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

إفتتاحية العدد
تنمية  في  االستثمار 
بصفة  ال��ب��ش��ري��ة  ال���م���وارد 
ع��ام��ة وم��س��اه��م��ات��ه��ا في 
ال��دواج��ن  ص��ن��اع��ة  تنمية 
بصفة  العربي  عالمنا  في 
في غاية  أم��راً  يعد  خاصة 
األه��م��ي��ة وال���ض���رورة، لما 
للموارد البشرية من أهمية 
ق��ص��وى ف��ي ال��ت��غ��ل��ب على 
الطبيعة  ال���م���وارد  ن����درة 
ك����األع����الف وم��ك��ون��ات��ه��ا 
من  ه��ي  وال��ت��ي  المختلفة 

أعمدة صناعة الدواجن.
 فعلى الرغم من أن الموارد الطبيعية )مكونات 
االعالف كاألذرة والصويا( وتوافر الموارد المالية لهما 
دور كبير في نجاح صناعة الدواجن، فإنهما وحدهما 
عن  أب��داً  يغنيان  وال  بذاتهما،  منتجاً  ينتجان  ال  فقط 
التجديد،  على  ق��درة  من  لديه  بما  البشري  العنصر 
واإلبداع، واالختراع، واالبتكار، والتطوير، والذي يمكنه 
أن يتغلب على ندرة الموارد الطبيعية، وال يجعلها عائقاً 
األفضل  االستغالل  طريق  عن  والتقدم،  النمو  نحو 
الهام  دورة  عن  فضاًل  واإلنتاجية،  العلمية  للطاقات 
في االستغالل الرشيد للموارد واالستثمارات المتاحة 

ليحقق المهام المطلوبة منه بدقة واتقان.
على  البشرية  الموارد  بتنمية  االهتمام  ويعزى 
مستوى العالم إلى أن اإلنسان هو الثروة الحقيقية لكل 
مجتمع، وكلما تمكنت الدول من الحفاظ على ثروتها 
البشرية، وعملت على تنمية قدراتها وطاقتها الكامنة 
إلكسابها  المستمر،  وال��ت��دري��ب  التأهيل  طريق  ع��ن 
القدرة على التعامل مع المستجدات التقنية والعلمية 
الحديثة؛ كلما تقدمت تلك الدول اقتصادياً واجتماعياً 

وثقافياً على الصعيد االقليمي والعالمي.
لقد اعتمدت الدول المتقدمة في نهضتها العلمية 
والعملية على ما تمتلكه من ثروة بشرية، فوجهت جل 
استثماراتها نحو تنمية هذه الثروة البشرية وتمكينها، 
العملي  والتطبيق  النظري،  العلم  ووسائل  أدوات  من 

المتقدم.
في  ال��دواج��ن  صناع  نناشد  المنبر  ه��ذا  وم��ن 
مجال  نحو  قلياًل  بصلتهم  توجيه  على  العربي  عالمنا 
وذلك  لديهم  للعاملين  البشرية  التنمية  في  االستثمار 
في  ال��دواج��ن  صناعة  إليه  وصلت  ما  على  للحفاظ 
ما  التغلب على  والعمل على  تطور  العربي من  الوطن 
مع  العالمية  التنافسية  بفعل  مشكالت  من  تواجهه 
عمالقة كبار في هذه الصناعة من شتى أنحاء العالم.

على  التركيز  المجال  ه��ذا  في  بالذكر  ويجدر 
النقاط التالية:

التنظيم اإلداري للشركة، من خالل التوصيف   -
إيجاد  على  والعمل  الوظيفية،  للمهام  الدقيق 

التوازن بين السلطة والمسؤولية.
ال��م��ه��ارات  بين  ال��ف��ج��وة  لمعالجة  ال��ت��دري��ب:   -
ال��م��أم��ول  وال���م���ه���ارات  للموظفين  ال��ح��ال��ي��ة 

توافرها.
ت��ح��دي��د ن��ظ��ام ع���ادل ل��ل��م��ك��اف��آت وال��ح��واف��ز   -

للعاملين لتشجيعهم على العمل واالبداع.
إعادة تصميم وتصنيف الوظائف.  -

تقييم األداء الوظيفي للعاملين بصورة مرنة.  -
في  والخارجية،  الداخلية  العمل  بيئة  تحسين   -

حدود اإلمكانات المتاحة.
رقم اإليداع: 1436/2٩12 ردمد: 1658-6٩80
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الالحم  ال��دج��اج  س��الالت  تتميز 
بكفاءتها العالية في تحويل العلف إلى 
بروتين حيواني عالي القيمة الغذائية 
على الرغم من انه في بعض األحيان 
درج��ة  ذات  بيئات  ف��ي  تربيتها  تتم 
نسبية  رطوبة  وكذلك  عالية  ح��رارة 
غير مالئمة لمعيشتها بالشكل األمثل 
كما في البلدان المدارية الحارة.لذلك 
اتجهت األبحاث العلمية إلى انتخاب 
إظهار  ف��ي  تساهم  محلية  س���الالت 
 Brossi,( الجينات المقاومة للحرارة
البيئية  الظروف  توفر  يجب   .)2009
المالئمة في مساكن وحظائر الدجاج 

الالحم وذلك لتقليل اثر ارتفاع درجة 
الحرارة والرطوبة على الطيور، وفي 
ب��ذل��ك تتعرض  ال��ق��ي��ام  ح��ال��ة ع���دم 
وكنتيجة  ال��ح��راري  لإلجهاد  الطيور 

لذلك يختل اإلنتاج.
العوامل المناخية التي تتسبب في 
درجة  هي  الحراري  اإلجهاد  حدوث 
 relative النسبية  الرطوبة  الحرارة، 
humidity، وحركة التيارات الهوائية 
air movement والتي تحدث اختالال 
 maintenance الحراري  االتزان  في 
الن  وذل����ك   ،of homeothermy
و ات��زان ح��راري  إل��ى  تحتاج  الطيور 

في  يساعدها   thermal comfort
ح��رارة  لضبط  اق��ل  طاقة  استهالك 
حتى  لإلنتاج  اكبر  ولطاقة  جسمها 
يحقق مشروع الدجاج الالحم األرباح 

المستهدفة. 
على  العالية  ال��ح��رارة  اث��ر  يظهر 
الزراعي عموما بشكل سالب  اإلنتاج 
اقتصادية  خسائر  إل��ى  ي���ؤدي  مما 
 -1,6٩ بين  ما  تقديرها  تم  ضخمة 
تم  بينما  سنوياً،  دوالر  بليون   2,36
من  ال��دواج��ن  قطاع  خسائر  تقدير 
دوالر  مليون   165 بحوالي  ضمنها 

.)khan, 2011( ًسنويا

دور فيتامين )E( المضاف لعالئق الدجاج 

الالحم في تخفيف اثر اإلجهاد الحراري

انه من الضروري توفير  المثلى من التصميم الجيد لمبنى حظائر الدواجن، نجد  حتى تكتمل الظروف لالستفادة 
الظروف البيئية المالئمة لحياة الطيور وفق احتياجاتها العمرية والبيولوجية ويستخدم لذلك أنظمة التدفئة والتهوية 
والتبريد واإلضاءة والتي يجب أن تعمل جميعها في نظام توافقي يتحقق معه تجانس درجة الحرارة والرطوبة وسرعة 
الهواء وشدة اإلضاءة على كامل مسطح التربية ودون تباين كبير فيها. ورغم وجود العديد من أنظمة التهوية والتبريد 
والتدفئة فانه من األهمية بمكان اختيار أكثرها مالئمة مع الظروف المناخية والبيئية لمنطقة المشروع خاصة فيما 
يتعلق بأنظمة التهوية والتبريد. وبما أن برامج التغذية المتبعة في المشروع تمثل حجر الزاوية في نجاح مشاريع 
الدواجن، إال انه برغم ذلك فان دورها في توفير الظروف البيئية المالئمة لحياة وإنتاج الطيور ظل خافياً لفترات 

طويلة وهو ما نحاول إبرازه في هذه المقالة.

د. عز الدين آدم بابكر
أستاذ مشارك تغذية احليوان



5
العدد الرابع عرش



6
العدد الرابع عرش

آل����ي����ات ال��ت��خ��ل��ص م����ن احل������رارة 
الزائدة يف الدجاج الاحم:

ع��ن��د ت��ع��رض ال���دج���اج ال��الح��م 
الطائر  جسم  يتبع  العالية  للحرارة 
من  للتخلص  التالية  السيناريوهات 

الحرارة الزائدة وهي:
العلف  اس��ت��ه��الك  م��ع��دل  تقليل   -

depletion in feed intake

ت��ق��ل��ي��ل م��ع��دل إن���ت���اج ال���ح���رارة   -
 reduced االي���ض  عمليات  م��ن 
 thermogenesis of feed

.metabolism

زيادة معدل شرب الماء.  -
 gasping اللهاث بحثاً عن الهواء  -
زي������������ادة إن������ت������اج م����رك����ب����ات   -
ال����ج����ل����وك����وك����ورت����ي����ك����وي����دز 
 production وال��ك��ات��ي��ك��وام��ي��ن 
 of glucocorticoids and

.catecholeamines

ت��ق��ل��ي��ل إن���ت���اج ه���رم���ون ال��غ��دة   -
 reduction of thyroid الدرقية 

.hormone

ض��م��ور األع���ض���اء ال��ل��ي��م��ف��اوي��ة  -
 atrophy of lymphoid organs
)وهذا يقود إلى ضعف االستجابة 
 deficient immune المناعية 
الطائر  يعرض  مما   )response

لألمراض.
 lipid تقليل بيروكسيدات الدهون  -
إلى  ي��ؤدي  مما   peroxidation

رداءة جودة المنتج من اللحم.
تطبيقات  ع��دة  إت��ب��اع  يتم  لذلك 
مختلفة لتالفي أثار اإلجهاد الحراري 
الالحم،  الدجاج  على  أثره  وتخفيف 

ومن أهمها وجود برامج جيدة إلدارة 
 nutritional management التغذية 

ومن ضمنها:
• واألم���الح 	 الفيتامينات  إض��اف��ة 

 vitamins and ال��م��ع��دن��ي��ة 
.mineral handling

• االلكتروليتي 	 ال��ت��وازن  تصحيح 
 modification of electrolytes

.balance of feed

• بشكل 	 النظيفة  ال��م��ي��اه  ت��وف��ي��ر 
 management of م��س��ت��م��ر 

.drinking water

طرق فقد احلرارة يف الدواجن:
مثل غيرها من ذوات الدم الحار 
تتخلص الدواجن من الحرارة العالية 
الفقد الحراري عبر الطرق  بواسطة 

التالية:
.Radiation اإلشعاع  -

.Conduction التوصيل  -
.Convection الحمل  -

 latent heat loss مخفية  طرق   -
تمكن الطائر من القيام بعمليات 

التبخر.
الجسم  س��ط��ح  م��س��اح��ة  زي�����ادة   -
بإبعاد   body surface area

الجناحين عن الجسم.
ت����وس����ع األوع������ي������ة ال���دم���وي���ة   -
في  خ��اص��ة   vasodialation

المناطق الخالية من الريش.
يولد  )ه��ذا  التنفس  معدل  زي��ادة   -
مزيد من الحرارة بسبب المجهود 
ف��ي عملية  ال��م��ب��ذول  ال��ع��ض��ل��ي 

التنفس(.

 reduction النمو  معدل  تقليل   -
عند  ذل��ك  وي��ح��دث   in growth
ارتفاع درجة الحرارة فيقل تركيز 
ه��رم��ون��ات ال��غ��دة ال��درق��ي��ة في 
 triiodothyronine( الدم  بالزما 
من  وهي   )thyroxin T4(و  )T3
محفزات النمو الهامة في الدجاج 

الالحم 
أه���م���ي���ة اض����اف����ة ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
واألم�������������اح امل����ع����دن����ي����ة ل���ع���ائ���ق 

الدواجن:
ت���ت���م���ظ���ه���ر أه����م����ي����ة إض����اف����ة 
كافية  بكميات  والمعادن  الفيتامينات 
كونها  ف��ي  ال��الح��م  ال��دج��اج  لعالئق 
أكثر المواد الغذائية التي يتم فقدها 
م��ن ب��الزم��ا ال����دم وط��رح��ه��ا خ��ارج 
للحرارة  الطيور  تعرض  عند  الجسم 
العالية، ومن ضمن هذه الفيتامينات 
العالئق  ف��ي  ي��ج��ب إض��اف��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
ضمان  ف��ي  ال��ه��ام   E فيتامين  ه��و 
التناسلي،  الجهاز  النمو،كفاءة  كفاءة 
باإلضافة  ال��دوري  والجهاز  العضلي 
إلى النسيج العصبي وجهاز المناعة.

 Bou et( أج��راه��ا  ت��ج��رب��ة  ف��ي 
 )al.,2004;Souza et al., 2011
لعالئق   E فيتامين  إضافة  أن  وج��د 
للحرارة  المعرض  ال��الح��م  ال��دج��اج 
ال��ن��م��و  ت��ح��س��ن  إل����ى  أدى  ال��ع��ال��ي��ة 
ونوعية  الذبيحة  ص��ف��ات  وتحسين 
تحسين  إلى  المنتج،باإلضافة  اللحم 
أورد  مثلما  ال��م��ن��اع��ة  ج��ه��از  ك��ف��اءة 
في   )Hashizawa et al., 2013(

بحثه عن ذات الموضوع. 

E لعائق  طرق إضافة فيتامني 
الدجاج الاحم:

المركبات  من  الفيتامينات  تعتبر 
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عموما،  للحيوانات  الهامة  العضوية 
حيث أنها تقوم بدور العامل المساعد 
cofactor في عدد من عمليات االيض 
عملية   30 عن  يزيد  فبما  المختلفة 
 cellular ايضية على مستوى الخلية
metabolic reactions ولذلك تظهر 
العامة  والصحة  النمو  في  أهميتها 
باإلضافة إلى التناسل، يتحتم إضافة 
الدواجن  لعالئق  الفيتامينات  بعض 
أخ��رى  أن���واع  إلض��اف��ة  نحتاج  بينما 
بكميات اقل اعتماداً على نوع الحيوان 

وبيئته التي يعيش فيها.
بعض  أن  ن��ج��د  ل���ذل���ك  م���ث���ال 
الحيوانات تستطيع تكوين الفيتامينات 
داخل جسمها في حال توفر مركبات 
أو ظروف معينة ومثال لذلك فيتامين 
يتعرض  عندما  تكوينه  يتم  ال��ذي   D
بينما  ال��ش��م��س  ألش���ع���ة  ال���ح���ي���وان 
فيتامين C يمكن توفره داخل الجسم 
مركب  من  كافية  كميات  توفر  عند 
Gulonolactone oxidase وفي ذات 
 Niacin السياق يتم اشتقاق النياسين
م��ن ال��ح��م��ض االم��ي��ن��ي ال��ت��رب��ت��وف��ان 

.Tryptophan

لعالئق  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  ت��ض��اف 
الفيتامين م��ض��اف��ات  ف��ي  ال��دواج��ن 

المعروفة   vitamin supplements
 premixالبريمكسات الشائع  باالسم 
إل��ى  م��ح��ددة  ت��ض��اف بنسب  وال��ت��ي 
العالئق )0,1 إلى 0,5% في المتوسط 
تكلفتها  وت��ت��راوح  للعليقة(  بالنسبة 
االقتصادية ما بين 1- 3% من تكلفة 
 Eو  A فيتامينات  وت��م��ث��ل  العليقة 
حوالي 50% من الفيتامينات المضافة 

لعالئق الدواجن تحديداً.
عند إضافة الفيتامينات للعالئق 

السالمة  بهامش  االهتمام  من  الب��د 
ح��دوث  لتجنب   Safety margin
ح��دوث��ه  المحتمل  التسمم  ح���االت 

بسبب زيادة تركيز الفيتامينات.
 يعتبر فيتامين E من الفيتامينات 
 Fat Soluble( الدهون  في  الذوابة 
م��ن  وه�����ي   )Vitamins-Adek
للعالئق  ت��ض��اف  ال��ت��ي  المجموعات 
األنسجة  تركيب  ف��ي  ال��ه��ام  ل��دوره��ا 
كمضاد  والعمل   tissue structure
يعمل  كذلك   Antioxidant لألكسدة 
مستوى  على  المناعة  تعزيز  على 
نوعية  تحسين  إلى  باإلضافة  الخلية 
مصطلح  يستخدم  المنتج.  اللحم 
المركب  إل��ى  ل��إلش��ارة   E فيتامين 
كيميائيين  شكلين  في  يتواجد  الذي 
 Tocopherol ال��ت��وك��وف��ي��رول  ه��م��ا 
 Tocotrienol وال���ت���وك���وت���ري���ن���ول. 
أربعة  في  منهما  مركب  كل  ويتواجد 
عدد  في  ويختلفان  كيميائية  أشكال 
الروابط الثنائية في السلسلة الجانبية 
هو  التوكوفيرول  ويعتبر   side chain
الشكل النشط من الفيتامين لنشاطه 
العالية  وقابليته  ال��ع��ال��ي  ال��ح��ي��وي 
بشكل  ترسبه  إلى  باإلضافة  للذوبان 
مع  إف��رازه  وقلة  األنسجة  على  كبير 
الفضالت. يتواجد فيتامين E بشكل 
كما   synthetic form تجاري مصنع 
يتواجد طبيعياً في بعض الخضروات 

واألوراق الخضراء.
في   E فيتامين  ام��ت��ص��اص  يتم 
في  الدقيقة  األم��ع��اء  ف��ي  ال��دواج��ن 
ومن   non esterified form شكل 
ثم امتصاصه عبر الوريد البابي إلى 
 hydrolyzed الكبد بعد أن تتم اماهته

في المعدة.

التي  الالحم  الدجاج  عالئق  في 
يدخل في تركيبها كسبة فول الصويا 
 E فيتامين  فيها  ي��ت��واج��د  وال�����ذرة 
من  ملجم/كجم   10 ق��دره  بمتوسط 
الطيور  عمر  على  اع��ت��م��اداً  العلف 

ومرحلة اإلنتاج.
واالمات  البادئة  الكتاكيت  تحتاج 
في   E فيتامين  من  اكبر  كميات  إلى 
العليقة وال توجد نسبة ثابتة للكميات 
التي يجب إضافتها ولكن يتم تحديد 
الطيور  عمر  إل��ى  اس��ت��ن��اداً  الكمية 
 Production phase اإلنتاج  ومرحلة 
التالية  ال��ع��وام��ل  ذك��ر  يمكن  ان��ه  إال 
والتي تؤثر في تحديد كميات فيتامين 
E التي يجب إضافتها لعالئق الدجاج 

الالحم:
تركيز فيتامين E في العليقة.  -

في  المستخدمة  الحرارة  درج��ة   -
تصنيع العليقة بمصنع العلف.

شدة اإلضاءة.  -
درجة الرطوبة.  -

ت���رك���ي���ز األح����م����اض ال��ده��ن��ي��ة   -
ال��م��ت��ع��ددة ال��غ��ي��ر م��ش��ب��ع��ة في 
 Polyunsaturated ال��ع��ل��ي��ق��ة. 

.fatty acids

األح��م��اض  م��ن  العليقة  محتوى   -
األمينية الكبريتية.

للعناصر  المحتملة  التداخالت   -
األخرى مثل السيلينيوم وفيتامين 
المعدني  C والزنك  A وفيتامين 

.Mineral zinc

أث��ب��ت��ت ال���دراس���ة ال��ت��ي ق���ام بها 
 Hosseini-Mansoub et al. 2001
أن إض��اف��ة 100م��ل��ج��م/ ك��ج��م من 
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زنك  ملجم/كجم   50  +  E فيتامين 
أدت إلى زيادة األداء اإلنتاجي للدجاج 
ال��الح��م ال����ذي ت��م��ت ت��رب��ي��ت��ه تحت 
اإلجهاد الحراري بحيث أدى ذلك إلى 
إظهار أداء إنتاجي جيد، بينما أوصى 
 National لألبحاث  الوطني  المركز 
في   )Research Council )NRC
 / ملجم   25 ب��إض��اف��ة   1٩٩4 ال��ع��ام 
تحسين  بغرض   E فيتامين  من  كجم 
صفات الذبيحة للدجاج الالحم الذي 
ال��ح��رارة  ظ���روف  تحت  تربيته  تتم 
العالية أو في حاالت التعرض لبعض 
األم�����راض ال��ف��ي��روس��ي��ة م��ث��ل م��رض 
ذلك  ويتفق   ،)Gumboro )الجمبورو 
 )2010( .Emadi et al مع ما نشره
يحسن   E فيتامين  إض��اف��ة  أن  م��ن 
للحاالت  المناعية  االس��ت��ج��اب��ة  م��ن 
 Subclinical اإلك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة  ت��ح��ت 
الدجاج  في  الجمبورو  لمرض   stage
ضد  المحصن  القطيع  ف��ي  ال��الح��م 
 Silva et( وج���د  ك��ذل��ك  ال���م���رض، 

 E فيتامين  إض��اف��ة  أن   )al., 2011
إنزيم  زيادة نشاط  إلى  تؤدي  للعليقة 
 Glutathione قلوتاثيون بيروكسيديز
الليمفاوية  الخاليا  في   peroxidase
والخاليا   Neutropils المتعادلة 
 Macrophages الكبيرة  البلعمية 
ومقاومة  المناعة  م��ن  يحسن  مما 
األمراض باإلضافة إلى زيادة نشاط 

.T- Lymphocytes الخاليا التائية
ال��ع��الئ��ق ال��ت��ي ت��ق��دم ل��ل��دج��اج 
بيئات  في  تربيته  تتم  ال��ذي  الالحم 
من  عالية  نسب  على  تحتوي  ح��ارة 
الغير  المتعددة  الدهنية  األح��م��اض 
 polyunsaturated fatty مشبعة 
acids التي تضاف بغرض زيادة طاقة 
األحماض  هذه  وج��ود  ولكن  العليقة 
التركيز  بهذا  مشبعة  الغير  الدهنية 
العليقة  ت��ع��رض  إل���ى  ي���ؤدي  ال��ع��ال��ي 
ثبات  ذات  rancidity وتصبح  للتزنخ 
ولكن   less stability لمكوناتها  اقل 

وجد أن إضافة فيتامينE لمثل هذه 
العالئق يقلل من حاالت التزنخ الذي 

يمكن أن يحدث لها.
اجل������دوى االق���ت���ص���ادي���ة إلض��اف��ة 

:E فيتامني
يعتبر فيتامين E من الفيتامينات 
عالئق  إل���ى  ت��ض��اف  ال��ت��ي  المكلفة 
ينصح  ال  ل��ذل��ك  ال���الح���م  ال���دج���اج 
تكون  لم  ما  كبيرة  بكميات  بإضافته 
مناخية  ل��ظ��روف  معرضة  ال��دواج��ن 
غ��ي��ر م��الئ��م��ة م��ث��ل ارت���ف���اع درج���ة 
منطقة  ف��ي  وج���وده���ا  أو  ال���ح���رارة 
موبوءة ببعض األمراض الوبائية، أما 
إذا كان الغرض من إضافته بكميات 
وافرة بغرض تحسين صفات الذبيحة 
 longer shelf التخزين  وإطالة عمر 
life فيجب إضافة التكلفة إلى سعر 
المنتج باعتباره منتج أفضل من حيث 
والقابلية  الغذائية  والقيمة  المذاق 

للتخزين اآلمن. 
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نتحدث  المقالة سوف  وفي هذه 
الحصاد  بعد  ما  ممارسات  أهم  عن 
وص��ول  بعد  تتم  ال��ت��ي  )اإلج�����راءات 
في  ودوره����ا  المسلخ(  إل��ى  ال��ط��ي��ور 
ذب��ائ��ح  ت��ل��وث  ح����دوث  ن��س��ب  تقليل 

الدواجن بالسالمونيال.

مسالخ  في  اإلج���راءات  هذه  تتم 
ال�����دواج�����ن وت���ش���م���ل ال���ع���دي���د م��ن 
المراحل  في  تتم  التي  الممارسات 
المختلفة داخل المسلخ والتي تشمل 

التالي:

استقبال الطيور في المسالخ.  -
فحص الطيور قبل الذبح.  -

ن��ق��ل ال��ط��ي��ور إل���ى ق��س��م ال��ذب��ح   -
واإلدماء.

إج�������راءات ال��ت��ش��غ��ي��ل ال��ق��ي��اس��ي   -
لعمليات الذبح والتجهيز. 

1. استقبال الطيور يف املسالخ: 
استقبال الطيور بطريقة صحيحة 
معدل  في خفض  كبير  ب��دور  تساهم 
الطيور  ل��ه  تتعرض  ال���ذي  االج��ه��اد 

قبل الذبح، وبالتالي تقلل من فرصة 
ح����دوث ع����دوى ل��ل��ط��ي��ور ال��م��ج��ه��دة 
في  المتواجد  السالمونيال  بميكروب 

القناة الهضمية للطائر.
منطقة استقبال الطيور:

يجب أن يراعى عند إنشاء منطقة 
استالم واستقبال وحجز الطيور توفر 
عدد من االشتراطات األساسية وذلك 

على النحو التالي: 
قوية  م���واد  م��ن  منشأة  ت��ك��ون  أن   -

ومتينة.

