B) Forced molting : It occurs due to the impact of 
many factors on bird’s body  such as hormones, 
chemical substances or through sudden changes 
in the environmental conditions and the level of 
light and food supplied to the birds.

Factors affecting the molting process includes:
3. Thyroid hormones.
4. Activity of sexual glands )Castration and 

estrogens).
5. Gonadotrophins.
6. Prolactin hormone.
7. The nervous system
8. Light and feeding programes
5. Effect of marine (Salty) water on economics  

of egg production
Eng. Ashraf Abdel Rhman Khalil
In this article the author deeply discuss the effect of 
sodium chloride dissolved in drinking water on the 
economics of egg production. The quality of egg 
shells is indirect proportion with the concentration of 
sodium chloride in drinking water.
It was shown that concentration of 600 mg of NaCl 
/L drinking water increases the occurrence of cracks, 
distortions, damage in egg shell. it also reduces egg 
shell resistance to breakage, and also reduces its 
thickness and weight.
We can treat the negative impact of sodium chloride 
through the use of zinc, which stimulates the activity 
of Carbonic Anhydrase enzyme as well as through the 
use of Ascorbic acids which improve shell quality in 
poultry under environmental stress.
6. In OVO Vaccination technology... A promising 

future
Dr. Salah S. Abdel Rhaman
The ultimate goal of proper immunization is given 
as a single dose set of vaccine per bird, taking into 
consideration the importance of being immunization 

Main topics - Issue No. 7
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ندوات ومعارض

معرض أجرامي 2016م
AGRAME Show 2016

www.agramiddleest.com
13-15 آذار )مارس( الزمان: 

دبي - اإلمارات العربية المتحدة المكان: 
Time: March 13-15
Location: Dubai - UAE

معرض أجرينا 2016م
AGRENA Show 2016

www.agrena.net - info@agrena.net
22-24 أيلول )سبتمبر( الزمان: 

مصر المكان: 
Time: September 22-24
Location: Eqypt

معرض فيكتام آسيا 2016م
VICTAM ASIA Show 2016

www.victam.com
29-31 آذار )مارس( الزمان: 

بانكوك - تايلند المكان: 
Time: March 29-31
Location: bangkok - thailand

المعرض الزراعي السعودي
Agriculture Saudi Show

www.saudi-agriculture.com
2-5 أكتوبر  الزمان: 

المملكة العربية السعودية المكان: 
Time: October 2-5
Location: Saudi Arabia

2016

Poultry Breeding World magazine

امل��ج��ل��ة  حت���ري���ر  إدارة  ت���رح���ب 
ب��������ال��������ك��������ت��������اب وامل������خ������ت������ص������ن 
ل�����������ت�����������ق�����������دمي خ���������ب���������رات���������ه���������م 
وأب���ح���اث���ه���م ل��ن��ش��ره��ا ب��امل��ج��ل��ة

ال�سنة الأولى - العدد الأول - يناير / فرباير - 2015م

Poaltry Breeding World Magazin

�ل�سنة �لأولى - �لعدد �لثاين - مار�س / �إبريل - 2015م

Poultry Breeding World Magazine

ال�سنة الأولى - العدد الثالث - مايو / يونيو - 2015م

Poultry Breeding World Magazine

�ل�سنة �لأولى - �لعدد �لر�بع - يوليو / �أغ�سط�س - 2015م

Poultry Breeding World Magazine

ال�سنة الأولى - العدد ال�ساد�س - نوفمرب / دي�سمرب - 2015م

Poultry Breeding World Magazine
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Dear our readers..

Days have elapsed.. weeks rolled.. and 
months rippled.. Since the launch of the 
first issue of the world poultry breeding 
magazine in January 2015. It has been a 
year with a continuing success, rising of 
thought and growing up of edifice, here 
we celebrate the first year of life of our 
beloved magazine, We have nothing to 
expresses the pleasure of this moment... 
but our feelings humble and a few words 
paint a congratulations and blessings that 
send them to you through these simple 
lines.

Over the past year we have issued (6) issues 
at a regular interval every two months.

Today, the new issue which is between 
your hand starts the second year of our 
magazine life and we have tried to develop 
it in terms of style and quality.

We started our way and we have a lot of 
dreams and many of objectives that we 
have sought to achieve and with every goal 
achieved with new dreams and goals are 
generated..

We started our work with a spirit loves 
the challenge and filled with ambition, 
optimism and above all, a firm belief that 
the success first and foremost from God.

Our vision is that this magazine will 
become the leader professional poultry 
magazines all over the Arab world that 
provide real added value to our readers 
through making the magazine like a field 
of science in which all of us participate 
in planting it. There is no doubt that 
knowledge buds will blossom in turn to 
harvest all ripe fruit which will bring more 
progress and prosperity for the poultry 
industry in all areas.

We tried as much as possible to make this 
magazine as a link between all concerned 
of poultry industry including producers, 

investors, experts, technicians and 
consumers in various sectors and areas 
related to poultry through the deployment 
of the latest scientific articles in various 
poultry areas, as well as exchange 
views and ideas and we sometimes have 
published more than an article in the same 
theme as the fact have many faces..

We aim to make this magazine to be the 
first forum for those interested in poultry 
industry in the Arab world, where we 
reviewed issues and problems that touched 
the poultry industry. We highlighted on 
the nontraditional solutions through field 
experiences of the writers and experts 
involved in writing articles in the magazine.

Dear our loved..

Although our diligence and successes we 
achieved, there is no doubt that there are 
some lapses which we will seek to avoid 
them in the future and we welcome all 
views and observations from you which 
will undoubtedly enrich the magazine.

We have a new year full of challenges and 
there is no time for laziness.

As long as you have trusted us, we promise 
you that we will take advantage of every 
opportunity to develop this magazine in its 
style and contents to meet all your needs 
and requirement. We hope that God will 
accompany and guide all our steps towards 
a better future.

In conclusion, we do not forget to 
thank everyone works or contributes or 
participates in the preparation and delivery 
of the magazine to you and brings your 
letters and valuable comments to us. 

We hope to always meet together with 
love..
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   Kingdum of Saudi Arabia      اململكة العربية السعودية

شركة مصنع السهباء للبيض السائل المحدودة
SAHBA FACTORY FOR LIQUID EGGS COMPANY LTD.

No shell no limit

بي�ض كامل طازج
30 Kg

Fresh Whole egg

�صفار بي�ض طازج
30 Kg

Fresh egg yoik

�صفار بي�ض طازج
5 Kg

Fresh egg yoik

بي�ض كامل طازج
20 Kg

Fresh Whole egg

بي�ض كامل طازج
5 Kg

Fresh Whole egg

بيا�ض بي�ض جممد
5 Kg

Frozen egg White

بي�ض كامل جممد
5 Kg

Frozen Whole egg

إحدى شركات 
مجموعة سادكو

One of
 Sadco Group
Companies




