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• تصنيع وتنفيذ مسالخ الدواجن األتوماتيكية ومفاقس الدواجن.	
• تصنيع معدات الدواجن وقطع الغيار ولوحات التحكم الكهربائية 	

األتوماتيكية.
• تصنيع وتنفيذ البيوت احملمية.	
• تنفيذ وإنشاء مصانع األعالف بكافة الطاقات.	
• صناعة خاليا التبريد بجودة أوروبية.	
• تصنيع البيوت اجلاهزة واملتحركة.	
• استيراد وتوزيع األدوية. اللقاحات وإضافة األعالف البيطرية	

.)MSD, Hipra , Farvet , Jovet( من كبرى الشركات العاملية  

خبرة      إتقان      تميز      إنجاز

شركة عبدالمحسن السهلي القابضة
ABDUL MOHSIN AL-SAHLI HOLDING CO.







ــة تـــــــــصـــــــــدر عــــن ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــقــ ــ ــة تــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ مــــــجــــــلــــــة عــ
واإلعــــــــــــــــــان  لــــــــلــــــــدعــــــــايــــــــة  دردر  وكـــــــــــالـــــــــــة 
العدد الثامن عشر - نوفمبر/ ديسمبر 2017م
ــة - الــــريــــاض ــوديــ ــعــ ــســ ــيــــة الــ ــربــ ــعــ املـــمـــلـــكـــة الــ

املدير العام ورئيس التحرير
عبدالرحمن فهد الهويمل

drdr_wpb@hotmail.com

املديرالتنفيذي. ونائب رئيس التحرير
أحمد حسين البشايرة

Ahmadceo1@gmail.com

هيئة التحرير العلمي
د. صالح شعبان عبدالرحمن

استاذ الفيروسات ولقاحات الدواجن
معهد االمصال واللقاحات - مصر

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

ماجستير علوم أمراض الطيور
م. أحمد علي السكوت

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

أستاذ فسيولوجيا الدواجن
اإلخراج الفني

خالد الدعاس
khdaas@gmail.com

الناشر

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

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

الوكيل اإلعالني والتسويقي
مصر: املركز العاملي للتسويق: 	 

دكتور أحمد الوكيل - جوال: ٠٠٢٠١٢٢٣١٠٤٣٤٠
 	 Crystal labs supplies :االمارات العربيه املتحدة

جوال: ٠٠٩٧١٥٠٣٦١٤٩١٣ 
األردن: شركة بوابة جند الدولية للزراعة والتجارة 	 

مهندس محمد الروسان - جوال: ٠٠٩٦٢٧٩٥٩١٩٩٨٩
السودان: د. وفاء موسى تنب 	 

جوال: ٠٠٢٤٩٩٢٦٠٧٥٢٧١ - ٠٠٢٤٩١٢٨٤٦٢٣٥٣
 	 - زايــد  أوالد  فــوزي  اجلزائر:  ليبيا،  تونس، 

جوال: ٠٠٢١٦٢٢٧٣٨٥١٧

ــقـــاالت الــــــــواردة فـــي هــــذه الــمــجــلــة تــعــبــر عـــن رأي كــاتــبــيــهــا ــمـ الـ

إفتتاحية العدد
وتوفيقه،  اهلل  بفضل 
تربية  عالم  مجلة  تختتم 
الــــدواجــــن بـــهـــذا الــعــدد 
أيديكم  بــيــن  ــذي  الـ  )١٨(
عامها الثالث على التوالي، 
ــوام  ــ ــ وبــــمــــرور تـــلـــك األع
ــد شــهــدت  ــقـ الـــثـــاثـــة فـ
الــمــجــلــة خــالــهــا مــراحــل 
ــتــكــار،  مــن الــتــطــويــر واالب
طموحنا  لتحقيق  ســعــيــاً 
ــرز  ــدى أب ــأن نــصــبــح إحــ بـ

مجال  في  المتخصصة  المهنية  العلمية  الــدوريــات 
المملكة  فــي  فقط  ليس  الــدواجــن  وصناعة  تربية 
العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي بل لتشمل 
منطقة الشرق األوسط بأكملها، وبحيث تكون الدليل 
المهني اإلرشادي األول في مجال صناعة الدواجن، 
وذلك من خال مواكبة كل ما هو جديد على المستوى 
المحلية،  الدواجن  لصناعة  مناسب  ويكون  العالمي 
تشغل  التي  الهامة  القضايا  على  الضوء  وتسليط 
ومناقشة  المستويات،  كافة  على  والمنتجين  المربين 
الدواجن  قطاع  تواجه  التي  والمشكات  التحديات 
عرض  خــال  مــن  لها  المناسبة  الــحــلــول  واقــتــراح 

الدراسات العلمية الحديثة في هذا الشأن.
ــاء الـــمـــوقـــع  ــ ــشـ ــ  وقــــــد شـــمـــل الـــتـــطـــويـــر إنـ
http://www.( لـــلـــمـــجـــلـــة  اإللــــكــــتــــرونــــي 
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 لتصل إليكم أينما كنتم، فمن يتصّفحها يجدها 
الورقية  الطبعة  من  األصــل  طبق  إلكترونية  نسخة 
كاملة  نسخ  يجد  كما  اعتيادية،  بصورة  تــوزع  التي 
من األعداد السابقة، ليستفيد منها قطاع أوسع من 

المهتّمين وجميع أفراد المجتمع.
وفي سباق نحو االستدامة واستشراف المستقبل 
الزراعي،  اإلعــام  في  متخّصصة  إعامية  كنافذة 
تكون  أن  القيمة  مشاركتكم  خــال  من  نطمح  فإننا 
والخبرات  التجارب  لتبادل  منصة  بمثابة  المجلة 
العلمية والحقلية، مع التركيز على التجارب المتميزة 
نطرح  وكذلك  بها،  لاحتذاء  الناجحة  والمشاريع 
منظومة  خدمة  في  تساهم  التي  الممارسات  أفضل 
األمن الغذائي بصفة عامة، وكل ما يمكن االستفادة 

منه لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام.
 وحيث إن مجلة عالم تربية الدواجن هي مبادرة 
لزيادة أعداد  وطنية رائدة، فإن المجلة تطمح أيضاً 
شــركــائــهــا االســتــراتــيــجــيــون مــن شــركــات الــدواجــن 
المحلية والعالمية العاملة في السوق المحلي لتساهم 
مع المجلة في تحقيق رؤية قيادة حكومتنا الرشيدة 
وسعيها لتحقيق االكتفاء الذاتي من الدواجن المحلية، 
المجتمع  أفــراد  لتوعية  أكبر  فرصة  لنا  يتيح  وبما 
األمراض،  من  للوقاية  الجهود  وبذل  فئاتهم،  بجميع 

وصوالً لتعزيز سامة األمن الغذائي.. 
رقم اإليداع: ١٤٣٦/٢٩١٢ ردمد: ٦٩٨٠-١٦٥٨
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بقلم: أحمد البشايرة

في هذا العدد:

يف  الليسني  من  احملتوى  عالية  ــذرة  ال استخدام 
٤ .................................. تغذية الدواجن

 
صناع التطور............................. ١٤
مشاكل العيون يف الدجاج................ ٢٤

واألولــويــات  التحديات  الــدواجــن..  صناعة 
حتى العام ٢٠٣٠......................... ٣٠
٤٠ .............. املناعة واالستجابة املناعية

٤٦ ............................ تغذية الديوك
االختبارات السريعة للكشف عن الساملونيا.. ٥٢
٥٩ ........ The Avian Immune System
٦٠ .............. ملخصات باللغة اإلجنليزية
٦٢ ............................... كلمة العدد
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علي  العالمي  الطلب  تزايد  قد 
استخدام الحبوب في االعاف نتيجة 
الحيوانات  انتاج  في  الهائلة  الطفرة 
والطيور بشكل مكثف والتي ارتبطت 
بعمليات انتخاب ألنواع عالية اإلنتاج 
ــضــا الــتــوســع الــهــائــل فــي تربية  وأي
العالم  بــلــدان  ــذي شمل  ال الــدواجــن 
النامي في المشروعات الداجنة ذات 

االنتاج المكثف. 
الذرة الصفراء  

الـــــذرة يــعــتــبــر مـــصـــدر غــذائــي 
رئيسي على مستوى العالم.وخصوصا 
في افريقيا وامريكا الاتينية واسيا، 

ومــصــدر غــذائــي رئيسي فــي الــدول 
النامية الذرة له استخدامات غذائية 
مثل )الحبوب الكاملة ودقيق وشراب 
وزيــت..( او صناعات ال غذائية مثل 
ــواد  ــم وال التجميل  )مــســتــحــضــرات 

الاصقة والدهانات والورنيش(.
الــــذرة ايضا  ــت  ــ ــذرةوزي ــ ال نــشــا 
حبوب  ــذرة  الـ مــن  رئيسية  منتجات 
ــي رئــيــســي في  ــذرة مــصــدر غــذائ ــ ال
عائق المواشي والدواجن ويستخدم 
الناتجة  والمنتجات  للطاقة  كمصدر 
من معالجة الذرة مثل )الدقيق، نخالة 
الذرة،  النشا، جلوتين  الزيت،  القمح، 

كسب جلوتين الذرة، الكحول، الوقود 
الجافة  الــحــبــوب  )تقطير  الــحــيــوي 
استخدامه  يمكن  الجانبي(  والناتج 

في تصنيع أعاف الحيوانات.
االنتاج حول العالم:

حوالى  تنتج  المتحدة  الــواليــات 
والبرازيل  العالمي  االنتاج  من   ٪٤٠
والــصــيــن والــمــكــســيــك وإنــدونــيــســيــا 
تعتبر  واألرجــنــتــيــن  وفرنسا  والهند 

اعلى الباد المنتجة للذرة.
الذرة فى العائق:

الذرة مستساغة ومناسبة  حبوب 

استخدام الذرة عالية المحتوى 
من الليسين في تغذية الدواجن

 الذرة عالية الدهن ذادت فيها نسبة الدهن على حساب الكربوهيدرات الذائبة NFE وأنها توفر طاقة عالية للدواجن، 
كما ياحظ أن نسبة البروتين زادت وتحسن النواحي الغذائية له حيث زادت نسبة الليسين بنسبة تتراوح بين ٢٦-٤١٪ 

عن الذرة العادية وهناك زيادة أيضا في األحماض األمينية المحتوية على الكبريت بما يعادل ٢٠-٣٧٪.

مهندس / أشرف عبد الرحمن خليل
 ماجستير التغذية- جامعة طنطا - اململكة السعودية - شركة دواجن املتحدة - استشاري التغذية ومدير 

 Dr_ashrafkhalil65@yahoo.com - 00966559648170 - 00966567806000 - مصنع االعاف
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لكل القطعان المستأنسة ويعتبر اكبر 
مصدر هام للطاقة من بين الحبوب، 
يحتوى على نسبة نشا عالية )٦٥٪(
وحوالى )٤٪( زيت ومحتوى منخفض 

من األلياف )١٠٪(.
ــة في  ــذرة اقـــل جــاهــزي ــ نــشــا الـ
ــي نــشــا الــحــبــوب  ــاق الــتــخــمــر عـــن ب
األخرى، نوع البروتين في حبوب الذرة 
زايينوجلوتين، يحتوى على نسبة قليلة 
من الليسين والتريبتوفان، ولذلك من 
الضروري اضافة االحماض االمينية 

مع الذرة للحيوان.
نسبة  على  تحتوى  الــذرة  حبوب 
قليلة من الكالسيوم،وحوالى ٧٥٪ من 
الفيتيك  بحمض  مرتبط  الفوسفور 

مــمــا يــصــعــب مــن امــتــصــاصــه لــدى 
الحيوان باألضافة للكالسيوم،

الذرة الصفراء تحتوى على نسبة 
الذرة  من  اكثر  أ  فيتامين  من  عالية 
ــذرة الــصــفــراء  ــ الــبــيــضــاء، ولــذلــك ال
مفضلة للدواجن، وايضا حبوب الذرة 
من  جــدا  قليلة  نسب  على  تحتوى 

النياسين.

استخدام الذرة يف الدواجن:
في الدواجن، الذرة مفضلة نظرا 
الهضم،  سهلة  نشا  على  الحتوائها 
ــوى مــنــخــفــض مـــن األلـــيـــاف،  ومــحــت
ومحتوى عالي نسبيا من الزيت ينتج 
عليه  التغذية  يتم  عالية،  طاقة  عنه 

التسمين  دواجـــن  فــي  عالية  بنسب 
الـــذرة مصدر جيد  والــبــيــاض، زيــت 
لألحماض الدهنية الغير مشبعة مثل 

حمض اللينوليك.
ــضــاء  ــي ــب ــراء وال ــفـ ــصـ الــــــذرة الـ
مــتــســاويــان فــي الــطــاقــة والــبــروتــيــن 
واألماح المعدنية، لكن تختلف الذرة 
صبغة  على  احتوائها  على  الصفراء 
والمهمين  والكريبتوزانسين  الكارتين 
واكثر  البيض،  صفار  لصبغة  جــدا 
اللون  الى  تنجذب  الطيور  ذلــك،  من 
األصفر للحبوب والتي تطحن لتكون 
دخالها  ال  ناعمة  او  متوسط  بحجم 

في األعاف المحببة.
معالجة  عن  الناتجة  المنتجات 

مواصفات رتب الذرة الصفراء.
جدول مواصفات رتب الذرة الصفراء.

أدنى وزن البوشل رقم الرتبة
بالـ كجم

الحد األقصى 
للحبوب التالفة 

بالحرارة٪

الحدود القصوى لجميع 
الحبوب التالفة٪

الحدود القصوى لحبوب 
الذرة المكسورة والمواد 

الغريبة٪
١٢٥,٤٢٤٠,١٣٣
٢٢٤,٥١٦٠,٢٥٤
٣٢٣,٦٠٨٠,٥٧٥
٤٢٢,٢٤٦١١٠٦
٥٢٠,٨٨٤٣١٥٨

التحليل الكيميائي للذرة الصفراء
جدول حتليل الذرة الصفراء

item DM% CP%
ME

Kcal\kg
ARG% Ca% AV.Ph% Lys%  Met%  Met+cys

%

Value 88 8 3350 0.41 0.02 0.1 0.24 0.17 0.35
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الــــذرة والــمــســتــخــدمــة فــي اعــاف 
الدواجن:

١- زيت الذرة

٢- جلوتين الذرة

٣- جلوتوفيد

 DDGS( المقطرة  الــذرة  حبوب   -٤
)-DDG

٥- نخالة الذرة

السموم الفطرية
الذرة معرضة لنمو فطريات تنتج 
والتي  الفطرية  السموم  من  العديد 
صحة  على  ســلــبــىوضــار  تأثير  لها 
الــذرة  جــودة  تقييم  الحيوان،ولذلك 
واجبة. للقطعان  اطعامها  يتم  قبل 
السموم  نــســب  لــقــيــاس  واخــتــبــارهــا 
اربعة  بها،وهناك  الموجودة  الفطرية 
قد  التي  الفطرية  السموم  من  انــواع 

توجد في الذرة:

Aflatoxins 1- األفاتوكسني
و هي قد تؤدى الى تقليل معدل 
الغذائية،  الكفاءة  على  النمووالتأثير 
وظائف  على  تأثيرها  الى  باألضافة 
الــكــبــد )الــتــهــاب كــبــدي(.ويــجــب ان 
في  جــزء   ٢٠ عــن  معدالتها  تزيد  ال 

المليون.
vomitoxin 2- الفوميتوكسني

ــو  ــ ــ ــر االوه ــ ــا مـــســـمـــى اخــ ــ ــه ــ ول
الـــــــــدى أوكـــــســـــي نـــيـــفـــا لـــيـــنـــول 
واعـــراضـــه   Deoxynivalenol
تتلخص في فقدان الوزن، وانخفاض 
الغذائي،والقيء،واإلسهال  التحويل 
الــمــدمــم والــتــهــاب حــاد فــي طبقات 
في  البيض  انتاج  الجلد،وانخفاض 

البياض.
Zearalenone 3- الزيراليون

 ٥ عن  نسبته  تزيد  ال  ان  ويجب 
جزء في المليون،واذا زادت يؤثر على 

معدالت االنتاج.
Ochratoxins 4- األوكرا توكسني

تتلخص في خلل في  و أعراضه 
النمو  مــعــدل  الكلىوتقليل  وظــائــف 
البيضوانخفاض  قشرة  على  والتأثير 
تزيد  ال  ان  ويجب  اإلنــتــاج  مــعــدالت 

معدالته عن ٨ جزء في المليون.
أهم  مــن  الــصــفــراء  الـــذرة  تعتبر 
في  تستخدم  الــتــي  الــحــبــوب  ــواع  ــ أن
لكونها  الـــدواجـــن  أعـــاف  صــنــاعــة 
مــصــدر هـــام مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة 
قبل  من  مستساغة  فهي  الرخيصة 
الدواجن في جميع األعمار كما انها 
بنسبة  الــدواجــن  أعــاف  فــي  تدخل 



7
العدد الثامن عرش

مرتفعة بدون اضرار.

الطاقة:
تتكون مصادر الطاقة عموما من 
والبروتينات  والدهون  الكربوهيدرات 
الممثلة  الطاقة  من  ــذرة  ال ومحتوي 
أعــلــى مــن اغــلــب الــحــبــوب األخـــرى 
علي  الحــتــوائــه  لــلــدواجــن  بالنسبة 
الي  باإلضافة  قليلة ٢٪  الياف  نسبة 
أن الــكــربــوهــيــدرات بــحــبــوب الـــذرة 
علي  تــحــتــوي  ال  ــاف  ــي االل فيها  بــمــا 
خال  المتعددة  السكريات  مركبات 
 )Non starch porysacch( النشا 
 Rabino ــزيـــان  ــوكـ ــنـ ــيـ اإلرابـ ــل  ــث م
 B- Glucan والبيتا جلوكان   Xylan
توجد  والتي   Galactose والجاكتوز 
القمح  حــبــوب  فــي  ــرة  مــؤث بكميات 

والشعير وتؤثر على هضم البروتينات 
والكربوهيدرات الذائبة.

الدهون:
الذرة تحتوي على أعلى نسبة من 
الزيوت حيث تتراوح بين ٣.٨ - ٤.٢٪ 
وأهم ما يميز زيت الذرة احتوائه على 
اللينوليك،  نسبه مرتفعة من حامض 
اللينوليك  حامض  أهمية  ومــعــروف 
في  البياض  للدجاج  بالنسبة  الكبرى 
منع أو تقليل عمليات انقاب الرحم.

البروتينات:
الذرة الصفراء يعتبر من الحبوب 
البروتيني  الــمــحــتــوى  فــي  الــفــقــيــرة 
حيث تتراوح نسبة البروتين بين )٨- 
نوعين  من  ويتكون  خــام  برتين   )٪٩
الجلوتيلين   +  Zein )الــزيــيــن  هما 

Glutelin( فاألول فقير في األحماض 
بعكس  والتربتوفان  الليسين  األمينية 
الثاني فهو غني بتلك الحماض ولكن 
الذرة، ولكون  كميته قليلة في حبوب 
بروتينات  من   ٪٣٣  :٢٥ توفر  الــذرة 
الــدواجــن فــإن محتواها من  أعــاف 
األحماض األمينية يؤثر على محتوى 

العلف الكلي.
الفيتامينات:

تحتوي الذرة الصفراء على ٢- ٣ 
 B - كاروتين  البيتا  من  ملجم/كجم 
Carotene والذي يتحول الى فيتامين 
هذه  وتعادل  الدواجن،  أمعاء  في   A
القيمة ٣٣٤٠ - ٥٠٠٠ وحدة دولية/
كجم من فيتامين A، كما أنه يحتوي 
كــمــيــات مـــن فــيــتــامــيــن B الــمــركــب 

المكونات
أذرو صفراء

عادية
أذرة عالية الدهن

OptimumNatenPioneer

١٣١٣١٢١٢الرطوبة
٨٨.٥١٩.٨٩ - ٨.٩البروتين الخام
٢.٦٢.٠٨٢.٥٢األلياف الخام
٣.٨٦.٣٩٦.٧٥.٦الدهن الخام

٧٠.٤٦٨.٧٦٧.٥٧٠.٢- ٧١.٣الكربوهيدرات الذائبة
١.٣١.٢٦١.٥١.٢الرماد

٣٣٥٠٣٦٠٠٣٦٥٨٣٤٨٥الطاقة الممثلة كيلو كالوري/ كجم
٢.٧٣.٤٣.٨٢.٩ليسين

٢.٦-٢.٢٥٢.٤ميثونين
--١.٦٨٢.٣سستين

٣.٩٣٤.٧٥.٤٤.٩ميثونين - سستين
٣.٢-٣.٦٤.٢ثريونين

٠.٩-٠.٩٠.٨تربتوفان
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وبعض الصبغات مثل األكزانثوفيات 
يعادل ٢٠ - ٣٠  ما   Xanthophyll's
ــي تــعــطــي الــلــون  مــلــجــم / كــجــم وهـ
وتكسب  البيض  صفار  في  الذهبي 
دهن الجسم اللون األصفر المرغوب.

املعادن: 
ــراء على  ــصــف تــحــتــوي الــــذرة ال
 ٪١.٦  -  ١.٢ ــادل  ــع ت رمـــاد  نسبة 
ونسبة كالسيوم منخفضة تتراوح بين 
الفوسفور  ونسبة   ،٪٠.٠٣  -  ٠.٠٢
بين ٠.٢٥ - ٠.٣٥٪ وال تزيد نسبة 

المتاح منه عن ٢٥ - ٣٠٪.

الذرة الصفراء عالية الدهن
ــهــائــل والــتــطــويــر  ــتــقــدم ال مــع ال
المتاحق في علوم الهندسة الوراثية 
لعديد  الــوراثــي  التحسين  ــرامــج  وب
الــذرة  رأسها  وعلى  المحاصيل  من 
من  الــعــلــمــاء  تمكن  فــقــد  الــصــفــراء 
برفع  للذرة  الغذائية  القيمة  تحسين 
وتحسين  والــبــروتــيــن  الــزيــت  نسبة 
للبروتين برفع نسبة  الغذائية  القيمة 

الحمض األميني الليسين.

 وقد توصلت األبحاث إلى إنتاج 
تحتوى على ١١٪  الذرة  من  ساالت 
بروتين ونسبة ليسين ٠.٥٪ ما يعادل 
٤،٥٪ من البروتين بدال من ٢.٧٪ في 
الذرة العادية، وقد تم انتاج ساالت 
 ٪٧-  ٦ ــى  ال تصل  دهــن  نسبة  ذات 
وترتفع نسبة البروتين الي ١٠٪، ومن 
 Naten، Optimum، هذه األنواع مثا
يبين  الــتــالــي  ــدول  ــجـ والـ  Pioneer
من  لثاث ساالت  الغذائي  التحليل 

بالذرة  مقارنة  الدهن  عالية  الــذرة 
الحرجة  األمينية  واألحماض  العادية 

كنسبة مئوية من البروتين. 

عالية  الذرة  أن ساالت  ياحظ 
الدهن على  الدهن ذادت فيها نسبة 
 NFE الذائبة  الكربوهيدرات  حساب 
للدواجن،  عالية  طاقة  توفر  وأنــهــا 
كما ياحظ أن نسبة البروتين ذادت 
حيث  له  الغذائية  النواحي  وتحسن 
تتراوح  بنسبة  الليسين  نسبة  ذادت 
العادية  الـــذرة  عــن   ٪٤١-  ٢٦ بين 
ــادة أيــضــا فــي األحــمــاض  وهــنــاك زيـ
بما  الكبريت  على  المحتوية  األمينية 

يعادل ٢٠ - ٣٧٪.