 ممارسات ما بعد الحصاد في 
مكافحة السالمونيال

وقد تحدثنا في المقالة السابقة عن إجراءات ما قبل الحصاد التي تتم في مشاريع الدواجن وقبل وصول الطيور إلى 
المسالخ، وتشمل العديد من الممارسات على النحو التالي:

تربية صيصان خالية من السالمونيال.  -
تطبيق إجراءات األمن الحيوي.  -

استخدام أعالف خالية من السالمونيال.  -

تقديم مياه شرب خالية من السالمونيال.  -
السيطرة على رطوبة الفرشة:  -

سحب العلف من أمام الطيور قبل الحصاد.  -
استخدام اللقاحات:  -

جمع الطيور ونقلها إلى مسالخ الدواجن.  -

د. صالح شعبان عبد الرحمن
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يمنع  ب��ش��ك��ل  م��غ��ط��اة  ت���ك���ون  أن   -
الشمس  إلى أشعة  الطيور  تعرض 

المباشرة. 
تضمن  بحيث  مصممة  تكون  أن   -
ويفضل  ج��ي��دة،  وإض�����اءة  ت��ه��وي��ة 
اإلض������اءة ال��خ��اف��ت��ة، وي��م��ك��ن أن 
تكون باللون األزرق والذي يساعد 
ع��ل��ى ه���دوء ال��ط��ي��ور ف��ي منطقة 

االستقبال.
يجب أن تكون مزودة بمراوح تهوية   -
درجة  تكون  بحيث  تبريد  وأجهزة 
لراحة  مناسبة  والرطوبة  الحرارة 

الطيور.
في  تعمل  أن  يجب  ال��رذاذ  أجهزة   -
للجفاف  ال��ط��ي��ور  ت��ع��رض  ح��ال��ة 
ويجب توقفها في حالة كانت درجة 
أك��ث��ر م��ن 70%، وذل��ك  ال��رط��وب��ة 
درجة  فقد  على  الطيور  قدرة  ألن 
الحرارة تنخفض في ظل الرطوبة 

العالية.
تساعد  بحيث  مصممة  تكون  أن   -
الطيور  إث��ارة  ال��ه��دوء وع��دم  على 

والتسبب في إجهادها. 
أن تزود بمصدر كاف للماء الالزم   -
وتكون  وتطهيرها  بتنظيفها  للقيام 

سهلة التنظيف وجيدة التصريف.
استقبال  منطقة  ت���زود  أن  يجب   -
خدمة  بمنطقة  ال��ط��ي��ور  وح��ج��ز 
تخصص لتنظيف وتطهير شاحنات 
واالقفاص  الطيور  نقل  ومركبات 

قبل مغادرة المشروع.
أن يلحق بها منطقة عزل يتم فيها   -
)نافق  النافقة  الطيور  جمع وعزل 
الطيور  ع��زل  كذلك  أو  ال��وص��ول( 

المريضة الغير صالحة للذبح. 
ي��ج��ب أن ي��ت��م ت��ن��زي��ل األق��ف��اص   -
صحيح  بشكل  بالطيور  المحملة 

يضمن عدم تعرضها للخطر.
يفضل استخدام السيور اآللية في   -
نقل األقفاص من منطقة استقبال 
داخل  الذبح  منطقة  إل��ى  الطيور 

المسلخ.
الزمنية  ال��ف��ت��رة  ت��ك��ون  أن  ي��ج��ب   -
في  طيور  دفعة  لكل  المخصصة 
منطقة االستقبال مناسبة بحيث ال 

تمتد لفترة طويلة أكثر من الالزم 
مما يؤثر على جودة المنتج النهائي، 
ال  بحيث  ج��داً  قصيرة  تكون  وال 
توفر للطائر الوقت الكافي للراحة 

قبل الذبح.
يجب أن ال يسبب حجز الطيور في   -

األقفاص أية أذى يلحق بالطيور.
كافية  م��س��اح��ة  ت��ت��وف��ر  أن  ي��ج��ب   -
لحجز الطيور داخل األقفاص بما 

ال يشكل عليها ضرراً صحياً.
في  الطيور  زيادة عدد  يجب عدم   -
القفص عن العدد المناسب حسب 
ال��ظ��روف  ال��ط��ي��ور وح��س��ب  حجم 

الجوية.
بحيث  األق��ف��اص  تصمم  ان  يجب   -
تتوفر مسافات كافية بين القفص 

واآلخر لتسهيل عملية التهوية. 
بحيث  األق��ف��اص  تصمم  أن  يجب   -
خلطي  تلوث  ح��دوث  عدم  تضمن 
ب��ي��ن ال��ط��ي��ور داخ�����ل األق���ف���اص 
الزرق  بانتشار  يتعلق  فيما  خاصة 
كأن  السفلية  القفص  عبر فتحات 
يصمم هيكل معدني توضع داخله 
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كل  أسفل  يكون  بحيث  األق��ف��اص 
قفص صينية للزرق المتساقط من 

الطيور.
ي��زي��د ع���دد األق��ف��اص  ي��ج��ب أالَّ   -
 5 أو   4 على  ال��رأس��ي  الصف  في 

أقفاص.
2. فحص الطيور قبل الذبح

قبل  الطيور  فحص  يتم  أن  يجب   -
بيطري  ط��ب��ي��ب  ب��واس��ط��ة  ال��ذب��ح 
مختص ويتم عزل الطيور المريضة 
بطريقة  منها  الصحي  والتخلص 

سليمة. 
قبل  الطيور  فحص  يتم  أن  يجب   -
الذبح خالل 24 ساعة من وصولها 
إلى المسلخ، وتعاد عملية الفحص 
م��رة أخ���رى قبل ال��ذب��ح ف��ي حال 
مكوث الطيور ألكثر من 24 ساعة 

ألي سبب كان.
ي��ج��ب أن ت��ك��ون ال���دواج���ن ال��ت��ي   -
يسمح بذبحها خالية من األعراض 
ال��م��رض��ي��ة وال ت���دل ع��ل��ى وج��ود 
مرض يمكن انتقاله إلى اإلنسان أو 

الحيوان.
قبل  الطيور  فحص  عملية  أث��ن��اء   -
ما  مالحظة  يتم  أن  يجب  ال��ذب��ح 

يلي:
س��الم��ة ال��ط��ي��ور وخ��ل��وه��ا من  أ. 
األعراض الظاهرية لألمراض.
الوقوف  أثناء  الطيور  سلوك  ب. 

والحركة.
حالة الجلد والريش. ج. 

ول��ون  الهضمي  الجهاز  حالة  د. 
الزرق.

نظافة الطيور. ه�. 
3. نقل الطيور إلى قسم الذبح

وهي  الطيور  نقل  يتم  أن  يفّضل 
مباشرة  تنزيلها  بعد  أقفاصها  ف��ي 
ع��ب��ر س��ي��ر آل���ي م��ع��د ل��ه��ذا ال��غ��رض 
بحيث يرتبط هذا السير بين منطقة 
االستقبال وقسم الذبح واإلدماء عبر 
فتحة مجهزة بستائر بالستيكية تمر 
من خاللها أقفاص الطيور من منطقة 
االستقبال إلى منطقة الذبح واإلدماء. 

4. غرفة الذبح
يجب أن تصمم المعدات واألدوات   -
ال��ذب��ح  عملية  ف��ي  المستخدمة 

بحيث تسهل آلية العمل.
م��ج��رى  إن����ش����اء  ي���ت���م  أن  ي���ج���ب   -
الستقبال الدم المتدفق بعد عملية 
الطيور  تعليق  خ��ط  أسفل  ال��ذب��ح 
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ال��دم  ارت���داد  ع��دم  يضمن  بحيث 
التلوث  لحدوث  منعاً  الذبائح  على 

الخلطي )المتبادل( بين الذبائح. 
في  ال��ط��ي��ور  تعليق  يتم  أن  يجب   -
وأن يضمن  للذبح  المحدد  الوضع 
مباشرة  الذبح  بعد  الطائر  وض��ع 
األرضيات  إلى  ال��دم  انتشار  عدم 

بقدر المستطاع. 
يجب أن يكون خط تعليق الذبائح   -
عن  وبعيداً  مناسب  ارت��ف��اع  على 
جزء  أي  مالمسة  لمنع  ال��ج��دران 
من لذباح لألرضيات أو الجدران.

5. إج�������راءات ال��ت��ش��غ��ي��ل ال��ق��ي��اس��ي 
ل����ع����م����ل����ي����ات ال������ذب������ح وال���ت���ج���ه���ي���ز 

العاملني:
يجب حصول العاملين على شهادة   -

صحية تفيد بخلوهم من األمراض 
المعدية.

اساليب  اتباع  العاملين  على  يجب   -
ال��ن��ظ��اف��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة واالل���ت���زام 

بارتداء ذي العمل النظيف يومياً.
في  بالعامل  لعاملين  التزام  يجب   -
وع��دم  لهم  لمخصصة  المناطق 
تنقلهم بين أقسام المسلخ وخاصة 
من المنطقة المتسخة إلى المنطقة 
ومن  بذلك  تصريح  دون  النظيفة، 

قبل المشرف على المسلخ.
ذبح الطيور:

التي  الطيور  تنظيف  يتم  أن  يجب   -
قبل  مقبولة  غير  اتساخ  حالة  في 

دخولها إلى قسم الذبح.
ال��ذب��ح  أدوات  ت��ك��ون  أن  ي��ج��ب   -

تقطع  وح��ادة،  نظيفة  )السكاكين( 
بحدها ال بثقلها.

للشريعة  يجب أن يتم الذبح طبقاً   -
اإلسالمية.

يجب أن ال تقل فترة اإلدم��اء عن   -
2- 3 دقائق لضمان حدوث عملية 

اإلدماء بشكل صحيح.
يجب أن يتم التأكد من عدم قطع   -
الرقبة أو كسرها قبل أنتهاء نزف 
الدم أو اإلدماء لضمان تدفق الدم 
مرحلة  خ��الل  الجسم  خ��ارج  إل��ى 

اإلدماء.

يجب أن ال يتم نتف الريش أو قطع   -
أي جزء من الطائر قبل ذبحه.

ال يسمح باستخدام أساليب لتدويخ   -
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أو إجبار الطائر على اإلغماء مثل 
ال��ح��ي��وان على رأس���ه مثل  ض��رب 
الطلقة  ذي  المسدس  )استخدام 
المطرقة وخالفه(  أو  المسترجعة 
وما  خنقه  أو  بالكهرباء  صعقه  أو 
في حكمه مثل )استخدام غاز ثاني 

أكسيد الكربون وخالفه(.
أماكن  في  الذبح  يتم  ال  أن  يجب   -
أو أدوات تستخدم لحيوانات يحرم 

على المسلمين أكل لحومها.
نتف الريش:

المستخدمة  المياه  تكون  أن  يجب   -
للمواصفات،  مطابقة  المسلخ  في 
وال��ق��اذورات  األتربة  من  ومحمية 

ومصادر التلوث األخرى. 
بصورة  الريش  ن��زع  يتم  أن  يجب   -

كاملة بعد الذبح مباشرة.
يجمع جمع الريش ونقلة إلى قسم   -
الصلبة بصورة  المخلفات  معالجة 
تمنع انتشار التلوث داخل المسلخ.

6. إزالة األحشاء
يجب أن يتم قطع الرأس واألقدام   -
إزال���ة  لقسم  ال��ذب��ائ��ح  ن��ق��ل  ق��ب��ل 

األحشاء.
وإزال���ة  ن��زع  على  ال��ح��رص  يجب   -
األح���ش���اء ب��ط��ري��ق��ة ت��م��ن��ع ت��ل��وث 
ال��ذب��ائ��ح ب��ال��م��ك��ون��ات ال��داخ��ل��ي��ة 
قدر  البطني  التجويف  ألع��ض��اء 

اإلمكان.
غير  م��واد  أي��ة  تترك  ال  أن  يجب   -
إزال��ة  منطقة  ف��ي  لألكل  صالحة 
وإزالة  تنظيفها  يجب  بل  األحشاء 
ب��أول ب��دون أن  ه��ذه ال��م��واد أوالً 

تسبب تلوثاً للمنتج الصالح لألكل.
ي��ج��ب ع���دم اس��ت��خ��دام ال����ورق أو   -
أو  األسفنج  أو  اللباد  أو  القماش 

الفرشاة في غسيل الذبائح.
ي��ج��ب أن ي��ت��م ت�����داول األح��ش��اء   -
تالفي  يتم  بحيث  لألكل  الصالحة 
التلوث، ويجب أن تغسل فقط بماء 

حار صالح للشرب.
إخ���راج  عملية  ت��ج��رى  أن  ي��ج��ب   -
الريش  نزع  بعد  مباشرة  األحشاء 
التلوث  تمنع  وبطريقة  م��ب��اش��رة 
بطريقة  الذبيحة  جسم  يفتح  وأن 
التجاويف  تمّكن من فحص جميع 

واألحشاء الداخلية.
تم  التي  األحشاء  تفصل  أن  يجب   -
إخراجها من جسم الذبيحة مباشرة 
بعد عملية الفحص وتستبعد جميع 

األجزاء غير الصالحة لألكل.
االج��زاء  ونقل  جمع  يتم  أن  يجب   -
ال��غ��ي��ر ص��ال��ح��ة ل��ألك��ل إل���ى قسم 

تصنيع المخلّفات.
الفحص النهائي للذبائح:

النهائي  الفحص  يتم  أن  يجب   -
بيطري  طبيب  قبل  م��ن  للذباح 
مختص، ويقوم باستبعاد الذبائح 

الغير صالح لالستهالك.
يجب أن يتم عزل ذبائح الدواجن   -
ال���ت���ي ث��ب��ت ع����دم ص��الح��ي��ت��ه��ا 

لالستهالك اآلدمي.
التعبئة والتغليف

إلى  الذبيحة  تقطع  ال  أن  يجب   -
أي  يستبعد  أو  تصّنع  أو  أج��زاء 

جزء منها إال بعد إجراء الفحص 
البيطري.

أو  الدجاج  ذبائح  تعبأ  أن  يجب   -
التبريد مباشرة مع  أجزائها بعد 
مراعاة القواعد الصحية لتجنب 

التلوث.

يجب أن تجرى عملية التقطيع أو   -
نزع العظام في المكان المخصص 

لهذا الغرض.

الحرارة  درج��ة  تزيد  ال  أن  يجب   -
في قسم تقطيع الذبائح وتعبئتها 

عن 10 درجة مئوية.

يجب أن تكون المواد المستخدمة   -
غير  نظيفة،  الذبائح  تعبئة  في 
وذات  الرائحة،  عديمة  ماصة، 
النقل  أثناء  المنتج  تحمي  متانة 

والتخزين.

املراجع:
1. Compliance Guideline for 

Controlling Salmonella and 
Campylobacter in Poultry Second 
Edition May 2015. https://
www.fsis.usda.gov/wps/wcm/
connect/Controlling-Salmonella-
Campylobacter-Poultry-2015.pdf

2. Post-harvest antimicrobial 
that reduces Salmonella, 
Campylobacter and E. coli levels1 
in poultry-processing plants. 
(2010). https://www.elanco.us/
pdfs/avibrom_detailer.pdf

3. Rajesh Kumar Sahu, Sudarshan 
Patil and C. Lalsangzuala. (2015) 
Salmonellosis in Poultry - An 
Overview. International Journal of 
Livestock Research. Vol 5(10)
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ان��ب��ع��اث األم���ون���ي���ا وت��أث��ي��رات��ه��ا 
الضارة على الطيور 

ميكن للعامني يف حقل الدواجن 
متييز رائحة األمونيا حيث أنها من 
الغازات املهيجة لألغشية املخاطية، 
وصول  عند  األمونيا  متييز  ميكن 
تركيزها إلى 20 جزء يف املليون وإذا 
وصل تركيزها إلي 40-50 جزء يف 
للعني يف  تهيج  تسبب  فإنها  املليون 

تركيز  زاد  وإذا  دق��ائ��ق،   3 غضون 
الدواجن  مباني  داخ��ل  يف  األمونيا 
تسبب  امل��ل��ي��ون  يف  ج���زء   30 ع��ن 
التنفسي  للجهاز  امل��زم��ن  اإلج��ه��اد 
زي��ادة  يف  بالتالي  وتتسبب  للطيور 
باألمراض  لإلصابة  الطيور  قابلية 
هي  ال��ف��رش��ة  وت��ع��ت��ب��ر  التنفسية، 
األمونيا  النبعاث  الرئيسي  املصدر 
خاصة  الدواجن  مساكن  داخ��ل  يف 

جودة الهواء 
في مساكن 

الدواجن 

من حولنا صار  الحية  الكائنات  كل  وتتنفسه  نتنفسه  الذي  الهواء  إن جودة 
مجتمعاتنا،  في  الرسمية  وغير  الرسمية  الهيئات  من  الكثير  اهتمام  محط 
مخاطر  من  فيها  نعيش  التي  البيئة  علي  بالحفاظ  جميعاً  مأمورون  فحن 
التلوث الذي طالت أذرعه الخبيثة كل شيء من حولنا، إن المحافظة علي كون 
الهواء نقياً وغير ملوث يمثل ضرورة حياتية وصحية للكائنات، إذا تعلق األمر 
بصحة الطيور ومن قبلها صحة العاملين في حقل إنتاج الدواجن صار األمر 
أمراً حيوياً وهاماً ينبغي علينا الوقوف معه وقفة إيضاح وتنبيه، كما تقتضي 
األمانة العلمية والمسئولية األكاديمية علي علماء األمة أن يدقوا دوماً ناقوس 
الدواجن وذلك  أو أذي بقطعان  له أي ضرر  الخطر عند كل أمر قد يكون 
حفاظاً علي مواردنا ومقدراتنا وثرواتنا، إن العمل في الحقل الزراعي عامًة 
واإلنتاج الحيواني والداجني خاصًة أصبح يقتضي من الجميع البعد كل البعد 
عن أي مفسدة حتي وإن كانت في نظر البعض ضئيلة بل ينبغي علينا دوماً 
التحذير منها وتفاديها وتجنبها، وهذا دائماً من أهم أعمال ومقاصد العلماء 
الذين دائماً ما قالوا “درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح”؛ وهذا إبتغاء 
أن نصل بقطعاننا ومنتجاتنا وصحة شعوبنا إلي أعلي عليين، إننا دائماً ما 
نتعرض إلي المعايير الصارمة التي يضعها االتحاد األوروبي وغيره من الدول 
المتقدمة في أي مفسدة في مجال إنتاج الدواجن وهذا بُغية أن يأخذ بها 
العاملون في هذا المجال في بالدنا، إنهم دوماً يأخذون بكل األسباب التي 
تؤدي إلي رفعة بالدهم وهم أصاًل في المقدمة، أما نحن فقد أهملنا الكثير 

والكثير من الثوابت حتى أصبح هذا من سمتنا ونحن األولَى باألخذ بها.
أ.د./ طارق أمني عبيد

أستاذ فسيولوجيا الدواجن 
كلية الزراعة والطب البيطري، 

جامعة القصيم، السعودية
كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر

جوال ٩6654282547٩+
tarkamin@gmail.com
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إذا ارتفعت درجات احلرارة والرطوبة 
فيها. 

مساكن  يف  األم��ون��ي��ا  غ���از  ينتج 
الكيميائي  التحلل  نتيجة  ال��دواج��ن 
حلامض اليوريك Uric acid املتواجد 
يف روث )زرق( الطيور وذلك بواسطة 
ال��زرق،  يف  املوجودة  البكتيريا  بعض 
وعموماً يرجع ارتفاع مستوى األمونيا 
إلي سوء وتدهور حالة الفرشة وسوء 
التهوية وارتفاع نسبة الرطوبة، وتشير 
الدراسات إلي أن زيادة نسبة األمونيا 
سلبياً  يؤثر  املليون  يف  ج��زء   10 عن 
الطيور، يتميز غاز  علي صحة وآداء 
النفاذة،  الالذعة  بالرائحة  األمونيا 
)أكثر  منه  العالية  التركيزات  تتسبب 
حدوث  يف  املليون(  يف  ج��زء   25 من 
اجلهاز  يف  املخاطية  لألغشية  تهيج 
العني  قرنية  يف  وتقيحات  التنفسي 
املخاطية  األغشية  يف  تلف  وح��دوث 
للقصبة الهوائية مما يؤدي إلي إصابة 
التنفسي  اجل��ه��از  ببكتيريا  الطيور 
 E.( ال��ق��ول��ون  بكتيريا  وخ��ص��وص��اً 
يتضاعف عددها يف كل  التي   )Coli
من الرئتني واألكياس الهوائية والكبد، 
تأثير  ذات  تكون  العالية  واملستويات 
سلبي على كل من احليوية ومعدالت 
التحويل  وم��ع��دل  ال���وزن  ال��زي��ادة يف 
التأثيرات  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ال��غ��ذائ��ي 
السلبية على اجلهاز املناعي للطيور، 
يؤثر رقم حموضة الفرشة )pH( علي 
فبمجرد  األمونيا؛  انبعاث  معدالت 
ت��ك��ون األم��ون��ي��ا ف��إن��ه��ا ت��أخ��ذ أح��د 
األمونيا   )1( اآلت��ي��ت��ني:  ال��ص��ورت��ني 
أيون   )2( أو   )NH3( مشحونة  الغير 
رقم  بحسب  وذلك   )NH4( األمونيوم 
حموضة الفرشة )pH(، يزداد تركيز 
األمونيا بزيادة رقم حموضة الفرشة 

 )pH( احلموضة  رقم  يكون  فعندما 
أقل من 7 يكون انبعاث األمونيا قلياًل 
 )pH( احلموضة  رقم  بوصول  ولكن 
ينشط  حيث  انبعاثها  ي���زداد   8 إل��ي 
اإلن����زمي احمل��ل��ل حل��ام��ض ال��ي��وري��ك 
ألقصي  ليصل   )Uricase )اليوريكاز 
م��ع��دالت ن��ش��اط��ه ع��ن��د وص���ول رق��م 
عندما  أي   ٩ إل��ى   )pH( احلموضة 

يصبح الوسط قلوياً.
ب���ع���ض امل���ع���ام���ات ال���ت���ي ت��ه��دف 
لتقليل انبعاث األمونيا وحتسني 

جودة الفرشة
المعامالت الخاصة  هناك بعض 
ت��ع��م��ل ع��ل��ي تغيير  ال��ت��ي  ب��ال��ف��رش��ة 
مما   )pH( ال��ف��رش��ة  ح��م��وض��ة  رق���م 
انبعاث  تقليل  علي  النهاية  في  يعمل 
األمونيا وفي نفس الوقت تعمل علي 
واستخدامها  الفرشة  قيمة  تحسين 
بات زراعية حيث أنها تحبس  كمخصِّ
عرض  يلي  وفيما  فيها،  النيتروجين 
إلي  تهدف  التي  المعامالت  لبعض 

التحسين من جودة الفرشة:
عديد  ه��ن��اك  القديمة:  ال��ط��رق   .1
م��ن ال��ط��رق ال��ق��دي��م��ة م��ث��ل )أ( 
اس���ت���خ���دام ال��س��وب��رف��وس��ف��ات 
يعمل  ال��ذي   Superphosphate
ع��ل��ي اص���ط���ي���اد ال��ن��ي��ت��روج��ي��ن 
أن��ه بعد مرور  إال  به  واإلم��س��اك 
يوم يصبح غير فعال ويرجع   17
انبعاث األمونيا إلي سابق عهده، 
)ب( استخدام كبريتات الحديدوز 
Ferrous sulfate لكن مفعولها ال 
أنها  عليها  ويُعاب  طويال  يستمر 
أنها  كما  للطيور  بالنسبة  سامة 
الفوسفور  مستويات  م��ن  ت��زي��د 
اس��ت��خ��دام  )ج(  ال���ف���رش���ة،  ف���ي 

رق����ائ����ق ال���ب���اراف���ورم���ال���ده���ي���د 
غير  لكنها   Paraformaldehyd

فعالة في مزارع الدواجن.
ث��ن��ائ��ي ك��ب��ري��ت��ات ال���ص���ودي���وم   .2
عبارة  هو   :Sodium Bisulfate
علي  تعمل  ج��اف��ة  حبيبات  ع��ن 
)تقلل  ال��ف��رش��ة  حموضة  زي���ادة 
وبالتالي   )pH الحموضة  رق��م 
الفرشة  في  األمونيا  تركيز  تقلل 
خفض  علي  تعمل  ك��ذل��ك  وه��ي 
بها  الممرضة  الجراثيم  أع��داد 
 ،Salmonella السالمونيال  )مثل 
 )Campylobacter الكامبيلوباكتر
الحشرات  أع��داد  وكذلك خفض 
أح��د  تعتبر  وه���ي  كالخنفساء، 
الشائعة االستخدام ألنها  الطرق 
أي  تحمل  وال  س��ام��ة  غير  م���ادة 
باستخدامها  ومسموح  مخاطر 
المعروف  الجودة  نظام  ِقبل  من 
باسم ال�هاسب HACCP، وتعتمد 
فكرة عملها علي أنها تحول أمونيا 
األمونيوم  كبريتات  إلي  الفرشة 
أنها  كما   Ammonium sulfate

تجعل الفرشة حامضية.
 Aluminum كبريتات األلمونيوم   .3
Sulfate )Alum(: هو عبارة عن 
كمصدر  يعمل  حامضي  مركب 
التي   )+H( الهيدروجين  أليونات 
 )NH3( األم��ون��ي��ا  م���ع  ت��ت��ف��اع��ل 
األمونيوم  جزيئات  إلي  وتحولها 
ذلك  بعد  تتفاعل  التي   )NH4(
ليتكون  الكبريتات  أي��ون��ات  م��ع 
كبريتات  ج��زي��ئ��ات  النهاية  ف��ي 
القابلة   )NH4.2SO4( األمونيوم 
فإنها  ولذلك  الماء  في  للذوبان 
لألراضي  بات  كمخصِّ تستخدم 
ال����زراع����ي����ة ح���ي���ث ت��ع��م��ل ت��ل��ك 
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زي����ادة محتوي  ال��م��رك��ب��ات ع��ل��ي 
وتعمل  النيتروجين،  من  الفرشة 
علي  األلمونيوم  كبريتات  كذلك 
مما  ال��ذائ��ب  الفوسفور  ترسيب 
الجريان  م��ن  النهاية  ف��ي  يقلل 

السطحي له.
 Enzyme باإلنزيمات  المعاملة   .4
إض��اف��ة  ي��م��ك��ن   :treatment
 Yucca( ال���ي���وك���ا  م��س��ت��خ��ل��ص 
أع����الف  إل�����ي   )schidigera
تركيز  خفض  ب��ه��دف  ال��دواج��ن 

األمونيا في الفرشة.
ال�����م�����واد ال����م����اص����ة ل���ل���غ���ازات   .5
القدرة  لها  Adsorbers: هي مواد 
األمونيا  غاز  جزيئات  تكثيف  علي 
أمثلتها  وم��ن  بسطحها  ولصقها 
الزيوليت Zeolite أو الكلينوبتلوليت 
م��ع��دن  وه����و   Clinoptilolite
مجموعة  )م��ن  الطبيعي  الطفل 
النباتي  الفحم  السيليكات( وكذلك 
النباتية النصف  Peat أو األنسجة 
متفحمة والتي تتميز بقدرتها علي 

امتصاص الغازات.

