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Winner winner 
chicken dinner
Amino acid handling and fully  
automated high-precision dosing  
made easy with AMINOSys®

Precision is no coincidence.

Use precisely the resources you need and get consistent  
results in livestock production. AMINOSys® provides a fully 
automated process that’s completely scalable and even 
comes with a satisfaction guarantee from Evonik. Because 
we’re sure that it’s not only your livestock that will like our 
advanced, flexible, and scalable handling solution for fully  
automated high-precision dosing of Evonik amino acids.

www.evonik.com/aminosys
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األردن: شركة بوابة جند الدولية للزراعة والتجارة	 
مهندس محمد الروسان - جوال: 00٩627٩5٩1٩٩8٩

السودان: د. وفاء موسى تنب	 
جوال: 0024٩٩26075271 - 0024٩128462353	 
جوال: 	   - زايــد  أوالد  فــوزي  اجلزائر:  ليبيا،  تونس، 

0021622738517
 	 - مصطفى  نصرالدين  عصام  د.  عــمــان:  سلطنة 

جوال: 00٩68٩٩345604
ــوال: 	  ــ ــ ج  - خـــلـــيـــل  ــي  ــقـ ــدحـ ــاجـ مـ د.  ــراق:  ــ ــ ــع ــ ــ ال

00٩647711444888
الكويت: عبداهلل خفاجي - جوال: 00٩652573207٩	 

ــذه الـــمـــجـــلـــة تـــعـــبـــر عــــن رأي كــاتــبــيــهــا ــ ــاالت الـــــــــــواردة فــــي هــ ــقــ ــمــ الــ

إفتتاحية العدد
صناعة  تطور  إن 
الـــــــــدواجـــــــــن فـــي 
ــرة  ــوات األخــي ــســن ال
وما رافقها من زيادة 
كــبــيــرة فــي الــطــاقــة 
للمشاريع  اإلنتاجية 
في حاجة ماسة إلى 
ذكية  حديثة  وسائل 

أن  حيث  الدواجن،  أمــراض  مع  للتعامل 
تلك األمراض من بين المخاطر الرئيسية 
في  الــواعــدة  الصناعة  هــذه  تهدد  التي 
اإلحــصــاءات  تعد  العالم.  أنــحــاء  جميع 
وقــاعــدة الــبــيــانــات الــخــاصــة بــأمــراض 
األمــراض،  لمكافحة  ضرورية  الدواجن 
أمــراض  لرصد  الحالي  النظام  ويعتمد 
لجمع  التقليدية  الطريقة  على  الدواجن 
البيانات ، مثل مراقبي مشاريع الدواجن 
الحكوميين والعاملين في مجال اإلرشاد 
المرضية  الحاالت  عن  اإلبــاغ  وتقارير 
في المشاريع ، ولقد أثبتت تلك األساليب 
وغير  دقيقة  غير  أنها  البيانات  لجمع 
تم  التي  الكبيرة  البيانات  إلدارة  فعالة 

جمعها على مر السنين.
على  الــســيــطــرة  تحسين  أجـــل  مــن    
صناعة  تــحــتــاج   ، الـــدواجـــن  ــراض  ــ أمـ
نــظــام جــديــد محّسن  إلـــى  الـــدواجـــن 
تطبيقات  على  يعتمد  األمراض  لمراقبة 
من  واالتــصــاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
يجب  العالمية.  اإلنترنت  شبكة  خــال 
التكنولوجية  األنظمة  تلك  مثل  تطوير 
ــراض  ــ ــة األم ــب ــراق ــرصــد وم الــحــديــثــة ل
وتتبعها وفحصها وحفظها بشكل مستمر 
مما سيساعد منتجي الدواجن ومسئولي 
المصلحة  وأصــحــاب  الصحية  الرعاية 
ومواقع  معدل  فهم  على  ســواء  حد  على 
انتشار األمراض وحالة مشاريع الدواجن 
المبكر  االكتشاف  لضمان  أفضل  بشكل 
االندالعات  أثناء  السريعة  واالستجابة 

الوبائية لألمراض.
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ــي الــمــهــنــدس  ــالـ ــعـ وتــــجــــول مـ
أركــان  بين  الفضلي،  عبدالرحمن 
كبار  من  عدد  فيها  يرافقه  المعرض 
الــمــســؤولــيــن لــلــتــعــرف عــلــى أحــدث 
التقنيات واآلالت والحلول والخدمات 
المقدمة من نخبة الشركات المحلية 
من  أكثر  بلغت  العارضة  والعالمية 
باإلضافة  دولــة(   34( عــارًضــا   380
إلى ٩ أجنحة دولية مشاركة، وحققت 
النسخة الحالية للمعرض زيادة تقدر 
مقارنة  العارضين  عــدد  فــي  بــــ%11 

بالنسخة الماضية. 

الثامن  الدولي  »المعرض  وشهد 

والثاثون للزراعة واالستزراع المائي 
الفتاً  إقباالً  الزراعية«،  والصناعات 
من الزوار اإلقليميين والدوليين الذين 
االتجاهات  استكشاف  إلى  يتطلعون 
التي  المتاحقة  والتطورات  الناشئة 
السعودي،  الزراعي  القطاع  يشهدها 
الامحدود  الحكومي  الدعم  في ظل 

لتنشيط االستثمار الزراعي.