استخدام الذرة عالية الدهن يف 
تغذية دجاج التسمني:

ــى  ــاج الــتــســمــيــن ال ــ ــاج دجـ ــحــت ي
كيلو   ٣٢٠٠ الى  تصل  مرتفعة  طاقة 
كالوري /كجم علف، وتحت الظروف 
هذه  الى  الوصول  يمكن  ال  المتاحة 
األمــر  الــزيــوت  بإضافة  إال  الطاقة 
مصانع  فــي  تحقيقه  يصعب  الـــذي 
الزيوت، ولذلك  غير مجهزة إلضافة 
الدهن  عالية  الـــذرة  استخدام  فــإن 
يؤدي  مرتفعة  طاقة  علي  والمحتوية 
الزيوت  إضــافــة  عــن  االستغناء  الــى 
الى األعاف، ومن ناحية أخرى فإن 
دهن الذرة له قيمة حرارية أعلى من 
الدهون األخرى ذات المحتوى العالي 

من الدهون المشبعة.

ومع استخدام الذرة عالية الدهن 
زيادة  كان هناك  التسمين  في مزارع 

أفضل  تحويلية  وكفاءة  أعلى  وزنيه 
للعلف وانخفاض تكاليف العلف.

الدهنية  أن األحماض  وقد وجد 
على  تتغذى  التي  الطيور  جسم  في 
الذرة عالية الدهن اختلفت عن تلك 
فقد  العادية  الــذرة  على  تغذت  التي 
انخفضت الدهون المشبعة في جسم 
الذرة  على  تغذيتها  مت  التي  الطيور 

عالية الدهن.

استخدام الذرة عالية الدهن يف 
تغذية دجاج البياض:

متساوية  أعــاف  استخدام  عند 
يكون  ال  البروتين  ونسبة  الطاقة  في 
أو  البيض  إنــتــاج  على  تأثير  هــنــاك 
التكلفة  أن  إال  التحويلية  الــكــفــاءة 
الكلية إلنتاج العلف المصنع من الذرة 
عالية الدهن يكون أرخص من تكلفة 
العادية  الذرة  المصنعة من  األعاف 
النهاية يتم تحقيق فائض أعلى  وفي 
عالية  الـــذرة  استخدام  مــن  وربحية 

الدهن.

املصادر:

1- Ulian Wiseman. 1996. Feeding of 

Non Ruminant - Lecturer Animal 

Production - University of 

Nottingham School Agriculture.

2- U.S.Feed Grains Council 

Magazine. 2005.
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صناع 
التطور

م. أحمدعلي السكوت - مصر
استشاري تربية ورعاية وانتاج الدواجن 

مدير التسويق والدعم الفني الحدي 
شركات الجدود.

ويسعدنا اإلجابة على كل استفساراتكم 
وتقديم كل الخدمات والمشورات الفنية 

لعمائنا الكرام:
ahmad_elsakout84@hotmail.com 

ارض عربية واحدة تجمعنا ومجلة ترعي صناعتنا 
وحلم نتمني تحقيقه فطرح مشكلة في بلد يعني ان 
ففي  السلبيات  بتافي  وذلــك  اخــري  شقيقة  تتجنبها 
تعاني منه مصر  يعاني مما  اخر  بلد عربي  اوربما  مصر 
وان  الدواجن  وخسائر  وازمــات  مشاكل  عن  دائما  نتحدث 
معروفا  ذلك  فكل  الوطنية  الصناعة  علي  سيقضي  االستيراد 
هو  الحل  جوانبها؟  بكل  للصناعة  الحقيقي  الحل  هو  ما  لكن 
المعايير  كل  بتطبيق  وااللتزام  والتطوير  بالبحث  بها  النهوض 
في العنابر الصغيرة قبل الشركات الكبيرة فاالمراض تبدأ بمن 

يتنازل ان يكون في المقدمة.....

ولو بحث صغار المربين عن حل لسارعوا بتكوبن شراكة مع 
الشركات او الدخول في كيانات او الجمعيات لذلك البد ان نضع 
االحام  تحقيق  من  انتهي  الغرب  ان  نتعلم  ان  فيجب  خطوات 
الواقعية واالن بدء في تحقيق الخيال )فاذا قال الغرب يوما انه 
او خاتم  البساط السحري  او  العرب  الدين  وجد مصباح عاء 

سليمان فلن اكذبهم( فانهم يدرسون كل االمور وال يملون
وان  الخمسينات  من  تخطيط  الغرب  لخطة  مثال  واليكم 
الخيال  )ربع قرن( يحقق جزء من منظومة  تقريبا كل ٢٥ عام 
العلمي الذين يتحدون بها انفسهم في المراة فليس امامهم احد 
والصورة التالية ليست لتبديل خلق اهلل لكن اقدم كل خبراتي هلل 
وكيف يري الغرب ما ال نراه وارجو ان تتابعوا السطور حتى اخر 

سطر حتى نسطر خطوات
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بصناعة  للنهوض  عامة  وضع خطة  األولي:  الخطوة 
الدواجن في كل بلد عربي

فالبداية الصحيحة للنهوض بالصناعة ان يكون الجميع 
في منظومة واحدة لخدمة الوطن وموحدة الحتواء المربين 
وترخيص مشاريعهم في منظومة كاملة ففي مصر ناشدت 
وزارة الزراعة واستصاح األراضي وذلك وفقا للقرارين 
الوزاريين اللذين أصدرهما معالي الدكتور عبدالمنعم البنا 
وزير الزراعة واستصاح األراضي المصري إلى أصحاب 
المربيين  وكافة  والداجنة  الحيوانية  الثروة  مشروعات 
الراغبين في الحصول على تراخيص تشغيل مشروعاتهم 
في المحافظات المختلفة بسرعة التوجه إلى إدارة اإلنتاج 
الحيواني في أقرب مديرية أو إدارة زراعية، أو الجمعية 
التابع لها للسير في اإلجراءات الخاصة بإصدار تراخيص 
التشغيل في خال ١٥ يوما من التقدم بطلب الترخيص 
ضوابط  بكافة  االلــتــزام  مع  االجـــراءات  تيسير  وكذلك 
عمليات  بيانهاأن  في  الـــوزارة  ــدت  وأك الحيوي.  ــان  األم
الترخيص ملزمة وإجبارية طبقا للقرارات المنظمة لذلك 
الحيوي  واألمــان  األمــن  بشروط  التام  االلــتــزام  لضمان 
مصر  في  والداجنة  الحيوانية  بـالثروة  النهوض  بهدف 
وتنميتها، وكذلك يصب في مصلحة المربي والمستهلك. 
فيما كشفت مصادر بالوزارة ارتفاع أعداد مزارع اإلنتاج 
إلــي٨٠  الحيوي  ــان  األم لمعايير  تفتقد  التي  الحيواني 
من  الماضي٦٥%  العام  خال  بلغت  بنسبة  مزرعة  ألف 
مزارع الدواجن وأكثر من٨٥% من مزارع الدواجن تتركز 
ثورة  بعد  عشوائي  بشكل  وأنشئت  الدلتا  محافظات  في 
المصادر  وقالت  مباشرة  العمرانية  األحوزة  بجوار  يناير 
إن فساد المحليات بالمحافظات تسبب في زيادة أعداد 
حظر  قــرارات  رغم  والعشوائية  المرخصة  غير  المزارع 
إال  والوادي  الدلتا  للدواجن في محافظات  إنشاء مزارع 
بترخيص بعد ظهور مرض أنفلونزا الطيور وإن التوصيات 
الدولية للوقاية من األمراض شددت على ضرورة تطبيق 
في  األمــراض  انتشار  لمنع  عليها  الحيوي  األمان  قواعد 
المزارع الحيوانية والداجنة و أن الغلق االدارى )نقا عن 
االهرام ٢٠ يونيو٢٠١٧( سيكون عقوبة مشروعات الثروة 
انه  الــوزارة،  وأكدت  المرخصة  غير  والداجنة  الحيوانية 
فى الفترة السابقة كان حجم المشروعات الحاصلة على 
التراخيص يبلغ ٣% فقط على األكثر، بينما حاليا سوف 

ترتفع النسبة لتصل الى ١٠٠% منها تحت مظلة الحكومة 
ورعاية الدولة

تشمل  ايضا  فالخطة  مشاركة  اكبر  نضمن  وحتى 
تطوير المزارع المقامة فى مواقع تتفق مع االشتراطات 
الوقائية الحيوية وتحديًدا مجاالت وفرص االستثمار فى 
أنشطة قطاع اإلنتاج الداجنى والخدمات الداعمة له. كما 
تتضمن الخطة توفير احتياجات مزارعى الذرة الصفراء 
من التقاوى عالية اإلنتاج، بالتعاقد مع الشركات المنتجة 

محلًيا أو باستيراد هذه التقاوى من الخارج.
لهم  العون  وتقديم  اوضاعهم  تقنين  يتسني  وبذلك 
في تقديم الخدمات الفنية لمساعدتهم على تافي نسبة 
اخطائهم التي تصل نسبتها في بعض االحيان إلى ١٠٠% 

والصورة خير دليل على ذلك.
قواعد االمن احليوي

البد من تفعيل الدور الرقابي من قبل وزارة الزراعة او 
البيئة بمفتشين او ضباط امن حيوي يتمتعون بالضبطية 
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الدجاج  جمع  سيارات  مثل  المخالفات  ضبط  القضائية 
لها من اضرار على  لما  السمكية  للمزارع  لبيعها  النافق 
الصحة العامة وكذلك حول المزارع المنتشرة على النيل 
والترع والمصارف والتي تقوم بالقاء النافق بهم وسيارات 
ممنوحة  والغير  مجهزة  الغير  المكشوفة  السبلة  نقل 

تصريح للنقل على اال يرتبطون بمواعيد عمل رسمية 
السبلة  لنقل  خطوات  ووضــع  والحذر  االنتباه  والبــد 
تنشر  اخري فهي  اماكن الماكن  الدواجن من  من مزارع 
االمراض على طول رحلتها ولو تخيلنا نقل سبلة مزرعة 
مصابة من وجه بحري للصعيد فقد أثبتت الدراسات أن 
جرام واحد زرق دجاج مصابة بانفلونزا الطيور )السماد( 
كاف ألصابة مليون طير )رحلة الموت والخراب( فا يجب 
ان تكون مزارع االنتاج الداجني ضحية نتيجة استعمالها 
تسميدها  بحجة  والفاكهة  الخضر  مــزارع  تسميد  في 
لارض وانها تزيد من انتاجية المحصول فكيف ان ينمو 
حساب  على  )النباتي(  الــزراعــي  االنتاج  نصف  ويــزداد 

النصف االخر )الداجني(
التشديد على وجود محرقة صحية  ايضا من  والبد 
)بسيطة( او مدفن صحي امن لكل مرزعة او عنبر لتافي 
بالمئات  النيل  والمصارف وضفاف  الترع  امتاء  ظاهرة 

من الطيور النافقة سواء فصل الصيف او الشتاء او نتيجة 
االمراض إلى اخره

اآللية لضمان  المجازر  الصحية على  الرقابة  إحكام 
الدجاج  تداول  لمنع  التدريجى  والتطبيق  اإلنتاج  سامة 
في  يحدث  ما  متابعة  مع  زمنية.  خطة  إطــار  في  الحى 
االسواق فاالمر شديد الخطورة على الصحة العامة وعلي 
ربما تحور االمراض او ازدياد شراستها )فما ال يدرك كله 
بذلك  الخاصة  الوزارية  القرارات  وتفعيل  كله(  يترك  ال 
والهدف هو الحد من االمراض التي انتشرت من المزارع 
والعنابر إلى الشوارع و المنازل واصبحت التربية المنزلية 

هي مصدر وفيات البشر بانفلونزا الطيور
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اخلطوة الثانية: هدفنا هو محور ملاذا
فنعدكم ان صناع التطور ليس فقط في اداء سالتنا 
فقد اجتازت كل الحواجز في نجاحها في مختلف الظروف 
والبيئات بجهاز مناعي ثابت امام الخريطة الوبائية ليشهد 
الجميع بذلك ولتحقق افضل النتائج امام مثياتها ولكن 

ليس هذا ما نريده فقد تحقق ذلك
يتحقق  ان  المربين في شرح ما يجب  املنا هو  لكن 
في مشروعاتهم ومزارعهم فالخسائر تزداد يوما بعد يوم 
او  البياض  او  التسمين  في  ســواء  االنتاج  تكلفة  وترتفع 
االمهات وتزداد الشكوي ومع ذلك فاتجهت االغلبية إلى 
زيادة التحصينات والمضادات الحيوية واالضافات العلفية 
وال احد من المربين يفصح عن االهمال والتقصير الذي 
تعاني منه وحدات التربية واالنتاج النجاح سلسلة ال تتجزأ 
المجزراو  حتى  الاحم  ومزرعة  والفقاسة  االمهات  من 

المسلخ
ولنبدا بمحور لماذا هم مربين مشاريع ومزارع وعنابر 

التسمين
يمكنكم الحصول على افضل اداء بمتابعة سلسلة ما 

سنقدمه لكم من برامج توعية وكل ما هو جديد

ــقــوارض  لــمــاذا اهــمــال بــرامــج مــقــاومــة االفـــات وال
عن  كبيرة  بنسبة  المسئولة  البرية  والطيور  والحشرات 

انتشار االمراض واالوبئة؟
لماذا اهمال االمن الحيوى الذي يحمي مزارعنا من 
ظهور االمراض وانتقالها من مكان الخر؟ على الرغم من 

االهتمام بالتحصينات
الكثيرين  سيجيب  التبخير  دوالب  اهــمــال  لــمــاذا 
لكن  البدائل  هناك  فاجيب  امنية  ممنوعة  )البرمنجات 
من يريد االعذار لن يبحث عن الوسائل( وعدم االهتمام 

بمخزن للنشارة الذي تدخل للعنابر مباشرة
نهاية  من  الــدورات  بين  الزمنية  الفترة  اهمال  لماذا 
تسمح  جــديــدة  كتاكيت  استقبال  ــى  إل ــمــزارع  ال تطهير 

بالقضاء على المسببات المرضية؟
)درجــات  تقيم  التي  واالجهزة  االســس  اهمال  لماذا 
العنبر..... النسبيه....تهويه  الرطوبه  درجه  الحراره.... 

اضاءه العنبر(
الكتاكيت  اســتــام  قبل  العنابر  تدفئة  اهــمــال  هــل 
سواء٢٤ - ٤٨ ساعة وفقا للموسم )صيفا - شتاء( عند 
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الفرشة  حرارة  درجة  لضمان وصول  الهيترات  استعمال 
إلى ٢٨- ٣٠درجة مئوية؟

االهتمام  يجب  التحضين  فــتــرة  فــى  اهــمــال  لــمــاذا 
بالرطوبة النسبية وما تمثله من اهمية فيجب ان تكون فى 
خال الثاثة ايام االولى ٦٠ - ٧٠ % وان تكون حتى عمر 

١٠ ايام ٥٠% مع متابعة درجات الحرارة
معقم  مخزن  من  نظيفه  فرشه  بتوفير  اهمال  لماذا 
خاليه من االجزاء الصلبه والمسببات المرضيه وان تكون 
بعمق ٧:٥سم وان تكون من مصدر جيد وان تنطبق عليها 
الشروط المطلوبة مع توفير كل الظروف االدارية الجيدة 

حتى ال تتحول إلى كارثة ضد اداء الطيور
العلف  باستخدام  التسمين  تغذية  بعدم  اهمال  لماذا 
نتائج جيدة  المجروش لما يحققه من  اكثر من  المحبب 
االبحاث  عكس  السير  )لــمــاذا  الطيور  اداء  من  ويعظم 

العلمية الحديثة(
االمينة  االحــمــاض  حسابات  اهمية  اهــمــال  لــمــاذا 
المهضومة في العليقة وال زال البعض يهتم بالتكلفة ارجو 
من القائمين على وضع التركيبات العلفية التوازن بينهما 

باالحتياجات الغذائية الصحيحة للطائر
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لماذا اهمال باستعمال سجاده العلف الورقية فى كل 
ذلك  من  الرغم  على  ٨٠%؟  بنسبه  او  التحضين  منطقة 
وزن  اضعاف   ٥  -  ٤ على  الحصول  سرعة  في  يساعد 

الطائر فى نهاية االسبوع االول

لماذا اهمال بعدم تغذية الطيور خال فترات التعرض 
لاجهاد الحراري؟ على الرغم من ذلك يمنع حدوث هضم 
يمثل  للطيور مما  الهضمي  الجهاز  داخل  وتمثيل غذائي 

عبأ حراري عليها مما يؤدي لزيادة النافق.
لماذا اهمال في ادارة خطوط المياه سواء المساقى 
او النبل؟ على الرغم من انه من اهم العناصر حيث يشكل 
الماء تقريبا ٧٠ % من وزن جسم الطائر واي خطأ سوف 
المياه  خطوط  توزيع  مراعاه  مع  عبئا  او  اجهادا  يشكل 
سواء النبل او المساقى ويجب توفير مصدر المياه بحيث 

ال يتحرك الطائر اكثر من ١.٥ م للشرب.
لماذا اهمال بتطهير خطوط المياه داخل العنابر نظرا 
لتكون طبقة البيوفيلم المتكونة نتيجة اضافة الفيتامينات 
واالماح فى مياه الشرب للطيور وهذه الطبقة قد تسد 
المرضية  المسببات  احــد  النها  ونظرا  المياه  خطوط 

للطيور
لماذا اهمال في استخدام برامج االضاءة المتقطعة 
حسب ظروف كل قطيع؟ على الرغم من انه يحسن من 
الكفاءة الغذائية ويقلل من نسبة النفوق والفرزة ويحسن 

من نمو الطيور.
المفتوحة  للعنابر  الكثافة  ضبط  في  اهمال  لماذا 
متر مربع  المربع عن ١٨ -٢٥ كجم/  المتر  الكثافة فى 
صيفا - شتاء اما العنابر المغلقة ممكن ان تكون الكثافة 
احد  انها  من  الرغم  على  مربع؟  متر   / كجم   ٤٢  -٣٢
وظهور  التلف  من  الفرشة  على  للحفاظ  الهامة  العوامل 

المشكات الصحية للطيور
التهوية  من  الطائر  احتياجات  توفير  اهمال  لماذا 
الــحــرارة  ــات  درجـ فــى  التغيرات  وحــســب  العمر  حسب 
والرطوبة على الرغم من يحسن من سرعة النمو و معامل 

التحويل الغذائي
للطيور  التهوية  معدالت  تتناسب  ان  اهمال  لماذا 
حسب اعمارها فمعدل التهوية من ٠ - ٢١ يوم ٨, - ١ 
متر مكعب هواء / كجم وزن حى / ساعه بينما اقصى 
معدل من التهوية هو ٦ متر مكعب هواء / كجم وزن حى 

وسلوك الطائر هو خير دليل على النجاح
ان  من  الرغم  على  األمونيا؟  مخاطر  اهمال  لماذا 

زيادتها تسبب اخطار جسيمة
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الرئة  سطح  تدمير  المليون  فى  جــزء   ١٠ من  اكثر   -
تصيب الخايا السطحيه للرئه بالتهتك

اكثر من ٢٠ جزء فى المليون زيادة حساسية الطائر   -
لامراض التنفسية ويقلل من مناعه الطائر اكثر من 

٢٥ جزء فى المليون يقلل من عملية نمو الطائر
لماذا اهمال تحليل مصدر مياه المزرعة سواء وارد   -
لمعرفة  جوفيه  مياه  او  ابار  او  عمومية  مصادر  من 
هل تنطبق عليها المعايير القياسية عليها ام ال وهل 
العينة من مناطق مختلفة من خزان المياه وخطوط 

المياه؟.
فى  االنفاق  عبر  التهوية  استخدام  في  اهمال  لماذا 
المناطق المرتفعة الحرارة ومنخفضة الرطوبه النسبية؟ 
على الرغم من أن كل انخفاض ١ درجة مئوية تزيد ٣% 

رطوبة داخل العنبر
لماذا اهمال سرعات الهواء بالعنبر طبقا للموصي بها 
فكما يتضح حرارة ٢٩ وسرعة هواء ٢.٥ م/ث احساس 

طائر ٢٣.٨درجة مئوية
االسود(؟  المزرعة)الصندوق  سجات  اهمال  لماذا 
االخطاء  لتجنب  الحقيقي  المعلم  انها  من  الرغم  على 

وليس تكرارها
النفوق - العلف - الماء- الحرارة - نسبة الماء للعلف-
)نسب  الظاهرية  الفيزيائية  الصفات  اهمال  لماذا 

طريق  عــن  للعلف  الــنــاعــم(  الــوســط:  الخشن:  الــجــرش 
صندوق بسيط يوضع في المزرعة يوضح ذلك لما له من 

اهمية في تحقيق االوزان المطلوبة في الوقت المحدد
برنامج  عــن  اتــحــدث  ال  لــمــاذا  الجميع  يتسال  وقــد 
التحصينات واللقاحات اقول انني ال اتحدث عنها الن اي 
برنامج امن حيوي او وقائي هو بمثابة افضل لقاح فعال 
ممتد المفعول لكل االمراض لكننا غفلنا عن االهتمام به 
وتوضيح  بشرح  ونعدكم  لماذا  محور  في  كثيرة  واالسئلة 
ما لكم وما عليكم حتى نحقق الحلم الذي يتمناه الجميع 

وليس الفرد وهو خلو مصر من انفلونزا الطيور
سنوات  عشر  بعد  استعددمت  هل  الثالثة  اخلطوة 

حللم الواحد واحد
وهي طالما اننا نعمل او نرغب في العمل فابد ان 
عشوائيا  نتحرك  ال  حتى  يدعمه  علم  الطموح  مع  يكون 
خطتنا  تكون  ان  دائما  فيجب  والخسارة  المكسب  بين 
من حيث انتهي االخرون لدعم صناعة الدواجن لمواكبة 
باداء  المصري  السوق  احتياجات  في  المتزايد  الطلب 
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قوي ومتوازن في مجال حلقة امهات التسمين في نسب 
التسمين  بـــداري  وفــي  والفقس  واالخــصــاب  االنتاجية 
نسب  في  واالقل  المناعة  ومستويات  التحويل  بمعدالت 
النافق ولن يتحقق ذلك اال بكوادر عالية المستوي مدربة 
على ارقي أساليب التربية واالنتاج بمفهوم مهني واحتراف 

عالي للحصول على افضل النتائج
لشركات  الوراثية  فاالبحاث  بعلمه  يتغير  فالعالم 
الدواجن العالمية تتجه لتحقيق ما نعجز عن التفكير فيه 

فقد نشرت مقالة عام ٢٠١٣
بعد  التحويل  معامل  اجنت( سيكون  )وات  موقع  في 
١٠ سنوات تقريبا عام ٢٠٢٥ )وبحسب رؤيته( سيقترب 
العالم من تحقيق حلم الواحد واحد )واتوجه بالشكر لهذا 
الموقع لعرضه هذا االمر على مسئوليته( ال يتركون اي 
دجاج  بعض  وضع  يتم  يوميا  انه  اتعلمون  للصدفة  شيء 
التسمين على جهاز االشعة السينية لمعرفة هل تتطابق 
كل نسب الفعلية مع نسبها االفتراضية )يحتاج الشرح إلى 

حلقات(
وبذلك فان كان هذا حلمهم فاين نحن في االستعداد 
من تحقيق هذا الحلم معامل تحويل سيكون كل ١ كجم 

علف سيعطي ١ كجم لحم
الجميع  نجاح  هو  التطور  صناع  هــدف  ان  وختاما 
ان  العربية  الــدواجــن  صناعة  شمس  تشرق  ان  ورؤيتنا 
يكون لدينا اصول الدواجن وليس فقط اجداد او جدود 
الدواجن اومجرد تحقيق االكتفاء الذاتي من المحيط إلى 

الخليج
 The future of poultry nutrition: 1:1 feed conversions by
2025? BY PAULO RIGOLIN ON AUGUST 1, 2013

 WATTAgNet Information on global poultry,
 pig and animal feed markets The Royal Veterinary
College and The University of Manchester 
 Towards the chicken of the future Our research hopes
 to improve the overall health of the modern broiler
 chickenPoultry Panic: Could Chickens be Human Sized
 by the End of Century?George Arnett , guardian.co.uk 
|  Updated: November 29, 2014 

Aviagen: Indian River Broiler Management Handbook
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يف  العيون  أهــم مسببات مشاكل 
الدواجن:

العيون  أمــراض  مسببات  تتنوع   
في الطيور من مسببات بيئية ورعاية 
أو مسببات مرضية سواء فيروسية أو 
بكتيرية أو فطرية، وفي هذه المقالة 
أهـــم مسببات  نــتــعــرف عــلــى  ســـوف 
وسبل  الطيور  فــي  العيون  ــراض  أمـ

الوقاية منها.