باطن  ح���روق(  )أو  تقرحات   )1( شكل 
القدم ومفاصل الركبة الناتجة عن سوء 

حالة الفرشة.

العالق  للغبار  الضارة  التأثيرات 
يف اجلو على الطيور 

الذي  الغبار  أو  الغاز  يعتبر 
أهم  العمل  وطاقم  الطيور  تتنفسه 
املواضيع الواجب أخذها يف االعتبار 
بصحة  املباشر  الرتباطها  نظراً 
ويوضح  اإلنسان،  صحة  أو  الطيور 
القياسية  املستويات   )1( اجلدول 
البكتيرية  والسموم  والغبار  للغازات 
االحتاد  دول  اجلودة يف  ملعايير  وفقاً 

األوروبي.
جدول )1( المستويات القياسية األوربية 
ل��ل��غ��ازات وال��غ��ب��ار ف��ي داخ���ل مساكن 

الدواجن
التركيز العنصر 

20 جزء في المليوناألمونيا 
ث������ان������ي أك���س���ي���د 

الكربون 
في  ج���زء   3.000

المليون
10 جزء في المليونأول أكسيد الكربون 
يمكن  ال��ذي  الغبار 
اس���ت���ن���ش���اق���ه ع��ب��ر 
المسالك التنفسية 

3.4 ملليجرام/م3 

يمكن  ال��ذي  الغبار 
تنفسه ووصوله إلى 

الرئتين 

1.7 ملليجرام/م3 

500 نانوجرام/م3 السموم البكتيرية 

يف  اجلو  يف  العالق  الغبار  يعتبر 
أهم  أح��د  ال��دواج��ن  مساكن  داخ���ل 
وتعتبر  الفرشة،  علي  التربية  مشاكل 
ال��ط��ي��ور ن��ف��س��ه��ا ه���ي م��ص��در ذل��ك 
دقيقة  أج��زاء  عن  عبارة  فهو  الغبار 
من الريش واجللد )القشور اجللدية، 
الطبقات املتقرنة من اجللد(، ولذلك 
ف���إن ه���ذا ال��غ��ب��ار ي��ك��ون غ��ن��ي��اً ج��داً 
بالبروتني لذلك فإنه يسبب حساسية 
ل��إلن��س��ان، وجت���در اإلش����ارة إل��ى أن 
جزيئات الغبار الدقيقة احلجم )األقل 

تترسب  ما  ن��ادراً  ميكرون(   0.5 من 
أخرى  جزيئات  مع  ارتبطت  إذا  إال 
الرأسية  األسطح  بأحد  التصقت  أو 
الهواء  يف  عالقة  تظل  فإنها  لذلك 
ميكن  فإنها  حجمها  لدقة  ونظرها 
واإلنسان،  الطيور  رئة  إلى  تصل  أن 
ولهذا فإننا نؤكد وبشدة علي ضرورة 
لبس كمامات علي األنف والفم عند 
الغبار  م��ن  املسكن  بتنظيف  القيام 
الرأسية  باألسطح  امللتصق  الناعم 
واألفقية يف داخل العنبر ويجب عدم 
التهاون يف ذلك األمر حتى ال يُصاب 
أو  التنفسية  باألمراض  العمل  طاقم 
باحلساسية الصدرية، ونؤكد أن لبس 
الكمامات يف داخل مساكن الدواجن 
ض��رورة  إن��ه  ب��ل  ترفيهياً  أم���راً  ليس 

حتمية وواجبة. 
ميكن  ال��ذي  الغبار  عامة  بصفة 
الغبار  يسمى  املجردة  بالعني  رؤيته 
املسالك  عبر  استنشاقه  ميكن  الذي 
ويبلغ   Inhalable dust التنفسية 
ألن  ون���ظ���راً  م��ي��ك��رون  ح��ج��م��ه 5-2 
تترسب  فإنها  احلجم  كبيرة  جزيئاته 
يف  ط��وي��اًل  عالقة  تظل  وال  س��ري��ع��اً 
استنشاقها  ومت  ح��دث  وإذا  ال��ه��واء 
املخاطية  باألغشية  تلتصق  فإنها 
العليا  التنفسية  للمسالك  املبطنة 
الهوائية(،  والقصبة  والبلعوم  )األنف 
أما الغبار الذي ميكن تنفسه ويتمكن 
 Respirable من الوصول إلى الرئتني
صغيرة  ت��ك��ون  ج��زي��ئ��ات��ه  ف���إن   dust
ميكرون(   1 م��ن  )أق��ل  ج��داً  احلجم 
ويظل عالقاً يف الهواء لفترات طويلة 
وهو الذي يسبب األمراض التنفسية 
وهذا  بالرئتني  تلتصق  جزيئاته  ألن 

النوع يجب احلذر الشديد منه. 
يزداد تصاعد الغبار إذا انخفضت 
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فإذا  املبنى،  داخ��ل  يف  الرطوبة  نسبة 
ك��ان   %40 النسبية  ال��رط��وب��ة  ك��ان��ت 
 100 ميثل  الطائر  من  الناجت  الغبار 
ارتفعت  إذا  أما  ملليجرام/طائر/يوم 
ينخفض   %70 إل��ى  النسبية  الرطوبة 
ملليجرام/  50 إل���ى  ال��ن��اجت  ال��غ��ب��ار 

إذا  أن��ه  بالذكر  واجلدير  طائر/يوم، 
وصل تركيز الغبار عند مستوى جسم 
كان  ملليجرام/م3   5-2 إل��ى  الطائر 
ذل���ك أح���د ال��ع��وام��ل امل��س��اع��دة علي 
التنفسية،  باألمراض  القطيع  إصابة 
كذلك يقوم الغبار بامتصاص األمونيا 
الرئتني مما  إل��ى  معه  إي��اه��ا  ح��ام��اًل 

وتتضاعف  ال��رئ��ت��ني  تهيج  م��ن  ي��زي��د 
األمونيا  أن  بالذكر  واجلدير  املتاعب، 
الرئتني  إل��ى  تصل  م��ا  ن����ادراً  احُل���رة 
وبالتالي  املاء  يف  بسهولة  تذوب  ألنها 
املوجودة يف  املخاطية  اإلف��رازات  فإن 
علي  تعمل  العليا  التنفسية  املسالك 
تخليص هواء الشهيق من األمونيا إال 
أن هذه اآللية تنخفض كفاءتها بشكل 

ملحوظ يف وجود الغبار. 
من  العديد  كذلك  الغبار  يحمل 
أشهرها  م��ن  وال��ت��ي  البكتيريا  أن���واع 
 Streptococci االس��ت��رب��ت��وك��وك��اس 
 Staphylococci واالستافيلوكوكاس 

وكذلك   ،E. Coli القولون  وبكتيريا 
بعض الفيروسات مثل فيروس مرض 
عبر  ينتقل  أن  ميكن  ال���ذي  امل��اري��ك 
الغبار، يبلغ العدد امليكروبي الكلى يف 
 100 حوالي  األم��ه��ات  مساكن  داخ��ل 
غ��رف��ة تخزين  داخ���ل  م��ل��ي��ون/م3 ويف 
الطلق  الهواء  ويف  5000/م3  البيض 
يف  ج���داً  ع��ال��ي  فهو  ل��ذل��ك  100/م3 

داخل مساكن الدواجن. 
املراجع 

يف  وتطبيقاتها  التناسل  »فسيولوجيا  كتاب 
مزارع أمهات الدواجن«، أ.د./ طارق أمني 
الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  الناشر  عبيد، 

والنشر باإلسكندرية عام 2013.
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ال��ع��ال��ي��ة  ال���ح���رارة  إن درج�����ات 
أداء  على  كبير  تأثير  لها  المحيطة 
ال��ت��ج��اري��ة وخاصة  ال��دواج��ن  ق��ط��اع 
مع  العالية  الرطوبة  تقترن  عندما 
لذلك، هناك حاجة  العالية،  الحرارة 
إلعادة استراتيجية تقييم إدارة مزارع 
في  المستخدمة  والمعدات  الدواجن 
في  التحكم  يتم  حتى  الحار  الطقس 
ليس  يسبب  الذي  الحراري  اإلجهاد 
الطيور،  في  والموت  المعاناة  فقط 
انخفاض  ف��ي  أي��ض��ا  النتائج  ول��ك��ن 

أو ف��ق��دان اإلن��ت��اج ال��ت��ي ت��ؤث��ر سلبا 
واقتصاديات  الشركات  أرب���اح  على 

الحكومات.
ما هو اإلجهاد احلراري؟ 

إذا  حراريا  مجهدة  الطيور  يقال 
كان لديهم صعوبة في تحقيق التوازن 
وف��ق��دان  الجسم  ح���رارة  إن��ت��اج  بين 
يحدث  أن  وي��م��ك��ن  ال��ج��س��م  ح����رارة 
أنواع  هذا في جميع األعمار وجميع 

الدواجن.

ال��ح��رارة،  معتدلة  المناطق  ف��ي 
فقد  ف��ي  تتحكم  ال��ط��ي��ور  أن  يمكن 
باستخدام  طبيعي  بمعدل  ال��ح��رارة 
سبب  هناك  فليس  العادي  السلوك 
لإلجهاد الحراري وتبقى درجة حرارة 
الظروف  تتغير  عندما  ثابتة،  الجسم 
أن  نجد  الحرجة،  الحرارة  وتتجاوز 
زائد  بنشاط  ال��ح��رارة  تفقد  الطيور 
استجابة  وه��و  والتنفس  اللهثان  من 
طبيعية للحرارة وال يعتبر في البداية 
تزايد  مع  ولكن  الرعاية،  في  مشكلة 

إنتاج الدواجن تنطوي على أعداد كبيرة من الطيور التي تعيش في مساكن مجهزة يمكن السيطرة  معظم أساليب 
عليها بسهوله من خالل برامج الرعاية المختلفة المتبعة تحت إشراف إدارة اإلنتاج بالمزارع، وتوفر المسكن المناسب 
للطيور للحفاظ على سالمتهم والحماية من الطقس والوصول الى األداء االمثل من حيث النمو واإلنتاج، تغيرت العديد 
من استراتيجيات تربية وإنتاج الدواجن خالل العقدين االخيرين، في جميع مراحل التربية واالنتاج او بصورة اوضح 
مراحل الصناعة ابتداءا من البيضة والعمليات عليها وانتج صيصان بأنواعها ومرورا بمساكن الدواجن والتطور الذي 
جرى عليها مرورا بالتغيرات في برامج العالج وانواع االدوية والرعاية ومرورا بالتغذية وما تغير فيها من مدخالت 
ومعامالت كثيرة تتطور يوميا، وايضا ما لدى الطيور من خصائص وراثية مختلفة فهي أكثر فائدة، وما طرئ على 
ارتفاع درجات الحرارة المتصاعد في فصل الصيف التي تصل خارج االبواب في اوقات الذروة في الهواء الطلق والتي 
 )86F( سجلت من الدرجات اكثر من 40 درجة مئوية في المتوسط، فقد اصبحت درجات الحرارة األعلى من 30 مئوية

تحدث بشكل أكثر انتظاما.

تأثير االجهاد الحراري على 
اقتصاديات تربية الدواجن

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

استشاري التغذية ومدير مصنع األعاف
Dr_ashrafkhalil65@yahoo.com 00966567806000 - 00966559648170:موبيل



26
العدد الرابع عرش

درج���ات ال��ح��رارة اك��ث��ر، ف��إن معدل 
إنتاج  التنفس واللهثان يزداد فيصبح 
الحرارة أكبر من “الحد األقصى لفقد 
)اإلج��ه��اد  ش��دة  ف��ي  س��واء  الحرارة” 
الحراري الحاد( أو على مدى فترات 
المزمن(،  الحراري  )اإلجهاد  طويلة 
ق��د ت��م��وت ال��ط��ي��ور، ي��ج��ب أن تظل 
الالحم  الدجاج  جسم  ح��رارة  درج��ة 
قريبة جدا من 40 درجة مئوية 106 
حرارة  درج��ة  ارتفعت  إذا  فهرنهيت، 
الجسم أكثر من 40 درجة فإن الطيور 

تتعرض للموت.
أن مشكلة  أن نالحظ  المهم  من 
في  تحدث  أن  المرجح  من  الرعاية 
العليا  الحرارة  »درج��ة  بين  ما  مكان 
ال��ح��رج��ة« وأق��ص��ى ق��در م��ن فقدان 
يحدث  أن  قبل  بمعنى  أي  ال��ح��رارة، 
فقدان او موت الطيور يجب أن يكون 
المهندس بالمزرعة او من ينوب عنه 
مدرب تماما على عالمات وتصرفات 
الطيور تحت االجهاد الحراري ويجب 
حال  المشكلة  م��ع  التعامل  يتم  ان 

ظهورها بهدوء وذكاء وبطرق علمية.
كيف يتم إنتاج حرارة اجلسم؟ 

ي��ت��م إن��ت��اج ال���ح���رارة ع��ن طريق 
عملية التمثيل الغذائي داخل الجسم، 
الجسم  ب��وزن  ال��ح��رارة  إنتاج  ويتأثر 
وت��ت��ن��اس��ب ط��ردي��ا، وأي��ض��ا األن���واع 
اإلنتاج،  مستوى  وأيضا  والسالالت، 
ومستوى استهالك العلف، ومن خالل 

كمية النشاط والحركة.
م��ا ه��ي م��ص��ادر احل���رارة األخ��رى 

داخل مساكن الطيور؟
ال��ه��واء  ح���رارة  درج���ة  باستثناء 
السقف  م��ن  أيضا  ال��ح��رارة  تضاف 
الحرارة  الكثير من  والجدران وأيضا 

م���ص���درة م���ن م��خ��ل��ف��ات ال���دواج���ن 
الرطوبة  تبخر  ف��ي  دور  لها  وال��ت��ي 
وتجفيف القمامة في الطقس الحار، 
الطيور  تجعل  الرطبة  والمخلفات 
من  بكثير  أك��ث��ر  راح���ة  ب��ع��دم  تشعر 
ح���رارة  أي��ض��ا  ال��ج��اف��ة،  المخلفات 
المصابيح الكهربائية والمحركات هي 
جزء صغير جدا من تلك التي ينتجها 
التمثيل الغذائي في الجسم )عادة ما 
يستغرق أقل من 1%( فحرارة الجسم 
ه���ي ال��م��ص��در ال��رئ��ي��س��ي ل��ل��ح��رارة 

بمساكن الطيور.
كيف تفقد الطيور احلرارة؟

ال���ح���رارة في  ت��ف��ق��د  أن  ي��م��ك��ن 
وهناك  الطرق  من  متنوعة  مجموعة 
الحرارة  لفقدان  طبيعية  طرق  اربعة 
تعديل  خ��الل  من  وذل��ك  الطيور  من 
معتدلة  منطقة  في  للبقاء  سلوكهم 

الحرارة.
اإلشعاع الحراري - سيتم فقدان   ●
طريق  عن  الجسم  من  ال��ح��رارة 
اإلشعاع إذا أن السطوح المحيطة 
بالدجاج ودرجة حرارتها اقل من 
الهواء  الطيور حتى  درجة حرارة 
المحيط فسوف تفقد الطيور من 
حرارتها لمصلحة هذه االوساط، 
وع���ل���ى ال��ع��ك��س م���ن ال���ج���دران 
وال��س��ق��وف ال��س��اخ��ن��ة ق��د تشع 
حرارة على الطيور وما يحيط بها 

من أسطح.
سوف يحدث  الحمل الحراري –   ●
بالحمل في حال  الحرارة  انتقال 
ك��ان هناك ت��ي��ارات ه��واء درج��ة 
ح��رارت��ه��ا اق��ل م��ن درج��ة ح��رارة 
جسم الطيور، ولكن ايضا سرعة 
التيارات الهوائية لها دور اساسي 

وتغيير  الحرارة  التخلص من  في 
بجسم  المحيط  ال��ح��ي��ز  درج���ة 

الدجاج.
ال���ت���وص���ي���ل ال������ح������راري - س��وف   ●
ال���ح���رارة م��ن س��ط��ح ح��ال  تنقل 
ات��ص��ال��ه م��ع س��ط��ح آخ����ر، على 
الطيور  كانت  إذا  المثال،  سبيل 
ت��رق��د على ال��ف��رش��ة وال��ت��ي هي 
فإن  أجسادهم  م��ن  ب���رودة  أكثر 
الطيور تفقد من حرارة اجسامها 
ل��ص��ال��ح ال��ف��رش��ة االق���ل ح���رارة 
المربأة  الطيور  وايضا  مباشرة 
حرارتها  م��ن  تفقد  اق��ف��اص  ف��ي 
حال  القفص  جسم  بمالمستها 
الطيور  بعض  حرارته،  انخفاض 
الحفاظ على  تعد قادرة على  لم 
ت��وازن ح��رارة الجسم عن طريق 
الثالثة  األساليب  هذه  من  واحد 
)الرتفاع درجة الحرارة الحرجة(، 
ف��إن��ه ي��ج��ب اس��ت��خ��دام »ف��ق��دان 

الحرارة بالتبخر«،
ال��ت��ب��خ��ر - وه��ذا أم��ر مهم جدا   ●
في  العالية  الحرارة  درج��ات  في 
الدواجن التي ال تعرق ولكن تعتمد 
على اللهثان لفقد الحرارة، فهذه 
الطريقة فعالة في حال انخفاض 
ارتفاع  حال  اما  الرطوبة،  نسبة 
الرطوبة فإن المشكلة تكون كبيرة 

وقد تؤدي لموت الطيور.
كيف نتخلص من حرارة مساكن 

الدجاج؟
من خالل العزل الجيد لألسقف 
وغلق  الشمس  ح��رارة  من  والجدران 
التهوية  ب��رام��ج  واس��ت��خ��دام  االب���واب 
يأتي  وهذا  الراقية  والعملية  العلمية 
داخل  يكون  البشري  العامل  كون  من 
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وال  نفسي  ه��دوء  حالة  في  المسكن 
التنفس،  يوجد حرارة او صعوبة في 
صناعة تيارات هواء باردة بمستويات 
منضبطة تكون عامال هاما من عوامل 

فقد الحرارة في المساكن.
ل��زي��ادة  ال��ط��ي��ور  تستجيب  ك��ي��ف 

درجة احلرارة؟
التوازن  إلع��ادة  الطيور  محاولة 
بها عن  المحيطة  الجو  مع  الحراري 
من  الطبيعي  سلوكهم  تغيير  طريق 

خالل:
م��ح��اول��ة االب��ت��ع��اد ع��ن ال��ط��ي��ور   ●

األخرى.
ال��ب��اردة،  السطوح  من  االق��ت��راب   ●
تحريك  إل���ى  أو  ال���ج���دران  م��ث��ل 

تيارات الهواء.
رفع أجنحتها بعيدا عن أجسادهم   ●
للحد من العزل وكشف أي مناطق 

من الجلد التي ليس بها ريش.
المتولدة  الحرارة  لتقليل  الراحة   ●

عن النشاط.
تقليل استهالك العلف.  ●
زيادة استهالك المياه.  ●

تحويل الدم من األعضاء الداخلية   ●
الى الجلد.

البدء في اللهثان بسرعة  ●
م���ا ه���ي ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��رت��ب��ة على 

النهجان )اللهثان(؟
ال��ح��رارة م��ن خالل  يتم ف��ق��دان   ●
ت��ب��خ��ر ال��رط��وب��ة م��ن ال��م��م��رات 

الهوائية في الطيور.
عضلي  ن��ش��اط  يتطلب  اللهثان   ●
تحتاج  والتي  الطيور،  من  زائ��د 

تولد  التي  الطاقة  استهالك  الى 
ب��ع��ض ح����رارة إض��اف��ي��ة، ويجب 
عن  المفقودة  الحرارة  تكون  أن 
الحرارة  من  أكبر  التبخر  طريق 
اإلض���اف���ي���ة ال��ت��ي ت���م ت��ول��ي��ده��ا 

بواسطة اللهثان. 
تزيد  أن  يمكن  التنفس  م��ع��دل   ●
أض��ع��اف   10 إل���ى  ت��ص��ل  بنسبة 
ال��م��ع��دل م��م��ا ت����ؤدي ال���ى تعب 
على  قدرتها  من  والحد  الطيور، 
من  طويلة  ف��ت��رات  م��ع  التعامل 

الطقس الحار.
ارتفاع الرطوبة النسبية يقلل من   ●

فعالية فقدان الحرارة والتبخر.
زيادة معدل التنفس يكون نتيجته   ●
ف��ق��دان ث��ان��ي أك��س��ي��د ال��ك��رب��ون 
الحموضة  درج���ة  ف��ي  وارت���ف���اع 
البوتاسيوم  وي��ق��ل  ال���دم  ب��الزم��ا 
ف��ي ال���دم، وال��ف��وس��ف��ات، وزي��ادة 

الصوديوم والكلوريد.
إنتاج  أو  النمو  معدل  انخفاض   ●

البيض 
ه�����ل مي���ك���ن ال����ت����وق����ع ب��ال��ط��ق��س 

احلار؟
بعيدة  الجوية  التنبؤات  أصبحت 
المدى أكثر مصداقية وتوفر مختلف 
أي��ام،   5 لمدة  والتوقعات  الخدمات 
طريق  ع��ن  عليها  الحصول  ويمكن 
التوقعات  أن  تذكر  ولكن  اإلنترنت، 
ال��ظ��ل،  ف��ي  ال���ح���رارة  تعطي درج���ة 
معظم بيوت الدواجن تتعرض ألشعة 
الشمس المباشرة التي من شأنها أن 
تكون أكثر سخونة مما يكون متوقعا.

ليكونوا  أي��ض��ا  المربين  يحتاج 
باالختالفات  مسبق  وعلم  بينة  على 

التي  المناخ  في  المحيطة  المحلية 
ت��ؤث��ر س��ل��ب��ا ع��ل��ى ال��ق��ط��ع��ان بسبب 
اإلجهاد الحراري، على سبيل المثال 
أو  الشواطئ  على  المقامة  الحظائر 
في  أو  الوديان  في  أو  الغابات  داخل 
الطقس  في  أو  المكشوفة  األراض��ي 
التنبؤ  نظم  تطوير  وي��ج��ري  ال��ح��ار، 

لتصبح أكثر تطورا.
هل ميكن للدواجن التأقلم على 

درجات حرارة عالية؟
حوالي  يستغرق  البالغة  الطيور 
درج���ات  ع��ل��ى  للتأقلم  أي���ام  خمسة 
أكثر  هي  فالطيور  العالية  ال��ح��رارة 
عرضة لإلصابة المفاجئة، والتغيرات 
ال��ح��رارة خالل  درج��ات  في  الكبيرة 
ربيع  بعد  جدا  الحارة  االول��ى  األي��ام 
بارد غالبا ما تؤدي إلى زيادة حاالت 
اإلج��ه��اد ال��ح��راري وب��ع��ض م��ن هذه 
ولكن  التأقلم،  سوء  إلى  راجعا  يكون 
الغالب سوف يكون راجعا إلى مديري 
استعدادا  األق��ل  وخاصة  المشاريع 

للظروف الحرجة الموسمية.
م����ا ت���أث���ي���ر م���ع���دل ال���ك���ث���اف���ات يف 

الطقس احلار؟
عالية  التسكين  كثافة  كانت  إذا 
قد ترتفع درجة الحرارة بشكل خطير 
من  اكبر  معدل  هناك  سيكون  حيث 
تضاف  التي  الغذائي  التمثيل  حرارة 
من  يزيد  مما  بالمسكن  ال��ه��واء  إل��ى 
من  الحرارة  نقل  خالل  من  االجهاد 
على  ال��ب��ع��ض،  بعضها  ال��ى  ال��ط��ي��ور 
المدى الطويل في التخطيط يجب أن 
الشركة على معدالت  تعكس سياسة 
وتحديد  ال��ص��ي��ف  خ���الل  التسكين 
دواجن  مسكن  كل  وق��درات  امكانات 

للتعامل مع الحرارة الشديدة.
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م����اذا ي��ج��ب ف��ع��ل��ه ح���ال تعرضت 
ال��ط��ي��ور ل��إج��ه��اد م���ن ال��ط��ق��س 

احلار؟
الحصول  هو  التربية  من  الهدف 
األوزان  وبتحسين  عالية  اوزان  على 
ت��ت��ح��س��ن اق��ت��ص��ادي��ات ال��م��ش��روع، 
اجهاد  ولكن في حالة وجود ضغوط 
ت��زال  ال  التي  الطيور  على  إضافية 
قائمة، فيجب خفض معدل التسكين 
الحرارة  لتقليل  الحار  الطقس  قبل 
الناتجة في المسكن، وتحسين حركة 
للطيور  والسماح  الطيور  الهواء حول 
وط��أة  م��ن  االج��ه��اد  لتقليل  بالحركة 
االستفادة  وي��راع��ى  ال��ح��ار،  الطقس 
حال  والعلمية  السابقة  ال��دروس  من 
المسكن  داخل  عمليات  بأي  التدخل 
او خ��ارج��ة اث��ن��اء اوق���ات ال���ذروة مع 
االسقاط  يراعى  وان  الحار  الطقس 
على  والخارجي  الداخلي  ال��ح��رارى 
الالزمة  االحتياطات  واتخاذ  الطيور 
اللهثان  مرحلة  ف��ي  ال��دخ��ول  لمنع 
الناتجة عن تزايد اإلجهاد الحراري.

م�������ا ه�������ي امل�������ام�������ح ال���رئ���ي���س���ي���ة 
ل��ل��م��س��اك��ن ال��ت��ي حت��م��ي ال��ط��ي��ور 

من الطقس احلار؟
السمات الرئيسية هي:

العزل  ●
تصميم المسكن والمكان  ●

التهوية  ●
ماذا يفعل العزل؟

نقل  كبير  ح��د  إل��ى  يقلل  ال��ع��زل 
احلرارة من خالل الجدار أو السقف 
فمن  العادية،  الصيف  أيام  في  حتى 
اشعة  دخ��ول  منع  يتم  أن  المنطقي 
ألنها  الطيور  الى  المباشرة  الشمس 

ال��ح��رارة  درج���ات  رف��ع  على  تساعد 
وتزيد من شدة االضاءة وقد أظهرت 
القياسات أنها تصل إلى 30 واط لكل 
متر مربع )W/ M2( القادمة من خالل 
مناطق  وج��ود  ح��ال  الحظائر  سطح 
او  اسبستوس  جمالونات  أو  شفافة 
خرسانية،  اس��ق��ف  أو  رق��ي��ق  ص���اج 
وبذلك تشع الحرارة من السقف الى 
طريق  ع��ن  واي��ض��ا  الحظيرة،  داخ��ل 
خالل  من  بالتوصيل  الحرارة  انتقال 
وزي��ادة  الحظائر  داخ��ل  ال��ى  السقف 
أدناه،  الطيور  على  الحراري  الحمل 
الحظائر  يكون ج��دران  أن  ام��ا ح��ال 
مشيدة بأي انواع من المواد الحجرية 
الى  الخارج  من  تنتقل  الحرارة  فان 
ان  يفضل  ول��ك��ن  بسهولة  ال��داخ��ل 
مشيدة  والحظائر  كامل  العزل  يكون 
دخول  لمنع  عازلة  وحوائط  بأسقف 
الحرارة  الضوء وايضا تسلل درجات 
الجيدة  العازلة  فالمواد  الداخل  الى 
تساعد على احكام المعامالت داخل 
التهوية  ك��ف��اءة  م��ن  وت��زي��د  الحظائر 

والتبريد والتدفئة.
ما هو املعيار املوصي به للعزل؟

قبل  م��ن  ال��ع��زل  فعالية  ي��وص��ف 
)االق��ل ع��دد من األفضل(   ’U ‘قيمة 
الحديثة  القياسية   U قيمة  وأوص��ى 

. U = 0.4 W/ M2/ 0C :هي
في المباني الجديدة تكون القيمة 
سطح  مساحة  أن  يمكن  واض��ح��ة، 
ال��م��واد ال��ع��ازل��ة ك��اف��ي��ة، وال��ج��دران 
المركبة  األلواح  باستخدام  مصنوعة 
 0.35 ع��ادة   U العزل  قيمة  فتكون 
وه���ذا ج��ي��د، ام���ا ف��ي ال��ح��ظ��ائ��ر او 
نموذجية   U القيمة  القديمة  المباني 
أمر  أنه  وذل��ك  يزيد  او   0.4 حوالي 

ألن  ال��ق��دي��م��ة  ال��م��ن��ازل  ف��ي  طبيعي 
العزل سيكون قد تدهورت مواصفاته 
الموصي  المعايير  خ��ارج  وسيصبح 

بها.
ما مدى أهمية تصميم احلظائر؟

تحت  ي��ك��ون  ال��ح��ظ��ائ��ر  تصميم 
اش��ت��راط��ات م��ت��ع��ددة ت��ت��داخ��ل فيها 
والصحة  السالمة  وش���روط  البيئة 
مناطق  اهي  الطقس  وطبيعة  العامة 
مطيرة  ب���اردة  ام  استوائية  او  ح��ارة 
وال��ري��اح  ال��ع��واص��ف  مطيرة  غير  او 
وات��ج��اه��ات��ه��ا وال��س��ي��ول وم��خ��رات��ه��ا 
المنطقة ظليلة ام مشمسة، بعد ذلك 
يأتي دور البحث العلمي في االرتقاء 
العلمية  القيمة  العالية  بالتصاميم 
وصحي  اقتصادي  م��ردود  لها  والتي 
وبيئي مقبول، في حال تعدد الحظائر 
بينية  مسافات  هناك  يكون  ان  يجب 
وقائية وطرق تكفي لحركة السيارات 
طريقة  ذلك  يتبع  بسهوله،  واالف��راد 
التشييد ومواد البناء وادوات الرعاية 
توفره  التي  الحيوي  واالمن  الداخلية 
للحظائر،  والتصميم  البناء  طريقة 
كما يجب ان تكون اتجاهات التصميم 
اكبر  ت��وف��ر  بحيث  م��ت��وازن��ة  وال��ب��ن��اء 
الشمس  اشعة  من  الحماية  من  قدر 

وتيارات الهواء.
ما مدى أهمية نظام التهوية؟

هو  الخارجي  ال��ه��واء  استخدام 
األسلوب الرئيسي إلزالة الحرارة من 
من  نوعان  هناك  ال��دواج��ن،  حظائر 
تكمل  أن  يجب  وأنها  التهوية،  أنظمة 

بعضها البعض دائما:
أنظمة   - ال�����ه�����واء  ت���غ���ي���ر  ن����ظ����ام   ●
مروحة تعمل بالطاقة هي األكثر 
الطبيعية،  التهوية  أو  شيوعا، 
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ال��م��ن��اط��ق ذات  وت���ت���واف���ر ف���ي 
ترتفع  والتي ال  المعتدل  الطقس 
أكثر  الخارجية  الحرارة  درج��ات 
30C وهو كفيل بالتحكم من  من 
وم��داخ��ن  جانبية  ن��واف��ذ  خ��الل 
علوية في تحريك تيار الهواء من 
الخارج الى الداخل بحيث يخلص 
الحظائر من الحرارة الزائدة بين 

الطيور.
كانت  وم��ه��م��ا   - م����دخ����ل  ن����ظ����ام   ●
ال��م��ت��اح��ة،  ال���ه���واء  تغيير  ق���درة 
فمن األهمية بمكان توزيع الهواء 
بشكل موحد وبسرعة عالية إلى 
الحار،  الطقس  في  الطيور  كل 
هذا صحيح بصفة خاصة للطيور 
في قطاع الدجاج الالحم وحيث 
عضالت  تخزين  معدالت  توجد 
التهوية  طبيعي  وبشكل  عالية، 
على  للحفاظ  الزم���ة  الطبيعية 
درج����ة ح����رارة 30C م��ن خ��الل 
والسقف،  الجدران  في  الفتحات 
وت��ح��س��ب ه����ذه وف���ق���ا الرت���ف���اع 
واح��دة  قاعدة  توجد  ال  المبنى، 
والعمليات  الطبيعية  للتهوية 
أن  يجب  حظيرة  لكل  الحسابية 
تتم بشكل فردي قد تتطلب هذه 
الحسابات خدمات االستشاريين 
في التهوية ويمكن االستفادة اكثر 

بخبرة العاملين داخل الحظائر.
م����ا ه����ي ف����وائ����د س����رع����ة ال����ه����واء 

العالية على الطيور؟
أساسية  للهواء  العالية  السرعة 
ال��ح��راري، مع  ف��ي تخفيف اإلج��ه��اد 
للطيور  التسكين  معدالت  انخفاض 
تأثير  لها  العالية  الهواء  تكون سرعة 
سلبي على القطيع، ومن فوائد سرعة 

تيار الهواء.
خالل  يمر  الهواء  أن  من  التأكد   ●
أق��رب  ه��ي  م��داخ��ل  م��ن  الطيور 
الخارجية  ال��ح��رارة  درج���ة  إل��ى 

والرطوبة.
الطيور  بين  البينية  الطبقة  إزالة   ●
من الهواء الساخن حول الطيور، 
الحرارة  فقدان  على  والمساعدة 

بأجسام الطيور. 
إزال���ة ال��ه��واء ال��رط��ب م��ن جميع   ●
يجعل  مما  الطيور،  رؤوس  أنحاء 

الطيور أكثر كفاءة.
سرعة تيارات الهواء المعتدلة مع   ●
شعورا  يضفي  التسكين  كثافات 
ري��اح ب��اردة للطيور، وه��ذا يجعل 
ب���رودة من  أك��ث��ر  ال��ط��ي��ور يشعر 
وتالحظ  الفعلية،  الحرارة  درجة 
توقف  وقد  الحظيرة  في  الطيور 

النهجان.
ما هي سرعة الهواء املوصي بها 

للطيور يف الطقس احلار؟
المنتجين  جميع  ع��ل��ى  ينبغي 
نظام  يتبعوا  ان  ال��دواج��ن  اللحوم 

تهوية بسرعة هواء تتراوح بين 1م/ 
الحرارة  من  للتخفيف  ث  و3م/  ث 
على  السلبي  وت��أث��ي��ره��ا  ال��ش��دي��دة 
قدرها  سرعة  واستخدام  الطيور، 
1م/ ث يجب أن يكون الحد األدنى 
الحظائر،  في  المستخدم  المطلق 
أن  يجب  ث  -1.5م/   1.0 وأيضا 
أنظمة  معظم  ق��درات  ضمن  يكون 
التهوية المتبعة في الحاالت العادية 
ال��ح��ارة  ذات  ال���ع���ادي���ة  واالج�������واء 
المثالية، ولتحقيق 1,5-3م/ ث، فإن 
الحظيرة عادة ما تحتاج إلى التهوية 
ان  نفقي،وينبغي  شكل  على  تعمل 
منخفضة  التسكين  معدالت  يكون 
وهذا يحتاج الى سرعة هواء ال تقل 
هناك  ك��ان  وكلما  ث،  0.7م/  ع��ن 
الهواء وفتحات  توزيع جيد لمصادر 
التغذية به وايضا سحب الهواء الى 
والغازات  بالحرارة  محمال  الخارج 
يحقق  س��وف  فهذا  مرغوبة  الغير 
توازن بيئي داخل الحظيرة مما يكون 
سببا رئيسيا في تحقيق الهدف من 

التربية.
م���ا ه���و ت��ص��م��ي��م م���دخ���ل ال���ه���واء 

Maximum Ventilation Rates (m3/hr. per 1000 birds)
Live weight 

(kg) 
Broilers 
(1,000) 

Turkeys 
(1,000) Laying 

birds 
(1,000)

2 9,700 9,700 9,000

2,5 11,500 11,500 10,800

3 13,000 13,000 12,250

5 19,000

10 32,400
(1 m3/hr. = 0.588 ft3/min)
(NB. In tunnel systems, it is air speed that is important as a 
specification, not air change rate).
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ADJUVANTS FOR VETERINARY 

 By Dr. Laurent DUPUIS, SEPPIC. 
The definition of vaccine adjuvant is “to help” (latine word : adjuvare). And for now several decades, the 
veterinary vaccine industry has been using adjuvant technologies to produce more efficient vaccines.  
For farmed animal, the interest of efficient vaccine is to induce a fast and strong protection, whith an 
appropriate duration of immunity, and this while keeping a perfect safety to maintain zootechnical 
performances (feed convertion, egg laying, meat quality) and respect animal welfare. Modern 
technologies using specific formulations of injectable excipients are available on the market to 
formulate reproducible, stable and cost effective vaccines. 

How to choose the right adjuvant?  
A vaccine is composed of two major components : antigen and adjuvant. The antigen is specific of the 
targeted disease (eg : avian influenza). The selection of the adjuvant must be done according to 
various criteria that correspond to the properties expected on vaccinated animals (onset of immunity, 
duration, vaccination route, age of vaccination, type of chicken category … ) 
For more than 30 years, now, our teams, experts in synthesis of surfactants, emulsion formulations and 
biological tests) have optimized a range of ready to use adjuvants able to enhance the protection 
induced by different vaccination methods : 
• Injectable inactivated vaccines 
•  injectable attenuated live vaccines 
•  mass vaccination by spray 
•  oral vaccination.  
The proofs of concept of these different adjuvants technologies are continuously evaluated in target 
animals with real antigens and several case studies can be presented, corresponding to the vaccine 
project of our partner. Our cooperative approach is based on a free transfer of technology to select and 
use our adjuvants concepts from the initial trials until the industrial production of vaccines. 
These adjuvants are widely used in poultry and cattle vaccines. The keywords to find information can 
be SEPPIC and MONTANIDE. (Animal.SEPPIC@AirLiquide.com ) 
 
 

Dr Prem Sagar 

Dr Laurent Dupuis 

Adjuvant experts for Animal Health 

Which type of improvement to expect when using an adjuvant? 
By definition, the role of adjuvant is to help. The dual approach has always been to formulate specific 
delivery systems, able to play an adjuvant role through a vehicle or depot effect, but chemically 
composed of immunostimmulating compounds. Viability improvement by specific aqueous suspension 
blend is also part of the possible role of these adjuvants. 
 
The physical presentation of the vaccine can insure a calibrated clusters delivery compatible with 
immunocompetent cells morphometric recognition patterns. The polarity, or charge, can also be a signal 
able to increase the recruitment of immunocompetent cells. The adsorption capacity, associated with 
high binding constants, induce some local high concentrations of immunogen material able to induce a 
prolonged stimulation comparable to a depot effect, despite the absence of real encapsulation.  
One other important parameter is the influence of the excipient combination on the rheological properties 
of the formulated aqueous live vaccine: according to the sprayability behavior (average particle size but 
also distribution, ability to wet the mucosal surface or the skin or feather of the targeted animal) the 
quantitative and qualitative vaccine uptake can be controlled. 
The world of specific delivery systems open a great door to improvement of live vaccine formulations by 
using an adjuvant. 
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األن���س���ب ل��ت��ح��ق��ي��ق س��رع��ة ه���واء 
عالية؟

املدخل  فتحات  من خال تصميم 
الهواء  تيار  ميكن خلق نوعني من 

داخل احلظيرة:
الهواء  تيارات   - ال��م��ب��اش��رة  غير   ●
تصعد  الحظيرة  ال��ى  ال��داخ��ل��ة 
الى السقف، وتولد تيارات الهواء 
الثانوية على الطيور، هذا النمط 
في التهوية هو االمثل في عملية 
الحديثة،  الحظائر  في  التربية 
الطيور  على  الهواء  سرعة  ولكن 
تكون حانية وضعيفة وتكون هذه 
الحظائر  حال  مناسبة  الطريقة 
معزولة جيدا وال تشتكي الطيور 

من االجهاد الحراري.
الهواء األولي  تيارات   - المباشر   ●
ال��ط��ي��ور،  ع��ل��ى  م��ب��اش��رة  تنطلق 
وهذا ليس جيدا لتربية الدجاج، 
ولكنه الطريقة األفضل لتخفيف 
اإلج���ه���اد ال����ح����راري، ال��ع��دي��د 
ت��زال  ال  القديمة  الحظائر  م��ن 
لزيادة  التصميم  ه��ذا  تستخدم 
س���رع���ة ال���ه���واء ع��ل��ى ال��ط��ي��ور 
ال���ح���راري،  اإلج���ه���اد  لتخفيف 
ولكن  الهوائية  التيارات  وتوفر 
سوف  لها  المرضية  االع���راض 
الحديثة  فالحظائر  كثيرة،  تكون 
دخ��ول  على  تهويتها  ف��ي  تعتمد 
مباشرة  غ��ي��ر  ب��ط��ري��ق��ة  ال���ه���واء 
وبسرعة هواء رطب ومناسب من 
م��روره  بعد  الهواء  خ��الل سحب 
على مبردات الهواء وهذا يعتمد 
من  التهوية  فاعلية  على  ايضا 

خالل االنفاق العلوية.
الهواء  تطوير سرعة  يتم  كيفية 

العالية؟
العالية  الهواء  سرعة  تطوير  تم 
بواسطة  السلبي  الضغط  خالل  من 
ال��م��راوح من خ��الل إزال��ة الهواء من 
الحظائر بواسطة نظام متعارف علية 
في تشغيل عدد المراوح، أو عن طريق 
التهوية الطبيعية الغزيرة، ومع التوازن 
المداخل  فتحات  منطقة  بين  الجيد 
تكون قدرة تغيير الهواء جيدة، وسرعة 
الهواء العالية ال يمكن أن تتحقق من 
خالل عدم تناغم بين مداخل الهواء 
وحجم الفتحات واتجاه دخول الهواء 
الحظيرة  داخل  الهواء  وايضا خلخلة 
بواسطة مراوح الطرد، ويمكن التحكم 
ف��ي ف��ت��ح��ات دخ����ول ال���ه���واء حسب 
اين  وم��ن  الداخلية  ال��ح��ارة  درج���ات 
نأتي بالهواء من فتحات الهواء الجاف 
او من فتحات الهواء الرطب، أما عن 
ال��ض��غ��ط، وب����طء سرعة  ان��خ��ف��اض 
وتصبح  الفتحات  من  الداخل  الهواء 
أو  الطيور ضئيلة  على  الهواء  سرعة 
الحركة  فقدان  ال��ى  ي��ؤدي  معدومة، 
الجوية للهواء فوق الطيور مما يؤدي 
ال��ح��راري الشديد في  إل��ى اإلج��ه��اد 
المراوح  تعديل  ويتم  الحاالت،  بعض 
حتى نوفر سرعات هواء مناسبة على 

الطيور.
ه���ل مي��ك��ن��ن��ي اس���ت���خ���دام امل�����راوح 
إعادة تدوير الداخلية إذا سرعات 

الهواء غير كافية؟
ي��م��ك��ن إع�����ادة ت��ح��ري��ك ال��ه��واء 
بواسطة المراوح الداخلية، فهي تلعب 

فوق  الهواء  سرعة  حيث  هاما  دورا 
الطيور تكون ضعيفة ويزداد االجهاد 
المهم أن نميز بين مراوح  عيها، من 
إعادة تقليب هواء بالحظيرة، ومراوح 
مصدر  ه��ي  التي  الرئيسي  التهوية 
ومع  بالحظيرة،  الرئيسي  التهوية 

ذلك:

حركة الهواء الناتجة ال تغير من   ●
او درجة  الحظيرة  درج��ة ح��رارة 
الهواء  تحريك  فقط  بل  الرطوبة 

يشعر الطيور بتلطيف الجو.

الغير متكافئ وغير  الهواء  توزيع   ●
المتوازن يجعل الطيور تتجمع في 
بعض األحيان بالقرب من عمود 
المستمتعة  المناطق  أو  ال��ه��واء 
بتيار الهواء، ويحدث زيادة معدل 
مما  االم��اك��ن  ه��ذه  ف��ي  التكدس 
الطيور  بين  االج��ه��اد  م��ن  ي��زي��د 

المتراكمة.

دائما يفضل التنبيه على مشرفي   ●
إمكانية  ف��ي  بالنظر  الحظائر 
ت��ع��دي��ل م��داخ��ل ال���ه���واء حسب 
بالحظائر  الميدانية  متابعتهم 
ومراقبتهم سلوك وحالة الطيور، 
وتوزيعه  ال��ه��واء  س��رع��ة  ل��زي��ادة 
ب��ال��ت��س��اوي ف���ي ج��م��ي��ع أن��ح��اء 
عمل  تنسيق  من خالل  الحظيرة 
بحيث  الهواء  وشفاطات  المراوح 
يتم توحيد تغيير الهواء وسرعته 
وات��ج��اه��ه ب��م��ا ي��خ��دم ال��ط��ي��ور 

وانتشارها بالحظيرة.
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ما هي املعدالت القصوى املوصي 
بها يف التهوية؟

العظمى  التهوية  نسب  معدالت 
)م3/ساعة لكل 1000 طائر(

Live weight (kg) Broilers

2 9.7

2.5 11.5

3 13

5

10

1 m3/hr. = 0.588 ft3/min

ما هي مزايا التبريد بالتبخير؟
القدرة على الحفاظ على درجات   ●
»معتدلة  بالحظيرة  الهواء  حرارة 
لفترات  الطيور  وايضا  الحرارة« 
الطقس  ف��ت��رات  خ���الل  ط��وي��ل��ة 

الحار.
والنهجان  اللهث  ومنع  تقليل  يتم   ●

وسرعة التأثر باإلجهاد.
أت��ج��ن��ب ال��ت��غ��ي��رات ال��ك��ب��ي��رة في   ●
درجات الحرارة وما يترتب عليها 
واقتصاديات  للطيور  مشاكل  من 

الحظيرة.
فعالية  أكثر  الباردة  التيارات  أن   ●
وانتاجيتها  الطيور  حركة  على 

وحالتها الصحية.
يمكن التحكم فيها بعض األحيان   ●
التهوية  م��ع��دالت  تخفض  ب���أن 

العالية.
ي��م��ك��ن ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ع��دالت   ●
استهالك العلف والزيادة في وزن 

الجسم.

ماهي عيوب التبريد بالتبخير؟
العالية جدا  في درجات الحرارة   ●
تكون  قد  ج��دا،  عالية  والرطوبة 
نظم التبريد غير فعالة أو ضارة.
 %4.5  RH حوالي  زي��ادة  هناك   ●
10درجات  لكل  الرطوبة(  )نسبة 
المياه  وإم����دادات  التبريد،  م��ن 
ت��ق��ل��ل م��ن درج����ة ال���ح���رارة عن 
طريق 60 درج��ة فيجب زي��ادة % 
RH )نسبة الرطوبة( بنحو %27، 
المسئول  ال��م��دي��ر  ع��ل��ى  وي��ج��ب 
الواجب  من  أنه  مدرك  يكون  أن 
الرطوبة في  الدائم من  التحقيق 
في  ال��زي��ادة  ألن  بدقة  الحظيرة 

الرطوبة دراماتيكية.
سبب  التبريد  يكون  ال  ان  يجب   ●
يترتب  وم��ا  التنفس  زي���ادة  ف��ي 
الطيور،  وم��وت  اجهاد  من  علية 
 RH نسبة  في  الناتجة  والزيادة 
تقلل  أن  يمكن  الرطوبة(  )نسبة 
من  تزيد  ولكن  والنهجان  اللهث 

خطر اإلجهاد الحراري.
نظام التبريد ال يحتاج الى سرعة   ●
الهواء العالية من أي نظام للتهوية 

الموجودة.
الصحيحة  المواقع  تحديد  عدم   ●
من فوهات او البخاخات يمكن أن 
يؤدي إلى ضعف التبريد وترطيب 

الفرشة وزيادة المشكالت.
البخاخات تتطلب صيانة متكررة،   ●
ال س��ي��م��ا ف���ي ال��م��ن��اط��ق ال��ت��ي 

تستخدم الماء العسر.
ال��ع��ل��ف أو  ه��ل تقليل اس��ت��ه��اك 
منع التغذية تساعد يف تخفيف 

اإلجهاد احلراري؟
تقلل  الحارة  البيئات  في  الطيور 

استهالك العلف بشكل طبيعي، وذلك 
عن  الناتجة  الحرارة  كمية  من  للحد 
عملية التمثيل الغذائي وعليه تنخفض 
الكفاءة التحويلية للغذاء وأيضا نسبة 
تزيد  التي  الحديثة  التقنيات  النمو، 
االس��ت��ه��الك  تحفيز  أو  ن��ش��اط  م��ن 
تماما،  عكسية  ت��ك��ون  ق��د  ال��غ��ذائ��ي 
لذلك يجب إزالة العلف تماما اوقات 
الحرارة او حال ظهور اجهاد حراري 
عن  الناتجة  الحرارة  انتاج  لتخفيض 
تحدث  ال  ح��ت��ى  ال��غ��ذائ��ي،  التمثيل 
تقديم  ميعاد  وايضا  وفيات،  مشاكل 
االنتهاء  فيه  يراعى  ان  يجب  العلف 
الحراري  االجهاد  مظاهر  من  تماما 
وارتفاع درجات الحرارة ألن النشاط 

المفاجئ يكون قاتل للطيور،
ي��ج��ب أن ن��ك��ون ح���ذري���ن ج��دا 
بعد  العلف  تقديم  إع��ادة  توقيت  من 
وق��ت قصير م��ن ح���رارة ال��ن��ه��ار إال 
الطيور  سلوك  على  االطمئنان  بعد 
وانتهاء االجهاد الحراري، وهنا ال بد 
تكوين  يتبع  ان  التغذية  مسئولي  من 
الغذائية  القيمة  في  مركزة  اع��الف 
ضعيفة  كميات  تتناول  الطيور  الن 
على  خاللها  م��ن  تحصل  ان  ويجب 

احتياجاتها الغذائية اليومية.
ه�����ل امل��������اء ال������ب������ارد ي���خ���ف���ف م��ن 

االجهاد احلراري؟
أثناء  ال��رئ��ت��ني  م��ن  امل���اء  ف��ق��دان  يتم 
حتتاج  لذلك  الطيور،  تنفس  عملية 
الطيور الى مزيد من املياه لتكون يف 
حالة طبيعية وملنع اإلصابة باجلفاف، 
املياه  استهالك  يحفز  ال��ب��ارد  فاملاء 
الطيور  ح��رارة جسم  درجة  ويخفض 
وهو مفيد يف تقليل االجهاد احلراري 

والوفيات.
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للتعديات  ي��ك��ون  أن  مي��ك��ن  ه��ل 
ال���غ���ذائ���ي���ة ت���أث���ي���ر ع���ل���ى ق��ط��ي��ع 

االجهاد احلراري؟
استهالك  انخفاض  هو  الطبيعي 
العلف بسبب الطقس الحار واالجهاد 
الحراري، ويمكن أن تساعد التعديالت 
إم��دادات  على  الحفاظ  في  الغذائية 
الحرارة  الغذائية،  المواد  من  جيدة 
الناتجة من هضم البروتين تكون اعلى 
لذلك  والكربوهيدرات،  الدهون  من 
فنسبة البروتين هو المهم في العلف 
والفيتامينات والمعادن الغذائية يجب 
أن تعاد صياغته وأيضا كمية الطاقة 

الناتجة من الخلطة العلفية.
ه��ل ه��ن��اك أخ��ط��ار م��ن اإلج��ه��اد 

احلراري خال نقل الطيور؟
حرارة  درجة  األحيان  معظم  في 
عند  أو  مرتفعة  كانت  إذا  الحظيرة 
ارتفاع نسبة الرطوبة فإنهما يشكالن 
خطرا على الطيور، والتحميل والنقل 
ك��ارث��ي��ة ح���ال وج��ود  يخلق م��خ��اط��ر 
اإلجهاد الحراري، ومن المهم أن يتم 
وضع خطط مقدما للحد من مخاطر 
الحرارة واالجهاد وينبغي أن تتضمن 
ه����ذه ال��خ��ط��ط االس���ت���الم ال��ي��وم��ي 
لدرجات  الجوية  األرص��اد  لتوقعات 
القليلة  األيام  المتوقع خالل  الحرارة 
اإلجراء  اتخاذ  يمكن  بحيث  القادمة 
المناسب واختيار االوقات الصحيحة 
التحميل  او  النقل  ق��رار  اتخاذ  عند 

للطيور.
ما هي املتطلبات األساسية ملسك 

وتعبئة الطيور يف االقفاص؟
المستخدمة  الطريقة  كانت  أي��ا 
أن  ال��ض��روري  فمن  الطيور،  لمسك 

العملية تمثل أقل وقت ممكن وهو ما 
النافق  نسبة  تقليل  مع ضمان  يتسق 
والتحميل  واالم��س��اك  الطيور،  بين 
من  وق��ت  احسن  في  يكون  أن  يجب 
والمعدات  والعمال  الموظفين  اليوم، 
جيد  بشكل  مستعدة  تكون  أن  يجب 
تعيين مهندس مسئول  مسبقا، يجب 
عن الفريق يعلم جيدا بأحوال الطقس 
وتصرفات الطيور وردود افعالها وان 
من  الطيور  الحتياجات  مدركا  يكون 
االقفاص  في  وهي  والرعاية  التهوية 
وان يستخدم الميسر له من امكانات 
يتسم  وان  الطيور  بين  النافق  لتقليل 
بسرعة القرار السليم مع توفير كمية 
المهام في  انهاء  على  تساعد  إضاءة 

اقل وقت.
متى نحتاج الى نظام إنذار دقيق؟

أجهزة  بالحظائر  يكون  أن  يجب 
نظام  ف��ش��ل  م��ن  للتحذير  اإلن�����ذار 
بها  يحدث  أو  تتوقف  عندما  التهوية 
اعطال مفاجئة حتى ال تتأثر الطيور 
رعاية  ضمن  من  نفوق،  لها  ويحدث 
متقدمة  انذار  اجهزة  وجود  المزرعة 
كافيا  تحذيرا  تعطي  أن  شأنها  من 
لفشل النظام او تعطله او كونه يعمل 
توفير  وي��ج��ب  صحيح،  غير  بشكل 
توفر  أن  شأنها  من  إضافية  معدات 
من  الطيور  لحماية  الكافية  التهوية 
والنفوق،  الحراري  واالجهاد  الحرارة 
ل��ف��ش��ل نظام  ال��رئ��ي��س��ي��ة  وال��ن��ت��ي��ج��ة 
درجة  ارت��ف��اع  هو  الرئيسي  التهوية 
الحراري  اإلجهاد  خطر  مع  الحرارة 
تصميم  يتم  أن  يجب  لذلك،  والموت 
درجة  ارتفاع  لمنع  الطوارئ  معدات 
الحرارة المفرطة، وايضا يجب توفير 
مصادر الطاقة البديلة لتغطية اوقات 

الطوارئ.