مشاكل العيون
في الدجاج

 العين من أهم االعضاء في جسم الطائر، فهو العضو المسؤول عن اإلبصار، والذي يسمح للطائر بأن يتعرف على 
بيئته المحيطة ويمارس أنشطته اليومية فيها والتعرف على أماكن تواجد الغذاء والماء، وتتعرض عيون الطيور للعديد 
من المشاكل المرضية التي قد تسبب في فقد وظيفتها جزئياً او كلياً، مما يكون له بالغ األثر على الناحية الصحية 
وتسبب  الحظيرة،  في  الطيور  نشاط  من  تقلل  الطيور  عيون  في  المرضية  المشاكل  ألن  وذلك  للطيور،  واإلنتاجية 
ومعدل  البيض  انتاج  ومعدل  االوزان،  معدل  انخفاض  يسبب  مما  والماء  للعلف  الطيور  تناول  معدل  في  انخفاض 
الخصوبة في بيض التفقيس وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى نفوق الطيور المصابة مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة 

للمربي.

د. علي بن حسني اجلاسم
ماجيستير أمراض الدواجن

جدول رقم )١(: أهم مسببات المشاكل المرضية للعيون في الدواجن
مسببات األمراضالبيئة والرعاية

فطرياتبكتيريافيروسات
غاز األمونيا

)NH3(
الماريك

)Marek diseasevirus(
السالمونيا

)Salmonellosis(
االسبرجلس

)Asperglus(
النقص الغذائي

)A & E( فيتامين
الجدري

)Avian Pox(
االيكوالي

)E. Coli(
إصابات وجروح

)Truma(
االرتعاش الوبائي

 Avian(
)Encephalomylitis

الكوريزا
Infectious Coryza
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 :)NH3( األمونيا أو النشادر
غاز عديم اللون ذو رائحة حادة.

التهابات  االمــونــيــا  غــاز  يسبب 
للطائر  التنفسية  والمجاري  بالعين 
مما يجعله عرضة لإلصابة باألمراض 
والتهاب  الميكوبازما  مثل  التنفسية 
ذلك  على  وعــاوة  الهوائية،  الشعب 
تتعرض  ــى  إل الطيور  أن  وجــد  فقد 
لـــهـــواء يــحــتــوى عــلــى ٢٠ جـــزء في 
المليون من االمونيا بصورة مستمرة 
مرضية  أفات  تظهر  أسابيع   ٦ لمدة 
في أنسجة الجهاز التنفسي باإلضافة 
ــادة حــســاســيــتــهــا لــإلصــابــة  ــ إلـــى زيـ
مستوى  وعند  النيوكاسل  بفيروس 
يحدث  الــمــلــيــون  مــن  جـــزء   ٢٥-٥٠
ــادة الـــوزن  ــ انــخــفــاض فــي مــعــدل زي
وزيادة  الغذائي  التحويل  معامل  وفي 
التهاب  في  وزيادة  الرئتين  في حجم 
التحدي  اختبار  إجراء  عند  األكياس 
المعدي  الشعبي  االلتهاب  بفيروس 
المليون  مــن  جـــزء   ٧٠-١٠٠ وعــنــد 
لمدة ٤ ايام فقط يؤدي الي زيادة في 
في  وضيق  الشرايين  جــدار  سماكة 
في  الهوائية  الشعيرات  أوعية  قطر 

الرئتين.
لخفض  بها  الموصي  التدابير 
فــي مشاريع  ــيــا  األمــون غـــاز  تــكــويــن 

الدواجن تشمل ما يلي:
جيدة  تهوية  أنظمة  اســتــخــدام   .١

لتحسين تهوية الحظائر.
ــة الـــمـــركـــبـــات  ــبـ ــسـ ــيـــل نـ ــلـ تـــقـ  .٢
تركيبات  باستخدام  النيتروجينية 

األعاف المناسبة.
المحافظة على نظافة المشروع.  .٣

داخل  الغبار  مستوى  من  التقليل   .٤

الحظائر
العضوية  للمواد  الجيد  الحفظ   .٥

ومكونات األعاف.
تقليل نسبة الرطوبة في الفرشة   .٦

داخل حظائر الدواجن.
الشرب  مياه  تسربات  معالجة   -
ــر  ــحــظــائ ــي ال ــ ــد ف ــريـ ــبـ ــتـ والـ

باستمرار.
لجدران  المستمرة  الصيانة   -
تسرب  لمنع  الحظائر  وسقف 
أثناء  بداخلها  األمــطــار  مياه 

فصل الشتاء.
في  الــطــيــور  بكثافة  ــزام  ــت االل  -
تعليمات  بــحــســب  الــحــظــائــر 

الشركة المنتجة للصوص.
كيميائية  ــواد  ــ مـ اســـتـــخـــدام   -
الفرشة  في  الرطوبة  لمعالجة 
وزيادة جفافها لتقليل النشاط 
يقلل  الاهوائي مما  البكتيري 

من انبعاث االمونيا.

)Avian Pox( جدري الطيور
فيروس  يسببه  فيروسي  مــرض 

بين  الفيروس  ينتقل  الطيور،  جدري 
الموجودة  الجروح  الطيور عن طريق 
على سطح الجلد الناتجة من حاالت 
والتحصين  الجلد  ونقر  االفــتــراس 
خال  الــبــعــوض  طــريــق  عــن  وينتقل 
ــصــول الــصــيــف وتــعــتــبــر الــقــشــور  ف
من  المريضة  الطيور  من  الساقطة 

أهم مصادر العدوى.
األعراض الظاهرية:

الــجــلــدي:  أو  الـــجـــاف  الـــنـــوع 
يــتــمــيــز بـــوجـــود عــقــد جـــدريـــه على 
قشور  إلى  باإلضافة  العرفوالداليات 
جافة تنتشر في المناطق العارية من 
والمنقار  الفم  حــول  خاصة  الجلد 

والعين.
بــوجــود  يتميز  الـــرطـــب:  الــنــوع 
في  متجبنة  بيضاء  وإفرازات  أغشية 
المخاطية  واألغشية  والحلق  الفم 
ــزال أعــــراض تنفسية  إلـــى هـ ــؤدى  تـ

ونقص في إنتاج البيض.
اآلفات التشريحية

مميزة  تشريحية  أفــات  توجد  ال 
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األغشية  تفريق  يتم  أن  يجب  ولكن 
والناتجة  والفم  الحلق  في  المتجبنة 
ــوع الـــرطـــب من  ــن ــال ــة ب ــابـ عـــن اإلصـ
فيتامين  نقص  عن  الناتجة  األغشية 

)أ( واإلصابة بالكنديديا.
الوقاية والعاج

العاج: ال يوجد عاج للمرض.
حيوية  مــضــادات  إعــطــاء  يمكن 
وفيتامينات لرفع حيوية الطيور ضد 

اإلصابة بالبكتيريا الثانوية.
مكافحة  أوال  يــجــب  الـــوقـــايـــة: 

البعوض في نطاق المشروع.
يتم استخدام لقاح حي عند عمر 
٦-٨ أسابيع عن طريق وخز الجناح.

يجب فحص مجموعة من الطيور 
للتأكد  التحصين  عملية  إجــراء  بعد 

من نجاح عملية التحصين. 

)Marek Disease( مرض املاريك
فيروس  يسببه  فيروسي  مــرض 

 Herpes Virus هيربس
األعراض الظاهرية 

الماريك  مــرض  أعـــراض  تظهر 
في عمر ٢-٤ شهور وقد تظهر قبل 
حاملة  المصابة  الطيور  وتظل  ذلك 
للفيروس مدى الحياة. يظهر المرض 

في صورتين حاد وتقليدية
الــصــورة الـــحـــادة: نــفــوق سريع 
وشحوب  التنفس  معدل  في  وسرعة 
وتضخم  أخــضــر  وإســـهـــال  ــزال  ــ وهـ

جريبات الريش.
)العصبي(:  التقليدية  الــصــورة 
واألجنحة  األرجـــل  فــي  بشلل  يتميز 
واألخرى  لألمام  األرجل  أحد  وتمدد 

شديد،  وجفاف  وهــزال  الخلف  إلــى 
انتظامها  وعــدم  العين  حدقة  صغر 
ويحدث عمى نتيجة إصابة القزحية 

وتتراوح نسبة النافق ٥-١٥٪. 
اآلفات التشريحية

الــجــلــد  ــي  فـ ــة  ــي ســرطــان أورام 
المبيض  مثل  الداخلية  واألحــشــاء 
والمعدة  والــطــحــال  والكلى  والكبد 
الغديه والعضات والقلب والثايموس 
الطرفية تكون خالية من  واألعصاب 

التقسيمات العرضية.
الوقاية والعاج

يتم التحصين عند عمر يوم واحد 
في المفقس أو عند عمر ١٨ يوم من 
التحضين  فــتــرة  فــي  الجنين  عــمــر 
باستخدام لقاحات محضرة من العترة 
-CVI الضارية بعد استضعافها مثل

٩٨٨ أو لقاحات ضعيفة طبيعياًَ مثل 
 HVT أو عترة الرومي SB١

 Avian( ــــي  ــائـ ــ ــوبـ ــ الـ االرتـــــــعـــــــاش 
)EncephaloMyelitis

فيروس  يسببه  فيروسي  مــرض 
 Picona virus بيكورنا

األعراض الظاهرية
يصيب الدجاج غالباً في األعمار 
الصغيرة وينتقل رأسيا إلى الصيصان 

عن طريق البيض.
المصابة  الــطــيــور  على  وتظهر 
الــقــدرة  عــدم  مثل  عصبية  أعـــراض 
ورجفة وخاصة  ورعشة  االتزان  على 
ويلقى  والرقبة  الــرأس  منطقتي  في 
نسبة  تصل  وقد  جانبه  على  الطائر 
النافق إلى ٢٥-٥٠٪. الطيور الكبيرة 
غالباً ال تظهر عليها أعراض عصبية 
ولكن يوجد نقص في اإلنتاج ٥-١٠٪.

اآلفات التشريحية
عضات  فــي  بيضاء  بقع  وجــود 
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للخايا  تــرســيــب  نتيجة  الــقــانــصــة 
الليمفاوية.

ــعــيــن بــالــلــون  تــلــون عـــدســـات ال
األزرق.

الوقاية والعاج
لقاح  باستخدام  التحصين  يتم 
لنسبة  الفم  طريق  عن  ويعطى  حي 
)األمهات(  القطيع  من   ٪١٠ حوالي 
وقبل  أسابيع  اكبر من ٨  أعمار  عند 

إنتاج البيض ٤ أسابيع. 
ــقــة مع  ــطــري ال ــذه  تــفــضــل هــ ال 
الطيور التي تربى في أقفاص ويمكن 

استخدام طريقة الرش بدالً منها.
انتقال  يقلل  األمــهــات  تحصين 

الفيروس إلى الصيصان. 

 Infectious( ــــدي  ــعـ ــ املـ الـــــزكـــــام 
)Coryza

المسبب المرضي: بكتيريا سالبة 
 Haemophilus( الــجــرام  لصبغة 

 )Paragallinarum

األعراض الظاهرية:
فترة الحضانة قصيرة جداً ١-٢ 
أخطر  للمرض  الحاملة  والطيور  يوم 

مصادر العدوى.
الـــمـــرض يــصــيــب الـــدجـــاج في 
الكبيرة ويسبب نقص معدل  األعمار 
ونقص  الــاحــم  ــدجــاج  ال فــي  النمو 
ــدجــاج الــبــيــاض )١٠ـ  ــاج فــي ال ــت اإلن
٤٠٪(، وتـــورم فــي الــوجــه وإفـــرازات 
أنفية  وإفــــرازات  العين  فــي  رغــويــة 
وتكون  حشرجة  ــوات  وأصـ مخاطية 
اإلصابة  نتيجة  كريهة  القطيع  رائحة 

باألمراض البكتيرية األخرى. 

اآلفات التشريحية:
للمجارى  المبطن  الغشاء  التهاب 

التنفسية العلوية والجيوب األنفية.
تورم في الداليات التهاب األكياس 

الهوائية
الوقاية والعاج

العاج باستخدام سلفامثازين أو 
أي  أو  تتراسيكليين  أو  ارثرومايسين 

مضاد حيوي مناسب 
مثبط  لقاح  باستخدام  التحصين 
يوم   ٢٠ عمر  عند  الــعــتــرات  متعدد 
ويكرر بعد ٤ أسابيع عن طريق الحقن 

في العضل أو تحت الجلد.

 E. coli( ــــوالى  كـ اإليــشــيــريــشــيــا 
)Coli-bacteriosis

ــمــســبــب الـــمـــرضـــي بــكــتــيــريــا  ال
.E.coli

األعراض الظاهرية: 
يحدث  العين  إصــابــة  حــالــة  فــي 
تصل  وقد  العيون  في  شديد  التهاب 
 -  ٥ من  المرض  بهذا  النافق  نسبة 
بالرشح  ــة  اإلصــاب حــالــة  وفــى   ٪٢٠
المزمن تصل نسبة النافق إلى ٥٠ ٪. 

اآلفات التشريحية:
عدة  االيــكــوالى  بكتيريا  تحدث 
إشكال مرضية في الطيور على النحو 

التالي:
 Colisepticeaemia انتان دموى  .١

التهاب العينين  .٢
التهاب األكياس الهوائية.  .٣

التهاب السرة.  .٤
التهاب المفاصل  .٥

التهاب قناة البيض.  .٦

التهاب الغشاء البريتوني.  .٧
في  ــوالى  ــ ك ــا  االشــريــشــي أورام   .٨

األعضاء الداخلية.
الوقاية والعاج

المبكرة  الحاالت  في  العاج  يتم 
الــمــرض ويــجــب إجـــراء اختبار  مــن 
أوال  الــمــعــزولــة  لــلــعــتــرات  حساسية 
ــى الــمــضــاد الــحــيــوي  ــتــعــرف عــل ــل ل
وتتراسيكلين  التايان  مثل  المناسب 
والنيومايسين  والــكــلــورامــفــنــيــكــول 

والكولستين.
الشروط  توفير  يجب  الــوقــايــة: 
الطيور  وحــمــايــة  للتربية  الصحية 
التنفسية  بــاألمــراض  ــة  اإلصــاب مــن 
وخاصة مرض الرشح المزمن، تربية 
الصيصان بمعزل عن الطيور البالغة 
والضعيفة  المريضة  الطيور  وعــزل 

وذبحها وحرقها. 

)Paratyphoid( مرض الباراتيفويد
مجموعة  ــمــرضــي:  ال الــمــســبــب 
لجنس  تنتمي  البكتيريا  مــن  كبيرة 
سالمونيا  وأهــمــهــا  ســالــمــونــيــا. 
 salmonella ــم  ــوريـ ــيـ ــمـ ــيـ ــفـ ــايـ تـ
typhimurium وسالمونيا إنتراديس 
S. Enteridis وتسبب هذه البكتيريا 

تسمم غذائي لإلنسان.
األعراض الظاهرية:

في  المرضية  األعـــراض  تظهر 
شــكــل ارتـــجـــاف وضــعــف عـــام وقله 
النشاط والتوقف عن األكل والعطش 
اإلسهال  مــع  مغلقة،  العيون  وتــكــون 
وتورم  بالزرق  المجمع  فتحة  وتلوث 
المفاصل. وتتواجد اإلصابة بالبكتريا 
البالغة مع  الطيور  S. Enteritis في 

نسبة وفيات قد تصل إلى ١٠٪. 
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اآلفات التشريحية:
قــد ال تـــرى آفـــات مــرضــيــة في 

الحاالت الحادة من المرض. 
في بعض الحاالت يحدث تضخم 
في الكبد ويكون لونه شاحب ويحدث 
والتهاب  المح  لكيس  امتصاص  عدم 
في  متجبنة  ــواد  مـ ــود  ووجــ ــاء  ــع األم
األعضاء  في  نخرية  وبقع  األعورين 
ــة  ــة واحــتــقــان فـــي األوعــي ــي ــداخــل ال
ــهــاب معوي  ــت ــال وال ــة. إســه ــوي ــدم ال
أفات  وجــود  مع  البالغة  الطيور  في 
مرضية على شكل األزرار في الغشاء 

المخاطي لألمعاء.
الوقاية والعاج:

الحيوية  الــمــضــادات  اســتــخــدام 
السلفا  ومركبات  نيتروفيوران  مثل 
وسلفاميرازين  سلفاكوينكسلين  مثل 
والفادايميثوكسين  وسلفاميثازين 

وسبكتينومايسين وجنتاميسين. 
اختيار طيور من أمهات خالية من   -

المرض.
تعقيم الفقاسات وتحضين بيض   -

تعقيمه  مــع  البكتيريا  مــن  خــاٍل 
بواسطة التبخير قبل التحضين.

من  بيض  أو  طــيــور  خلط  عــدم   -
قطعان مختلفة أو أعمار مختلفة. 
اللقاحات  باستخدام  التحصين   -
عــتــرات  ضــد  الميتة  أو  الــحــيــة 
ــواع  أن جميع  ضــد  ولــيــس  معينة 

السالمونيا.
ــفـــطـــري  ــاب الــــــرئــــــوي الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ االلـ

)Aspergillosis(
من  المرضي فطريات  المسبب   
جنس اسبرجلس تصيب جميع أنواع 

الطيور الداجنة والبرية.
الرطبة  األماكن  في  الفطر  ينمو 
والـــدافـــئـــة ويــتــواجــد فـــي أعــشــاش 
وتنتشر  والماء  العلف  ويلوث  الطيور 
ــذور الــفــطــريــة بــيــن الــطــيــور عن  ــب ال
طريق الجهاز التنفسي أو الفم وتزداد 
التهوية  نسبة اإلصابة في حال سوء 

واالزدحام.
األعراض الظاهرية.

األول  الشهر  المرض في  يحدث 
بينما  حاداً  ويسبب مرض  العمر  من 

يكون مزمناً في الطيور الكبيرة.
يسبب صعوبة شديدة في التنفس 
وانخفاض  األجنحة  وارتخاء  وخمول 

استهاك العلف وإسهال.
تشنجات نتيجة السموم الفطرية 

التي يتم إفرازها بواسطة الفطر.
العيون وخــاصــة في  إصــابــة فــي 
جحوظ  إلى  تــؤدى  والرومي  الدجاج 

العينين وامتائها بمواد متجبنة.
الــرومــي  فــي  عصبية  أعــــراض 

نتيجة إصابة المخ.

تزداد  وقد   ٪٥-٢٠ النافق  نسبة 
الصيصان  في  الحادة  الحاالت  في 
الطيور  فــي  اإلصــابــة  تزيد  ال  بينما 

البالغة عن ٥٪.
اآلفات التشريحية 

وجود درنات صفراء في الرئتين 
واألكياس الهوائية. 

في الحاالت الحادة وجود درنات 
في األعضاء الداخلية وخاصة الكبد 

واألمعاء.
الوقاية والعاج

فطريات  مضاد  إضافة  العاج: 
الكالسيوم أو كبريتات  مثل بربيونات 
علف  وتــوفــيــر  العلف  إلــى  الــنــحــاس 
تهوية  وزيــادة  المصدر  وموثوق  جيد 
العنبر والتخلص من الطيور المريضة 

ومصادر العدوى.
األعاف  على  الحصول  الوقاية: 
من مصادر موثوق بها وعدم تخزينها 
في أماكن رطبة وتفادى بلل الفرشة.

للطيور  الصحية  البيئة  توفير 
كــاالزدحــام  وتــفــادى عوامل اإلجــهــاد 
العلف  مخازن  وتبخير  التهوية  وسوء 

والحضانات والمفقسات بانتظام.
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عــلــي  ــد  ــزايـ ــتـ ــمـ الـ الـــطـــلـــب  ان 
عامه  بصفة  الحيوانيه  المنتجات 
بصفة  الــدواجــن  صناعة  ومنتجات 
الديموغرافيه  العوامل  نتيجة  خاصة 
وتناقص  السكان  اعــداد  زيــادة  مثل 
الموارد المتاحه وكذلك ارتفاع دخول 

االفراد وزيادة معدالت التحضر حيث 
تقدر األمم المتحدة أنه سيكون هناك 
كوكب  على  شخص  مليارات  ثمانية 
ــذي  ال  ،٢٠٣٠ عـــام  بــحــلــول  األرض 
بنسبة  المتوسط  فــي  دخله  سيزيد 
٣٢ في المائة عما كان عليه في عام 

سيزيد  ذلــك،  إلى  وباإلضافة   ٢٠٠٦
الواحد  للشخص  اللحوم  استهاك 
سنويا بنسبة ٢٦ في المائة في الفترة 
نفسها، وهذه الزيادة في االستهاك 
الـــدجـــاج، بشكل خــاص  لــحــوم  هــي 
 FAO والـــزراعـــة  ــة  األغــذي )منظمة 

صناعة الدواجن أحد أهم روافد االقتصاد العالمي حيث تعتبر الدواجن ومنتجاتها المختلفة مثل البيض ولحوم الدواجن 
المصنعه علي اختاف انواعها واشكالها من اهم مصادر البروتين الحيواني لانسان والذي يتميز بقيمته الغذائية 
المتوازنه والمفيده لصحة االنسان ونموه كما تعتبر اقل ضررا من مصادر البروتين االخري كاللحوم الحمراء فضا 
علي اعتدال اسعارها نوعيا ما يجعلها في متناول المستهلكين بمختلف طبقاتهم وكثيرا هي التحديات والصعوبات 
والمخاطر التي تواجه صناعة الدواجن بشكل مستمر ولكن المتخصصين في علوم هذه الصناعه قد اجتمعوا في 
عدة لقائات واجتماعات ومؤتمرات دوليه ومحليه وناقشوا وقاموا بتحديد اهم هذه التحديات المستقبلية ووضوعها 
في صورة اولويات يجب بحثها بشكل مستفيض وتناولها بشكل محترف حتي يمكن التغلب عليها وذلك في اطار زمني 
وضعوه ليكون العام ٢٠٣٠ هو النقطه الفاصله والمحطه التي سيقف عليها المتخصصون في هذه الصناعه لتقييم 
اوضاعها وبحث النتائج التي سيصلون اليها بعد اعوام من العمل الدئوب والمستمر لمحاصرة هذه التحديات والتي 
تنحصر اغلبها في المشاكل المتعلقة بقواعد الرفق بالحيوان وكيفية التعامل الرحيم معه واالمور المتعلقة بسامة 
الغذاء وكيفية الوصول العلي درجات االمان والجوده في منتجات الدواجن المختلفة حتي وصولها للمستهلك النهائي 
فضا علي التحديات الخاصة بمكافحة امراض الدواجن واوبئتها المختلفة وخاصة تلك التي يمكنها االنتقال لانسان 
مرورا بتحديات صناعة تغذية الدواجن وما يستجد ويستحدث فيها من تقنيات هدفها الوصول العلي درجات الكفائة 
والفاعليه كأحد اهم مدخات صناعة الدواجن بصفة عامه وكل هذه التحديات وغيرها ستكون موضوع نقاشنا في 
هذه المقال والذي سوف نحاول فيه قدر االمكان القاء الضؤ علي التحديات سالفة الذكر بشكل مبسط ومفيد لكل 

من يتعامل مع هذه الصناعه الهامة.

صناعة الدواجن..
التحديات واألولويات حتى العام 2030

د/ هاني محمد شتا 
دكتوراه - أخصائي الوبائيات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكه العربية السعوديه
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في  والتنمية  التعاون  منظمة  ٢٠١٠؛ 
الميدان االقتصادي، منظمة األغذية 
 .)OECD-FAO, 2010 ــزراعــة  وال
ومـــع ذلــــك، هـــذه لــيــســت الــعــوامــل 
تؤثر على تطور  التي سوف  الوحيدة 
النظر أيضا  الدواجن ويجب  صناعة 
 Technical( التقنية  الــعــوامــل  فــي 
والتكنولوجيا،  العلم  وتطور   )factors
 natural( الطبيعية  الموارد  وتوافر 
أصبحت  )التي  والمياه   )resources
والحفاظ  متزايدة(،  بصورة  محدودة 
 trade( الــتــجــاريــة  ــحــواجــز  ال عــلــى 
البيئي  االثــر  علي  فضا   )barriers
فـــي ظـــل هـــدف تحقيق  لــلــصــنــاعــة 
االطر  وضعت  قد  الحيوان  رفاهية 
ــدواجــن  الــازمــه لــتــطــور صــنــاعــة ال

خال العقد المقبل.
الخام  الــمــواد  سعر  سيؤثر  كما 
 raw materials( األعـــاف  إلنــتــاج 
في  الــدواجــن  إنتاج  على   )for feed
ووفــقــا  الــقــادمــة  القليلة  الــســنــوات 
لتقديرات منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية 
والزراعة )٢٠١٠(، فإن أسعار المواد 
المتوسط  من  أعلى  الغذائية ستكون 
و٢٠١٩،   ٢٠١٠ عامي  بين  التاريخي 
شهدتها  التي  القمم  من  أقل  ولكنها 

عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨.
ــا تــقــدم فــانــه من  ــاء عــلــي م ــن وب
صناعة  لتطوير  سيناريو  كتابة  أجل 
ــضــروري  ــن، ســيــكــون مــن ال ــدواجـ الـ
يتطلب  وهذا  الدواجن  منتجات  تتبع 
المدخات  لموردي  الدقيق  االختيار 
)input suppliers(، مع التركيز على 
 )product quality( المنتج  جــودة 
وليس على السعر كما أن رصد الحالة 
 Monitoring( للقطعان  الصحية 
مفتاح  أيضا  سيكون   )flock health

التوسع اآلمن لصناعة الدواجن. أما 
أن  فينبغي  التربية،  ببيئة  يتعلق  فيما 
الــحــرارة  إنــتــاج  الحسبان  فــي  يؤخذ 
 production by( الفراريج  قبل  من 
broiler heat(، والذي يعتبر مصدرا 
 alternative( مستجدا للطاقة البديلة
استغاله  يمكن   )energy source

بشكل اقتصادي مفيد.
 )nutrition( التغذية  مجال  وفي 
 food( األغــــذيــــة  وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الجوانب  أهــم  فــإن   ،)technology
ــات  ــمـ ــزيـ ســـتـــكـــون اســـتـــخـــدام اإلنـ
ــوامــل  ــع ال وتــقــيــيــم   ،)enzymes(
 non-nutritional( الغذائية  غير 
الطيور  تمكن  قد  والتي   ،)factors
مـــن تــعــظــيــم االســـتـــفـــادة بــمــكــونــات 
وحجم  األعـــاف  )تجهيز  ــه  االغــذي
 feed processing( الجسيمات( 
واســتــخــدام   ،)and particle size
االصطناعية  االمينية  ااالحــمــاض 
)synthetic amino acids( الجديدة
على نطاق صناعي، وتطبيق مفاهيم 
لتحسين  األعـــاف  لتطوير  جــديــدة 
 dietary( الغذائية  الطاقة  استخدام 

واستخدام   ،)energy utilisation
المعوية  الجراثيم  لتعديل  المغذيات 
والجهاز   )intestinal microbiota(
المناعي )immune system( كبديل 
ــخــدام نــظــام غــذائــي  لــلــعــاج، واســت
البدء  قبل  العلفيه  للوجبات  خــاص 

.)pre-starter diets(
الـــمـــواد  ــر  ــب ــت ــع ت أال  ويــنــبــغــي 
ــة  ــع األســاســي ــســل ــن ال الــغــذائــيــة مـ
استخدام  وينبغي   )commodities(
 )Qualitative( ــة  ــوعــي ن مــعــايــيــر 
عمليات  في   )nutritional( وغذائية 
الشراء والفصل في مصانع األعاف. 
وستكون هناك حاجة إلى تكنولوجيات 
لألعاف،  الــفــوري  بالتحليل  تسمح 
الوطنية  المرجعية  الــبــيــانــات  مثل 
الهندسة  تصبح  ــوف  وسـ  )NIRS(
 )Genetic engineering( الوراثية 
أداة هامة لتحسين جودة التغذية في 

األعاف، وربما أيضا أداء الطيور.
وفي هذا السياق المتطور، ستتيح 
 )growth modelling( نمذجة النمو
نظم  بــاســتــخــدام  الــبــيــانــات  وتحليل 
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اتخاذ   )data-analysis( الحاسوب 
ــتــي ستكون  ــوة، وال قــــرارات أكــثــر قـ
صناعة  ونــجــاح  الســتــدامــة  المفتاح 
ــد وضـــعـــت أســالــيــب  ــ ــن وق ــدواجــ ــ ال
االقــتــصــادي  األثـــر  لتقييم  ــدة  جــدي
األمثلة  ومن  الدواجن  إلنتاج  والبيئي 
 Life( الحياة  دورة  تقييم  ذلك  على 
إجراء  وهو   ،)Cycle Assessment
ــزو  االي جـــوده  لمعايير  طبقا  مــوحــد 
تقييم  يقترح   )ISO-standardised(
تأثير إنتاج الدواجن خال دورة حياة 
المواد  شــراء  مــن  بأكملها،  القطيع 
ومعالجتها،  النفايات  وإنتاج  الخام، 
وإعادة تدوير فائض اإلنتاج والتخلص 
 van der Werf and Prudêncio( منه

.)da Silva, 2010

ــن(  ــ ــدواجـ ــ ــيـــة احلــــيــــوان )الـ ــاهـ رفـ
وتبعاته

 Animal )poultry( Welfare
and its Consequences

التي ستواجه  التحديات  بين  من 
موحدة  معايير  وضــع  الــقــادم  العقد 
قوية  ونظم  الدواجن  رفاهية  لتقييم 

لرصد تلك المعايير.
ــى رفــاهــيــة  ــ يــمــكــن الـــوصـــول إل

في  الــداجــنــي  او  الحيواني  ــتــاج  اإلن
منظورين:  خـــال  مــن  هـــذه  حالتنا 
اولهما هو من خال التوليف البشري 
يضع  حيث   ،)anthropomorphism(
المستهلكون أنفسهم في مكان الماشية 
او الدواجن ويستخلصون استنتاجات 
حول رفاهيتهم غالبا ما تكون قائمة 
أداء  خال  من  أو  ذاتية،  أفكار  على 
الــحــيــوان حــيــث انـــه مــن الــمــعــروف 
في  تربيتها  يتم  الــتــي  ــدواجــن  ال أن 
ظروف رفاهية سيئة تكون غير قادرة 
إمكاناتها  أقــصــى  التعبيرعن  على 
اهتمامات  أصبحت  انه  كما  الوراثية 
بــرفــاهــيــة  الــمــتــعــلــقــة  المستهلكين 
ذات   )poultry welfare( الدواجن 
اللحوم  مــتــزايــدة فــي ســـوق  أهــمــيــة 
صرامة  بين  إيجابية  عاقة  وهناك 
 welfare( الرفاهية  رعاية  تشريعات 
بلد  مــواطــنــي  ودخـــل   )legislation
وهذه  الشرائية  قوتهم  وبالتالي  ما، 
في  سيما  وال  واضــحــة،  الــشــواغــل 
 European( األوروبـــــــي  االتـــحـــاد 
ذلــك  عــلــى  األمــثــلــة  ومـــن   ،)Union
)توجيهات   )Directives( التوجيهين 
 Directives European( االوربــي  االتحاد 
دول  لكل  الملزمة  القوانيين  هي   )Union

 EG/٤٣/٢٠٠٧ ــي(  ــ ــ االوربـ ــاد  ــحـ االتـ
و٧٤/١٩٩٩/EC اللذين فرضا حظرا 
على األقفاص التقليدية إلنتاج البيض 
وكثافة   ،٢٠١٢ عــام  بعد  الــتــجــاري 

التسمين القصوى على التوالي.
ومن بين التحديات التي ستواجه 
موحدة  معايير  وضــع  الــقــادم  العقد 
 poultry( الــدواجــن  رفاهية  لتقييم 
 robust( ــة  قــوي ــظــم  ون  )welfare
systems( لرصد تلك المعايير وهذا 
هو الهدف من مشروع جودة الرعاية 
الذي   )Welfare Quality project(

ــي  ــ ــحــاد األوروب ــم تــطــويــره فــي االت ت
يقترح  والــذي   )European Union(
تقييم رفاهية الحيوان مع التركيز على 
على  وليس  الدواجن،  او  الحيوانات 
العوامل البيئية أو اإلدارية، واستخدام 
 objective( موضوعية  مــؤشــرات 
بسهولة  قياسها  يمكن   )indicators
 : مبادئ  ألربعة  وفقا  الميدان،  في 
 ،)good feeding( الجيدة  التغذية 
 ،)good housing( جــيــدة  السكن 
 good health( جيدة  صحية  وحالة 
 adequate( والسلوك الكافي )status

.)behaviour

)Food Safety( سامة الغذاء
هام  للقطعان  الصحي  الــرصــد 

وسوف يصبح ذو أهمية متزايدة
بمسببات  ــة  ــذيـ األغـ تــلــوث  ان 
األمراض )pathogens( لهو الشاغل 
توفير  ويتطلب  للمستهلكين  الرئيسي 
أكثر  أغــذيــة  أجــل  مــن  الطلب  هــذا 
جانب  من  وااللتزام  الشفافية  أمانا 
إنتاج  جميع األطراف المعنية بعملية 
األغذية، بما في ذلك الحكومات لذا 
فسيتم التحكم بشكل متزايد في كل 
إمدادات  سلسلة  خطوات  من  خطوة 
مع   ،)food supply chain( الغذاء 
 risk( المخاطر  رصد  على  التركيز 
إجـــراءات  خــال  مــن   )monitoring
تحليل  تــدعــي  وتصحيحية  وقــائــيــة 
ــتــحــكــم الــحــرجــة  ــد نـــقـــاط ال ــ ورصـ
 analysis and monitoring(

.)critical control points

ــذا يــتــطــلــب اخــتــيــار دقــيــق  ــ وهـ
 input( ــات  ــدخــ ــ ــم ــ ال ــوردي  ــ ــمـ ــ لـ
جودة  على  التركيز  مع   ،)suppliers
الــذي  األمـــر  السعر،  ولــيــس  المنتج 
 )evaluation( يتطلب خطط التقييم
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وفهم   ،)maintenance( والصيانة 
العملية والمواد المستخدمة من قبل 
حول  التقنية  والمعرفة  الــمــورديــن، 
والكيميائية  الفيزيائية  المخاطر 

والميكروبيولوجية.
ــع األعــــــاف خــال  ــي مــصــان فـ
االعمال  ســتــزداد  الــقــادمــة،  العقود 
مع   ،)automation( االتوماتيكيه 
لمخاطر  الــعــمــال  تــعــرض  انــخــفــاض 
 ،)operational risks( التشغيل 
وسيتم التركيز بشكل أكبر على نقاط 
 critical control( المراقبة الحرجة
في  رصــدهــا  سيتم  الــتــي   ،)points
وفي   ،)in time( المناسب  الــوقــت 
 real-time( للتتبع  الحقيقي  الوقت 
العالمين  قــال  حيث   )traceability
 ،٢٠١٠ الــعــام  فــي  وشويغيل  أنـــدري 
ــي إعــــداد مــشــروع  ــا ف الــــذان شــارك
أو  الحالية  الضعف  نــقــاط  لتحليل 
األغذية  إنتاج  في ساسل  المحتملة 
 project to analyse existing or(
 potential vulnerable points in
إن   ،)food production chains
 )information( المعلومات  فقدان 
عامل  هو   )traceability( التتبع  أو 
الخطر الرئيسي لدخول الملوثات في 
وإياء  الحيوان.  إنتاج أعاف  عملية 
المتطلبات  لهذه  الــواجــب  االهتمام 
بالنسبة  كبيرة  أهمية  لــه  الــجــديــدة 
بالنظر  سيما  وال  الدواجن،  لصناعة 
 )exporting( المصدرة  البلدان  إلى 
التي يجب أن تمتثل للطلبات المتزايدة 

.)importers( للمستوردين
الرصد  فــان  تــقــدم  عما  فضا 
 Health( لـــلـــقـــطـــعـــان  ــي  ــحـ ــصـ الـ
يصبح  وســـوف  ــان  ك  )monitoring
فقط  لــيــس  ــدة،  ــزاي مــت أهــمــيــة  ذات 
باألغذية  المنقولة  ــراض  األمـ لمنع 

أيضا  ولكن   )foodborne disease(
 performance( لتجنب فقدان األداء
 bird( وضمان رفاهية الطيور )losses
بالبرامج  االلــتــزام  يجب   .)welfare
 )cleaning( )التنظيف  الصحية 
 )disinfection( والـــتـــطـــهـــيـــر 
والتحصين )vaccination( ومكافحة 
ورصــد   )pest control( اآلفــــات 
 ))disease monitoring(األمراض
 immediate( الــفــوري  واإلخـــطـــار 
ــحــاالت  ال وســجــل   )notification
 record of( ــة  ــي ــع ــي ــطــب ال ــر  ــيـ غـ
المراقبة  abnormal cases( وبرامج 
 health monitoring( الــصــحــيــة 
programs( وتدابير مكافحة العدوى 
والــقــضــاء   )infection control(
وخــاصــة   ،)eradication( عليها 
استخدام  تقييد  يتم  سيناريو  فــي 
للميكروبات  الــمــضــادة  الــمــركــبــات 
)antimicrobial compounds(على 

نحو متزايد.
)Environment( البيئة

 Thermal( الحرارية  الراحة  ان 
الــدواجــن  مــرافــق  داخــل   )comfort
)poultry facilities( ضرورية، حيث 
المواتية  غير  البيئية  الــظــروف  أن 

ــؤثــر تــأثــيــرا كــبــيــرا عــلــى اإلنــتــاج.  ت
والــحــرارة  البرد  من  كل  يسبب  وقــد 
 excessive cold and( المفرطان 
ويضعفان  اإلنتاج  في  خسائر   )heat
صحة الطيور ورفاهيتها، وفي حاالت 
معدالت  تزيد  قــد  الصعوبة،  بالغة 
أو  و/   )morbidity(الطيور اعتال 
كما   )mortality( الــوفــيــات  مــعــدل 
التكنولوجي  التطور  يؤدي  سوف  انه 
وظائف  بعلوم  يتعلق  فيا  والمعرفي 
والتنظيم   )physiology( األعضاء 
 )thermoregulation( الـــحـــراري 
تقليل  الــي   )behaviour( والسلوك 
األخطاء في تصميم مساكن الدواجن 
تسبب  أن  يمكن  التي  الطيور  وإدارة 
 thermal( الــحــراريــة  الــراحــة  عــدم 
ويتيح  ستتيح  كما   .)discomfort
تقنيات  المعلومات  تكنولوجيا  تطوير 
الحرارية  الراحة  دراســة  في  جديدة 
 broiler thermal( الاحم  للدجاج 
تحليل  اســتــخــدام  مثل   ،)comfort
real-( الحقيقي  الوقت  في  الصور 
باستخدام   )time image analysis
الحصول  وأجهزة  الفيديو،  كاميرات 
 image-acquisition(الصور على 
الصور  تحليل  وبرامج   ،)hardware
 )image-analysing software(
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ومعالجتها  المعلومات  على  للحصول 
لاهتمام،  المثير  ومــن  وتقييمها. 
ــاج الــاحــم،  ــدجـ داخــــل مــســاكــن الـ
ان ٨٠ فــي الــمــائــة مــن الــحــرارة ال 
التفريخ  نظم  أو  المصابيح  تنتجها 
)brooding systems( ولكن من قبل 
التقييم  يسمح  وقد  أنفسهم.  الطيور 
بإنشاء  الحراري  اإلنتاج  لهذا  السليم 
الطاقة،  هــذه  من  لاستفادة  آليات 
كبيرة  بوفورات  ترجمتها  يمكن  التي 

في التكاليف.
 Nutrient( االستفادة من التغذية
Utilisation( وطرق تركيب المقررات 

:)Feed Formulation( العلفيه
التي  االتــجــاهــات  بــيــن  مــن  ان 
كيف  ستحدد  والتي  حاليا  لوحظت 
بصياغة  الــتــغــذيــة  خــبــراء  ســيــقــوم 
العشر  السنوات  في  الغذائية  النظم 
زيادة  على  التشديد  سيتم  القادمة، 
للحد  والضغوط  الخام  المواد  تكلفة 
البيئي  واإلفـــراز  العلف  تكاليف  من 
 nutrient environmental( للمغذيات
سوف  الــعــوامــل  هــذه   .)excretion
الغذائية  النظم  صياغة  في  تتسبب 
هوامش  وتجنب  دقـــة،  أكــثــر  بشكل 
السامة الكبيرة حيث سوف تتنافس 
 )biofuel( الحيوي  الوقود  صناعة 
المستخدمة  الــخــام  الـــمـــواد  عــلــى 
لتغذية الدواجن، وستتطلب استخدام 
 .)byproducts( الثانوية  منتجاتها 
في هذه الحالة، يجب تطوير معرفة 
تحليل المحتوى الغذائي وهضم هذه 
المواد )digestibility(، والتي ليست 
موحدة حتى اآلن، كما هو الحال في 
القابلة  المجففة  المقطره  الحبوب 
 (distillers dried grain للذوبان 
سبيل  على   ،solubles) (DDGS)

المثال في الواليات المتحدة.

وفــــــــي هــــــــذا الــــســــيــــاق،   
 )enzymes( االنزيمات  ستستخدم 
ــا تحسن  ــه عــلــى نــحــو مــتــزايــد، ألن
 ingredient( المكونات  قابلية هضم 
digestibility( وامتصاص المغذيات 
عن  )nutrient absorption(، فضا 
تقليل اآلثار الضارة للعوامل المضادة 
 ،)anti-nutritional factors( للتغذية
مما يسمح بمرونة أعلى في استخدام 
األعــــاف كــمــا فــي وكــذلــك خفض 
وإفراز   )feed costs( العلف  تكاليف 
الملوثات )pollutant excretion( في 
نفايات الحيوانات. كما سيتم التركيز 
التغذية  عــوامــل  عــلــى  أكــبــر  بشكل 
المغذيات  وتوافر  الطاقة  تغير  التي 
لــلــدواجــن، وذلـــك بــاســتــخــدام حجم 
)particle size( وتجهيز  الجسيمات 
 )diet processing( الغذائي  النظام 
ــدادات  إمـ مــن  قــدر  أقــصــى  لتحقيق 
عمليات  تطوير  وسيتم  المغذيات. 
والــتــوســع   )pelleting( ــتــكــويــر  ال
 ،)extrusion( والبثق   )expansion(
من بين أمور أخرى، من حيث الجوانب 
والرطوبة  الــحــرارة  )درجـــة  المادية 
 temperature,( والوقت(  والضغط 
moisture, pressure, time( وآثارها 

على استخدام المغذيات.
سكينر-نوبليت  الــعــالــم  الحـــظ 
التكوير  أن   ٢٠٠٥ العام  في  وزمائة 
)pelleting( يحسن من قيمة الطاقة 
 effective dietary( الغذائية الفعالة
سلوك  تغيير  طــريــق  عــن   )energy
يتضمن  الــــذي  ــم،  ــاحـ الـ ــاج  ــدجـ الـ
المستهلكه من  زيــادة كمية االعــاف 
منهجيات  حاليا  تتوافر  كما  الطيور 
 heat( لتقييم تأثير اإلجهاد الحراري
stress( خال الذرة )corn( وتجفيف 
 )soybean meal( وجبة فول الصويا

على جودتها وقيمتها الغذائية. حجم 
الذرة )corn( وكثافتها قد  جسيمات 
المغذيات  هضم  إلــى  أيــضــا  ــؤدي  يـ
المختلفة، ولذلك ينبغي اجراء تقييم 
أفــضــل لــذلــك. كــمــا الحـــظ الــعــالــم 
 )٢٠٠٢( العام  في  وزمائه  هيتاند 
 starch( النشا  هضم  قابلية  زيــادة 
الاحم  الدجاج  في   )digestibility
القمح  حبوب  علي  تغذيته  تم  الــذي 
الكاملة بالمقارنة مع تلك التي غذيت 
العالم  ــاد  اف كما  المطحون.  القمح 
 )٢٠٠٦( العام  في  وزمائه  بارسونز 
الجسيمات  أحــجــام  ارتــفــاع  أن  إلــى 
خطية  زيادة  يعزز   )particle sizes(
علف  كفاءة  في   )linear increase(
الاحم.  الدجاج   )feed efficiency(
ــم فــيــغــيــريــدو  ــال ــع وايـــضـــا الحــــظ ال
كثافة  أن   )٢٠٠٩( العام  في  وزمائه 
الذرة )corn density( ترتبط ارتباطا 
مباشرا بمحتواها من الطاقة القابلة 
 metabolisable( الغذائي  للتمثيل 