املوجز
توفير التهوية الكافية للعدد المتاح   ●

من الطيور بالحظيرة.
على  المناسبة  الهواء  سرعة  توفير   ●

الطيور.
احتمال  من  يزيد  الرطوبة  ارتفاع   ●

اإلجهاد الحراري في الجو الحار.
ضرورة الحد من الكثافة أثناء الجو   ●
حظائر  في  س��واء  حد  على  الحار 

التربية وأثناء النقل او التحميل.
ان��ت��ظ��ام ص��ي��ان��ة أج���ه���زة اإلن����ذار   ●
التهوية والرطوبة،  الخاصة بأجهزة 
وال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ص��الح��ي��ة م��ع��دات 

الطوارئ.
وض���ع خ��ط��ط ل��ل��ط��وارئ ف��ي وق��ت   ●
كل  دور  الجميع  يعلم  حتى  مبكر 
أن لكل شخص دور  منهم ولضمان 

هام يقوم به وقت الطوارئ.
االه��ت��م��ام ب��ال��ع��ام��ل ال��ب��ش��ري على   ●
المشكالت  بمجابهة  دائم  استعداد 
ال���ط���ارئ���ة ب���ن���اءا ع��ل��ى االع���ط���ال 
والمعطيات التي تعطيها له الطيور، 
والتعليم  التدريب  خالل  من  وذل��ك 

الدائم.
التكنولوجية  بالمعدات  االستعانة   ●
ال��ح��دي��ث��ة واس���ت���خ���دام ال��ت��ق��اري��ر 
يتثنى  حتى  بالحظائر  التكنولوجية 
للعامل البشري تقليل التدخالت اال 

في حاالت الضرورة والطوارئ.
القائمين على  امام  التوقعات  وضع   ●
دراسات  على  بناءا  بالمزارع  العمل 
واالعمار  الطيور  وكثافة  الطقس 

المختلفة.
نشر ثقافة تبادل الخبرات والتعليم   ●
التثقيفية  وال���ل���ق���اءات  ال��م��س��ت��م��ر 
واالس���ت���ق���رار ال���دائ���م واالرت���ب���اط 
ب��ال��م��ك��ان وال��ع��م��ل أط����ول ف��ت��رات 

ممكنه.
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المكثفة  ال��ت��رب��ي��ة  ن��ظ��ام  ظ��ه��ور 
من  كبيرة  اع����دادا  اوج���د  ل��ل��دواج��ن 
الطيور في حيز محدد وضيق، وهذا 
الرعاية  م��ن  عالياً  مستوى  يتطلب 
الفتاكة  االوب��ئ��ة  من  الطيور  لحماية 
على  توثر  التي  االخ���رى  واالم���راض 
وانتاجها، مما يحتم  نموها وتكاثرها 
بدوره ضرورة االلمام الجيد بالقواعد 
لمنع  المختلفة  وال��ط��رق  الصحية 
الدواجن  لمشاريع  االم��راض  وص��ول 
او مكافحتها والتحكم فيها خاصة أن 
طبيعة الدواجن تجعلها عرضة للكثير 
من االمراض مما يهدد االستثمارات 
الكبيرة في هذا المجال، وقد قدرت 
عن  الناجمة  االقتصادية  الخسائر 
بين  الدواجن  تصيب  التي  األم��راض 

اإلج��م��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  م��ن   %20  -10
المتطورة  ال��ق��ط��اع��ات  ف��ي  ل��إلن��ت��اج 
للدواجن، وقد تكون النسبة أعلي في 
البلدان النامية، ولتالفي ذلك البد من 
االهتمام بمناعة القطيع والعمل علي 
التي  المشاكل  وتقليل  المناعة  رف��ع 
 Immuno تنتج من التثبيط المناعي
Suppression وتجعل القطيع عرضة 

للكثير من األمراض.
:Immunity املناعة

علي  الطائر  مقدرة  هي  المناعة 
إنتاج وتوليد حماية ذاتية تحميه من 
كانت  س��واء  الغريبة  االجسام  جميع 
فيروس أو بكتريا أو طفيل أو سموم 
خالل  م��ن  اخ��ر  غريب  جسم  أي  أو 

منظومة من العمليات الحيوية.
اجلهاز املناعي للطيور:

للطيور  المناعي  الجهاز  يتكون 
الليمفاوية  االوع��ي��ة  م��ن  تشريحياً 
واألنسجة   Lymphatic Vessels
الليمفاوية Lymphoid Tissue وهي 

بدورها تنقسم الى:
االن��س��ج��ة ال��ل��ي��م��ف��اوي��ة االول��ي��ة   -
 Primary Lymphoid Tissues
وه����ي ت��ش��م��ل غ����دة ال��ث��ي��م��وس 
 Thymus العنق(  بجانب  )تقع 
 Bursa فابريشيوس  وحويصله 
بقرب  تقع  التي   Of Fabricius

.Cloaca فتحة المجمع
اللمفية  واالن��س��ج��ة  االع���ض���اء   -

أهمية المناعة في مشاريع الدواجن

لقد شهدت صناعة الدواجن في العصر الحديث تطوراً كبيراً في مختلف المجاالت، وما زالت تشهد مزيداً من التقدم 
والتطور نتيجة الستخدام التطبيقات العلمية والتقنية الحديثة بغرض تحسين وزيادة االنتاج باستخدام نظام التربية 
 )FAO( المكثفة وذلك لتلبية الطلب الزائد علي البروتين الحيواني، ففي دراسة لمنظمة األغذية والزراعة العالمية

توقعت أن يزيد الطلب علي البروتين الحيواني بنسبة 50% للعام 2020م مما كان عليه الحال في العام 2000م. 

د. وفاء موسى تنب موسى
طبيبة بيطرية، دراسات عليا- جامعة الخرطوم
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 Secondry Lymphatic الثانوية
وهي   Organs And Tissues
 ،SPLLEN ال��ط��ح��ال  ت��ش��م��ل 
 ،Bone Marrow العظم  نخاع 
الليمفاوية  وال��ع��ق��ي��دات  ال��ع��ق��د 
 Mural Lymph Nodules And
Lymph Nodes التي تعمل على 
بالجهاز  وت��رت��ب��ط  ال��ل��م��ف  ن��ق��ل 

الدوري.
الطائر  المناعة في جسم  تتكون   -
الي  غريبة  م��ادة  لدخول  نتيجة 
ال��ج��س��م ت��س��م��ي ب��ال��م��س��ت��ض��د 
ال��ج��ه��از  ف��ي��ق��وم   )Antigen(
الفورية  باالستجابة  المناعي 
م���ض���ادة تسمي  م����ادة  ب��ت��ك��وي��ن 
وتكون   )Anti bodies( المضاد 
الطيور  في  المناعية  االستجابة 

بإحدى ثالث طرق هي: 
 Specific المحددة  االستجابة   -1
Response، وهي التي تحتاج الي 

مضاد  له  فينتج  مستضد  دخول 
محدد وتنقسم بدورها الى:
Hummoral استجابة خلطيه

Cell Mediated استجابة اخلايا
Non- م��ح��ددة  غير  استجابة   -2
تستجيب  التي  وه��ي   Specific
لكل المستضدات ويمكن تفصيل 

ذلك في مقال الحق.
 Ig امل������ن������اع������ي  ال�����غ�����ل�����وب�����ي�����ول�����ني 

:Immunoglobulin

لها  بروتينية  أجسام  عن  عبارة 
منهم  ك��ل  ن��وع  حسب  مناعية  ق���درة 

طبقا لما يأتي:
IgG وهي موجودة بكميات كبيرة  أ. 
ف��ي ال���دم واألن��س��ج��ة ن��ظ��را الن 
لها  يسمح  مما  صغير  حجمها 
جدران  خالل  من  حتي  بالمرور 
الصغيرة  ال��دم��وي��ة  ال��ش��ع��ي��رات 

وخصوصا  األنسجة  إل��ي  ليصل 
ان  حيث  الملتهبة  المناطق  في 
معادلة  تحييد  علي  ال��ق��درة  لها 
ال��س��م��وم وزي�����ادة س��رع��ة عمل 

الخاليا الملتهمة.
فإنها  ولذلك  كبير  IgM حجمها  ب. 
وال  الدموية  األوعية  داخل  تبقي 
وظيفة  لها  أن  كما  منها  تخرج 
 Agglutinating للتراص  كعامل 
التي  هي  االجسام  وهذه   agent
ال��ت��راص  اخ��ت��ب��ار  ف��ي  تكتشف 

.Agglutination

IgA ولها دور كبير في اإلفرازات  ت. 
الخارجية مثل اللعاب واإلفرازات 
الجهاز  م��داخ��ل  ف��ي  المخاطية 
التنفسي لذلك لها دور في إكمال 

المناعة لألغشية المخاطية.
قوية  داخلية  دف��اع��ات  للدواجن 
كباقي  مثلها  االم����راض  ض��د  ج���دا 
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ضد  مناعة  تكون  حيث  الحيوانات 
مهاجمة  س��ب��ب��ه��ا  ال��ت��ي  االم������راض 
والسموم  المجهرية  الحية  الكائنات 

المختلفة.
هذه الدفاعات تشمل: 

 Skin اجللد
ب��دوره يمثل حاجز لدخول   وهو 
الكائنات المسببة للمرض إلي داخل 

الجسم.
 Mucus امل����خ����اط����ي����ة  االغ�����ش�����ي�����ة   

Membranes

ت��ت��ك��ون م���ن ب���ط���ان���ات ال��ج��ه��از 
الهضمي ومادامت  والجهاز  التنفسي 
يمكن  ف��ال  سليمة  ال��دف��اع��ات  ه��ذه 
بسهولة  المرضية  المسببات  عبور 
لها  يحدث  عندما  ولكن  داخلها  الي 
ضرر فإنها تفقد بعض هذه الخاصية 

او معظمها.
ال��رغ��م م��ن ك��ف��اءة الجلد  ع��ل��ي 
دف��اع  كآليات  المخاطية  واألغشية 
المسببة  ال��ك��ائ��ن��ات  بعض  ان  نجد 
إلي  الحواجز  ه��ذه  تعبر  ل��ألم��راض 

الجسم بصورة او باخري. 
أن تطور الجهاز المناعي للدواجن 
والتي  المسببات  من  بالعديد  يتأثر 
مسببات  الي  حقليا  تقسيمها  يمكن 
فيروسية وغير فيروسية، والمسببات 
الفيروسية وهي االكثر شيوعا والتي 
يؤدي  الذي  المناعي  التثبيط  تحدث 
الخاليا  مختلف  ع��م��ل  تغيير  ال���ي 
والخاليا  اللمفاوية  الخاليا  وخاصة 

وحيدة النواة.
ت��ع��ت��ب��ر ال��م��ن��اع��ة ه���ي ال��م��ح��دد 
الرئيسي لمسيرة أي قطيع من قطعان 

جيدة  المناعة  كانت  فكلما  الدواجن 
ألي قطيع يكون معامل التحويل جيدا 
وبالتالي  اعلي  اإلنتاجية  وال��ك��ف��اءة 

زيادة العائد االقتصادي.
الجيدة  المعرفة  من  البد  لذلك 
للعوامل التي تزيد من مناعة الطائر 

حيث يمكن إيجازها بالتالي:
وذلك  للدواجن:  العامة  الصحة   .1
المسببات  م��ن  ال��ق��ط��ي��ع  ب��خ��ل��و 
فيروسية  كانت  س��واء  المرضية 
وذل���ك  أخ����رى  أو  ب��ك��ت��ي��ري��ة  أو 
باللقاحات  الوقائي  بالتحصين 
للمناعة  وال��م��ح��ف��زة  ال��داع��م��ة 
ح��س��ب ال��ب��رام��ج ال��م��وص��ي بها 

بحسب منطقة التربية. 
المناسبة: يجب  البيئية  الظروف   .2
ان يربي القطيع في بيئة مناسبة 
م���ن ح��ي��ث ال����ح����رارة، ال��رط��وب��ة 
تكون  أن  يجب  والتهوية.لذلك 
المربي  للمزارع  الفنية  الحالة 
ب��ه��ا ج���ي���دة وص��ح��ي��ة وح��س��ب 

المواصفات العالمية.
الجيدة: من حيث  توفر االعالف   .3
نسب  علي  باحتوائها  النوعية 
المناسبة  وال��ب��روت��ي��ن  ال��ط��اق��ة 
بحسب مراحل التربية، واحتوائها 
علي المتممات العلفية الكافية من 
المعدنية  والعناصر  الفيتامينات 
وم��ض��ادات  األمينية  والحموض 
الكوكسيديا ومضادات االكسدة.

4. توفر الماء النظيف وبشكل كافي 
المسببات  م��ن  م��ص��ادره  وخ��ل��و 
مصادر  م��ن  وب��ع��ده��ا  المرضية 

العدوي.

5. االصل الوراثي المقاوم للصوص: 
المحسنة  ال���س���الالت  ب��اخ��ت��ي��ار 
ج��ي��ن��ي��ا م���ن ح��ي��ث ال��م��ق��اوم��ة 
والمرضية  الطبيعية  للظروف 
سيربي  ال��ت��ي  المنطقة  ح��س��ب 
الصيصان  واقتناء  القطيع،  بها 
ذات المناعة االمية الجيدة التي 
الفترة  خ��الل  الصيصان  تحمي 

االولي من حياتها.
أنشاء الحظائر بعيدا عن مصادر   .6
التلوث والعدوي )مسالخ - اسواق 
وام���اك���ن تصريف  ال��ط��ي��ور  ب��ي��ع 

المياه(
االب���ت���ع���اد ع���ن ت��رب��ي��ة االع��م��ار   .7
ال���م���خ���ت���ل���ف���ة ف�����ي ال���م���زرع���ة 
قد  الكبيرة  االعمار  الواحدة،الن 
للصيصان  عدوي  مصدر  تصبح 

الصغيرة.
شروط التعقيم والوقاية الصحية   .8
والدورية والقاسية وخصوصا في 
فترات أنتشار االوبئة واألمراض.

العوامل التي تؤثر علي اكتساب 
املناعة وتثبيطها:

علي  تؤثر  عديدة  عوامل  هناك 
كفاءة التحصين وهي:

المالئمة:  غير  البيئية  الظروف   .1
م��ث��ل ال���ح���رارة ال���زائ���دة وال��ب��رد 
بلل  او  الرطوبة  وزي��ادة  الشديد 
الفرشة او الغبار الشديد، الزحام 

الجوع والعطش. 
يتعرض  قد  العدوي:  تحدي  قوة   .2
الضراوة  لعترات شديدة  القطيع 
تكون فوق قدرة المناعة المكتسبة 
ه��ذه  ص��د  ع��ل��ي  التحصين  م��ن 
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المرض  اعراض  فتظهر  العدوي 
علي الرغم من التحصين.

أساسية  فهي  االم��ي��ة:  المناعة   .3
ل��ب��ع��ض االم������راض م��ث��ل م��رض 
تكن  لم  ف��إذا  الوبائي  االرت��ع��اش 
عالي  بلقاح  محصنة  االم��ه��ات 
ال��ك��ف��اءة ف���إن ال���ص���وص ي��ك��ون 
االسابيع  ف��ي  ل��ل��ع��دوي  معرضا 

االولي من عمره.
4. األمراض المنقولة من االم: تتأثر 
الممرضة  بالعضيات  الصيصان 
األم  م��ن  تنتقل  التي  المجهرية 
خالل البيضة حيث أن األضداد 
لقتل  تكفي  ال  األم  من  المنقولة 
المجهرية  ال��م��م��رض��ة  العضية 
البيضة  خ��الل  م��ن  ينتقل  ال��ذي 

فيظهر المرض في الصيصان.
نوع اللقاح: عند إعطاء اللقاحات   .5
الحقن فسوف  الميتة عن طريق 
ال  ولكنها  عالية  مناعة  تتكون 
كافية  موضعية  م��ن��اع��ة  تعطي 
ل��ألغ��ش��ي��ة ع��ل��م��ا ب���أن األغ��ش��ي��ة 
المخاطية للجهاز التنفسي هي أو 
للعدوي وعلي  يتعرض  جزء منها 
الحية  اللقاحات  عكس ذلك فإن 
أو  ال��رش  تعطي عن طريق  التي 
مياه الشرب تؤدي إلحداث مناعة 

موضعية كافية.
6.نقص بعض الفيتامينات واألمالح: 
وح��ام��ض  وب6  ب2  وأه���م���ه���ا 
الفوليك وبالنسبة لألمالح نقص 

الصوديوم.
7. ال��م��ض��ادات ال��ح��ي��وي��ة: وج���د ان 
أو  الحيوية  المضادات  جرعات 
علي  يعمل  طويلة  لمدة  إعطائها 

تثبيط المناعة 
ان  نجد  باالفالتوكسين:  اإلصابة   .8
الفطريات  من  الناتجة  السموم 
خ��الي��ا)ت��ي(  ت��دم��ي��ر  ع��ل��ي  تعمل 
ال��ن��ات��ج��ة م���ن غ���دة ال��ث��اي��م��وس 
من  الناتجة  ب��ي  خ��الي��ا  وك��ذل��ك 
تؤثر  وبالتالي  فابريشيوس  غدة 

سلبا علي المناعة.
10. اإلصابة بإمراض مثبطة للمناعة: 
بها  إذا أص��ي��ب  ام���راض  ه��ن��اك 
الصوص فإنها ستؤثر علي تكوين 
المناعة ضد أمراض أخري مهما 
تم تحصينها باللقاحات المختلفة 

وأهم هذه األمراض: 
 :Marek Disease املاريك

وه����و م����رض ف���ي���روس���ي ك��اب��ت 
من  ابتداء  الدواجن  يصيب  للمناعة 
عمر 6 أسابيع ولكنه ينتشر عادة في 
الدجاج البالغ ما بين 12_24 اسبوع 
أسابيع   6 ح��وال��ي  حضانته  وف��ت��رة 
العدوي حيث  وبائي شديد  والمرض 
تصل نسبة النفوق في القطعان الغير 
محصنة حوالي 10-30% واحيانا إلي 

80%، ينتقل عن طريق
الدجاج  بين  المباشر  االت��ص��ال   -

المصاب والسليم 
تلوث البيئة المحيطة  -

بصيالت الريش المصابة  -
يوجد عالج,  ال  والعالج:  الوقاية 
لها  س��الالت  بتربية  منه  الوقاية  تتم 
مقدرة وراثية عالية لمقاومة المرض.
التحصني ضد املرض بلقاح املاريك 
العنابر  وتطهير  بتهوية  االهتمام 

من  مختلفة  أع���م���ار  ت��رب��ي��ة  وع����دم 
وأيضا  المزرعة  نفس  في  الكتاكيت 
ع����دم ت���ذب���ذب درج������ات ال���ح���رارة 
يسبب  مما  واالن��خ��ف��اض  ب��االرت��ف��اع 
ل��ل��ط��ي��ور ن����زالت ب���رد م���ع ال��ع��وام��ل 
أو  التغذية  كنقص  األخ��رى  المجهدة 
ي��ؤدي  مما  التهوية  س��وء  أو  ال��زح��ام 
إلي نفوق مرتفع وعدم االستفادة من 

اللقاح المستخدم.
 :Newcastle Disease النيوكاسل
االنتشار  سريع  فيروسي  م��رض 
كبيرة  اقتصادية  خسائر  ال��ي  ي��ؤدي 
انخفاض  او  النفوق  الرت��ف��اع  نتيجة 
دول  معظم  في  منتشر  وه��و  االن��ت��اج 
الي  بلد  من  وتختلف ضراوته  العالم 
ضراوته  تزيد  المرض  ان  كما  اخر. 
في  المكثفة  التربية  عند  وخطورته 
ان  حيث  ال��ع��دد.  الكبيرة  ال��م��زارع 
ال��ف��ي��روس ل��ه ال��ق��درة علي إح��داث 
وكذلك   %100 الي  بالقطيع  اإلصابة 
م��دة  ت���ت���راوح   %100 ن��ف��وق  ن��س��ب��ة 
الحضانة ما بين 2_18 يوم حسب 

ضراوة الفيروس.
الوقاية والعاج: 

باللقاح  المرض  ضد  التحصين 
المناسبة  االوق����ات  وف��ي  المناسب 
يعتبر أهم اإلجراءات المتبعة للحماية 

من المرض.
ال��ع��م��ل ع��ل��ي ت��ج��ن��ب ال��ع��وام��ل 
المساعدة علي إضعاف القطيع مثل 
أو  كالبرودة  السيئة  البيئية  الظروف 
العالئق  توفير  ال��ش��دي��دة.  ال��ح��رارة 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة ال��م��ت��وازن��ة في 
العناصر حيث ان عدم  محتواها من 
يؤدي  كمياتها  ونقص  العالئق  ات��زان 
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الشروط  مراعاة  الرطوبة،  زيادة  الي 
برامج  تنفيذ  بالمزرعة مثل  الصحية 
التطهير بكل دقة وعناية ومنع دخول 

الغرباء.
:Infectious Bursitis القامبورو

ي��ص��ي��ب ال���دج���اج ف���ي االع��م��ار 
المبكرة ويؤثر علي االنسجة اللمفاوية 
لغدة فابرشيوس والمرض يظهر غالبا 
في عمر 3_6 اسابيع وتمكن خطورة 
التهاب  يحدث  انه  في  المرض  هذا 
عن  المسؤولة  فابريشيوس  غدة  في 
االولي  االسابيع  في  المناعة  تكوين 
م��ن ال��ع��م��ر ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ف��ي قمة 
نظام  يختل  وبذلك  ونشاطها  نموها 
المناعة في الطائر ويضعف مقاومته 
االمراض  من  لكثير  معرضآ  ويجعله 
الفيروسية والبكتيرية األخرى. وفترة 
حضانته من 5-10 ايام. تتراوح نسبة 

النقوق ما بين %30-10
الوقاية:

نظرا الن اإلصابة بذلك المرض 
تؤثر علي الجهاز المناعي بالجسم مما 
يتبع ذلك ضعف االستجابة للقاحات 
لإلصابة  ال��ط��ائ��ر  وقابلية  األخ���رى 
من  الوقاية  فإن  لذا  أخري  بأمراض 
بتطبيق  باإللتزام  تكون  المرض  هذا 
علي  للحصول  للتطعيم  جيد  برنامج 
احسن النتائج وذلك بتحصين الطيور 
المبكرة  األع��م��ار  في  الحي  باللقاح 

وباللقاح الميت لقطيع االمهات.
االل������ت������ه������اب ال����ش����ع����ب����ي امل����ع����دي 

:Infectious Bronchitis

وه����و يصيب  ف��ي��روس��ي  م����رض 
الحضانة  فترة  فقط،تتراوح  الدجاج 

ما بين 18_36 ساعة ومدة المرض 
تكون من 2_6 يوم وتظهر االعراض 
عن  عمرها  يقل  التي  الطيور  علي 
ثالثة شهور حيث ترتفع نسبة النقوق 
اصيبت  التي  والطيور   %25 لحوالي 
حاملة  تظل  منه  وشفيت  بالمرض 
للمناعة طوال عمرها وتنقلها لنسلها 

عن طريق البيض.
الوقاية:

ضد  للطيور  التحصين  ي��راع��ي 
الحي عند عمر4-3  باللقاح  المرض 
أسبوعآ   12_4 عند  وتكرر  أسابيع 
باللقاح  فتكون  الثالثة  الجرعة  أم��ا 
الميت عند عمر 18_14 أسبوع مع 
مالحظة عدم تأخير التحصين لقرب 
يعمل  ذل��ك  الن  البيض  إنتاج  موعد 
بشكل  البيض  إنتاج  انخفاض  علي 

ملحوظ. 
املفاصل  )التهاب  ال��ري��و  ف��ي��روس 

الفيروسي(:
الريو من خالل  تنتقل فيروسات 
البيض عندما تصبح الطيور البياضة 
مصابة خالل فترة وضع البيض كما 
الدواجن  مخلفات  طريق  عن  ينتقل 
ان  كما  ألخر  طائر  من  أفقي  بشكل 
فيروسات الريو تتواجد بشكل طبيعي 
جميع  وليست  الطيور  امعاء  ضمن 

العترات ممرضة.
ت����ت����راوح ن��س��ب��ة اإلص����اب����ة بين 
ب��ي��ن  ال���ن���ف���وق  ون���س���ب���ة   %50_5

.%10_2
الوقاية والعاج:

م��ع��ال��ج��ة االص���اب���ة  ي��م��ك��ن  ال 
الممكن  م��ن  لكن  ال��ري��و  بفيروسات 

اس���ت���خ���دام ال���م���ض���ادات ال��ح��ي��وي��ة 
ل��ل��وق��اي��ة م��ن اإلص���اب���ة ب��ال��م��ك��ورات 
االمهات  تحصين  ويعتبر  العنقودية 
الطريقة  ه��و  ال��ري��و  فيروسات  ض��د 
من  المرض  علي  للسيطرة  الوحيدة 
خالل وقايتها من االصابة باإلضافة 
إلي نقل األجسام المناعية للصيصان 
الناتجة عنها بما يضمن لها الحماية 

من االصابة.
 Avian ال��دواج��ن  يف  الليكوزيس 

:Leukosis

 ينتشر مرض الليكوزيس بواسطة 
البيض واحيانا تنتقل العدوي بواسطة 
الدجاج المصاب وهو مثبط للمناعة 
في  اإلع��دام��ات  ف��ي  رئيسي  وسبب 
أم��ه��ات ال��دج��اج ال��الح��م وال��ب��ي��اض 

الكبيرة.
العاج والسيطرة

ال يوجد عالج فعال لهذا المرض 
الطيور  ب��ان��ت��خ��اب  ال��وق��اي��ة  ت��ت��م 
سالبة  تكون  وال��ت��ي  معين  لمستوي 
انتشار  لمنع  الليكوزيس  ل��ف��ي��روس 

المرض.
 املصادر:

• 	 Poultry and Animal Health, FAO,

.2013

• 	 World, poultry, vol. 27, no6.