.)energy content

البروتين،  لتغذية  بالنسبة  أمــا 
االصطناعية  األمينية  واألحــمــاض 
)synthetic amino acids( الجديدة، 
وسوف  تنافسية،  بأسعار  تنتج  التي 
بــاإلضــافــة  تــجــاريــا.  مــتــاحــة  تصبح 
وهذا  األعــاف،  تكاليف  إلى خفض 
النيتروجين  إفــراز  أيضا  يقلل  سوف 
البيئة.  في   )nitrogen excretion(
وستكون البحوث المتعلقة باألحماض 
 limiting amino( المقيدة  األمينية 
الــثــريــونــيــن  ــعــد  ب ــيــة  ــال ــت ال  )acids
بد  وال  األهمية،  بالغة   )threonine(
فقط  ليس  احتياجاتها  تقييم  مــن 
ولكن   ،)lysine( ليسين  إلى  بالنسبة 
من  األدنــى  الحد  إلى  بالنسبة  أيضا 
المدخول وتأثير استخدامها في ظل 
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We wish to exhibit in:
 Saudi Agriculture 2018
 Saudi Agro-Food 2018
 Saudi Food-Pack 2018

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

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

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

نرغب امل�شاركة يف:

                املعر�ض الزراعي ال�سعودي 2018

                املعر�ض ال�سعودي للأغذية الزراعية 2018

                املعر�ض ال�سعودي لتغليف الغذاء 2018

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

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

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

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

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

Space Option Form ا�ستمارة اختيار امل�ساحة

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

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

Held Concurrently:

Saudi Agro-Food 2018
Saudi Food-Pack 2018

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

بالتزامن مع :

املعر�ض ال�سعودي للأغذية الزراعية 2018

املعر�ض ال�سعودي لتغليف الغذاء 2018

7 - 10 October 2018
Riyadh International Conventions & Exhibitions Center

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

مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

*Company Name:

*Commercial Registration Number:

*Building number:

*Street:

*District:

*City:

*Postal code:

*Additional number:

*Telephone:

*Mobile:

*Fax:

*E-mail:

*Person In Charge:

*Position in Company:

*Description of Exhibits:

*ال�شركة:

*رقم ال�سجل التجاري:

*رقم المبنى:

*ال�شارع:

*الحي:

*المدينة:

*الرمز البريدي:

*الرقم الإ�سافي:

*هاتف:

*جوال:

*فاك�س:

*بريد اإلكتروني:

*ال�سخ�س الم�سوؤول:

*الوظيفة:

*المعرو�سات:

معلومات اإلزامية لإ�سدار العقود

Mandatory fields to issue a contract*

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

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

عناية/ فرا�س فار�س

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

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

جوال: 050843٢090

firas.fares@recexpo.com :بريد اإلكرتوين
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ظروف عملية إلنتاج الدجاج الاحم. 
على سبيل المثال، استخدام الفالين 
)valine( لفراريج اللحم، التي أثبتت 
آثارها المفيدة من قبل العالم كورزو 
أصبحت   ،)٢٠٠٩( العام  في  زمائه 

حقيقة واقعة.
عادة ما تكون الطاقة أغلى مكون 
ولذلك،  الدواجن  أغذية  من  غذائي 
الكفاءة األعلى)efficiency( في  فإن 
إلى  يؤدي   )utilisation( استخدامها 
تعتبر  ولذلك  العلف  تكلفة  انخفاض 
واحدة من االستراتيجيات التي يتعين 
النظر فيها هي صياغة النظم الغذائية 
في  تأخذ  ال   )formulating diets(
القابلة  األيــض  طاقة  فقط  االعتبار 
 metabolisable( الغذائي  للتمثيل 
الطاقة  أيضا صافي  ولكن   )energy
بأنها  تــعــرف  الــتــي   )net energy(
الــغــذائــي  للتمثيل  الــقــابــلــة  الــطــاقــة 
ناقص   )metabolisable energy(
الحرارة  زيادة  بسبب  الطاقة  فقدان 
)heat increment(، أي الطاقة التي 
وقد  لإلنتاج.  فعال  بشكل  تستخدم 
بتخفيض  االستراتيجيه  هذه  تسمح 
تــكــلــفــة الــعــلــف وإفـــــراز الــمــغــذيــات 

.)nutrient excretion(
ــدام  ــخـ ــتـ ــد اسـ ــديـ ــحـ ــم تـ ــتـ ــيـ وسـ
 )trace minerals( النادرة  المعادن 
لتفاعلها  أفــضــل  فــهــم  خـــال  مـــن 
على  وكــذلــك  المناعي،  الجهاز  مــع 
المنتج  تلوث  ومنع  مصادرها،  نوعية 
إلى  وباإلضافة  بالمخلفات.  النهائي 
ــراء مــزيــد من  ذلـــك، يــلــزم أيــضــا إجـ
المصادر  بين  الفروق  بشأن  البحوث 
العضوية  وغير   )organic( العضوية 

.)inorganic(
 )Nutrition( التفاعل بين التغذية
 Intestinal( الــمــعــويــة  ــصــحــة  وال

)Health

اســـتـــخـــدام الـــمـــواد الــمــضــافــة 
أو  اقتصادية  قضية   :)additives(

سياسية أو تقنية؟
على  الــمــفــروضــة  الــقــيــود  ان 
اســتــخــدام مـــضـــادات الــمــيــكــروبــات 
كــمــحــفــز   )antimicrobials(
للنمو)growth promoters( - بسبب 
األخير  والفهم  المستهلكين  طلبات 
للتفاعل بين المغذيات وصحة األمعاء، 
 intestinal( الــمــعــويــة  والــجــراثــيــم 
المناعي  والــجــهــاز   )microbiota
من  تتطلب   -)immune system(
خـــبـــراء الــتــغــذيــة تــغــيــيــر نــمــاذجــهــم 
واساليب عملهم حيث يبدو أن هناك 
في  الجهود  لتركيز  متزايدة  حاجة 
الجراثيم   )modulation( تشكيل 
 )intestinal microbiota( المعوية 
 immune( الــمــنــاعــي  ــاز  ــهـ ــجـ والـ
ــخــدام  اســت خــــال  مـــن   )system
بدال   ،)nutraceutics( المغذيات 
المعوية  األمراض  السيطرة على  من 
باستخدام   )enteric diseases(
 therapeutic( العاجية  المركبات 
compounds( وعاوة على ذلك، فإن 
بــإدارة  المتعلقة  للتوصيات  االمتثال 
صحة القطيع )flock health( واألمن 
للمزارع   )biosecurity( الــحــيــوي 
ستصبح اكثر اهمية وفي وقتنا هذا، 
هناك مجموعة واسعة من االضافات 
في  المتاحة   )additives( الغذائية 
الحمضيات  ــك  ذل فــي  بما  الــســوق، 
الــبــريــبــايــوتــكــس   ،)acidifiers(
تيك  بيو و لبر ا ، )p r e b i o t i c s
األساسية  الــزيــوت   ،)probiotics(
اإلنــزيــمــات   ،)essential oils(
أوزمــوريــغــوالتــورس   ،)enzymes(
النيوكليوتيدات   ،)osmoregulators(

 zinc( أكسيد الزنك ،)nucleotides(
oxide(، الخ.

اســـــــتـــــــخـــــــدام الــــمــــعــــرفــــة 
واالبتكار  المتاحة   )Knowledge(

)Innovation( التكنولوجي
تــكــنــولــوجــيــا  ــي  ــ ف ــقـــدم  ــتـ الـ إن 
 information( ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ الـ
technology( سيسمح بتطبيق نماذج 
والعديد   )growth models( النمو 
من المعادالت الرياضية ذات الصلة، 
والتي سوف تقدر نمو الحيوان وفقا 
النهائي  والــهــدف  التربية.  لــظــروف 
كدالة  التربية  عملية  تحسين  هــو 
المربيين.  أو  الشركات  الحتياجات 
 prediction( ومن شأن نماذج التنبؤ
 growth( النمو  بمعدالت   )models
االعـــاف  ــاول  ــن ت ــدالت  ــع وم  )rates
في  الاحم  للدجاج   )Feed intake(
إطار سيناريوهات مختلفة، مثل تلك 
وفيشر  إمانز  العلماء  وضعها  التي 
أفضل  بتحديد  تسمح  أن  ــوس،  وغـ
أن  شأنها  من  التي  لاستراتيجيات 
 production( اإلنــتــاج  كــفــاءة  تدعم 

.)efficiency

ــاذج  ــ ــم ــ ــة إلـــــــى ن ــ ــ ــاف ــ ــاإلضــ ــ ــ وب
يمكن   ،)growth models(النمو
المحاكاة  ــمــاذج  ن اســتــخــدام  أيــضــا 
لتقييم   )simulation models(
أفضل  وتحقيق   )risks( المخاطر 
عــائــد مــالــي بــاســتــخــدام اســتــخــراج 
البيانات )data mining( )االرتباطات 
والــتــصــنــيــفــات   )correlations(
ــاطــات  ــب واالرت  )classifications(
والــشــبــكــات   )associations(
 )neural networks( الــعــصــبــيــة 
وتقنيات   ))clustering( والتكتل 
 )data analysis( البيانات  تحليل 
بــواســطــة الــمــعــلــومــاتــيــة الــحــيــويــة 
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التلوي  والتحليل   )bioinformatics(
هولو  وتحليل   )meta-analysis(

.)holo-analysis(
في وقتنا الحاضر تستخدم نظم 
 Geographic( المعلومات الجغرافية
 )information systems )GIS)
المناطق  تقسيم  مجال  فــي  بالفعل 
وعرضها، مما يسمح بربط معامات 
لمساكن  الجغرافي  بالموقع  األداء 
ــفــاع وخط  ــدواجــن مــن حيث االرت ال
العرض وخط الطول. وستزداد أهمية 
هذه األدوات التخاذ القرارات بشأن 
المنتج الذي ينبغي استخدامه لتحقيق 
االقتصادي  األداء  مــن  قــدر  أقصى 
للطيور في ظل ظروف تربية مختلفة. 
ومــع ذلــك، فــإن االســتــخــدام الفعال 
تــوافــر  عــلــى  يعتمد  األدوات  لــهــذه 
الجرد  مع  ودقيقة،  مفصلة  بيانات 
 house( الدواجن  لمسكن  المتكامل 

.)inventory

كما انه هناك المزيد من األدوات 
أداء  فــي  تتحكم  الــتــي  المستقبلية 
حيث  الحقيقي  الوقت  في  الحيوان 
تهدف تقنية أنظمة اإلدارة المتكاملة 
 Integrated Management(
كامل  نظام  توفير  إلــى   )Systems
الوقت  وفي   )on-line( الخط  على 
الحقيقي )real-time(، مع عدم وجود 
تدخل بشري، إال عندما يتم الكشف 
التقنية  تشغيل هذه  يتم  عن مشكلة. 
من قبل نظام تحليل الصورة البصرية 
التي   )visual image analysis(
وضعت  الفيديو  كاميرات  باستخدام 
داخل بيت الدواجن، وتسمح بالجمع 
المستمر للصورحيث من خال قياس 
مساحة الطيور وطولها، يمكن تحديد 
الذبيحة  الطيور وحصيلة  وزن جسم 
لتلك  مماثلة  بدقة   )carcass yield(

الموجودة في الجداول التقليدية.
فـــي مــجــال االبــتــكــار الــعــلــمــي، 
ــال جــديــد  ــجـ يــجــب الــنــظــر فـــي مـ
ــن الـــمـــعـــرفـــة نــوتــريــجــنــومــيــكــس  مــ
ــدرس  ي حــيــث   )nutrigenomics(
ــم الـــعـــاقـــات الــجــزيــئــيــة  ــعــل ــذا ال هــ
بين   )molecular relationships(
واالستجابة   )nutrition( التغذية 
ويهدف   ،)gene response( الجينية 
إلى فهم كيفية تأثير التعبير الجيني 
طريق  عــن   )gene expression(
أنظمة  أو   )nutrients( المغذيات 
التغذية )feeding regimes(، مع ما 
يترتب على ذلك من تأثير على معايير 

األداء.
لنا  يتسني  لم  فبالتاكيد  وختاما 
واالولــويــات  التحديات  كــل  مناقشة 
ــبــط بــمــســتــقــبــل صــنــاعــة  ــرت الـــتـــي ت
ولكننا   ٢٠٣٠ عــام  حتي  الــدواجــن 
حاولنا التركيز علي اهم مامح هذه 
المستجدات ولكن ابدا لن يقف قطار 
اهلل  باذن  وسنحاول  والتحديث  العلم 
ان كان في العمر بقية ان نناقش ما 

تبقي من تحديات.
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وفيما يلي عرض ألنواع املناعة:
)أ( المناعة الطبيعية )الفطرية 
 Natural )innate)الانوعية أو 
 or non-specific( immunity 
وهي المناعة التي يرثها الكائن الحي 
فاعليتها  وتتطور  وتنمو  أبويه  من 
بشكل طبيعي مع تطور حياته ويبدأ 
عملها منذ الوالدة في مقاومة غزو 

األجــســام الــغــريــبــة والــمــيــكــروبــات 
علي  آلــيــاتــهــا  تعتمد  وال  الــضــارة 
أو خلطية   Cellular عوامل خلـوية 
تــحــتــاج  وال  مـــحـــددة   Humeral
األحياء  علي  النوعي  التعرف  إلــى 
األجسام  أو  )الميكروبات(  الدقيقة 
الغريبة الغازية )المهاجمة( للجسم 
وتعمل  المناعي،  بدورها  تقوم  لكي 
هذه المناعة بذات الطريقة في كل 

المناعة 
واالستجابة 

المناعية 

إن اهلل عّز وّجل قد وهبنا ووهب كل الكائنات الحية المناعة وتعرف المناعة 
بأنها »قدرة الجسم على مقاومة كل ما هو غريب عن خايا الجسم سواًء 
كان مصدرها خارج الجسم مثل الميكروبات المختلفة والسموم أو من داخل 
الجسم مثل الخايا التي تهرم )تشيخ( والخايا الشاذة كالخايا السرطانية 
وذلك عبر وسائل دفاعية داخلية في الجسم«، أي أن الجسم يقوم بحماية 
نفسه حماية ذاتية ضد األجسام الغريبة التي تنجح في اختراقه مثل البكتيريا 
لمقاومة  الجسم  إن وسائل  المناعي،  الجهاز  والفيروسات وذلك عن طريق 
مسببات المرض ال تنحصر في نوع واحد مـن الفاعليات المناعية بل إنها 
تشمل وسائل مناعية عديدة متخصصة وغير متخصصة وعلى هذا األساس 

فقد ُصنفت المناعة بشكل عام إلي نوعين )شكل ١( هما : 
المناعة الطبيعية )الفطرية أو الانوعية( وهي المناعة التي تتواجد   )١(
مع الكائن الحي منذ الوالدة )أو الفقس( وتتطور وتنضج مع تطور نمو 

ونضج الكائن الحي. 
المناعة المكتسبة )النوعية( وهي المناعة التي يكتسبها الطائر بعد   )٢(
تعرضه بشكل طبيعي أو اصطناعي للمواد الغريبة المسببة لألمراض 
أو يكتسبها عن طريق نقل مواد مناعية جاهزة )مثل األجسام المضادة( 

له بشكل طبيعي أو اصطناعي. أ.د./ طارق أمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن 

كلية الزراعة والطب البيطري، 
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
جوال ٩٦٦٥٤٢٨٢٥٤٧٩+
tarkamin@gmail.com
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الحواجز 
الميكانيكية

الحواجز 
الكيميائية

للمهاجمة  الجسم  فيها  يتعرض  مرة 
جديد  من  الغريبة  األجسام  ِقبل  من 
الطبيعية  المناعة  تعريف  ويمكن 
دفاعية  عن خطوط  عبارة  أنها  على 
هذا  وخلوية؛  وكيميائية  ميكانيكية 

النوع من المناعة يتكون من اآلتي :
املـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة  احلـــــــــواجـــــــــز   .1

 Mechanical barriers

عن  عبارة  الميكانيكية  الحواجز 
األحياء  دخــول  تعوق  التي  الحواجز 
ــات( الــضــارة  ــكــروب ــمــي الــدقــيــقــة )ال
خط  تمثل  وهــي  الغريبة  واألجــســام 
تقوم  الجسم حيث  األول عن  الدفاع 
بمنع التصاق أو اختراق الميكروبات 
والفيروسات أو المواد الغريبة للجلد 
الوسائل  هذه  تقوم  كما  األغشية،  أو 
أو  نمو  منع  أو  بــإزالــة  الميكانيكية 
أو  تعلق  التي  الدقيقة  األحياء  تكاثر 
وهــذه  األغشية،  أو  بالجلد  تلتصق 

الحواجز تشمل كل مما يأتي: 
السليم  الــجــلــد  إن  الــجــلــد:  )أ( 
عائقاً  يعتبر  الــجــروح  مــن  والــخــالــي 
ميكانيكياً أمام دخول األحياء الدقيقة 

حيث  الجسم  إلى  الغريبة  واألجسام 
للجسم  واقـــي  كــغــاف  الجلد  يعمل 
األول  الــدفــاع  خــط  الــجــلــد  ويعتبر 

للوقاية من أي إصابة ميكروبية. 
وهي  المخاطية:  األغشية  )ب( 
الجسم  أعــضــاء  كــل  فــي  توجد  التي 
التي لها اتصال خارجي مثل الجهاز 
المخاط  يعمل  والتنفسي،  الهضمي 
الغريبة  األجسام  التصاق  منع  علي 
والجراثيم بخايا تلك األعضاء ومن 

ثم حمايتها. 
ذات  ــة  ــظــاهــري ال ــا  ــخــاي ال )ت( 
الجهاز  في  تتواجد  كالتي  األهــداب: 
وإخــراج  بحجز  تقوم  حيث  التنفسي 
العالقة  الصلبة  والجزيئات  الجراثيم 
حركة  بواسطة  المخاطية  بالطبقة 

األهداب. 

 The الــكــيــمــيــائــيــة  ــز  احلــــواجــ  .2
 chemical barriers

وإفــرازات  سوائل  من  العديد  إن 
دفاعي  دور  لها  الكيميائية  الجسم 
وتُعتبر من الخطوط الدفاعية األولية 

وهذه  الجسم  في  الطبيعية  للمناعة 
السوائل واإلفرازات تشمل اآلتي: 

ــة  إزال علي  تعمل   : الــدمــوع  )أ( 
الغريبة  واألجسام  الصلبة  الجزيئات 
التي قد تدخل للعين، كما أن اإلنزيمات 
التي   Lysozyme( الليسوزيم  )مثل 
تفرزها العين لها القدرة علي القضاء 

علي العديد من الميكروبات. 
الــحــامــضــيــة  اإلفــــــــرازات  )ب( 
تأثير  لها  الغدية:  للمعدة  واإلنزيمية 
الدقيقة  األحياء  من  للعديد  مضاد 

التي قد تدخل الجسم عبر الفم. 
)ج( البول: يعتبر وسط حامضي 
مثبط لنمو العديد من الجراثيم، كذلك 
وجود بعض اإلنزيمات في البول تعمل 
قد  التي  الجراثيم  من  التخلص  على 

توجد في المجاري البولية. 
الــبــيــض:  قـــنـــاة  إفـــــــرازات  )د( 
لألنثى  الــتــنــاســلــي  الــجــهــاز  تــحــمــي 
علي  تقضي  أحماض  علي  الحتوائها 

الميكروبات. 
النافعة  الدقيقة  الكائنات  )ر( 

المناعة الفاعلة

المناعة المكتسبة المناعة الطبيعية

المناعة المنفعلة

طبيعيةطبيعية اصطناعيةاصطناعية

المناعة

شكل )١( أقسام المناعة
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بـــاألمـــعـــاء ( الــطــبــيــعــي  ــت  ــب ــن ال أو 
 Normal microflora( الميكروفلورا
النافعة  الدقيقة  الكائنات  تــقــوم   :
من  بالتقليل  األمعاء  في  المتواجدة 
احــتــمــال الــتــصــاق ونــمــو الــجــراثــيــم 
الممرضة )الضارة( بالغشاء المعوي. 
 :Cytokines السيتوكينات  )س( 
إن الجهاز المناعي يؤدي وظائفه من 
خال تفاعل )أو تأثير تبادلي( معقد 
التأثير  هــذا  الخايا،  مختلف  بين 
خال  مــن  يحدث  أن  إمــا  المتبادل 
االتصال المباشر بين الخلية والخلية 
أو بتوسط من مواد عديدة الببتيدات 
تسمي السيتوكينات التي تعمل كحامل 
للرسالة بين الخايا المناعية وبعضها 
الجهاز  وتحفيز  بربط  فتقوم  البعض 
واحــدة  كــوحــدة  ليعمل  كله  المناعي 
)العدوى  الميكروبي  الغزو  لمواجهة 
وضــد   ،)Infection ــة  ــابـ اإلصـ أو 
 Acute المزمن  أو  الحاد  االلتهاب 
 ،and chronic inflammation
ــقــوم الــســيــتــوكــيــنــات أيــضــاً  كــذلــك ت
وتمايز  لنمو  التوسط  في  هام  بــدور 
 Stem cells الــجــذعــيــة  ــا  ــخــاي ال
النخاعية  الخايا  عنها  تنشأ  التي 
الليمفاوية  والخايا   Myeloid cells
الناضجة، وهكذا   Lymphoid cells
تنشيط  علي  تعمل  السيتوكينات  فإن 
عمل الجهاز المناعي وقيامه بوظائفه 
وتربطه كذلك مع أجهزة فسيولوجية 

أخرى في الجسم. 
)ب( المناعة النوعية أو المكتسبة 

Specific or acquired immunity

عندما تتمكن األجسام الغريبة أو 
الجراثيم من اختراق حواجز دفاعات 
الجسم  فـــإن  الــطــبــيــعــيــة  الــمــنــاعــة 

مناعية  دفاعية  وســائــل  ببناء  يقوم 
الــدفــاع عن  مهمة  تــتــولــى  إضــافــيــة 
الدفاعات  هذه  في  تُساهم  الجسم، 
البلعمية  والخايا  المضادة  األجسام 
 )Macrophages )البلعميات  الكبيرة 
)الليمفاويات  الليمفاوية  والخايا 
النوعية  والمناعة   ،)Lymphocytes
المناعة  مــثــل  ليست  )الــمــكــتــســبــة( 
استجابة  فهي  )الطبيعية(  الفطرية 
مناعية مكتسبة ضد التنبيه بواسطة 
الغريبة  ــام  )األجـــسـ الــمــســتــضــدات 
التنبيه  Antigenic stimulus(، هذا 
مناعية  ــرة  ــ ذاك اكــتــســاب  عــنــه  ينتج 
خايا  أو  مــضــادة  أجــســام  وإنـــتـــاج 
 )Antibody or T-cells( تــائــيــة 
تتفاعل بشكل نوعي مع المستضدات 
فإن  وهكذا  إنتاجها،  إلي  أدت  التي 
التخصصية والتنوع والذاكرة هي أهم 