.2011, S. Esmail 

• د.أحمد 	 الطيور  والمناعة في  التغذية 
جالل السيد 2011.

• د. محمود عبد العزيز موسي - مجلة 	
الشام لعلوم الدواجن 2011.
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تمثل التغذية حوالي 60-70% من تكلفة تأسيس قطيع 
األمهات ولذلك فإن الحصول على أفضل معدالت الكفاءة 
الغذائية هي أهم األهداف التي يجب وضعها دائماً نُصب 
العين، ومن الضروري جداً االهتمام والحرص الشديدين 

بتوفير التغذية المثالية دون إفراط وال تفريط ألن حدوث 
إصالحه  بالضرورة  يتطلب  التربية  فترة  خالل  خلل  أي 
قبل الدخول في إنتاج البيض، وتؤكد التجارب والخبرات 
الميدانية أن تصحيح مشاكل التجانس في أوزان الجسم 

التقنين الغذائي
ألمهات دجاج التسمين 

في قطعان الدجاج البياض غالباً ما تأكل الدجاجات بفطرتها الكمية المناسبة من الطعام دون إفراط وال تفريط إال 
أنه في قطعان أمهات التسمين فإن الوضع يكون مختلفاً حيث تستهلك أمهات التسمين كميات من الطعام أكبر بكثير 
من احتياجاتها الغذائية حيث أن أمهات التسمين تميل إلى الشراهة في تناول الطعام خاصة إذا كان الطعام أمامها 
متاحاً مما يتسبب في الزيادة المفرطة في الوزن وما يترتب علي ذلك من ظهور العديد من المشاكل منها زيادة دهن 
البطن وظهور حاالت الكبد الدهني وحاالت التطور المفرط للمبيض مما يترتب على ذلك كله أن تصبح األمهات 
سمينة في الوزن ومنخفضة في كفاءتها التناسلية بمعدالت تصل إلى 40% )أي أنه يحدث انخفاض في إنتاج البيض 
بمعدل 40%(، أما إسراف الديوك في تناول الطعام فإنه يترتب عليه سمنتها وحدوث مشاكل وتشوهات في كل من 
األرجل والمفاصل وحدوث ضمور للخصيتين أو على األقل توقفهما عن النمو مما يتسبب في عجزها عن التلقيح 
وانخفاض واضح في نسبة الخصوبة، وبناًء على ما تقدم أصبح من الالزم أن تأكل قطعان أمهات التسمين خالل فترة 
الفسيولوجية  باالحتياجات  تفي  بحيث   )Restricted feeding الُمقننة  )التغذية  الطعام  من  محددة  كميات  النمو 
األساسية للحفاظ على الحياة والالزمة للحفاظ على الحالة التناسلية للطيور مع عدم وجود أي فائض حتى ال يتحول 
ذلك الفائض إلى دهون وما يعقب ذلك من مشاكل، ولذلك فإنه من الناحية العملية فإنه يتم تقديم كميات محددة من 
الطعام يومياً وهذا بالطبع من ناحية أخرى يمثل فائدة اقتصادية من شأنها تقليل تكاليف اإلنتاج، ولقد قام العلماء 
بالعديد من الدراسات التي تهدف إلي تحديد الكمية المثلي من الغذاء التي يجب تقديمها إلى قطعان األمهات من 
عمر 4 أسابيع وحتى وصولها للنضج الجنسي وذلك مع األخذ في االعتبار كل من وزن الطيور وتطور الجهاز التناسلي، 
ولقد َخلُصت تلك الدراسات إلى أنه يجب أن تتناول الطيور حوالي 50-60% من كمية الطعام التي تأكلها لو ترك 

 .)ad libitum أمامها الطعام متوافراً طوال الوقت )أي 50-60% من التغذية حتى الشبع أو التغذية الحرة

السيدة/ غادة زكريا عيد
ghadae5@gmail.com باحثة في علوم تغذية الدواجن، بريد الكتروني
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تكون سهلة خالل فترة التربية عنها خالل فترة اإلنتاج، 
والتأكد دوماً  أوزان الجسم  ولذلك فإنه البد من متابعة 
من تجانس أوزان الجسم في القطيع، ومن المعروف أن 
السالالت تختلف فيما بينها في وزن الجسم عند النضج 
 2.2 حوالي  السالالت  معظم  في  يكون  والذي  الجنسي 
على  الحصول  يمكن  ولكي  أسبوع،  عمر   22 عند  كجم 
الوزن المستهدف فإنه من الضروري االلتزام بمواصفات 
الغذاء الُمَقّدم وكذلك ببرامج التقنين )التحديد( الغذائي 
الكيفي  والتقنين  الكمي  التقنين  من  كل  تتضمن  التي 
)النوعي( للغذاء والتي سنتناولها اآلن بشيء من التفصيل:

 Qualitative ل��ل��غ��ذاء  الكيفي(  )أو  ال��ن��وع��ي  1-التقنني 
feed restriction

يتضمن هذا النوع من التقنين الغذائي عمل تغييرات 
في نوعية الغذاء المقدم للطيور النامية وهو يعتمد علي 
أحد  أو  البروتين  من  محتواها  في  فقيرة  عالئق  تقديم 
تقليل  شأنه  من  وهذا  األخرى  الهامة  الغذائية  العناصر 
تصلح  ال  أنها  الطريقة  هذه  على  ويُعاب  النمو،  معدالت 
مع بعض السالالت فعلى سبيل المثال خفض الميثيونين 
بمقدار 25% سيعمل على تقليل وزن الجسم بمعدل 15-
من  المرتفعة  االحتياجات  ذات  السالالت  أن  إال   %20
وزن  في  ج��داً  شديد  انخفاض  لها  سيحدث  الميثيونين 
أن  حين  في  النظام  هذا  مثل  تطبيق  تم  ما  إذا  الجسم 
السالالت المنخفضة في احتياجاتها من الميثيونين فلن 
يتأثر وزن جسمها بشكل ملحوظ ولهذا فإنه يمكن القول 
بأن التقنين النوعي للغذاء يمكن أن يؤثر في وزن الجسم 
إال أن تجانس أوزان الجسم في القطيع يكون سيئاً جداً 
ب� 80% تحت الظروف  حيث يبلغ فقط 30-40% مقارنة 
المثالية )النسبة المئوية للطيور التي تكون متوسط أوزانها 

في حدود المتوسط العام للقطيع ± الخطأ القياسي(.
تعتمد بعض برامج التقنين النوعي للغذاء على تقليل 
مستوى ملح الطعام )كلوريد الصوديوم( في الغذاء إال أنه 
القطيع  أف��راد  بين  التجانس  عيوبها هو ضعف  أهم  من 
حيث يكون هناك الكثير من الطيور الزائدة جداً في الوزن 
وكذلك الكثير من الطيور المنخفضة جداً في الوزن مما 

والخصوبة،  اإلنتاج  معدالت  على  سلباً  ذلك  بعد  سيؤثر 
وزن  ف��ي  للتحكم  تهدف  التي  ال��م��ح��اوالت  بعض  هناك 
الجسم عن طريق تغيير مستوى كل من األحماض األمينية 
إضافة  أن  ثبت  حيث  الغذاء  في  الدهنية  األحماض  أو 
تقليل  تعمل على  البروبيونيك/طن  30 كجم من حامض 
الغذاء المستهلك إال أنها طريقة غالية الثمن ومكلفة جداً 
يسبب  الحامضية  العالئق  استخدام  أن  إلى  باإلضافة 
تآكل معدات وأدوات التغذية، وفي بعض البلدان تستخدم 
عالئق منخفضة الطاقة ومرتفعة األلياف بهدف التحكم 
بهدف  الطريقة  هذه  استخدام  ويمكن  الجسم  وزن  في 
تقليل اإلجهاد الناتج عن استخدام التقنين الكمي للغذاء 
فإن  عامة  وبصفة  الجوع،  من  الطيور  فيه  تعانى  وال��ذي 
تعتبر  الدواجن  إلى عالئق  األلياف  أحد مصادر  إضافة 
أحد وسائل تخفيف العلف، ولقد ثبت أن كل 10% تخفيف 
للعلف يزيد من الوقت الالزم لتناول الغذاء بمقدار %30 
هذا إلى جانب ارتفاع نقل وتخرين العالئق المرتفعة في 
أنها  كما  كثافتها  انخفاض  نتيجة  األلياف  من  محتواها 
تتسبب في زيادة رطوبة )بلل( الفرشة وزيادة كمية الزرق 

الناتج.
ل���ل���غ���ذاء  ال���ف���ي���زي���ائ���ي(  )أو  ال���ك���م���ي  2-ال���ت���ق���ن���ني 

Quantitative )physical( feed restriction

في  شيوعاً  األكثر  هو  للغذاء  الكمي  التقنين  يعتبر 
تربية قطعان أمهات التسمين حيث يسهل تطبيقه مع نظم 
التغذية األوتوماتيكية الحديثة، ويوضح الجدول )1( أحد 
برامج التقنين الغذائي الكمي عن طريق تقديم كميات من 
الغذاء المقنن يومياً أو تقديم الغذاء يوم بعد يوم )تقديم 
الغذاء في يوم ثم في اليوم الذي يليه يتم تصويم الطيور 
عن الطعام(، وغالباً ما يبدأ التقنين الغذائي عند عمر 4 
أسابيع ويستمر حتى قبل البلوغ وخاللها يتم تقديم كميات 
التقنين  برنامج  ضبط  ويتم  للطيور،  الغذاء  من  محددة 
الكمي للغذاء على أساس أن الطيور تقوم باستهالك كل 
الكمية المقدمة لها من العلف في غضون 4-6 ساعات، 
نموها  بارتفاع معدالت  تتميز  التي  السالالت  وفي حالة 
يبدأ  أن  يجب  فإنه  عمرها  من  األول��ى  الفترات  خ��الل 

التقنين الغذائي مبكراً جداً )أي عند عمر 7-10 أيام(.
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يوم  بعد  يوم  التغذية  أو  اليومية  الغذائي  التقنين  برامج   )1( جدول 
ألمهات التسمين باستخدام عالئق 2٩00 كيلو كالورى/كجم

العمر 
)أسبوع(

اإلناث )جم( الذكور )جم(
التغذية يوم 

بعد يوم
التغذية 
اليومية

التغذية يوم 
بعد يوم

التغذية 
اليومية

1 حتى الشبع حتى الشبع
2 25/يوم 27/يوم
3 30/يوم 32/يوم
4 65 32 80 36
5 75 35 ٩0 40
6 85 3٩ 100 45
7 ٩5 44 110 50
8 100 46 115 53
٩ 105 48 120 55
10 110 51 125 58
11 115 53 130 60
12 120 55 135 63
13 125 57 140 65
14 130 60 145 66
15 137 62 150 68
16 145 65 160 71
17 155 70 170 75
18 168 75 180 80
1٩ 175 80 1٩0 85
20 185 85 200 ٩0

فترة  غضون  في  غذاءها  النامية  البدارى  تستهلك 
قصيرة جداً )من 30 دقيقة إلى ساعتين( وذلك على حسب 
يتم تقديم  ما  الغذاء، وغالباً  عمرها وعدد مرات تقديم 
الغذاء في الصباح الباكر خاصة في األجواء الحارة وذلك 
انبعاثها  يبدأ  الغذائي  التمثيل  عن  الناتجة  الحرارة  ألن 
بعد 4-6 ساعات من تناول الغذاء ومن المعلوم أن أعلى 
معدالت درجات الحرارة الجوية تكون في منتصف النهار 
من بعد الظهر ولذلك فإنه على المربى أن يقوم بتغذية 
تعانى  ال  حتى  الصباح  من  األولى  الساعات  في  القطيع 
أو  الجو  من  عليها  الواقع  الحراري  اإلجهاد  من  الطيور 
يلجأ  وقد  تناولته،  الذي  الغذاء  من  داخلها  من  المنبعث 
أن  إال  المساء  قرب  القطيع  تغذية  إلى  المربيين  بعض 
النظام هو عدم تماشيه مع برنامج  من أهم عيوب هذا 

اإلضاءة المتناقص.
ينبغي خال فترات تناول الطعام احلرص الشديد على أمرين هما:

أن يتأكد المربى بنفسه من أن الطيور تتوزع بانتظام   .1

الحصول  تستطيع  الطيور  جميع  وأن  المعالف  حول 
على الطعام.

تمام التأكد من عدم حدوث مشكلة االختناق بالطعام   .2
 )Chocking حلق  ف��ي  الطعام  انحشار  أو  )وق���وف 
والذي ينتج عن تناول كميات كبيرة من الطعام الناعم 
مع عدم وجود كمية كافية من اللعاب أو الماء، ويمكن 
المساقي  فتح  المشكلة عن طريق  هذه  على  التغلب 

للطيور قبل تقديم الغذاء على األقل بساعة.
يوم  التغذية  نظام  باستخدام  الغذائي  التقنين  يعتمد 
الطيور في يوم مع مضاعفة كمية  بعد يوم على تصويم 
يتأكد  أن  بهدف  وذل��ك  التالي  اليوم  في  المقدم  الغذاء 
المربى من حصول الطيور الهزيلة أو الضعيفة أو الجبانة 
على الغذاء حيث أنه في حالة استخدام التقنين اليومي 
فإن  وبالتالي  قليلة  المقدمة  الغذاء  كمية  تكون  للغذاء 
الطيور تقوم باستهالكها في فترة قصيرة مما ال يسمح 
للطيور الهزيلة بالحصول على كفايتها من الغذاء ولذلك 
فإنه في حالة استخدام التغذية اليومية فإنه البد من أن 
يضمن  بحيث  كبيرة  )المعالف(  الغذايات  مساحة  تكون 
واحد،  آن  في  العلف  على خط  تقف  أن  الطيور  لجميع 
الطيور  أن  يوم  بعد  يوم  التغذية  نظام  عيوب  أهم  ومن 
تقوم  أنها  حيث  المثالية  المعدالت  عن  الوزن  في  تزداد 
بتخزين بعض الدهون والبروتينات في يوم التغذية لتقوم 
باستهالكها خالل يوم الصيام ولكن هذا ال يحدث بكفاءة 
100% ولذلك فإن نظام التغذية اليومي هو األفضل، ومن 
ناحية أخرى فلقد أثبتت الدراسات أن الحرارة المنبعثة 
من الطيور تكون أقل في حالة تغذيتها يومياً عن نظام يوم 
بعد يوم بحوالي 10% مما يعنى أن نظام التغذية اليومي 
يوفر 10% من الغذاء للحصول على وزن الجسم المثالي 

وبالتالي فإنه يكون األفضل من الناحية االقتصادية.
في  تأخير  ي��وم  »ك��ل  ب��أن  تقول  هامة  قاعدة  هناك 
التربية بمقدار %1”  النضج الجنسي يعنى زيادة تكاليف 
إال أنه يجب االنتباه إلى أنه يجب تأخير النضج الجنسي 
من  الرغم  على  أسبوع   24-23 إل��ى  التسمين  ألمهات 
الجنسي  للنضج  المثالي  الوزن  على  الحصول  يمكن  أنه 
عند أعمار أصغر من ذلك عن طريق زيادة كمية العلف 
المقدمة للطيور، ولقد أثبتت إحدى الدراسات أن زيادة 
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كمية العلف المستهلك بمقدار 5، 10، 20% قد أسرعت 
من النضج الجنسي للطيور إال أن مثابرتها في قمة اإلنتاج 
قد انخفضت بشكل ملحوظ مما تسبب في انخفاض عدد 
البيض المنتج )جدول 2( مما يدل على ضرورة أن تصل 
للنضج  المثالي  العمر  عند  المثالي  ال��وزن  إلى  البدارى 

الجنسي.
 25-4( النمو  مرحلة  خ��الل  العلف  كمية  تأثير   )2( ج��دول 

أسبوع( على النضج الجنسي واإلنتاج ووزن البيض المنتج.

عة 
مو

مج
رنة

مقا
5% ال

علف 
زيادة

 %10
علف 
زيادة

 %20
علف 
زيادة

 8 عمر  عند  الجسم  وزن 
أسابيع )جم(

1005105011001170

وزن الجسم عند عمر 20 
أسابيع )جم(

2340240024402620

النضج  عند  العمر 
الجنسي )يوم(

161150147140

اإلنتاج  قمة  عند  العمر 
)يوم(

2051٩618٩17٩

اإلنتاج  قمة  المثابرة على 
)يوم(

3514107

وزن البيضة عند عمر 21 
أسبوع )جم(

���46.٩

وزن البيضة عند عمر 22 
أسبوع )جم(

�424251.4

وزن البيضة عند عمر 24 
أسبوع )جم(

46.٩51.٩5052.6

وزن البيضة عند عمر 30 
أسبوع )جم(

605٩.25٩.757.6

هناك رأي يقول بأنه طالما أن استخدام علف بادئ 
مرتفع في نسبة البروتين )20%( يستلزم فيما بعد عمل 
لذلك  الجسم  وزن  في  التحكم  يمكن  لكي  غذائي  تقنين 
بادئ  علف  استخدام  األفضل  من  يبدو-  ما  -على  فإنه 
نمو  معدالت  من  سيقلل   )%15-13( البروتين  منخفض 
التقنين  مع  الطيور  معاناة  من  سيقلل  وبالتالي  الطيور 
الغذائي بعد ذلك إال أنه قد ثبت أن خفض نسبة البروتين 
في  األمينية  األحماض  ات��زان  على  سلباً  يؤثر   %13 إلى 
جانب  إلى  هذا  الريش  نمو  على  سلباً  يؤثر  مما  العلف 
حدوث ضعف في الجهاز المناعي للطيور، فمن المعروف 

أنه خالل فترة التربية يخضع القطيع لبرنامج مكثف من 
التحصينات والذي يستلزم أن تكون األعضاء الليمفاوية 
نامية بالقدر الكافي، ولقد ثبت أن التغذية على علف بادئ 
أوزان  انخفاض  يتسبب في  البروتين  منخفض في نسبة 
القول في  يمكن إجمال  فإنه  ولهذا  الليمفاوية،  األعضاء 
أن استخدام عالئق منخفضة البروتين يمكن استخدامها 
فقط خالل فترات محددة بهدف ضبط أوزان الجسم وال 

يُنصح باستخدامها بشكل مطلق.
لنظام   )3 )ج��دول  البديلة  النظم  بعض  أيضاً  يوجد 
التغذية اليومي ونظام يوم بعد يوم وهما نظام 1+2+1+3 
)أي 3 أيام تغذية + يوم صيام + يومين تغذية + يوم صيام(، 
النظم  أيام تغذية + يوم صيام( وهذه  نظام 6+1 )أي 6 
يمكن استخدامها خالل فترة النمو وهي كلها نظم تتمتع 
بالمرونة فمثاًل عند عمر 16 أسبوع يمكن استخدام أحد 
الطيور  معاناة  من  التخفيف  بهدف  السابقين  النظامين 
يوم، كذلك عند تحصين  بعد  يوم  الجوع( مع نظام  )من 
الطيور أو عند تعرضها ألي نوع من أنواع اإلجهاد )كنقل 
كميات  بتقديم  يُنصح  فإنه  مكان(  إلى  مكان  من  الطيور 
مواجهة  في  الطيور  كفاءة  رفع  بهدف  الغذاء  من  زائ��دة 

اإلجهاد الواقع عليها.
جدول )3( نظم التغذية خالل فترة النمو

النظام
جم علف/ طائر/ يوم

12345678٩10
تغذية 
50505050505050505050يومية

�100�100�100�100�100يوم بعد يوم
1+2+1+3707070�7070�707070

1+6585858585858�585858

املراجع 
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England, pp. 297-343.
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الدواجن  مشاريع  من  تنبعث  التي  والروائح  للغازات 
مشايع  على  أن��َف��ا  أش��رن��ا  كما  متعددة  سلبية  تأثيرات 

الدواجن والبيئة والتي يمكن تلخيصها التالي:
انخفاض معدل استهالك العلف ونقص في األوزان.  .1

والمجاري  للعين  المخاطية  األغشية  في  التهابات   .2
التنفسية مما يجعل الطائر عرضة لإلصابة بااليكوالى 

والميكوبالزما.
ارتفاع نسبة التهابات اإلقدام وتقرحات جلد الصدر   .3

مما يهيئ اإلصابة باألمراض البكتيرية األخرى.
شعور الطيور باإلجهاد والخوف.  .4

األمونيا  نسبة  ارتفاع  حالة  في  النافق  معدل  ارتفاع   .5
أكثر من 100 جزء في المليون.

الفرشة  أن  حيث  الطاقة  استهالك  معدل  ارت��ف��اع   .6
الرطبة تكون أكثر برودة من الفرشة الجافة. 

ولكي نتمكن من حل هذه المشكلة أو تقليل تأثيراتها 

الضارة للحد الذي يمكن قبوله وال يؤثر على صحة الطيور 
واإلنسان والبيئة المحيطة، فيجب علينا اوالً التعرف على 
أنواع الغازات والروائح التي تنبعث من مشاريع الدواجن 
حتى  ذلك  على  تساعد  التي  واالسباب  تكوينها  وكيفية 

نتمكن من التعامل معها بصورة علمية صحيحيه.

أهم أنواع الغازات الضارة والروائح الكريهة المنبعثة   -
من مشاريع الدواجن:

 :)NH3( األمونيا أو النشادر  .1

غاز عديم اللون.  -

ذو رائحة حادة.  -

والمجاري  بالعين  التهابات  االمونيا  غاز  يسبب   -
لإلصابة  عرضة  يجعله  مما  للطائر  التنفسية 
والتهاب  الميكوبالزما  مثل  التنفسية  باألمراض 

الشعب الهوائية.

 :)H2S( كبريتيد الهيدروجين  .2

تلوث الهواء نتيجة انبعاث الروائح الكريهة والغازات الضارة من مشاريع الدواجن أحد أهم المشاكل ذات التأثير الكبير 
على صحة اإلنسان والطيور والبيئة المحيطة، وتنتج الروائح في مشاريع الدواجن نتيجة تحلل المواد العضوية )الزرق 
والفرشة وبقايا األعالف وغيرها( بفعل البكتيريا في ظل بيئة مناسبة مثل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وتنتقل 

الروائح عبر مراوح الشفط خارج الحظائر وتُحمل عبر الهواء إلى البيئة المحيطة.