مميزات المناعة المكتسبة.
المناعة  من  كل  عمل  طبيعة  إن 
هي  المكتسبة  والمناعة  الطبيعية 
لبعضهما  ــلــة  ومــكــمِّ متصلة  عــاقــة 
الــمــنــاعــة  ــبــعــض حــيــث أن عــمــل  ال
ــل  ــوســائ ــر ال ــي ــوف ــي ت الــطــبــيــعــيــة هـ
األجسام  لمقاومة  األولية  األساسية 
غزو  تحاول  التي  والجراثيم  الغريبة 
المكتسبة  المناعة  دور  بينما  الجسم 
وفاعلة  قوية  نوعية  مناعة  توفير  هو 
المناعة  فــاعــلــيــة  وتــعــزيــز  لــتــطــويــر 
المناعية  الــذاكــرة  وتوفير  الطبيعية 
التي تعمل علي تذكر األجسام الغريبة 
وسرعة التعرف عليها إذا ما تكررت 
وهناك  أخــرى،  مرة  الجسم  مهاجمة 
هما  المكتسبة  المناعة  من  نوعان 
والمناعة  الفاعلة  المكتسبة  المناعة 
المكتسبة غير الفاعلة )أو المنفعلة(، 
من  ــواع  األن لهذه  توضيح  يلي  وفيما 

المناعة المكتسبة: 
 Active 1. املناعة املكتسبة الفاعلة

 acquired immunity

الفرد  يكونها  التي  المناعة  وهي 
لمستضدات  المباشر  التعرض  عقب 
أو  ــا  ــري ــي ــت ــك )ب  Antigen ــة  ــب ــري غ
)السموم  لمنتجاتها  أو  فيروسات( 
المباشر  التعرض  وهــذا   ،)Toxins
للمستضدات الغريبة قد يكون بسبب 
أو  ميتة  أو  حية  دقيقة  أحياء  حقن 
منتجات  امتصاص  أو  مستضداتها 
والجدير  الــســمــوم،  مثل  البكتيريا 
المناعة  مــن  الــنــوع  هــذا  أن  بالذكر 
وإيجابياً  فــعــاالً  دوراً  للجسم  يكون 
استجابة  ــال  خـ مــن  تــكــويــنــهــا  فــي 
إنتاج  في  المتمثلة  المناعية  الجسم 
)وهــذه  متخصصة  مــضــادة  أجــســام 
 )Humeral الخلطية  المناعة  تسمي 
لمقاومة  مناعية  خــايــا  تكوين  أو 
ــذه تــســمــي الــمــنــاعــة  ــ ــابـــة )وهـ اإلصـ
االثنين  تكوين  أو   )Cellular الخلوية 
أو  الجراثيم  ضد  سوياً  ليعما  معاً 
المحقونة  اللقاحات  أو  الفيروسات 
هذا  عيوب  ومن  المختلفة،  بأنواعها 
النوع من المناعة المكتسبة هي أنها 
المنفعلة  المناعة  مثل  فورية  ليست 
Passive acquired immunity وإنما 
تتكون،  حتى  طويل  وقت  إلي  تحتاج 
لفترة  تبقي  أنها  مميزاتها  من  ولكن 
وتنشيطها  حثها  إعادة  ويمكن  طويلة 
ثانية  مــرة  التعرض  أخــرى عند  مــرة 
للعدوى بذات مسبب العدوى األول أو 
أخرى  مرة  الغريب  المستضد  بحقن 
 Booster مقوية  )جرعة  لتعزيزها 
التحصين  عند  يحدث  كما   )dose
)التطعيم(، وتنقسم المناعة المكتسبة 

الفاعلة إلي نوعين هما: 
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فــاعــلــة  مــكــتــســبــة  مــنــاعــة  )أ( 
 Natural active acquired طبيعية 
الــتــي  الــمــنــاعــة  وهـــى   immunity
يكتسبها الفرد عقب اإلصابة بمرض 
الجسم  أن  حيث  منه  الشفاء  تم  ما 
أو  متخصصة  مضادة  أجسام  يُكون 
لمقاومة  متخصصة  مناعية  خايا 
تــكــررت  الــمــرض إذا مــا  مــســبــبــات 

العدوى بها.
فــاعــلــة  مــكــتــســبــة  ــاعــة  مــن )ب( 
 Artificial active اصــطــنــاعــيــة 
acquired immunityوهذا النوع من 
المناعة يمكن استحداثه في الجسم 
بحقن أنواع مختلفة من اللقاحات أو 
 )Vaccines )التحصينات  األمصال 
الميتة أو الحية الُمضَعَفة أو منتجات 
السموم  أو  والفيروسات  الجراثيم 
ــال عــلــى ذلـــك لــقــاح  ــث الــمــخــتــزلــة م
والماريك...  والجامبورو  النيوكاسيل 

الخ.
الفاعلة  غــيــر  املكتسبة  املــنــاعــة   .2
 Passive acquired )الــمــنــفــعــلــة( 

immunity

 وهي المناعة التي ال يكون لجسم 
وإنما  تكوينها،  فــي  دور  أي  العائل 
يتحصل عليها من خال نقل أجسام 
بشكل  وقائية   Antibodies مضادة 
مصدر  مــن  اصــطــنــاعــي  أو  طبيعي 
آخر )بيض أو حيوان( يتم تكوينها أو 
تحضيرها فيه، أي أن الجسم ال يقوم 
بتكوين األجسام المضادة بل يحصل 
خارجي،  مصدر  مــن  جــاهــزة  عليها 
وهذا النوع من المناعة يعطي حماية 
طويًا،  تدوم  ال  مؤقتة  ولكنها  فورية 
لفترة محدودة وهي  تبقي  أنها  حيث 
أو  الوقائية  لألغراض  تُستعمل  عادة 
األوبئة،  تفشي  حاالت  في  العاجية 
هناك نوعان للمناعة المكتسبة الغير 

فاعلة هما: 
غير  الــمــكــتــســبــة  الــمــنــاعــة  )أ( 
 Natural passive الطبيعية  الفاعلة 
المناعة  وهي   acquired immunity
التي يكتسبها الجنين من األم )المناعة 
Maternal immunity( حيث  األمية 

تنتقل األجسام المضادة من األم إلي 
الحماية ضد  له  توفر  الجنين بحيث 
مراحل  أثــنــاء  األمـــراض  مــن  العديد 
األيام  خال  وكذلك  الجنيني  تطوره 
األولي من بعد الفقس، يحتوي صفار 
المناعي  الجلوبيولين  علي  البيض 
على  يحتوي  نفسه  والــبــيــاض   IgG
.IgMو IgA الجلوبيولينات المناعية

غير  المكتسبة  الــمــنــاعــة  )ب( 
 Artificial االصــطــنــاعــيــة  الــفــعــالــة 
passive acquired immunity وهي 
المناعة التي يكتسبها الفرد بواسطة 
نــقــل )حــقــن( أمــصــال وقــائــيــة إليه 
جاهزة  مضادة  أجسام  على  تحتوي 

ألمراض معينة.

املراجع 
ــاب »فــســيــولــوجــيــا الــتــنــاســل  ــت ك
ــات  ــزارع أمــه ــ ــ ــي م وتــطــبــيــقــاتــهــا فـ
عبيد،  أمين  طارق  أ.د./  الدواجن«، 
الطباعة  لدنيا  الــوفــاء  دار  الناشر 

والنشر باإلسكندرية عام ٢٠١٣.
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)أواًل( تغذية الديوك غير بالغة 
)الـــتـــغـــذيـــة خــــال فـــتـــرة الــنــمــو( 

Feeding the immature roosters

فترة  خال  الديوك  تربية  يمكن 
المسكن  نفس  في  ــاث  اإلن مع  النمو 
كا  وفــي  عنها  منفصلة  تربيتها  أو 
الحالتين فإنها تأكل نفس عليقة اإلناث 
االحتياجات  تتشابه  ما  غالباً  حيث 
حتى  وذلــك  الجنسين  لكا  الغذائية 
الذكور  تربية  حالة  وفي  البلوغ،  سن 
مع اإلناث فإنه غالباً ما يبدأ برنامج 
التقنين الغذائي بناءاً على وزن اإلناث 
ولذلك فابد من متابعة أوزان الذكور 
جيداً، ولهذا فإن كثيرا من المربيين 
عن  منفصلة  الذكور  تربية  يفضلون 

اإلناث حتى يمكن التحكم الدقيق في 
أوزانها، وتجدر اإلشارة إلى أن الذكور 
للعائق  اإلنـــاث  مــن  أكثر  تستجيب 
البروتين  من  محتواها  في  المرتفعة 
والعكس فإنها تتأثر سلباً بشدة أكثر 
على  التغذية  حــالــة  فــي  ــاث  اإلنـ مــن 
العائق المنخفضة في محتواها من 
البروتين أو المنخفضة في محتواها 
أثبتت  ولقد  األمينية،  األحماض  من 
الدراسات أنه يمكن تغذية اإلناث على 
علف بادئ ١٥٪ بروتين ويكون مناسباً 
لها إال أنه ال يُنصح باستخدامها مع 
معدالت  مــن  يُخفض  حيث  الــذكــور 
وعــدم  ضعف  إلــى  باإلضافة  نموها 
هذه  أن  إال  الترييش  عملية  كــفــاءة 
المشاكل غالباً ما تتحسن بالتقدم في 

العمر ولكن بصفة عامة يفضل أن ال 
تقل نسبة البروتين في العلف البادئ 

للديوك عن ١٧-١٨٪.
يبدأ التقنين الغذائي للذكور عند 
عمر ٣ أسابيع ويجب عدم التأخر في 
حتى  الغذائي  التقنين  نظام  تطبيق 
ويتطلب  الــوزن  في  الطيور  تــزداد  ال 
ضبطه  على  العمل  ذلــك  بعد  األمــر 
ولكي  القطيع،  في  التجانس  فيختل 
يتم  فإنه  التجانس  على  الحكم  يتم 
الطيور ويتم  أخذ عينة عشوائية من 
على  طائر  )كل  فردية  بصورة  وزنها 
االختاف  معامل  ويتم حساب  حدة( 
للقطيع. يعتبر نظام التغذية يوم بعد 
الذكور  مع  إتباعه  المفضل  هو  يــوم 

تغذية الديوك

تلعب تغذية الديوك دوراً حيوياً هاماً في تحسين معدالت الخصوبة للقطيع وبالتالي في زيادة أعداد الكتاكيت الناتجة؛ 
فالعاقة بين التغذية والتناسل من األهمية بمكان لكل من اإلناث والذكور على حٍد سواء، وتقتضى األمانة العلمية إلى 
القول بأن ما نقدمه في هذا المقال ما هو إال بمثابة الشعاع الذي يُنير السبيل أمام السالكين بُغية تعريفهم الوجهة 

الصحيحة التي ينبغي عليهم المضي قدماً نحوها، وفيما يلي عرض لتغذية الديوك غير البالغة والديوك البالغة:

السيدة/ غادة زكريا عيد
ghadae5@gmail.com باحثة في علوم تغذية الدواجن، بريد الكتروني





أنه  إال  الجنسي  النضج  قبل  وذلــك 
يجب الحذر من مشاكل االختناق من 
تناول كميات كبيرة من الغذاء الناعم 
نفوق  تسبب  قــد  والــتــي  )الـــــزوران( 
في   ٪٠.٥ إلــى  تصل  بنسبة  الطيور 
قبل  الماء  تقديم  يجب  كذلك  اليوم، 
المشكلة،  لتجنب هذه  الغذاء بساعة 
وفي حالة تربية الذكور منفصلة من 
تجانس  ضبط  يمكن  فــإنــه  اإلنـــاث 
أوزان الذكور عن طريق تقديم عائق 
منخفضة الكثافة )عالية في محتواها 

من األلياف(.
البالغة  الــديــوك  تغذية  )ثــانــيــًا( 
 Feeding programs for adult

roosters

البالغة دوراً  تلعب تغذية الديوك 
معدالت  تحسين  فــي  هــامــاً  حــيــويــاً 
زيادة  في  وبالتالي  للقطيع  الخصوبة 
أعداد الكتاكيت الناتجة، ويؤدى عدم 
من  ألي  الجسم  بــنــاء  فــي  التناسق 
انخفاض  إلى  الدجاجات  أو  الديوك 
معدالت التزاوج حيث تتسبب السمنة 
القيام  عــن  منهما  ــل  ك عـــزوف  فــي 
تتسبب  كــذلــك  الــتــلــقــيــح،  بعمليات 
في  تمكنها  عــدم  في  الــذكــور  نحافة 
وكــذلــك  التلقيح  بعمليات  الــقــيــام 
انخفاض جودة السائل المنوي الناتج 
منها لذلك البد من االهتمام بمتابعة 
أوزان الجسم بالنسبة للديوك بصفة 

مستمرة.
ــاك اخــتــافــات كــبــيــرة بين  ــن ه
البالغة  لإلناث  الغذائية  االحتياجات 
احتياجات  أن  حيث  البالغة  والذكور 
الــذكــور مــن الــبــروتــيــن واألحــمــاض 
ــكــون أقــل  األمــيــنــيــة والــكــالــســيــوم ت
بكثير من اإلناث، كذلك كمية الغذاء 

المقدمة للذكور تكون في حدود ١٠٠ 
تصل  أنها  حين  في  جم/طائر/يوم 
إلــى ١٦٥ جــم/طــائــر/يــوم فــي حالة 
اإلناث، ولقد ثبت أن زيادة استهاك 
الديوك من الكالسيوم ال يتسبب لها 
في أي مشكلة إال أن زيادة استهاكها 
انخفاض  فــي  يتسبب  البروتين  مــن 
أهم  الطاقة  تُعد  الخصوبة،  معدالت 
للديوك  بالنسبة  الغذائية  العناصر 
الطاقة ألقل  انخفاض  أن  ثبت  ولقد 
إلى  يؤدى  كالورى/يوم  كيلو   ٣٥٠ من 
انخفاض الخصوبة، وتشير الدراسات 
للحيوانات  إنــتــاج  أحــســن  أن  ــي  إلـ
تتحقق  الخصوبة  ومعدالت  المنوية 
 ٣٨٠ الطاقة  معدالت  تكون  عندما 
أهم  يلي  وفيما  ــوم،  كــالــورى/ي كيلو 
االعتبارات الواجب األخذ بها لتغذية 

الديوك البالغة خال فترة اإلنتاج:
اليافعة  الشابة  الــديــوك  1-تغذية 

Cockerels feeding

من  الجنسي  النضج  فترة  تُعد 
كفاءة  على  تؤثر  التي  الفترات  أهــم 
خاصة  حياتها  فترة  خــال  الــديــوك 
العمر  من  المتأخرة  الفترات  خال 
الديوك  بتغذية  االهتمام  فإن  ولذلك 
الجنسية  الكفاءة  من  سيزيد  الشابة 
لتلك الديوك حينما يتقدم بها العمر 
أنه  بالذكر  والجدير  مسنة،  وتُصبح 
حتى عمر ٣٠ أسبوع يظل نمو الديوك 
مستمراً وبمعدالت سريعة لذلك فإنه 
على  الــحــفــاظ  بمكان  األهــمــيــة  مــن 
معدالت نمو الديوك حتى ذلك العمر 
الفصل  من  البد  لذلك  أسبوع(   ٣٠(
التام بين معالف الديوك وخط العلف 
ولكن   )١ )شــكــل  بـــاإلنـــاث  ــخــاص  ال
رأس  حجم  أن  فــي  تكمن  المشكلة 
من  يمكنها  الــســن  صغيرة  الــديــوك 

الحصول على علف اإلناث ولحل هذه 
حاجز  استخدام  من  البــد  المشكلة 
وهو   )٢ )شــكــل   Nose-bar األنـــف 
عبارة عن قضيب من الباستيك يتم 
الذكور  في  األنــف  ثقبي  في  إدخاله 
والذي يحول دون وصول الذكور إلى 
ويلجأ  باإلناث،  الخاص  العلف  خط 
وهو  آخــر  حــل  إلــى  المربيين  بعض 
تأخير ميعاد خلط الذكور مع اإلناث 
ولكن في هذه  أسبوع  حتى عمر ٢٣ 
الحالة البد أن يتم التنشيط الضوئي 
للذكور وهي في بيوت التربية، وهناك 

تغطي  التي  العالية  الحواجز   )١( شكل 
علف  إلي  الذكور  وصول  لمنع  المعالف 

اإلناث.

شكل )٢( الحاجز أو العمود األنفي الذي 
تناول  من  لمنعها  الذكور  في  تثبيته  يتم 

علف اإلناث.
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أيضاً حٌل ثالث وهو عدم قص العرف 
في الديوك مما يعمل على زيادة حجم 

الرأس في الديوك عن اإلناث.
ــوك كــبــيــرة الــعــمــر  ــديـ 2- تــغــذيــة الـ

Roosters feeding

الغذائية  االحــتــيــاجــات  تــلــق  ــم  ل
حظيت  الذي  االهتمام  نفس  للذكور 
ــاً ما  ــب ــال ــه غ ــ بـــه اإلنـــــاث وذلــــك ألن
ــور مــع اإلنـــاث مــن نفس  ــذك تــأكــل ال
تفي  والتي  لإلناث  المقدمة  العليقة 
وبصفة  البيض،  إلنتاج  باحتياجاتها 
عامة فإن قطعان الدجاج تأكل لتلبية 
فلكي  ولذلك  الطاقة  من  احتياجاتها 
من  احتياجاتها  على  الذكور  تحصل 
كميات  استهلكت  قد  تكون  الطاقة 
عن  تزيد  والكالسيوم  البروتين  من 
الفعلية  الميتابولزمية  احتياجاتها 
كل  ــــك  ــذل ــ )وك ــور  ــ ــذك ــ ال ألن  ــك  ــ وذلـ
أن  إلى  تأكل  تظل  بفطرتها  الطيور( 
األول  المقام  في  باحتياجاتها  تفي 
العديد  أوضحت  ولقد  الطاقة،  من 
من  العديد  هناك  أن  الدراسات  من 
تتم في  التي  الميتابولزمية  العمليات 
داخل الذكور بهدف تخليص أجسامها 

التي  الزائدة  األمينية  األحماض  من 
عنه  ينتج  مما  غذائها  في  تناولتها 
البوليك  حــامــض  مــســتــوى  ارتـــفـــاع 
في   )Uric acid اليوريك  )حامض 
في  أحياناً  يتسبب  مما  الــذكــور  دم 
بعض األمراض مثل إلتهاب المفاصل 
الناتج عن اصابتها بالنقرس المزمن 
الجدول  ويــوضــح   ،Chronic gout
استهاك  بين  الطردية  العاقة   )١(
حمض  ومــســتــوى  الــيــومــي  البروتين 
البوليك في الدم، ويتضح من الجدول 
المنوي  للسائل  صــفــات  أفــضــل  أن 
يكون  عندما  عليها  الحصول  يمكن 
اليومي  البروتين  استهاك  مــعــدل 
وهو  بروتين/يوم  جم   ١٠ حــدود  في 
يمثل تقريباً نصف االستهاك الفعلي 
للذكور التي تتغذى على عليقة اإلناث 
البياضة، ويشير الجدول )١( إلى أن 
سلبياً  تتأثر  المنوي  السائل  صفات 
بزيادة استهاك الذكور من البروتين.
بعد عمر ٣٠-٣٥ أسبوع تنخفض 
يستوجب  مما  الديوك  نمو  معدالت 
استهاك  مــعــدالت  خفض  ضـــرورة 
تواجهنا  التي  المشكلة  لكن  الغذاء 
خـــال تــلــك الــفــتــرة هــو كــبــر حجم 

احتياجاتها  من  يزيد  مما  الــديــوك 
ــطــاقــة  ــن ال ــ ــة م ــاصـ الـــحـــافـــظـــة خـ
أسبوع   ٣٥ عمر  وعند  والبروتين، 
البروتين  من  الديوك  احتياج  يكون 
-٣٧٠ حوالي  والطاقة  فقط   ٪١٠
حالة  وفــي  كــالــورى/يــوم،  كيلو   ٣٩٠
في  جداً  )الزائدة  السمينة  الديوك 
الوزن( البد من خفض حصة الغذاء 
الزيادة  تكون  فعندما  لها،  المقدمة 
في وزن الديوك مقدارها ٢٠٠-٤٠٠ 
يتم  فإنه  الــعــام  المتوسط  عــن  جــم 
 ٥ بمقدار  لها  المقدم  الغذاء  تقليل 
أسبوع  كل  في  وذلك  جم/طائر/يوم 
حتى يتحقق الوزن المستهدف، وفي 
ــادة فــي أوزان  ــزي ال تــكــون  حــالــة أن 
فإنه  جــم  مــن ٥٠٠  أكــبــر  الــديــوك 
البد من تقديم عليقة منخفضة في 
محتواها من العناصر الغذائية )كما 
العنصر  في  بالتفصيل  ذكره  سيأتي 
على  الحفاظ  بهدف  وذلــك  القادم( 
ولذلك  الجسم،  أوزان  في  التجانس 
يعمل  الذي  هو  الناجح  المدير  فإن 
دائماً على الوصول إلى وزن الجسم 
-١٩ الفترة  خال  خاصة  الصحيح 

٣٠ أسبوع.

جدول )١( العاقة بين االستهاك اليومي من البروتين ومستوى حامض البوليك في الدم وصفات السائل المنوي لذكور أمهات 
التسمين عمر ٤٠ أسبوع.

البروتين 
المستهلك )جم/

يوم(

تركيز حامض 
البوليك في الدم 
)ملليجرام/لتر(

حجم السائل 
المنوي )ميكرولتر/

قذفة(

عدد الحيوانات 
المنوية في 

القذفة )×١٠ ٩(

عدد القذفات لكل 
ذكر عند عمر ٤٠ 

أسبوع

العدد الكلى 
للحيوانات المنوية 

)١٠ ٩×(
٩.٦٧٧٤٣٢١.٩١٢٧.٥٤٦
١٣.٢٦٧٤١٨١.٨٣٢٦.٧٤٤
١٨.٢١١٨٣٦٥١.٥٠١٨.٥٢٥
٢٥.٢١٧٥٣٥٧١.٥٧١٦.٩٢٥
٣٤.٨٢٤٤٤٣٨١.٨٢٢٠.٦٣٥
٤٨.٠٣٠١٣٤٩١.٤٣٦.٩١٢
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3-الـــتـــغـــذيـــة املــنــفــصــلــة لــلــديــوك 
)تغذية الديوك على عليقة خاصة 

Separate male feeds )بها
عادة -خال فترة النمو- ما يأكل 
العليقة  نفس  واإلناث  الذكور  كل من 
وذلك حتى تصل إلى النضج الجنسي، 
ولكن بعد النضج الجنسي يكون هناك 
خياران إما أن تأكل الذكور من نفس 
الذكور  تغذية  يتم  أو  ــاث  اإلن عليقة 
على عليقة خاصة بها تكون منخفضة 
في محتواها من البروتين واألحماض 
جدول  ويوضح  والكالسيوم،  األمينية 
)٢( مواصفات عليقة الذكور البالغة.