معالجة الروائح
في مشاريع الدواجن 

د. علي بن حسني اجلاسم
ماجستير أمراض الطيور، وزارة البيئة والمياه والزراعة – المملكة العربية السعودية



48
العدد الرابع عرش

غاز عديم اللون.  -
أثقل من الهواء ولذلك تجده مركز داخل الحظائر   -

بالقربة من مستوى الطيور
-  غاز خانق ذو رائحة كريهة تشبه رائحة البيض 

الفاسد.
:)CO2( ثاني أكسيد الكربون  .3

كناتج احتراق  الكربون طبيعيا  ثاني أكسيد  ينتج   -
المواد العضوية، وناتج من عمليات التخمر.

عديم اللون والرائحة.  -
:)NO2( ثاني أكسيد النيتروجين  .4

غاز لونه بني محمر.  -
ذو رائحة نفاذة حادة.   -

غاز خانق ويسبب التسمم عند استنشاقه.  -
جدول رقم )1( أهم أنواع الغازات 

وتركيزها المسوح به في حظائر الدواجن

الحد المسموح نوع الرائحةنوع الغاز
به )جزء/مليون(

ثاني اكسيد الكربون 
)CO2(

3000بدون رائحة

)NH4( رائحة نفاذة النشادر
حادة

15

كبريتيد الهيدروجين 
)H2S(

رائحة البيض 
الفاسد

3

)CO( 50بدون رائحةأول أكسيد الكربون

آلية تكوين الغازات والروائح مبشاريع الدواجن:
تختلف درجة االنبعاث الناتجة من مشاريع الدواجن 
التالي:  النحو  على   )2 رقم  )جدول  عوامل  بحسب عدد 

نوعية نشاط المشروع وطاقته اإلنتاجية.
يتناسب معدل إنتاج الروائح طرديا مع كثافة الطيور 

داخل الحظائر.
مشاريع  يف  التجهيزات  وكفاءة  املتبعة  التربية  نظم   .1

الدواجن.
داخل  الرطوبة  زيادة  متنع  التي  اجليدة  التجهيزات 
احلظائر وحتافظ على جفاف الفرشة تلعب دور كبير 

يف تقليل معدل انبعاث الروائح من احلظائر.
كفاءة عمليات التخلص الصحي من مخلفات مشاريع   .2

الدواجن.
حالة الفرشة داخل احلظائر.  .3

تنتج الروائح في مشاريع الدواجن عن طريق التحلل 
الهوائي أو التحلل الالهوائي للمواد العضوية في الفرشة 
والحرارة  األكسجين  درج��ة  بحسب  البكتيريا  بواسطة 

والرطوبة والحموضة على النحو التالي:
الفرشة  يف  الرطوبة  نسبة  تتناسب  الرطوبة:  نسبة   -
طرديا مع النشاط البكتيري الالهوائي فكلمت زادت 
الرطوبة زاد نشاط البكتيريا الالهوائية وزادت كمية 

الروائح املنبعثة من احلظائر.
الالهوائية  البكتيريا  نشاط  تزداد  احلموضة:  درجة   -
االنبعاث من احلظائر عند درجة احلموضة  وتزداد 

.)PH<7.5( 7.5 أقل من
جدول رقم )2( أهم العوامل التي تؤثر في تكوين 

الغازات في حظائر الدواجن

العوامل المؤثرةآلية تكوين الرائحة
عدد الطيور ونوعية العلفالتنفس/ السماد

درجة الحرارة/ درجة )PH(/ تحلل السماد
نسبة الرطوبة

تطاير الروائح من 
الفرشة

معدل التهوية/ درجة الحرارة 
ودرجة )PH( للفرشة

الوسائل املختلفة للحد من انبعاث الغازات الضارة 
يف مشاريع الدواجن:

عملية إنتاج الغازات والروائح داخل مشاريع الدواجن 
هي عملية بيولوجية حيوية نتيجة التحلل المواد العضوية 
يمكن  وبالتالي ال  الدواجن  البكتيريا في فرشة  بواسطة 
منع انبعاث الغازات والروائح مطلقاً من مشاريع الدواجن، 
لكن يمكن إتباع بعض اإلجراءات لتقليل انبعاثها وجعلها 
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تنحصر داخل مشاريع الدواجن بالمعدل المناسب لصحة 
الطيور ولتفادى شكاوي المواطنين القانطين بالقرب من 

هذه المشاريع، وتتمثل هذه اإلجراءات في التالي:
تهوية  لتحسني  جيدة  تهوية  أنظمة  استخدام   .1

احلظائر.

التقنيات من أجهزة حتكم يف  يجب استخدام احدث 
بصورة  صيانتها  ويجب  الدواجن  مشاريع  يف  التهوية 
خالل  من  التهوية  أنظمة  كفاءة  من  والتأكد  دورية 
متابعة قياس نسبة الغازات داخل احلظائر عن طريق 
استخدام أجهزة قياس الغازات بحيث ال تزيد معدالتها 

عن احلدود املسموح بها على النحو التالي:
غاز األمونيا )NH3(: أقل من 20 جزء باملليون.  -

ثاني أكسيد الكربون )CO2(: أقل من 3000 جزء يف   -
املليون.

أول أكسيد الكربون )CO(: أقل من 150 جزء يف   -
املليون.

أقل من 5 جزء   :)H2S( الهيدروجني  كبريتيد  غاز   -
باملليون.

باستخدام  النيتروجينية  املركبات  نسبة  تقليل   .2
تركيبات األعاف املناسبة.

العليقة  ف��ي  ال��خ��ام  ال��ب��روت��ي��ن  نسبة  تقليل  يمكن 
الدجاج  مشاريع  في  وخاصة  أمينة  بأحماض  وتعويضها 
ودرجة  الرطوبة  نسبة  تقليل  على  ذلك  وساعد  الالحم 
الحموضة )PH( في الفرشة مع انخفاض معدل انبعاث 

االمونيا دون تأثير على معدل أوزن الطيور.
احملافظة على نظافة املشروع.  .3

يجب تنظيف ممررات املشروع باستمرار.  -
يجب جمع بقايا األعالف واملواد العضوية والسبلة   -

من املرارات وبجوار ساليوهات األعالف.
يجب تنظيف املعدات املستخدمة يف التعامل مع   -
املواد العضوية داخل املشروع )األعالف – السبلة 

وغيرها(.

البيض  وخاصة  املفقس  مخلفات  تخزين  عدم   -
النافق لفترة قبل نقلة إلى احملرقة.

التقليل من مستوى الغبار داخل احلظائر.  .4
تقليل نسبة الغبار داخل احلظائر مينع حمل الغازات 
والروائح بواسطة الغبار ومن ثم سهولة انتقالها عبر 

مراوح التهوية خارج احلظائر.
احلفظ اجليد للمواد العضوية ومكونات األعاف.  .5

يجب احلفاظ على األعالف والفرشة الغير مستخدم 
جافة  املشروع  داخل  العضوية  املواد  م  وغيرها 
باستخدام مستودعات وصوامع أو أماكن جافة )تكون 
الرطوبة بها اقل من 40%( بعيدة عن مصادر الرطوبة 

واملياه.
عضوي  سماد  إلى  وحتويلها  الفرشة  معاجلة   .6

:)Composting(
مشاريع  داخل  املنبعثة  الروائح  نسبة  تقليل  ميكن 
الدواجن  الكمبوست لزرق  الدواجن عن طريق عمل 
أن  حيث  اإلنتاجية،  الدورة  انتهاء  بعد  والفرشة 
الكمبوست  كومة  الداخلية يف  احلرارة  درجة  ارتفاع 
)130 فهرنهيت/ 54 مئوية( يؤدي إلى القضاء على 
البكتيريا الضارة املنتجة لألمونيا باإلضافة إلى أنواع 
أخرى ضارة من البكتيريا مثل السلمونيال وااليكوالي 

والكوكسيديا. 
حظائر  داخل  الفرشة  يف  الرطوبة  نسبة  تقليل   .7

الدواجن.
معاجلة تسربات مياه الشرب والتبريد يف احلظائر   -

باستمرار.
ملنع  احلظائر  وسقف  جلدران  املستمرة  الصيانة   -

تسرب مياه األمطار بداخلها أثناء فصل الشتاء.
االلتزام بكثافة الطيور يف احلظائر بحسب تعليمات   -

الشركة املنتجة للصوص.
استخدام مواد كيميائية:  -

استخدام مواد كيميائية ملعاجلة الرطوبة يف الفرشة 
وزيادة جفافها لتقليل النشاط البكتيري الالهوائي 
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مما يقلل من انبعاث االمونيا.
 :)Acidifiers( احملمضات  .1

منتجات تستخدم لتثبيت غاز االمونيا )NH3( يف 
صورة متأينة )NH4( غير غازية متكث يف الفرشة 
عن طريق تقليل درجة احلموضة إلى ما بني 7-5 
بحيث تكون بيئة غير مناسبة لنمو وتكاثر البكتيريا 

التي تنتج االمونيا.
فاعلية هذه املركبات تتراوح بني 2-5 أسابيع حتت 
يف  فعاليتها  فترة  زيادة  وميكن  الطبيعية  الظروف 

حالة رفع درجة حرارة احلظيرة وزيادة التهوية.
:)Acid salts( أماح أحماض  .2

 :)Sodium Bisulfate( ثنائي كبرتات الصوديوم  -
يتم رش ثنائي كبرتات الصوديوم على سطح الفرشة 
مباشرة قبل وصول الطيور وميكن استخدامه قبل 
مسالخ  يف  بالكتيريا  الذبائح  تلوث  لتقليل  الذبح 

الدواجن.
كبريتات األلومنيوم )1(:   -

تتحد كبريتات األلومنيوم مع املاء املوجود بالفرشة 
وتساعد يف جتفيف الفرشة، كما تتحد مع الفسفور 
املوجود يف الفرشة وجتعله غير ذائب وبالتالي فانه 
لها فائدة بيئية وخاصة يف حال استخدام الفرشة 

يف تسميد األراضي.
:)Sulphoric acid clay( طفلة حامض الكبريت  -

استعماله  يسهل  حبيبات  شكل  على  قوي  حامض 
بأمان وال يحتاج ماء لكي ينشط.

يتحد مع االمونيا وميتص الرطوبة من الفرشة.
يتم وضعة على الفرشة قبل وصول الطيور.

مواد تتشبع باملاء  .3
:)Aluminum silicate( 1ت األملنيومwwسيليكا  -

تتميز سيليكات األملونيوم بقدرة كبيرة على 
امتصاص الرطوبة وتثبيط االمونيا )متتص 

حوالي50 % من حجمها(.

توضع مبعدل 20% من حجم الفرشة عند استقبال 
الصوص. 

تنثر حول املشارب، املعالف واألماكن الرطبة 
والبياضات. 

بكتيريا  .4

بعض أنواع البكتيريا تستخدم لهذا الغرض ويكون 
عملها من خالل التنافس مع البكتيريا الضارة يف 
استهالك حامض اليوريك ومتنع حتوله إلى أمونيا.

استخدام جدران الرياح.  .8

تستخدم جدران الريح كحل للتحكم وتقليل الرائحة 
والغبار من حظائر الدجاج املهواة، وقد مت الترويج 
الطرق  من  قليل  عدد  من  واحدة  باعتبارها  لها 
الرائحة  تشتت  لتحسني  التكلفة  من حيث  الفعالة 
من  تعزز  احلواجز  هذه  الروائح  آثار  من  واحلد 
الهواء  رائحة  توجيه  طريق  عن  الروائح  تشتت 
إلى حتسني ظروف  يؤدي  الرياح مما  إلى  صعودا 
الروائح  مستوى  تخفيف  إلى  يؤدي  مما  اخللط 
)صورة  القريبة.  السكنية  املناطق  على  وتأثيرها 
عدة  بعد  على  الريح  جدران  إنشاء  ويتم   .)1 رقم 

أمتار من منافذ مراوح التهوية )صورة رقم 2(.

املراجع:
1. Bottcher, R.W., Munilla, R.D., Baughman, G.R.& 

Keener, K.M., (2000a). “Designs for Windbreak 
Walls and Odour Emissions from Tunnel Ventilated 
Buildings”, NC State University, U.S.A

2. Eugene McGaha, Chaim Kolominskas, Kelsey Bawden 
and Robin Ormerod (2002).Strategies to reduce odour 
emissions from meat chicken farms. Proceedings of 
Poultry Information Exchange.

3. Glenda Briggs, Agricultural Environmental Officer, 
Tocal (2004). Odour management options for meat 
chicken farms. www.agric.nsw.gov.au



52
العدد الرابع عرش

أهم أعراض إصابة الطيور باحلشرات:
تعتمد نوع األعراض التي تظهر على الطيور املصابة 
باحلشرات بحسب نوع احلشرة، وحيث توجد العديد من 
فيمكن   )1 رقم  )ج��دول  الدواجن  مشاريع  احلشرات يف 
مالحظة العديد من األعراض املرضية على الطيور والتي 

تتضمن التالي:
حركة  نتيجة  بالراحة  االحساس  وعدم  الطيور  قلق   -

احلشرات على جسم الطائر.

حكة يف اجللد، مع وجود بقع عارية يف جلد الطائر   -
املصاب.

وجود العديد من اخلدوش واجلروح على جلد الطائر   -
فقدان الوزن وإسهال.  -

أعراض عصبية تشبه الشلل يف األقدام.  -
تورم الساقني مع وجود قشور على الساقني.   -

انحناء يف الوقوف مع انتفاش الريش.  -
انخفاض انتاج البيض، وانخفاض معدل اخلصوبة.  -

اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات
 في مشاريع الدواجن

تعتبر اآلفات الحشرية مثل الذباب والخنافس، والعث والبق مصدر قلق كبير لمشاريع الدواجن التجارية لما تسببه 
من خسائر اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة لتلك المشاريع نتيجة قيام تلك الحشرات بنقل العديد من مسببات 

األمراض للطيور، كما تعتبر تلك الحشرات مصدر إزعاج للسكان القانطين بالقرب من مشاريع الدواجن. 
 وحيث تمثل مشاريع الدواجن وما تحتويه من كثافة عالية من الطيور وما ينتج عنها من مخلفات بيئة صالحة 
لتكاثر الذباب والخنافس المرتبطة بتراكمات القمامة في مشاريع الدواجن، وأنه من المستحيل القضاء التام على تلك 
اآلفات في مشاريع الدواجن، فيجب أن تقوم مشاريع الدواجن بتضمين برامج األمن الحيوي برامج مكافحة متكاملة 
لتلك اآلفات بحيث تستخدم كل الوسائل واالستراتيجيات المتاحة لتحقيق مستوى مقبول من نشاط اآلفات، ويكون 

ذلك بطريقة اقتصادية ومحافظة على البيئة.

د. أمين سامي أمني
استاذ مساعد ميكروبيولوجي، املركز القومي للبحوث، مصر
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جدول رقم )1( أهم الحشرات التي تتواجد في مشاريع الدواجن
BeetlesFlyLiceMite

Litter 
Beetles, 
(Alphitobius 
Diaperinus)

House Fly 
(Musca 
domestica)

Chicken 
Body 
Louse

Northern 
Fowl Mite

hide beetle, 
(Dermestes 
maculatus)

Little House 
Fly (Fannia 
canicularis)

Chicken 
Head 
Louse

Scaly-leg 
Mite

Black Garbage 
Fly (Hydrotaea 
aenescens)

Chicken 
Feather 
Louse

Chicken 
(Red) 
Mites

Small Dung Fly 
(Sphaerocerid)

Depluming 
Mite

الذباب:
يوجد العديد من أنواع الذباب يف مشاريع الدواجن، 
وعلى الرغم من أن الذباب ليس له أثر مباشر على اإلنتاج، 
إال أنه يعد مصدر قلق ملنتجي الدواجن ألنه يسبب مشاكل 
من  بالقرب  القانطني  للسكان  العامة  بالصحة  متعلقة 
مشاريع الدواجن والذي بدورهم ميكن أن يقوموا بتقدمي 
شكاوي واتخاذ إجراءات قانونية ضد مشاريع الدواجن، 

ومن أهم أنواع الذباب يف مشاريع الدواجن:
 House Fly, Musca( ال��ع��ادي��ة  امل���ن���زل  ذب���اب���ة   .1

.)domestica

 Little House Fly, Fannia( ذبابة املنزل الصغيرة  .2
)canicularis

 Black Garbage Fly,( ال��س��وداء  القمامة  ذب��اب��ة   .3
)Hydrotaea aenescens

 Small Dung Fly,( ال��ص��غ��ي��رة  ال��س��م��اد  ذب��اب��ة   .4
)Sphaerocerid

 .)House Fly, Musca domestica( ذبابة املنزل

الرئيسية  اآلف��ات  أن��واع  أه��م  من  املنزل  ذبابة  تعد 
املرتبطة بسماد الدواجن، وخصوصا يف مشاريع الدجاج 
البياض التي يتم تربية الدجاج يف األقفاص نتيجة توفر 
العام  البيئية املناسبة لتكاثر الذباب على مدار  الظروف 
بسبب تراكم السماد على املدى الطويل ومناسبة درجات 

احلرارة داخل احلظائر.
من   100 م��ن  أكثر  تنقل  أن  املنزلية  للذبابة  ميكن 
ذلك  يف  مبا  واحل��ي��وان��ات،  لإلنسان  األم��راض  مسببات 
البروتوزوا، البكتيريا والفيروسات والركيتسيا والفطريات 
للدودة  الوسيط  العائل  املنزل  تعتبر ذبابة  والديدان، كما 
الشريطية، ويحمل الذباب بيض دودة االسكارس وغيرها 
من الديدان اخليطية ميكانيكا على أقدامهم من السماد 
وق��د مت عزل  كذلك  وامل���اء،  واألع���الف،  احلظائر،  إل��ى 
فيروس أنفلونزا الطيور من الذباب املنزلي املتواجد حول 

مشاريع الدواجن مبسافة حوالي )3( كم.
)Darkling beetle( اخلنفساء السوداء

القمامة(  أو  ال��ف��رش��ة  )خنفساء  ب��اس��م  أي��ًض��ا  وت��ع��رف 
العلمي  وأسمها   Litter Beetles, lesser mealworm

.)Alphitobius Diaperinus(
بني  أو  أس��ود  لونها  يكون  البالغة  اخلنفساء  حشرة 
حجم  ويبلغ  س��م،   )0.6( ح��وال��ي  طولها  ويصل  غ��ام��ق، 

اليرقة حوالي )2( سم.
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والرطبة  احلارة  البيئات  يف  القمامة  خنافس  تتكاثر 
والطيور  وأعشاش القوارض  وتسكن الكهوف،  الطبيعية 
وتستعمر بسهولة املنشآت الزراعية ذات املصادر الغذائية 
أسفل  املظلمة  األم��اك��ن  ويف  الدافئة  واألج���واء  الوفيرة 
أو أسفل األعالف وأكياس األعالف يف  الرطبة  الفرشة 
الرطبة  األماكن  يف  وكذلك  العلف،  تخزين  مستودعات 
بالقرب من السقايات واملعالف داخل احلظائر يف مشاريع 

الدواجن. 
على  القمامة  خنافس  تتغذي  ال��دواج��ن  حظائر  يف 
مجموعة واسعة من املواد مبا يف ذلك الفرشة، وفضالت 
على  تتغذي  وكذلك  النافقة،  والريش والطيور  الطيور، 

بيض ويرقات احلشرات األخرى.
أنثى خنفساء القمامة البالغة تضع يف العادة من 500–
تصل  قد  التي  حياتها  فترة  العام، خالل  بيضة يف   800
مخازن  الفضالت،  القمامة،  يف  البيض  تضع  سنة.  الى 
احلبوب أو الشقوق يف الهياكل، وتظهر اليرقات يف غضون 
أسبوع وتستغرق من 400-1000 يوم لتصل ملرحلة النضج 
وهذا يتوقف على الظروف اجلوية وتوفر املواد الغذائية. 
تنمو اليرقة جيدا يف الرطوبة العالية وتكون نشطة جدا 
للخطر، وتنشط  تتعرض  ومتحركة وحتفر سريعا عندما 

اليرقات واحلشرات البالغة ليال. 
تربية  ومنشآت  العازلة  تأكل امل��واد  اليرقة  تسبب 
التشرنق املناسبة،  م��واض��ع  ع��ن  بحثها  أث��ن��اء  ال��دواج��ن 
األلياف  مثل  العازلة  امل��واد  األخشاب،  مضغ  طريق  عن 

الزجاجية والبوليسترين.
بسبب  خاصة  للمزارعني  مكلفا  يكون  الدمار  هذا   
زيادة تكاليف الطاقة املستخدمة يف التدفئة نتيجة تأكل 

املواد العازلة.
 تستهلك اخلنفساء كميات كبيرة من العلف إذا كانت 

كمياتها كبيرة يف املشروع.
للعديد من  ناقل ميكانيكي  السوداء  تعتبر اخلنفساء 
يف  احلشرات  من  كغيرها  للدواجن  األم��راض  مسببات 

مشريع الدواجن )جدول رقم 2(. 

Lice /القمل
نتيجة حركته على جسم الطائر يسبب فقدان الشهية 

وانخفاض وزن الطيور املصابة، وزيادة القابلية لإلصابة  
قمل الطيور صغير احلجم حيث يصل حجمه إلى )0.3( 

سم.
يحدث القمل إزعاج للطيور باألمراض، وانخفاض يف 

إنتاج البيض.
على  الرش  أو  التغطيس  بواسطة  الطيور  عالج  يتم 

جسم الطائر.
يفضل الرش يف الظالم حتى ال يحدث إزعاج للطيور.
يجب تقسيم كمية العالج على مرحلتني للحفاظ على 

أكبر كمية من العالج على جسم الطائر.
العث

يوجد أكثر من نوع من أنواع العثة )Mite( يف مشاريع 
ال��دج��اج  يف  وخ��اص��ة  كبيرة  خسائر  وتسبب  ال��دواج��ن 
البياض، وتنقل العديد من مسببات األمراض للطيور مثل 

النيوكاسل، والساملونيال واإليكوالي، والباستيرال.
Poultry Mite (Red Mite) العث األحمر

لونها رمادية وعندما متتلئي بالدم فإنها تتحول إلى 
اللون األحمر.

يتميز بأن له ثمانية أرجل ويزحف على الدجاج ليال 
ليتغذى على دم الدجاج.

توجد يف الشقوق الصغيرة، أو يف أعشاش الطيور.
ميكن لها أن تعيش حوالي سنة كاملة دون أن تتغذى 

على الدجاج.
يف الطقس احلار ميكن ألنثى واحدة أن تضع ما يصل 

إلى 120.000 بيضة. 
مرض  حتمل  أن  الصغيرة  احل��ش��رات  ل��ه��ذه  ميكن 

النيوكاسل، كوليرا الطيور، وجدري الطيور.
يفضل مكافحتها يف أماكن تواجده وليس على الطيور.

)Scaly leg mite( عثة الساق املتقشرة
املتواجدة  القشور  حتت  حتفر  املتقشرة  الساق  عثة 

على ساق الدجاج.
تنتشر ببطء جدا بني الطيور.
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سقوط  حت��دث  خطير،  بشكل  الساقني  تأثرت  إذا   
القشور ويكون حتتها ملتهب ونزيف دموي.

املبكر إلصابة  الكشف  من خالل  يتم  العثة  مكافحة 
لعينة من  ال��دوري  الفحص  ذلك عن طريق  ويتم  الطيور 
الطيور ال تقل عن )10( طيور من كل صف من صفوف 
أقفاص الطيور كل أسبوع، ويتم فحص الطيور يف منطقة 
فتحة املجمع وريش األجنحة حتت ضوء ساطع للتأكد من 

خلوها من العثة.

)Bed bug (Cimex lectularius /البق

تستطيع  ال  الشكل  بيضاوية  احلجم،  صغيرة  حشرة 
الطيران )بدون أجنحة( وهي تتغذى على الدماء، ومقاومة 
 )malathion, diazinon and( مثل  احلشرية  املبيدات 
pyrethroids مما مينحها مقاومة كبيرة وقدرة عالية يف 

معاودة االنتشار يف مشاريع الدواجن وخاصة يف منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا.

أم��ات  م��ش��اري��ع  يف  الطفيليات  أخ��ط��ر  م��ن  وتعتبر 
سقوط  الشديدة  االصابة  ح��االت  يف  وتسبب  ال��دواج��ن 
ريش الطيور، حكة يف فتحة املجمع، تقرحات يف منطقتي 
الصدر واألرجل، انخفاض معدل الوزن وزيادة يف استهالك 

العلف.

جدول رقم )2( 
أهم مسببات األمراض التي تنقلها الحشرات في مشاريع الدواجن

الطفيلياتالبكتيرياالفيروسات

الخنفساء 
السوداء

الماريك.
الجمبورو.
النيوكاسل.

انفلونزا الطيور.
جدري الطيور

السالمونيال.
العطيفة الصائمية.

 Campylobacter
jejuni

 االشريكية قولونية.
Escherichia coli

المكورة العنقودية
 Staphylococcus

aureus

الكوكسيديا.
الديدان 

الشريطية.
الديدان 

الخيطية.

عث 
الطيور*

Eastern, 
Western, 
and 
Venezuelan 
equine 
encephalitis 
viruses, 
fowl 
poxvirus

Salmonella 
Enteritidis, 
Pasteurella 
multocida, 
Coxiella burnetii, 
and Borrelia 
anserina 

*نقل العدوى 
تجريبًيا.

بطريقة Salmonella انفلونزا الطيور.الذباب
ميكانيكية

املكافحة:
مشاريع  يف  اآلف����ات  ملكافحة  وس��ائ��ل  ع���دد  ت��وج��د 
املتكاملة  باإلدارة  الطرق مجتمعة  الدواجن، وتعرف هذه 

ملكافحة اآلفات:
والتي تهدف إلى حتقيق التالي:

املراقبة املستمرة لآلفات.  .1
املكافحة  املناسبة وعوامل  اإلدارة  أساليب  استخدام   .2

البيولوجية لقمع اآلفات.
الوقت  يف  احلشرية  للمبيدات  األمثل  االستخدام   .3

واملكان املناسب
جتنب االستخدام الغير ضروري للمبيدات يف مشاريع   .4

الدواجن.
 )4( على  لآلفات  املتكاملة  املكافحة  برامج  تشمل   

عناصر رئيسية وهي:
تطبيق برامج أمن وقائي جيدة )التنظيف والتطهير(.  .1

إدارة جيدة للسماد وضبط الرطوبة.  .2
احلشرية  املبيدات  باستخدام  الكيمائية  املكافحة   .3

املناسبة.
املكافحة امليكانيكية.  .4

املكافحة البيولوجية لآلفات.  .5
ويف هذه املقالة سوف يتم التركيز على إدارة السماد 
رقم  )ج���دول  مبسط  ع��رض  م��ع  امليكانيكية  واملكافحة 
ميكن  التي  احلشرية  املبيدات  أن���واع  أله��م  يحتوي   )3
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استخدامها يف مشاريع الدواجن ملكافحة اآلفات.
يف  تعتمد  ال��دواج��ن  م��ش��اري��ع  يف  اآلف���ات  مكافحة 
األساس على اإلدارة اجليدة للسماد مع التنظيف والتطهير 
للحظائر فاحملافظة على السماد جاف أو تقليل محتواه 
من الرطوبة إلى 50% أو أقل يساهم بشكل كبير يف تكوين 

بيئة غير مالئمة لآلفات لوضع البيض ومنو اليرقات.
وتوجد أسباب كثيرة الرتفاع نسبة الرطوبة يف السماد 
والتهوية  املياه،  خطوط  يف  تسريب  ح��دوث  أهمها  ومن 
الغير جيدة للحظائر، أو حدوث تسريب للمياه من خارج 

احلظائر إلى داخل احلظائر.
وميكن التحكم يف درجة الرطوبة يف السماد من خالل 

اتباع التالي:
يمكن أن يتم ذلك على نحو فعال عن طريق المرور   -
المناطق  ع��ن  والبحث  يومياً،  السماد  حفرة  على 

الرطبة في السماد.
إصالح التسربات في شبكات المياه.  -

توفير التهوية المناسبة داخل الحظائر.  -
توفير مراوح إضافية لمجرى تجميع السبلة.  -

عمل السماد داخل الحظائر.  -

املكافحة امليكانيكية لآلفات يف مشاريع الدواجن تركز 
يف األساس على املصائد املختلفة للحشرات بأنواعها مثل 
باإلضافة  والتي  الصفراء  اللزق  كورقة  الذباب  مصائد 
على  مؤشر  تعطي  فإنها  بالذباب  االم��س��اك  يف  لعملها 
معدل تواجد الذباب يف احلظائر، وكذلك بعض املصائد 

التي ميكن وضعها خارج احلظائر. 
نصائح عامة:

الصيانة املستمرة حلظائر ومنشآت مشاريع الدواجن.  -
يجب مراعاة عدم استخدام المطهرات مع المبيدات   -
الحشرية في ذات الوقت حتى ال يحدث تداخل بينها 

ويفقد كل منهما فاعليته.
يجب استخدام المبيدات بصورة دورية حتى ال تحدث   -

مقاومة من اآلفات للمبيدات الحشرية.
املصادر:

1. John B. Campbell (2006). A guide for managing poultry 
insects Neb Guide. University of Nebraska, G954. A guide for 
managing poultry insects

2. Phillip E. Kaufman and Donald A. Rutz (2000). Pest 
Management Recommendations for Poultry. A Cornell and 
Penn State Cooperative Extension publication.

3. Willowbranchfarm (2012) Mites & Lice! Treatment and 
Prevention. http://www.backyardchickens.com/a/mites-lice-
treatment-and-prevention

جدول رقم )3( وسائل المكافحة الكيميائية لآلفات في مشاريع الدواجن
Bird treatmentBaitManurePremisesSpace spray

 Dust boxesBird spray

Methomyl
Boric acid

Cyromazine
Tetrachlorvinphos
Dimethoate
Malathion

Permethrin
Resmethrin
Deltamethrin
Cyfluthrin
Dimethoate
Malathion

Permethrin
Synergized 
pyrethrins

Flies 

Tetrachlorvinphos 
Permethrin
Carbaryl
Pyrethrins

Permethrin
Malathion
Carbaryl
Pyrethrins

Permethrin
Malathion
Carbaryl
Pyrethrins
Tetrachlorvinphos

Permethrin
Malathion
Carbaryl
Pyrethrins
Tetrachlorvinphos

Mites and 
Lice

Carbaryl
Boric acid

Tetrachlorvinphos
Carbaryl

Cyfluthrin
Tetrachlorvinphos
Carbaryl

Darkling 
Beetles
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البحث األول 
تأثير تحضين بيض التفريخ قبل تخزينه علي نسبة الفقس وجودة 
الكتاكيت  في  الدرقية  الغدة  هرمونات  ومستويات  الفاقسة  الكتاكيت 

حديثة الفقس في أمهات دجاج إنشاص صغيرة السن 
املصدر

Ebeid, T. A., F. A.Twfeek, M. H. Assar, A. M. Bealish and 
Ragaa E. Abd El-Karim (2016). effect of pre-storage incubation 
on hatchability, chick quality and thyroid hormones in newly-
hatched chicks in young Egyptian local breeder chickens. 
Egyptian Poultry Science, 36: 1049-1059.

في  ملحوظ  انخفاض  إلي  أي��ام   7 من  ألكثر  البيض  تخزين  ي��ؤدي 
ومنها  لتحسينها  حلول  إليجاد  األبحاث  اتجهت  ولذلك  الفقس  نسبة 
طبقة  تكون  يكتمل  بحيث  تخزينه  قبل  التفريخ  بيض  )تحضين(  تدفئة 
لذلك يهدف  لفترات طويلة،  التخزين  الهيبوبالست في األجنة فتتحمل 
هذا البحث إلي دراسة تأثير تدفئة )تحضين( بيض التفريخ قبل تخزينه 
علي نسبة الفقس وجودة الكتاكيت الفاقسة ومستويات هرمونات الغدة 
الفقس في الدجاج المحلي. استخدم في  الكتاكيت حديثة  الدرقية في 
 25 عمر  انشاص  دجاج  قطيع  من  بيضة مخصبة   4000 الدراسة  هذه 
أسبوع، تم تقسيم البيض في تصميم عاملي تام العشوائية )2 × 4( بحيث 
كان هناك فترتين لتخزين البيض )4، 10 أيام( وأربع فترات تدفئة البيض 
)0، 4، 6، 8 ساعات علي 37.5 °م(. أظهرت النتائج أن نسبة الفقد في 
وزن البيضة أثناء التخزين تزداد معنوياً بزيادة فترة التخزين، لم يوجد 
تأثير معنوي للتداخل بين فترة التخزين وتدفئة بيض التفريخ قبل تخزينه 
علي نسبة الفقد في وزن البيضة أثناء فترة التخزين وأثناء فترة التفريخ 
تدفئة  من  لكل  معنوي  تأثير  يوجد  لم  للتجربة،  اإلجمالية  الفترة  وأثناء 
البيض  وتدفئة  التخزين  فترة  بين  التداخل  وكذلك  تخزينه  قبل  البيض 
قبل تخزينه علي نسبة الخصوبة ومعدالت النفوق الجنيني، هناك تأثير 
معنوي لتدفئة البيض قبل تخزينه علي نسبة الفقس، وفيما يخص تأثير 
التداخل بين فترة التخزين وتدفئة البيض قبل تخزينه علي نسبة الفقس 
فلقد وجد أن تدفئة البيض لمدة 6 أو 8 ساعات قبل تخزينه لمدة 10 أيام 
قد كان مفيداً لنسبة الفقس بالمقارنة بالبيض الذي لم يتم تحضينه قبل 
التخزين، أدي تدفئة البيض لمدة 6 أو 8 ساعات قبل تخزينه إلي تحسن 
بالمقارنة  الرتبة »ب«  الرتبة »أ« وانخفضت  الكتاكيت حيث زادت  جودة 
بالكنترول، ومن المثير لالهتمام فلقد أدي تدفئة بيض التفريخ لمدة 6 
أو 8 ساعات قبل تخزينه إلي زيادة مستوي هرمونات الغدة الدرقية في 
بالزما الكتاكيت حديثة الفقس بالمقارنة بالكنترول، وعند تخزين بيض 
التفريخ لمدة 10 أيام فلقد كان لتدفئة )تحضين( البيض قبل تخزينه أثر 
إيجابي ومعنوي علي نشاط الغدة الدرقية في الكتاكيت حديثة الفقس. 
قبل  التفريخ  بيض  )تحضين(  تدفئة  أن  إلي  الدراسة  هذه  من  نخلص 
تخزينه يحسن من كل من نتائج الفقس وجودة الكتاكيت الفاقسة ويرفع 
مستويات هرمونات الغدة الدرقية في الكتاكيت حديثة الفقس؛ أي أنه 
تدفئة )تحضين( بيض  تقنية  باستخدام  الفوائد  العديد من  يمكن جني 

التفريخ قبل تخزينه خاصة إذا كان من المتوقع تخزينه لفترة طويلة.

 البحث الثاني 
تأثير األحماض األمينية متفرعة السلسلة علي أداء دجاج التسمين 

عند تعرضه للسموم الفطرية  

املصدر
Chen, X., Q. Zhang and T. J. Applegate (2016). Impact of 

dietary branched chain amino acids concentration on broiler 
chicks during aflatoxicosis. Poultry Science 95: 1281-1289.

الليوسين  م��ن  ك��ل  السلسلة  متفرعة  األمينية  األح��م��اض  تضم 
واأليزوليوسين والفالين، تلعب األحماض األمينية متفرعة السلسلة دوراً 
هاماً في معدالت استهالك الغذاء والمناعة وحالة األرجل والريش ولهذا 
يجب اإلهتمام بها في عالئق الدواجن، وتعد السموم الفطرية )وبخاصة 
وصحة  إنتاجية  علي  تأثيراً  السموم  أن��واع  أشد  من  األفالتوكسينات( 
تأثير  دراس��ة  بهدف  األن  أيدينا  بين  التي  الدراسة  عمل  تم  الدواجن، 
التسمين  إلي عالئق دجاج  السلسلة  إضافة األحماض األمينية متفرعة 
علي معدالت النمو ومعدالت هضم العناصر الغذائية والتعبير الجيني لل� 
mTOR في دجاج التسمين عند تعرضه للسموم الفطرية )األفالتوكسن 

AFB1(، تم عمل 6 عالئق تجريبية تم استخدامها في تجربة عاملية 3 × 
2 بحيث تم استخدام 3 تركيزات من األحماض األمينية متفرعة السلسلة 
)هي 1.16 و1.٩4 و2.73%( وتركيزين من السموم الفطرية )هي صفر 
تم استخدام كل عليقة تجريبية في 8 مكررات  و1.5 ملليجرام/كجم(، 
)يشتمل القفص الواحد علي 6 طيور تسمين( من عمر 6 – 20 يوم، أدت 
السموم الفطرية إلي انخفاض معدالت التحويل الغذائي لطيور التسمين 
وانخفاض وزن لحم الصدر ووزن الجسم المكتسب، لقد عملت األحماض 
األمينية متفرعة السلسلة علي تحسن كل قياسات األداء في الطيور فيما 
عدا وزن لحم الصدر، كذلك حسنت األحماض األمينية متفرعة السلسلة 
التركيب  يتأثر  لم  األمينية،  واألح��م��اض  البروتين  هضم  معدالت  من 
األحماض  أن  إال  الفطرية  بالسموم  للصائم  )الهستولوجي(  التشريحي 
يتأثر  لم  به،  الخمالت  ارتفاع  من  زادت  قد  السلسلة  متفرعة  األمينية 
التجريبية  بالمعامالت  والصائم  الكبد  في   mTOR لل�  الجيني  التعبير 
المستخدمة، لم يوجد تداخل معنوي بين تلوث العليقة بالسموم الفطرية 
واألحماض األمينية متفرعة السلسلة في كل القياسات محل الدراسة، 
بالسموم  التسمين  تلوث عالئق دجاج  أن  إلي  الدراسة  نخلص من هذه 
دجاج  في  الصدر  عضالت  ووزن  النمو  آداء  معدالت  يخفض  الفطرية 
السلسلة بمستويات  التسمين وأن استخدام األحماض األمينية متفرعة 
مرتفعة من شأنه أن يحسن معدالت آداء النمو إال أن هذا التحسن يكون 

غير مرتبط بالتلوث بالسموم الفطرية.

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

القارئ العربي بما يدور في أذهان العلماء والرواد ويشغل بالهم. 

من ثمرات البحث العلمي.. إعداد: أ. د. طارق أمين عبيد
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Effect of pre-storage incubation on hatchability, 
chick quality and thyroid hormones in newly-
hatched chicks in young Egyptian local breeder 
chickens

Ebeid, T. A., F. A.Twfeek, M. H. Assar, A. M. Bealish 
and Ragaa E. Abd El-Karim

Egyptian Poultry Science, 36: 1049-1059.

The objective of the present study was to examine 
the effects of pre-storage heating and storage time 
on egg weight loss, hatchability, chick quality and 
thyroid hormones in the newly-hatched chicks in 
young Egyptian local breeder chickens. A total of 
4,000 fertile eggs were obtained from chicken breeder 
flock (Egyptian local cross, Inshas) at 25 wk old. Eggs 
were randomly distributed in a completely randomized 
experimental design in a 2 × 4 factorial design, with 2 
storage periods (4 or 10 d) and 4 pre-storage heating 
durations (0, 4, 6 or 8 h at 37.5 °C). The obtained 
results showed that, egg weight loss percentage during 
storage was increased gradually with storage time was 
increased. No significant interaction between storage 
duration and pre-storage heating was observed for 
egg weight loss percentage during storage, during 
incubation and during the whole experimental period 
(storage + incubation). Pre-storage heating and its 
interaction with storage time had no significant effect 
on apparent fertility and embryonic mortality. Pre-
storage heating had a significant effect on hatchability. 
Regarding to pre-storage heating × egg storage 
interaction, when eggs were stored for 10 days, the 
pre-storage heating of 6 or 8 h had a beneficial effect 
on hatchability when compared to the non-heated 
control eggs. Pre-storage incubation for 6 or 8 hours 
elevated significantly the grade a chicks and reduced 
the grade B chicks in comparison with non-heated 
controls. Interestingly, pre-storage heating elevated 
significantly plasma triiodothyronine (T3) and 
thyroxine (T4) concentrations in the newly-hatched 
chicks in comparison with non-heated controls. Within 
eggs stored for 10 d, pre-storage heating for 6 or 8 
hours had a significant positive effect on plasma T3 
and T4 concentrations in the newly-hatched chicks 
(interaction P ≤ 0.05). It could be concluded that 
pre-storage heating enhanced the hatching results, 
improved chick quality, and elevated the thyroid 
hormones in the newly hatched chicks. Hence, several 
benefits might be gained by pre-storage heating when 
fertilized eggs will be stored for long periods.

Impact of dietary branched chain amino 
acids concentration on broiler chicks during 
aflatoxicosis

Chen, X.,Q. Zhang and T. J. Applegate

2016 Poultry Science 95: 1281-1289.

A 20-day trial was conducted to determine the effects 
of dietary branched-chain amino acids (BCAA) 
on performance, nutrient digestibility, and gene 
expression of the mTOR pathway in broiler chicks 
when exposed to aflatoxin B1 (AFB1). The 6 dietary 
treatments were arranged in a 2 × 3 factorial with 3 
BCAA concentrations (1.16, 1.94, and 2.73%) with or 
without 1.5 mg/kg AFB1 (1.77 mg/kg analyzed). Each 
diet was fed to 8 replicate cages (6 chicks per cage) 
from 6 to 20 d of age. Exposure to AFB1 significantly 
reduced gain:feed ratio and breast muscle weight (P < 
0.05), and tended to decrease cumulative BW gain (P 
= 0.087), while increasing dietary BCAA improved all 
performance measures (P ≤ 0.0002), except relative 
breast muscle weight. Apparent ileal digestibility of N 
and 9 amino acids were increased by AFB1 (P ≤ 0.05), 
but were reduced by higher dietary BCAA (P ≤ 0.023). 
Jejunum histology was not affected by AFB1, while 
higher dietary BCAA tended to increase villus height 
(P = 0.08). Additionally, the gene expression of mTOR 
pathway (mTOR, 4EBP1, and S6K1) from liver and 
jejunum were not affected by dietary treatments, while 
muscle expression of S6K1 tended to be increased by 
AFB1 (P = 0.07). No significant interaction between 
AFB1 and dietary BCAA were observed for any 
measures in the current study. Results from this 
study suggested that feed AFB1 contamination can 
significantly reduce growth performance and breast 
muscle growth in broiler chicks at 20 d. Higher 
BCAA supply may have beneficial impact on bird 
performance, but this effect is independent of AFB1 
exposure.

Main topics - Scientific research
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of ammonia gas and improve the quality of litter 
inside the poultry houses include:

· Use of chemicals such as Superphosphate, 
Ferrous sulfate, Sodium Bisulfate and 
Aluminum sulfate

· Add enzymes to ration such as Yucca 
Schidigera to improve the quality of litters.

· Use gas sorbents such as Zeolite or 
Clinoptilolite

6. Importance of immunity for poultry.
Dr. Wafaa M. Tebin
In this article, the author briefly talks about immunity 
in poultry and factors that causes immune-
potentiation or immune-suppression.
The most important immune-suppressive factors 
include:
· Bird general health and good immunization 

programs.
· Appropriate environment in terms of air quality, 

water and food.
· Genetically resistant birds.
· Establishing  poultry farms in areas free from 

disease and away from pollution.
The most important immunosuppressive factors 
include:
· Inappropriate environmental conditions such as 

high temperatures, humidity, etc.
· Immunosuppressive agents such as Gumboro, 

Marek, leukosis, or severe pathogens or new 
strains of such pathogens.

· Decrease level of maternal immunity.
· Lack of food and salts and vitamins.
· Fungal toxins, as well as long term of antibiotics 

treatment.

7. Feed  restriction in broiler parent flocks
Eng. Gada Z. Eid
     Feed restriction in poultry usually practiced in 
parent flocks, as leaving birds to eat ad libitum 
causes many problems such as decrease in 
egg production by 40% in laying hens and legs 
deformities of cockers with decline in fertility. 
There are two kinds of feed restrictions:
· Qualitative: It depends on provision of ration 

with low content of protein or other important 
nutrients which will reduce growth rates while 
maintaining health of birds in good condition, 

the most important drawback of this kind of feed 
restriction is the lack of homogeneity of the flock.

· Quantitative : It depends on providing specific 
quantities of ration daily or day after day.

Attention should be paid to ensure that birds are well 
distributed during eating and there is no cases of 
crop impaction.

8. Management of odors in poultry farms.
Dr. Ali H. Al-Jassem
In this article, the author mentioned the best 
practices in to reduce and management bad odor 
emitted from poultry farms which includes the 
followings: 
Using good ventilation systems to improve ventilation 
and reduce humidity in the bedding inside the poultry 
barns.
Using appropriate feed ration formulation to reduce 
the nitrogen compounds excreted in litter.
Maintaining  the project clean and reduce dust level 
inside the barns.
Good storing of organic components and feed 
ingredients inside feed stores.
Good management of poultry litter and composting it 
into organic fertilizers

9. Integrated pest management in poultry farms
Dr. Ayman Samy Amyeen 
Poultry farms are threatened by different pests such 
as House Fly ( Musca domestica), Darkling beetle, 
Lice, Mite and Bed bug (Cimex lectularius ). These 
pests can transport many diseases to birds as well 
as cause production losses and farm infrastructures 
destruction as well.
In this article, the author briefly mentioned the 
important points which should be considered when 
dealing with poultry pests in  poultry farms.
Management of poultry pest must be conducted 
in an integrated mechanism which include (5) key 
elements:
1. Implementing good biosecurity security 

programs (cleaning and disinfection).
2. Good manure management and moisture 

control.
3. Chemical control using appropriate pesticides.
4. Mechanical control of pests.
5. Biological control of pests.
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1. Effect of Heat stress on poultry economics.
Eng. Ashraf A.Khalil
In this article the author reviews in some detail the 
mechanism of heat stress and its impact on birds. 
Birds can get rid of excess heat through different 
mechanisms including, Radiation, Convection, 
conduction and Evaporation (panting).
There are different ways to deal with heat stress in 
different poultry farms either closed or semi-closed 
houses.
Provide sufficient ventilation and adequate air speed 
for birds.
Control the relative humidity inside the barn.
Adjust birds density according to age and temperature 
inside the house.
Use technological equipment in poultry houses to 
reduce human factor and interventions should be 
done only in cases of necessity and emergency.
Maintenance of ventilators, fans, pad coolers and 
alarms regularly.

2. The latest techniques in controlling of poultry 
epidemics?

Dr. Hany M. Sheta
In this article the author discussed three modern 
methods for poultry epidemics control at three phases 
before, during and after the epidemic.
An early warning system named Be Seen, Be Safe 
depending on cellular phones, tablets and GPS 
systems (devices) is used to create a Geo-fencing 
around poultry farms to trace all visitors of the farm 
achieving efficient traffic control during an outbreak to 
prevent transmission of the disease.
Rapid response for outbreak need mass killing of large 
amount of birds inside poultry farm to provide efficient 
containment of the disease. It can be achieved using 
water based foam which considered a fast, efficient 
and human way for mass disposal of birds in an 
outbreak.
Using modern disinfectant such as NANOSILVERAL, 
with its wide-spectrum and very favorable affectivity on 
various pathogens as well as its being environmentally 
friendly (i.e., no carcinogenic, terato-genic, or allergic 
effects on the respiratory system or the skin), is 
considered as a highly effective antiseptic in the 
field. Moreover, due to its anti-corrosive properties 
and not develop pathogens resistance, effective in a 
wide pH range, and good resistance to humidity and 
heat, NANOSILVERAL can be a suitable substitute for 

chemical disinfectants during outbreak in the process 
of disinfection.

3. Role of Vitamin (E) in heat stress
Dr. Ezz Eldeen. Babeker
Heat stress makes birds to react toward it through 
different ways including, 
decrease feed intake, reduce thermogenesis of 
feed metabolism,  production of glucocorticoids and 
catecholeamines, increasing water intake, gasping, 
reduction of thyroid hormone,  atrophy of lymphoid 
organs , deficient immune response.
Vitamin (E) has a great role in reducing heat stress on 
poultry, but it should be considered that, Vitamin E is 
an expensive material and  it is not recommended to 
be added to feed of the bird if it was not subjected to 
heat stress. While if the goal of using it to improve the 
shelf life of the product , the cost to the final product 
must be accounted.

4. Post - harvest measures to control salmonella.
Prof. dr. Salah S. Abdel Rhaman
Post - harvest measure for control of salmonella 
are complementary factors to the measures taken 
at the farm level, These post – harvest measures 
have main roles in reducing the contamination level 
in poultry at slaughter houses and in consequent 
decreases the percent of positive end product.

· The main important post - harvest  measures 
includes: 

· Receiving birds at slaughterhouses.
· Examination of birds before slaughtering.
· Transferring birds to the bleeding  section.
· Standard operating procedures for 

processing operations which includes:
- Workers.
- De feathering and evisceration.
- Post mortem examination
- Chilling and packing processes

5. Air quality in poultry houses
Prof. dr. Tarek A. Obied
In this article, the author briefly discusses the 
importance of air quality in poultry houses, and 
focuses on the concentration of ammonia gas and 
dust trapped inside the barns and their impact on 
birds and the mechanism of dealing with them.
The most important factors that reduce the emission 
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Investment in human resources 
and its contributions in the 
development of poultry industry 
is very important and necessary, 
as the human resources is 
of the utmost importance in 
overcoming the scarcity of 
natural resources (Such as feed 
and its ingredients), which are 
among the pillars of the poultry 
industry.

Despite the fact that, natural resources 
such as (Corn and Soya) and the financial 
resources have major roles in the success 
of the poultry industry, they alone does 
not produce a product, and never dispense 
the human element with his ability to 
innovate, create and development, who can 
overcome the scarcity of natural resources, 
and avoiding its effect as an impediment 
for the growth and progress of poultry 
industry, through better exploitation of 
the potential of scientific and productive 
society, as well as the rational exploitation 
of available resources and investments to 
achieve his target.

Attention to the development of human 
resources was attributed to the fact that, 
Human being is the real wealth of every 
society. The more countries able to 
maintain its human capital, develop its 
capabilities, its potential energy (through 
rehabilitation and ongoing training) and 
enhance their the ability to deal with the 
technical and scientific developments The 
more advances economically, socially and 
culturally at the regional and global level.

Developed countries depend on human 
capital in its scientific and practical 

renaissance, it drew the bulk 
of its investments towards the 
development of its citizens 
and empowerment them with 
tools and means of theoretical 
science and advanced practical 
application.

Poultry makers in Arab world 
should give more attention to 
investment in human resources, 

in order to maintain what we have achieved 
in poultry industry and to overcome 
problems facing the industry from global 
competitive with giants producers around 
the world.

It should be noted to focus on the following 
topics:

- Administrative management of 
the company, through careful 
characterization of functional tasks 
(Job description) and to find a balance 
between authority and responsibility.

- Training: to address the gap between the 
current skills of staff and skills hoped.

- Determine a fair system of rewards and 
incentives for employees.

- Redesign job classification and Improve 
job performance.

- Develop a key performance indicator to 
measure employees performance with a 
fixable manner.

- Improve internal and external business 
environment, within the limits of 
available resources.

 By/ Ahmad   H.
Al-Bashairah