الديوك  تغذية  مميزات  أهم  من 
تفي  أنــهــا  بــهــا  خــاصــة  عليقة  عــلــى 
دون  من  لها  الغذائية  باالحتياجات 
تكاليف  خــفــض  يــعــنــى  مــمــا  ــادة  ــ زيـ
ــور، ولقد  ــذك ــال الــتــغــذيــة الــخــاصــة ب
البالغة  الــديــوك  إحتياجات  أن  ثبت 
األمينية  واألحــمــاض  البروتين  مــن 
يقلل  مما   )٪١٠-١٢( جداً  منخفضة 
المفصلي،  بالنقرس  إصابتها  مــن 
العليقة  تــلــك  ــزات  مــمــي أهـــم  ومـــن 
أوزان  ضبط  على  تعمل  أنها  أيضاً 
الجسم مما يحسن جداً من معدالت 
التطبيقية  الناحية  ومــن  الخصوبة، 

النامية  العليقة  تستخدم  مــا  غالباً 
العائق  ألن  للذكور  بروتين(   ٪١٤(
 )٪١٠( الــبــروتــيــن  فــي  المنخفضة 
تكون  أن  ويجب  الثمن،  غالية  تكون 
 ٪٢ البروتين  إلــى  الميثيونين  نسبة 
 ،٪٥ البروتين  إلــى  الليسين  ونسبة 
ــادة الــكــالــســيــوم في  ــ ويــجــب عـــدم زي
عائق الذكور حتى ال تحدث أضرار 
الكالسيوم  نسبة  ــادة  زيـ ألن  للكلية 
اقترن  مــا  إذا  خاصة  الكلية  تجهد 
مثل  األخـــرى  اإلجــهــاد  بعوامل  ذلــك 
زيادة البروتين أو األماح أو اإلصابة 
أو  الوبائي  الشعبي  اإللتهاب  بمرض 
 Mycotoxins وجود السموم الفطرية
)األوكراتوكسين  األوكــرا  سموم  مثل 
تؤثر  جميعها  والتي   )Ochratoxin
ســلــبــاً عــلــى وظــائــف الــكــلــيــة وعلى 
كفاءتها الفسيولوجية.من أهم عيوب 
بالديوك هو  عليقة خاصة  استخدام 
المستهلكة  الغذاء  كميات  انخفاض 
فترات  إلى  العلف  ذلك  يُعرض  مما 
للتزنخ  عرضة  فتكون  طويلة  تخزين 
فقدان  وكــذلــك  الــفــطــريــات  نمو  أو 
طالت  إذا  خاصة  الغذائية  العناصر 

فترة التخزين عن ٦ أسابيع.

جدول )٢( المواصفات الغذائية لعليقة 
الديوك البالغة

الكميةالعنصر الغذائي
طاقة ممثلة )كيلو 

كالورى/ كجم(
 – ٢٦٥٠

٢٧٥٠
١٠ – ١٢بروتين )%(

٠.٧٥كالسيوم )%(
٠.٣٠فوسفور متاح )%(

٠.١٨صوديوم )%(
٠.٢٨ميثونين )%(

٠.٤٤ميثونين + سيستين )%(
٠.٥٥ليسين )%(

٠.١٣تريبتوفان )%(
مخلوط فيتامينات 

وأماح معدنية
مثل 

المستخدم 
في اإلناث
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من  الناتج  التفريخ  بيض  يعتبر 
أهم  هــو  للعدوى  الحاملة  األمــهــات 
حديثة  للصيصان  لــلــعــدوى  مــصــدر 
ــة في  الــفــقــس، وقــد تــحــدث اإلصــاب
أو  بالميكروب  الملوثة  الفقاسات 
تناول  أو  الملوث  الــهــواء  باستنشاق 
علف أو ماء شرب ملوث بميكروبات 

السالمونيا.  

ــة  ــي ــغــذائ ــجــات ال ــت ــمــن تــعــتــبــر ال
ــيــة مــثــل لــحــوم الـــدواجـــن  الــحــيــوان
هذا  انتقال  طــرق  أهــم  من  والبيض 

االساسي  والعامل  لإلنسان  المرض 
قد  كما  الــغــذائــيــة،  التسممات  فــي 
حاملة  الدواجن  أو  الحيوانات  تكون 
للبكتيريا قبل ذبحها ولكن إذا لم تكن 
عملية  بعد  تتلوث  ربما  فإنها  كذلك 
األدوات  أو  المسالخ  كانت  إذا  الذبح 
غير  فيها  اللحوم  هذه  نقل  يتم  التي 
نظيفة وملوثة ببكتيريا السالمونيا. 

السالمونيلوسيس هو ثاني األكثر 
في  انــتــشــارا  المشتركة  األمــــراض 
االتحاد األوروبي بمعدل ٣٨.٢ حالة/ 

)إحصائيات  السكان  من   ١٠٠.٠٠٠
الــمــصــدر  كـــان  حــيــث   )٢٠٠٥ عـــام 
في  السالمونيا  عن  لإلباغ  األول 
الدواجن،  لحوم  من  األحيان  معظم 
االتحاد  دستور  فإن  ذلك  على  وبناًء 
في  المؤرخ   )٢١٦٠/٢٠٠٣( األوربــي 
 ٢٠٠٣ نوفمبر   / الثاني  تشرين   ١٧
وغيرها  السالمونيا  مراقبة  بشأن 
التي  المنشأ  الحيوانية  العوامل  من 
أنه  حــدد  األغــذيــة  طريق  عن  تنتقل 
ــول هــذه  مـــن دخــ ــرور )٨٤(  ــ م بــعــد 
بحلول  أي  التنفيذ  حــيــز  الــائــحــة 

االختبارات السريعة للكشف عن السالمونيال 
في مسالخ الدواجن الجزء األول )االعتبارات االساسية(

القرار  اتخاذ  يساعد في  وقًت طويًا ال  تأخذ  السالمونيا  ميكروب  الكشف على  التقليدية في  الطرق  استخدام   
المناسب في الوقت المناسب حيث يتم تسويق المنتجات واستهاكها قبل ظهور النتائج المخبرية للعينات التي تم 
جمعها من المسسالخ، وبناء على ذلك تظهر على السطح الحاجة الملحة الستخدام طرق بديلة )سريعة( للكشف عن 
السالمونيا، بحيث يجب أن توفر هذه الطرق البديلة نتائج معادلة للطرق التقليدية مما تتيح تنفيذ إجراءات التعامل 

مع المنتج قبل تسويقه واستهاكه.
تصيب ميكروبات السالمونيا األعمار المختلفة من الدجاج وتؤدي إلى تأخر في النمو ونفوقات عالية في الصيصان 
الصيصان خال  في  األوبئة  وتحدث معظم  والفقس،  الخصوبة  ونسب  البيض  إنتاج  في  وانخفاض  الفقس  حديثة 

الثاثة أسابيع األولى من العمر وفي الدجاج البالغ اعتبارا من عمر ٣ شهور.

د. صالح شعبان عبدالرحمن
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)كانون األول / ديسمبر ٢٠١٠(، فإن 
الفروج،  من  الــطــازج  الــدواجــن  لحم 
لن  الرومي  والديك  البياض،  الدجاج 
االســواق  فــي  بطرحها  السماح  يتم 
تستوف  لــم  مــا  األدمـــي  لاستهاك 
المعيار التالي بخصوص السالمونيا 
عينة  في  سلبية  »السالمونيا:  وهو: 

٢٥ غراما«.

ولكي يتحقق ذلك فإنه قبل تطبيق 
فـــرض الــحــظــر عــلــى تــســويــق لحوم 
فيجب  الملوثة  الــطــازجــة  الــدواجــن 
كشف  طــرق  وتوفير  تطوير  يتم  أن 
عن  للكشف  موثوقية  وأكثر  سريعة 
للسالمونيا مقارنة بالطرق التقليدية 

المستخدمة. 

حيث أنه من الضروري أن تظهر 
المناسب،  الوقت  في  االختبار  نتائج 
لــتــمــكــن الــســلــطــات الــمــخــتــصــة من 
توجيه المنتجات النهائية إلى االتجاه 
الــمــطــلــوب إمـــا الـــدواجـــن الــطــازجــة 
توجيهها  أو  التجزئة  لسوق  السليمة 
إلى المعالجة الصناعية للقضاء على 

السالمونيا.

ــة نــســتــعــرض  ــمــقــال ــذه ال ــي هــ فـ

متطلبات االختبارات السريعة للكشف 
في  تطبيقها  ليتم  السالمونيا  على 
مسالخ الدواجن، من أجل منع وصول 
السالمونيا  الملوثة  الدواجن  لحوم 

إلى االسواق لاستهاك اآلدمي.

أنـــــواع طــــرق اخـــتـــبـــارات الــكــشــف 
السريع عن الساملونيا

ــن الـــطـــرق  ــ ــد م ــديـ ــعـ هـــنـــاك الـ
واآللية  السريعة  الميكروبيولوجية 
األغذية  لمصنعي  المتاحة  التقنيات 
ــن الــســالــمــونــيــا فــي  ــكــشــف عــ ــل ل

المنتجات الغذائية وتشمل التالي:

طرق تقليدية معدلة.  .١

اختبارات مناعية.  .٢

اختبارات الحمض النووي.  .٣

أجهزة االستشعار التشخيصية.   .٤

السريعة  االخــتــبــارات  متطلبات 
للكشف عن الساملونيا

هناك العديد من المعاير )جدول 
رقم ١( التي يجب وضعها في االعتبار 
واجتياز  اعتماد  قبل  فيها  والنظر 
الكشف  اختبارات  من  جديد  اختبار 
لاستخدام  السالمونيا  عن  السريع 
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تقسيم  ويمكن  الدواجن،  مسالخ  في 
على  أنـــواع  عــدة  إلــى  المعايير  تلك 

النحو التالي:

1. معايير تقنية: 
حد الكشف.  -

المدة الزمنية إلجراء االختبار.   -
طريقة  موثوقية  من  التحقق   -

االختبار.
الحساسية.  -

الخصوصية.  -

2. معايير إضافية:
االجهزة والمعدات  -
السعة والتشغيل.  -

التكاليف.  -

:)Detection Limit( 1. حد الكشف
يعرف حد الكشف لاختبار بأنه 
أدنى تركيز من المادة المراد تحليلها 

في عينة يمكن الكشف عنها.

المنصوص  للمتطلبات  وفــقــا 
عليها فــي دســتــور االتــحــاد األوربــي 
لحوم  عينة  فــإن   ،)٢٠٠٣/٢١٦٠(

الدجاج الطازجة يجب أن تلبي المعيار 
السالمونيا  يــخــص  فــيــمــا  الــتــالــي 
»السالمونيا سلبية في عينة مقدارها 
٢٥ غراما«. لذلك، يجب أن يستطيع 
األنماط  جميع  عن  الكشف  االختبار 
الموجودة  السالمونيا  من  المصلية 
على لحوم الدواجن وينبغي أن يكون 
بكتيريا  عــن  الكشف  على  قــدرة  لــه 
غــرام من  واحــدة في ٢٥  سالمونيا 

لحوم الدواجن الطازجة.

الـــزمـــنـــيـــة إلجــــــراء  ــرة  ــتــ ــفــ الــ  .2
)Time of test( االختبار

تعرف الفترة الزمنية للتحليل بأنه 
الوقت الكلي لعملية التشخيص بداية 
من جمع العينات، وتحضير العينات، 
أن  وحيث  النتيجة.  وظهور  والتحليل 
الدواجن الطازجة لاستهاك اآلدمي 
وتسويقها من  توزيعها  يتم  أن  يفضل 
اليوم  أو  اإلنــتــاج  ــوم  ي فــي  المسالخ 
تقدير.  أقصى  على  لإلنتاج  التالي 
فأن كل تأخير في توزيع المنتج سوف 
االفتراضي  العمر  خفض  إلى  يــؤدي 

بالتجزئة،  البيع  ومحات  في  للمنتج 
بعض  ــذلــك،  ل المستهلكين،  وعــنــد 
أن  التجزئة تطلب من مورديها  تجار 
بيوم  ه  تسليم  قبل  الدواجن  ذبح  يتم 
فإنه  وبالتالي  أقــصــى،  كحد  واحـــد 
وتسويق  توزيع  عمل  تأخر  حــال  في 
الفحص  نتائج  ظهور  النتظار  المنتج 
المخبري للعينات فإن ذلك يؤدي إلى 

خسائر اقتصادية كبيرة للمنتجين. 

ومـــع ذلـــك، فـــإن الــتــســويــق قبل 
ــور نــتــيــجــة الــفــحــص مـــع وجـــود  ظــه
خسائر  للسالمونيا  إيجابية  نتائج 
المنتج  استرجاع  تكلفة  نتيجة  عالية 
إلــى حــدوث  مــن األســـواق باإلضافة 
مما  الــغــذائــي  التسمم  مــن  ــاالت  حـ
المصابين،  معاناة لألشخاص  يسبب 
وكذلك فإن الشركة المنتجة تتعرض 
من  علية  يترتب  ومــا  سمعتها  لفقد 
خسائر معنوية ومادية. لذلك، يفضل 
غضون  في  االختبار  نتائج  تظهر  أن 
بــضــع ســـاعـــات وبــحــد أقــصــى ٢٤ 
ساعة، وبسبب هذا الشرط، يجب أن 

جدول رقم )١( متطلبات اختبارات الكشف السريع عن السالمونيا 

المتطلباتالمعاييرم
القدرة على تشخيص ميكروب سالمونيا واحدة في عينة مقدارها )٢٥( جم.حد الكشف١
يفضل ان يتم االختبار وتظهر النتيجة خال ساعات وبحد أقصى )٢٤( ساعةالمدة الزمنية ٢
ينبغي التحقق من صحة طريقة الكشف السريعة ضد االختبارات القياسية وتقييمها من قبل دراسات مشتركة.التحقق/الموثوقية٣

يجب أن تكون األفضلية في الكشف على عينات ملوثة طبيعيا
يفضل أن تكون على األقل ٩٩٪الحساسية٤
يفضل أن تكون على األقل ٩٩٪الخصوصية٥
٣ عينات مجمعة، كل عينة عبارة عن ٢٥ جم.السعة٦
سهلة االستعمال والتطبيق في المسلخ.التشغيل٧

ال تحتاج لمهارات عالية الستخدام هذه الطريقة، متاحة تجاريا 
سعر مناسبالتكلفة٨
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يتم االختبار في مختبر »في الموقع« 
لتجنب أي تأخير نتيجة لنقل العينات 

إلى مختبر خارج المسلخ.

يمكن أن يتم اختبار روث الطيور 
فــي حــظــائــر الـــدواجـــن، قــبــل النقل 
بان  ذلك  من  ويستفاد  المسلخ،  إلى 
الختبار  السلبية  الــطــيــور  ذبــح  يتم 
السالمونيا في بداية يوم العمل في 
نهاية  في  اإليجابية  والطيور  المسلخ 
يوم العمل لتقليل فرص انتشار التلوث 
القطعان  إلى  المصابة  القطعان  من 
السليمة، ومع ذلك، هذه الطريقة ال 
تضمن قطعان خالية من السالمونيا 

في نهاية خط اإلنتاج.

3. التحقق من موثوقية االختبار 
)Validation(

إثبات  هو  التحقق  من  والــهــدف 

صالح  الجديد  السريع  االختبار  أن 
ــا  ــق لـــاســـتـــخـــدام الـــمـــقـــصـــود. ووف
من   )ISO-1604( التحقق  بروتوكول 
صحة  إثبات  ينبغي  البديلة،  الطرق 
الثقة  أثــبــات  ــال  ــار مــن خـ ــب االخــت
الكافية بأن النتائج التي تم الحصول 
لتلك  السريع مماثلة  باالختبار  عليها 
ــم الــحــصــول عليها  الــتــي ت الــنــتــائــج 

باستخدام الطريقة المرجعية.

علماً بأن معظم دراسات التحقق 
ومنها  البدلية  االختبارات  من صحة 
عن  للكشف  السريعة  ــبــارات  االخــت
هيئات  قــبــل  مــن  تــتــم  السالمونيا 
ومعايير  قواعد  بوضع  تقوم  مستقلة 
العديد  العملية. وتوجد  لهذه  محددة 
من  العددي  في  التحقق  هيئات  من 
هاماً  دوراً  تلعب  المتقدمة  الـــدول 
وإبداء  البديلة  االختبارات  إيجاز  في 

 ،)٢( رقــم  فيها )جــدول  الفني  الــري 
التحقق  يتم  أن  الضروري  لمن  وانــه 
للكشف  السريعة  الطريقة  من صحة 
عن السالمونيا ضد بروتوكول موحد 
لضمان أن االختبار السريع يعمل وفق 

متطلبات محددة.

يمكن التعبير عن موثوقية االختبار 
البديل )االختبار السريع( لاستخدام 
في الكشف عن السالمونيا( بواحدة 

أو أكثر من المعايير التالية:

.)accuracy( الدقة  -
.)sensitivity( الحساسية  -

.)specificity( الخصوصية  -
 positive( التنبؤ اإليجابية قيمة   -

.)predictive value

 Negative( السلبية  التنبؤ  قيمة   -
)predictive value

جدول رقم )٣(: قيم التنبؤ لاختبار كدالة للحساسية، والخصوصية، واالنتشار

قيمة التنبؤ اإليجابية %االنتشار %الخصوصية %الحساسية %
 )PPV(

قيمة التنبؤ السلبية %
 )NPV(

٩٥٩٥٣٠٨٩.١٩٨.٨
٩٥٩٥٥٥٠.٠٩٩.٧
٩٥٩٥١١٦.١٩٩.٩
٩٥٩٨٥٧١.٤٩٩.٧
٩٨٩٥٥٥٠.٨٩٩.٩

NPV: Negative predictive value
PPV: Positive predictive value

جدول رقم )٢( نماذج من هيئات التحقق في دول العالم
الدولةاالختصارالجهةم
١Association of Official Analytical ChemistsAOACالواليات المتخذة األمريكية
٢ Association Française de Normalisation,AFNORفرنسا
٣Nordic Committee on Food AnalysisNordValالدنمارك
٤European Validation and Certification OrganizationMicroValاالتحاد األوروبي
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متطلبات التشغيل
في  النتيجة  تظهر  بحيث  التشغيل  بمتطلبات  المتعلقة  المعايير 
غضون ساعات بحد أقصى ١ يوم هو أنه ينبغي إجراء االختبار في موقع 
أو  الموقع  في  مختبر  لديها  ليس  المسالخ  معظم  أن  وحيث  المسلخ. 
لديها مختبر محدود يستخدم إلجراء االختبارات الروتينية فقط. وليس 
من الممارسات الشائعة للمسالخ إجراء اختبار لمسببات األمراض في 
إلى  ذلك  ويحتاج  المرضي  المسبب  عزل  يستدعي  ذلك  ألن  الموقع 
مرافق لمعالجة البكتيريا المعدية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن المستوى 

التعليمي للموظفين منخفض نسبيا.

متاحة،  تجاريا  السريع  الكشف  طريقة  تكون  أن  ينبغي  ولذلك، 
ويفضل أن يكون في شكل اختبار مجموعة )اطقم( جاهزة لاستخدام 

دون الحاجة لخطوات زرع إضافية.

التكاليف
والصيانة  التشغيلية  والتكاليف  الــشــراء،  سعر  فــإن  عامة  بصفة 
الختبارات الكشف السريع ينبغي أن تكون منخفضة إلى أقل قدر ممكن. 
ولكن يجب أن يوضع في االعتبار أن تكاليف االختبار والتشغيل ليست 
سوى جزء بسيط من مجموع التكاليف الكلية لرصد السالمونيا حيث 
أن وجود نتائج اختبار سلبية كاذبة يمكن أن تؤدي إلى عمليات استرجاع 
وكذلك  التقاضي،  إجــراءات  ومنها  بها  مرتبطة  أخرى  وتكاليف  مكلفة 
تكاليف االنتظار من أجل تقديم المنتجات سيكون لها تأثير أكبر بكثير، 
لذلك، فمن المهم أن يكون االختبار موثوق به الذي من شأنه تحقيق 

نتائج في الوقت المناسب أكثر من أن يكون منخفضة التكلفة.

وفي المقالة القادمة بإذن اهلل سوف نتطرق إلى أنواع االختبارات 
السريعة المستخدمة حقلياً في مسالخ ومختبرات الدواجن وآلية عملها 
في  منها  االستفادة  إمكانية  ومــدى  التقليدية  باالختبارات  ومقارنتها 

التشخيص السريع للسالمونيا.

املراجع:
Eijkelkamp J. M, H. J. M. Aarts and H. J. van der Fel s-Klers (2009): 

Suitability of rapid detection methods for Salmonella in poultry 

Slaughterhouses. Food Anal. Methods. 2:1-13.
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marrow.

At 15th of incubation the cells 
moves to bursa of fabracia and stay 
there till 10 weeks

The bursa programs these cells 
which then moves to spleen, bone 
marrow and gland of Harderirus.

Types of antibodies produced by 
B-Lymphocytes after exposure:

-IgM: appears after 3-5 d follow-
ing exposure and disappear by 10-
12d.

-IgG: detected after 5d after expo-
sure and peaks at 3-3.5 weeks and 
then slowly decrease. It is impor-
tant protectant Ab in chickens and 
measured by most serological test 
system.

-IgA: is formed primarily in mucus 
secretion of the eyes, gut and re-
spiratory tract giving local protec-
tion to this tissue Second exposure

When second exposure occur, the 
response is quick and protection is 
higher and this is the idea of vac-
cination:

Antibodies not kill the microbes 
but it blocks the receptors. Of the 
microbes and prevents attaching to 
target cell receptors.

Antibodies then moves the disease 
organisms to macrophage to de-
struct the structure of the microbes.

- The cellular component of the 
specific immune mechanisms in-
cludes all the cells that react with 
specificity to antigens, except those 
associated with antibody produc-
tion. The cells associated with this 
system, the T-lymphocytes, begin 
as the same stem cells as the B-

cells. However, the T-lymphocytes 
are programmed in the thymus 
rather while B-cells mature in the 
Bursa of Fabricius.

The TL includes more heteroge-
neous population than B cells. 
Some T cells act by producing 
lymphokines and others directly 
destroy the disease microorganism 
and some T cells act to enhance the 
response of B cells, macrophage 
and other T-cells (helpers) and 
others inhibit the activity of these 
cells (T- suppressors)

A chicken may become immune 
to a disease organism by produc-
ing antibodies itself or by obtain-
ing antibodies from another ani-
mal. When the chicken produces 
its own antibodies following ex-
posure to a foreign material, the 
process is called active immunity. 
This occurs after the bird is ex-
posed to a vaccine or a field dis-
ease challenge.

When the chick receives pre-made 
antibodies from the hen through 
the egg, this is termed passive im-
munity.

These antibodies are not produced 
by the chick. Maternal antibodies 
are present in the yolk, albumen, 
and fluids of the egg. If the hen has 
a high antibody titer level to a dis-
ease, the chick should also be im-
mune for several weeks. However, 
since the immune system of the 
chick is not stimulated, there will 
be no antibodies produced by the 
chick and no memory cells to pro-
duce more antibodies.

The flock manager must be aware 
of the maternal antibody levels in 

the chicks to schedule vaccina-
tions.

If chickens are vaccinated when 
maternal antibody titer levels are 
elevated, the vaccine may be buff-
ered excessively resulting in a 
reduced response. Conversely, if 
vaccinations are delayed and ma-
ternal titer levels are low, a severe 
vaccine reaction may result.

The lymphoid organs play a major 
role in avian immunity. As previ-
ously indicated the bursa of Fab-
ricus (site of B-lymphocytes or 
B-cells) and the thymus (T-lym-
phocytes or T-cells) are considered 
primary lymphoid organs. Func-
tional immune cells (the T– and B– 
cells) leave these organs and accu-
mulate in the secondary lymphoid 
organs. These include the spleen, 
bone marrow and gland of Harder.

The lungs have a collection of 
lymphoid tissues that help to pro-
tect against inhaled disease or-
ganisms. This is referred to as the 
Bronchial-associated lymphoid 
tissue, or BALT. Similarly, there 
is a series of lymphoid tissues in 
the digestive tract which make up 
the Gut-associated lymphoid tis-
sue (GALT). The GALT include 
the cecal tonsils and the Peyer’s 
patches of the intestines.

Refrences:

University of Kentucky College 
of Agriculture, Lexington, and 
Kentucky State University, Frank-
fort. Copyright 2011 for materials 
developed by University of Ken-
tucky Cooperative
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The Avian Immune System
The avian immune system oper-
ates on the same general principles 
as the mammalian immune system. 
Both are divided into two mecha-
nisms – non-specific and specific.

Non specific immune mecha-
nisms specific include the inherent 
ways in which the chicken resists 
disease. This protective system is 
often not considered when design-
ing a poultry health program. The 
non-specific mechanisms include

Genetic factors – Through genera-
tions of selection chicken strains 
have been developed which do not 
have the required receptors needed 
before a specific disease organ-
ism can infect them. For example, 
some strains of chickens are ge-
netically resistant to the lymphoid 
leukosis virus. Body temperature 
– The high body temperature of 
the chicken prevents a number 
of common mammalian diseases 
from affecting them. For example, 
blackleg disease and anthrax of 
cattle are not problems in poul-
try. If the body temperature of the 
chicken is lowered, however, the 
disease may occur.

Anatomic features – Many disease 
organisms cannot penetrate intact 
body coverings (skin and mucous 
membranes) or are trapped in the 
mucus secretions. Some nutrition-
al deficiencies (biotin deficiency) 
or infectious diseases compromise 
the integrity of the body coverings, 
allowing penetration of disease or-
ganisms.

Normal microflora – The skin and 
gut normally maintain a dense 
stable microbial population. This 
stable microflora prevents invad-
ing disease organisms from

Improper use of antibiotics or poor 
sanitation can disrupt the balance 
of the microflora removing this 
barrier.

Respiratory tract cilia – Parts of 
the respiratory system are lined 
with cilia which remove disease 
organisms and debris. High levels 
of dust or ammonia in a poultry 
house can cause the ciliary system 
to become overwhelmed and be-
come ineffective.

The reason that good management 
practices are important in main-
taining poultry health is better 

understood when the non-specific 
immune mechanisms are taken 
into consideration. For example: 
the overuse of antibiotics or poor 
sanitation may lead to a disrup-
tion of the normal microflora; poor 
nutrition may lead to deficiencies 
which allow disease organisms to 
penetrate the protective body cov-
erings; and selection of disease re-
sistant strains of chickens may pre-
vent or lessen the effects of certain 
diseases.

Specific immune mechanisms 
(acquired system) is divided into 
cellular and non-cellular (humoral) 
components.

- The non-cellular component in-
cludes immunoglobulins (antibod-
ies) and the cells which produce 
them. Antibodies are specific for 
the foreign material (antigen) to 
which they attach. For example, 
the antibody against Newcastle 
disease virus will attach only to 
the Newcastle virus, not to the in-
fectious bronchitis Which includes 
the 1- antibodies 2-B-cells:-

B-lymphocytes developed in em-
bryonic liver, yolk sac and bone 

DVM/ PHD Mohsen Kamal
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challenges have been discussed here that makes it 
very important to continue this discussion in coming 
articles.

5. Immunity and immune response

Prof. Dr. Taek A. obied

In this article the author briefly reviews immunity 
and its importance and how to preserve the immune 
system of the birds.

The types of immunity are natural and acquired 
immunity.

Natural immunity: It includes mechanical, chemical 
and cellular defense barriers:

Mechanical barriers are barriers that prevent 
penetration of microorganisms and foreign bodies 
and represent the first line of defense such as skin, 
mucous membranes,

Chemical barriers include tears, acidic and 
enzymatic secretions of the proventriculus, urine, 
ovarian secretions, microflora in the intestines.

Acquired immunity: It can be classified into active 
and passive immunity:

Natural active acquired Immunity which acquired 
post natural infection

Artificial active acquired immunity, which acquired 
post vaccination.

Natural passive acquired immunity like maternal 
antibodies acquired from dam through egg yolk.

 Artificial passive acquired immunity such as 
injection of birds with serum or specific antibodies

6. Feeding of male breeders

Ghada Z. Eid.

Males make up fifty percent of the breeding 
flock. Attention to male feeding requirements 
must therefore be given the same priority as that 
of females.

Feeding of male breeders take two stages:

Feeding the immature roosters:

It is recommended that the percentage of protein 
in the feed for male rooster should not be less 
than 17-18%, feed restriction begins at 3 weeks 
and day-to-day feeding system is preferred to 
male roosters.

Feeding programs for adult roosters:

·	 Cockerels feeding

Cocks continue to grow at rapid rates so it is 
important to maintain the growth rates of the 
cockroaches are up to that age (30 weeks). 
Therefore, it is necessary to completely separate 
the cocks and the feed line for females by using 
nose bar for male.

·	 Rooster feeding

After 30-35 weeks of age, the growth rate 
of the adult roosters decreases, which 
necessitates reducing the consumption of 
food. they need only 10% protein and about 
370-390 kcal / day.

·	 Separate male feeding

One of the most important characteristics of 
separate male feeding is that they meet their 
food needs with reducing male feeding costs.

7. Salmonella rapid tests in poultry slaughter 
houses …. Specific Requirements.

Prof. Dr. Salah S. Abdel Rhaman

There are several parameters which must 
be considered before adapting a new rapid 
detection method for salmonella specially in 
poultry slaughter houses. These parameters can 
be divided into technical parameters such as 
detection limit, time of analysis, validation of the 
method, sensitivity and specificity, and additional 
parameters like equipment, operation, and costs. 
In the case of a suitable method for detection 
of Salmonella in fresh poultry meat with the 
purpose to steer the destination of the finished 
products, the parameters of the method should 
fulfill these requirements.

Main topics - Issue No. 18
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1. Using corn of high Lysine content in poultry 
feeding

Eng. Ashraf A. Khalil

High-fat corn contain a 26- 41% lysine compared to 
normal maize and there is also an increase in sulfur-
containing amino acids equivalent to 20-37%.

With the use of high-fat corn in broiler farms there was 
a higher weight increase and better feed conversion 
and reduced feed costs. It was found that fatty acids in 
the body of birds that feed on high-fat maize differed 
from those fed on normal maize. Saturated fat in the 
body of birds fed on high-fat corn has decreased. The 
total cost of producing processed feed from high-
fat maize is cheaper than the cost of feed produced 
from normal maize and in the end a higher and more 
profitable surplus is achieved from the use of high-fat 
corn.

2. Makers of evolution

Eng. Ahmed A. El-Skout

The author discusses the importance and need to 
license all poultry farms to be under the umbrella 
of government control and to implement integrated 
biosecurity programs. How can the poultry industry 
in the Arab world have an advanced role in the 
world in terms of quantity and quality and how this 
can be achieved despite the neglect of many things, 
including, for example:

Why pest, rodents, insects and wild birds control 
programs are neglected?

Why bio- security is being neglected despite the 
interest in vaccination?

Why no attention is paid to the store of sawdust that 
enters the farm directly?

Why interval between production cycles is neglected?

Why tools to measure temperature, relative humidity, 
ventilation are neglected?

Why incubation period and clean litter and pelted 
feed are neglected?

3. Eye disorder in poultry

Dr. Ali .H. AlJassem

Eye disorders has great impact on poultry, as birds rely 
heavily on their sense of sight to carry on their daily 
activities, an increased incidence of eye problems can 
result in decreased flock performance. 

There are several factors casing eye disorder in bird 
which include the followings:

Ammonia: The most common eye irritant in intensive 
animal production systems. 

Bacterial Infectious agents: Particularly Salmonella 
typhimurium and Salmonella Arizona.

Fungal Infections such as Aspergillus.

Viral agent include Marek’s Disease which cause 
Tumors in the iris (segmented membrane behind the 
cornea perforated by the pupil) and cause irregular 
shaped pupils and blindness

Fowl pox primarily affects chickens which is 
characterized by raised, blister-like lesions that 
develop on un-feathered areas (head, legs, vent, etc.) 
of the bird. If the lesions are around the eyes, then 
swelling may occur with impairment of eyesight and 
possibly blindness in severe cases. 

Trauma: Injury to the eye and surrounding structures 
can occur in the hatchery, during transportation to the 
farm, or on the farm by poorly maintained equipment

4. Poultry industry, Priorities and challenges 
…2030.

Dr. Hany M. Sheta

Consequences of animal welfare regulations, food 
safety, house environment and a number of issues 
relating to nutrition and feeding were identified as 
future challenges to the poultry industry till the year 
2030. These challenges were discussed in this article 
where the information data were collected from 
many reference sources and documents of the most 
important meeting and conferences that has been 
held to discuss the issue of future priorities of poultry 
industry till the year 2030 and of course not all the 
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By this issue No. (18), World Poultry Breeding magazine 

completed its third year. Over the course of these three years, the 

magazine has witnessed phases of development and innovation 

in order to achieve our aspiration to become one of the leading 

specialized scientific magazines in the field of poultry breeding 

and industry not only in Saudi Arabia and Arabian Gulf region, 

but also at the entire Middle East region, and to be the first 

professional guide in the field of poultry industry, by keeping 

up with industry updates at the global level which is suitable for e domestic 

poultry industry, Focusing on important issues that concern producers at all 

levels, and discuss challenges and problems facing poultry sector and propose 

appropriate solutions to them through the presentation of recent scientific studies 

in this regard.

The development during this period included establishment of a website (http://

www.poultrybreedingworldmagazine.com) that facilitate reaching it anywhere 

by finding an electronic version identical to printed edition that is distributed 

routinely, and finding full copies of previous issues, to benefit a wider sector of 

interested and all members of the community.

Towards achieving our future vision as a specialized media outlet in agricultural 

media, we hope that through your valuable participation, the magazine will serve 

as a platform for sharing scientific and field experiences, focusing on outstanding 

experiences and successful projects to follow them to develop this vital sector.

    Our magazine is a pioneer national initiative. it aspires to increase numbers 

of its strategic partners from local and international poultry companies operating 

in the local market to contribute with the magazine to achieve the vision of our 

good government leadership and its pursuit of self-sufficiency of local poultry, 

To give us more chance to educate all community members and to make efforts 

to prevent diseases, so as to enhance the safety of food security.

 By/ Ahmad H.
Al-Bashairah





طائــر الســمان مــن الطيــور البريــة التــي 
تتغــذى علــى الحبــوب والبــذور والثمــار وقــد 
ــادة  بــدأت تنتشــر فــي اآلونــة األخيــرة نظــراً لزي
االهتمــام بهــا وكثــرة إنتاجيتهــا مــن البيــض حيــث 
أنهــا تنتــج كميــة كبيــرة مــن البيــض بالنســبة 
لوحــدة وزن الجســم وفــي فتــرة أقــل فالبيضــة فــي 

ــن وزن الجســم. ــي 7% م ــل حوال الســمان تمث
كمــا أن لحــم طائــر الســمان يتميــز بنوعية 
غذائيــة متميــزة لمــا يحتويــه مــن قيمــة غذائيــة 
ــة  ــن باإلضاف ــة والبروتي ــي الطاق ــل ف ــة تتمث عالي

للطعــم اللذيــذ.
وقــد نجحــت تربيــة الســمان فــي بطاريــات 
ــى األعــاف  ــة عل ــك بالتغذي ــى األرض وذل أو عل
مــن  محتواهــا  حيــث  مــن  المتزنــة  المركــزة 

العناصــر الغذائيــة والفيتامينــات.
ويوجــد العديــد مــن أنــواع الســمان ولكــن 
أهمهــا فــي الوقــت الحاضــر هــو النــوع اليابانــي 
الســائد  النــوع  وهــو   Japanese Quail

ــة بنجــاح.  ــم أقلمت ــذي ت ــة وال بالمنطق
ــاً تخضــع كمــا فــي  وتربيــة الســمان حالي
ــة  ــة وتقني ــر غذائي ــواع الدواجــن لمعايي ــع أن جمي
تغطــي  مقننــة  غذائيــة  معامــات  مــن  محــددة 
ــاج  ــو واإلنت ــكل مراحــل النم ــر ل احتياجــات الطائ
اختيــار  تحــدد  والتــي  التربيــة  مــن  والهــدف 
الطيــور بغــرض إنتــاج البيــض أو إنتــاج اللحــم .
دورتــه  بــأن  الســمان  طائــر  يمتــاز 
ــر النضــج الجنســي  ــو مبك ــرة فه ــة قصي اإلنتاجي
ــرة    )18-16  ــة قصي ــدة تفريخ ــوم( وم )42 ي
يــوم( وإنتاجــه مــن البيــض غزيــر )300 بيضــة 

فــي الســنة(.
 كمــا يتمتــع بقــدرة عاليــة علــى التمثيــل 
الغذائــي )1.6-2 كجــم علف/كجــم وزن حــي( 
يمكــن  لذلــك  ســريع  نمــوه  معــدل  أن  حيــث 
ــوم( بمتوســط  ــر )35 ي ــر مبك ــد عم تســويقة عن
وزن قــدرة 175 جــم للطائــر الحــي، كمــا إنــه 
يتحمــل الظــروف البيئيــة الســيئة ومقــاوم نســبياً 
لألمــراض التــي تصيــب الدواجــن بصفــة عامــة. 
مصنــع  ســاهم  المنطلــق  هــذا  ومــن 
أعــاف مــرام فــي تطويــر أعــاف الســمان بهــدف 
النهــوض بهــذا الطائــر مــن خــال التربيــة المكثفة 
ــي  ــة ف ــى أســس اقتصادي ــد عل ــزارع تعتم ــي م ف
التغذيــة المتوازنــة مــن تراكيــب أعــاف تحتــوي 
علــى كل العناصــر الغذائيــة التــي يحتاجهــا الطائــر 
المعدنيــة  واألمــاح  والبروتيــن  الطاقــة  مــن 

والفيتامينــات.
 وقــد تــم هــذا كلــه مــن خــال إنتــاج عــدة 

أنــواع مــن األعــاف متخصصــة فــي صــورة:
بــودر Mash للمراحــل العمريــة األولــى 

)البــادي(.

حبيبات Crumb للمراحل العمرية المتقدمة )التسمين والبياض(.
حيــث أن التغذيــة تمثــل أهــم مقومــات اإلنتــاج للحصــول علــى طيــور جيــدة ذات نمــو طبيعــي 
وكفــاءة عاليــة فــي إنتاجهــا مــن البيــض واللحــم، وتمثــل تكاليــف التغذيــة حوالــي 60-70% مــن 

تكاليــف اإلنتــاج.  
فالتغذيــة الســليمة هــي المؤشــر واألســاس الــذي يحــدد نجــاح التربيــة إلنتــاج طيــور قويــة 
خاليــة مــن األمــراض باإلضافــة إلــي الهــدف األساســي وهــو تحقيــق معــدالت نمــو عاليــة إلنتــاج 
لحــوم ذات مواصفــات جــودة عاليــة خاصــة لمــا يميــز لحــم الســمان مــن طعــم لذيــذ متميــز غنــي 

بالبروتيــن والطاقــة.
وقد أثمرت المعلومات السابقة والبحوث عن توفر أنواع من األعالف

يعتمد عليها في مجال تربية وتسمين السمان حسب جدول التغذية التالي :

معدل استهالك العلف:

يجــب زيــادة مخصصــات الطائــر اليومــي مــن العليقــة 5 جــم أســبوعياً بعــد األســبوع الســادس 	 
حتــى يكــون 45 جــم عنــد عمــر 12 أســبوع.

يستهلك طائر السمان حتى عمر35 يوم حوالي 266 جم علف تقريباً.	 
يستهلك طائر السمان حتى عمر42 يوم حوالي 371 جم علف تقريباً.	 
طيــور الســمان المخصصــة إلنتــاج البيــض تحتــاج قبــل بلوغهــا مرحلــة النضــج الجنســي إلــى 	 

كميــة أكبــر مــن الكالســيوم والفوســفور فــي العليقــة.
معدل استهالك اليومي للطائر البالغ حوالي 15 جم/يوم.	 
متوسط معامل التحويل 1.8 : 1	 
عمر النضج الجنسي 5 أسبوع.	 
متوسط وزن البيضة 10-12 جم.	 

أعالف مرام للسمان  000 ال شئ يفوق الجودة

نوع العلفم
علف سمان قبل البادي بودر 27% بروتين1
علف سمان بادي بودر 24% بروتين 2
علف سمان بادي محبب 24% بروتين 3
علف سمان بياض محبب 19% بروتين4

المجموعالسادسالخامسالرابعالثالث الثانياألولالعمر باألسبوع
متوسط استهالك العلف اليومي 

3.557.59.512.515)جم/طائر(
متوسط استهالك العلف األسبوعي 

24.53552.566.587.5105371)جم/طائر(
3565110145175200متوسط وزن الطائر بالجرام



طائــر الســمان مــن الطيــور البريــة التــي 
تتغــذى علــى الحبــوب والبــذور والثمــار وقــد 
ــادة  بــدأت تنتشــر فــي اآلونــة األخيــرة نظــراً لزي
االهتمــام بهــا وكثــرة إنتاجيتهــا مــن البيــض حيــث 
أنهــا تنتــج كميــة كبيــرة مــن البيــض بالنســبة 
لوحــدة وزن الجســم وفــي فتــرة أقــل فالبيضــة فــي 

ــن وزن الجســم. ــي 7% م ــل حوال الســمان تمث
كمــا أن لحــم طائــر الســمان يتميــز بنوعية 
غذائيــة متميــزة لمــا يحتويــه مــن قيمــة غذائيــة 
ــة  ــن باإلضاف ــة والبروتي ــي الطاق ــل ف ــة تتمث عالي

للطعــم اللذيــذ.
وقــد نجحــت تربيــة الســمان فــي بطاريــات 
ــى األعــاف  ــة عل ــك بالتغذي ــى األرض وذل أو عل
مــن  محتواهــا  حيــث  مــن  المتزنــة  المركــزة 

العناصــر الغذائيــة والفيتامينــات.
ويوجــد العديــد مــن أنــواع الســمان ولكــن 
أهمهــا فــي الوقــت الحاضــر هــو النــوع اليابانــي 
الســائد  النــوع  وهــو   Japanese Quail

ــة بنجــاح.  ــم أقلمت ــذي ت ــة وال بالمنطق
ــاً تخضــع كمــا فــي  وتربيــة الســمان حالي
ــة  ــة وتقني ــر غذائي ــواع الدواجــن لمعايي ــع أن جمي
تغطــي  مقننــة  غذائيــة  معامــات  مــن  محــددة 
ــاج  ــو واإلنت ــكل مراحــل النم ــر ل احتياجــات الطائ
اختيــار  تحــدد  والتــي  التربيــة  مــن  والهــدف 
الطيــور بغــرض إنتــاج البيــض أو إنتــاج اللحــم .
دورتــه  بــأن  الســمان  طائــر  يمتــاز 
ــر النضــج الجنســي  ــو مبك ــرة فه ــة قصي اإلنتاجي
ــرة    )18-16  ــة قصي ــدة تفريخ ــوم( وم )42 ي
يــوم( وإنتاجــه مــن البيــض غزيــر )300 بيضــة 

فــي الســنة(.
 كمــا يتمتــع بقــدرة عاليــة علــى التمثيــل 
الغذائــي )1.6-2 كجــم علف/كجــم وزن حــي( 
يمكــن  لذلــك  ســريع  نمــوه  معــدل  أن  حيــث 
ــوم( بمتوســط  ــر )35 ي ــر مبك ــد عم تســويقة عن
وزن قــدرة 175 جــم للطائــر الحــي، كمــا إنــه 
يتحمــل الظــروف البيئيــة الســيئة ومقــاوم نســبياً 
لألمــراض التــي تصيــب الدواجــن بصفــة عامــة. 
مصنــع  ســاهم  المنطلــق  هــذا  ومــن 
أعــاف مــرام فــي تطويــر أعــاف الســمان بهــدف 
النهــوض بهــذا الطائــر مــن خــال التربيــة المكثفة 
ــي  ــة ف ــى أســس اقتصادي ــد عل ــزارع تعتم ــي م ف
التغذيــة المتوازنــة مــن تراكيــب أعــاف تحتــوي 
علــى كل العناصــر الغذائيــة التــي يحتاجهــا الطائــر 
المعدنيــة  واألمــاح  والبروتيــن  الطاقــة  مــن 

والفيتامينــات.
 وقــد تــم هــذا كلــه مــن خــال إنتــاج عــدة 

أنــواع مــن األعــاف متخصصــة فــي صــورة:
بــودر Mash للمراحــل العمريــة األولــى 

)البــادي(.

حبيبات Crumb للمراحل العمرية المتقدمة )التسمين والبياض(.
حيــث أن التغذيــة تمثــل أهــم مقومــات اإلنتــاج للحصــول علــى طيــور جيــدة ذات نمــو طبيعــي 
وكفــاءة عاليــة فــي إنتاجهــا مــن البيــض واللحــم، وتمثــل تكاليــف التغذيــة حوالــي 60-70% مــن 

تكاليــف اإلنتــاج.  
فالتغذيــة الســليمة هــي المؤشــر واألســاس الــذي يحــدد نجــاح التربيــة إلنتــاج طيــور قويــة 
خاليــة مــن األمــراض باإلضافــة إلــي الهــدف األساســي وهــو تحقيــق معــدالت نمــو عاليــة إلنتــاج 
لحــوم ذات مواصفــات جــودة عاليــة خاصــة لمــا يميــز لحــم الســمان مــن طعــم لذيــذ متميــز غنــي 

بالبروتيــن والطاقــة.
وقد أثمرت المعلومات السابقة والبحوث عن توفر أنواع من األعالف

يعتمد عليها في مجال تربية وتسمين السمان حسب جدول التغذية التالي :

معدل استهالك العلف:

يجــب زيــادة مخصصــات الطائــر اليومــي مــن العليقــة 5 جــم أســبوعياً بعــد األســبوع الســادس 	 
حتــى يكــون 45 جــم عنــد عمــر 12 أســبوع.

يستهلك طائر السمان حتى عمر35 يوم حوالي 266 جم علف تقريباً.	 
يستهلك طائر السمان حتى عمر42 يوم حوالي 371 جم علف تقريباً.	 
طيــور الســمان المخصصــة إلنتــاج البيــض تحتــاج قبــل بلوغهــا مرحلــة النضــج الجنســي إلــى 	 

كميــة أكبــر مــن الكالســيوم والفوســفور فــي العليقــة.
معدل استهالك اليومي للطائر البالغ حوالي 15 جم/يوم.	 
متوسط معامل التحويل 1.8 : 1	 
عمر النضج الجنسي 5 أسبوع.	 
متوسط وزن البيضة 10-12 جم.	 

أعالف مرام للسمان  000 ال شئ يفوق الجودة

نوع العلفم
علف سمان قبل البادي بودر 27% بروتين1
علف سمان بادي بودر 24% بروتين 2
علف سمان بادي محبب 24% بروتين 3
علف سمان بياض محبب 19% بروتين4

المجموعالسادسالخامسالرابعالثالث الثانياألولالعمر باألسبوع
متوسط استهالك العلف اليومي 

3.557.59.512.515)جم/طائر(
متوسط استهالك العلف األسبوعي 

24.53552.566.587.5105371)جم/طائر(
3565110145175200متوسط وزن الطائر بالجرام
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