ــي  ــزراعـ ــام »الـــمـــعـــرض الـ ــقـ  ويـ
مع  بــالــتــزامــن  201٩م«  ــســعــودي  ال
ــزراع  ــودي لــاســت ــســع ــرض ال ــع ــم »ال
الـــمـــائـــي«، و»الـــمـــعـــرض الــســعــودي 
لتغليف الغذاء«، و»المعرض السعودي 

برعاية  وهــو  الــعــضــويــة«،  لــألغــذيــة 
للدواجن«،  فقيه  »مــزارع  من  ماسية 
الداعم(،  )الشريك  الرياض  وغرفة 
والجمعية السعودية للزراعة العضوية 
)الشريك االستراتيجي لقطاع اإلنتاج 
الــعــضــوي(، والــجــمــعــيــة الــســعــوديــة 
ــي )الـــشـــريـــك  ــائـ ــمـ ــزراع الـ ــ ــت ــاســ ــ ل
االستراتيجي لقطاع الثروة السمكية(. 

تطوير اإلمكانيات

ــام الــتــســويــق  ــ ــار مـــديـــر ع ــ وأشــ
المؤسسي بشركة معارض  واإلتصال 
ــدودة، مــحــمــد آل  ــحـ ــمـ الـــريـــاض الـ
إلى  يسعى  المعرض  أن  إلى  الشيخ، 

يضم 9 أجنحة دولية وأكثر من 380 عارًضا 
وزير الزراعة يفتتح »المعرض الزراعي السعودي 2019« 

بمشاركة 34 دولة 

المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير  افتتح معالي  أكتوبر 201٩:  العربية السعودية، اإلثنين، 21  المملكة  الرياض، 
الرياض  معارض  »شركة  نظمته  الذي   »201٩ السعودي  الزراعي  »المعرض  اإلثنين  اليوم  والزراعة،  والمياه  البيئة 
المحدودة« تحت شعار »باالبتكار الزراعي نحقق حياة أفضل«، واستمر خال الفترة من 22 إلى 25 صفر 1441هـ 
الموافق 21 إلى 24 أكتوبر 201٩ في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسط مشاركة محلية وإقليمية 
ودولية واسعة من الجهات ذات العاقة، للتعرف على المساحات االستثمارية التي يوفرها قطاع الزراعة السعودي، 

ومعايير الجودة العالمية التي يحققها في ظل رؤية 2030.

المعرض الزراعي       السـعــودي 2019
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المعرض الزراعي       السـعــودي 2019

القطاع  ــرص  وفـ إمــكــانــيــات  تــطــويــر 

مــن خال  المملكة  داخــل  الــزراعــي 

الُمستدامة  واألفكار  المشاريع  دعم 

الصديقة للبيئة وتطويرها باستخدام 

رؤية  ودعم  لمواكبة  التقنيات  أحدث 

وتوفير  استراتيجي،  بشكل  المملكة 

ــرواد وأصــحــاب  ــ مــنــصــة تُــســاعــد الـ

ــا، وتــوفــر  ــمــًي األفـــكـــار مــحــلــًيــا وعــال

التعاون  مــن  وتُمكنهم  احتياجاتهم 

الباد  تُساعد  فّعالة  مشاريع  وإنشاء 

على تحقيق األمن الغذائي الُمستدام 

واالستقالية. 
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وأوضح آل الشيخ، بأن المملكة 
بدأت منذ سنوات في إعطاء األولوية 
لتطوير قطاعها الزراعي عن طريق 
واكتشاف  ــمــادي،  ال الــدعــم  توفير 
ودمج  المحاصيل  من  جديدة  أنواع 
القطاع،  فــي  المتقدمة  التقنيات 
أدت  الخطوات  أن هذه  إلى  مشيًرا 
للغذاء إلى  إلى نمو اإلنتاج المحلي 
أربعة أضعاف في الفترة بين 1٩80-

1٩٩0م، وهو ما يعتبر نجاًحا كبيًرا، 
تمكنت في  الحكومة  أن   « وأضــاف 
مبادرات  خال  من  الحالي  الوقت 
ــتــطــويــر مــن مــســاعــدة  الــبــحــث وال
إنتاجهم  مضاعفة  على  المزارعين 
المياه  مــصــادر  بــشــأن  القلق  دون 

أهــداف  ودعـــم  ولمواكبة  القليلة، 
مشروع  على  القيادة  وافقت  الرؤية 
لتطوير  ريــال  مليار   24٫5 قيمته 
والماء  الــزراعــة  قطاعات  وترقية 
والبيئة في المملكة بما يتناسب مع 

معايير التقدم العالمية«. 

ــق  ــســوي ــت ــام ال ــ وبـــيـــن مـــديـــر عـ
المؤسسي بشركة معارض  واإلتصال 
الرياض المحدودة، محمد آل الشيخ، 
االستراتيجي  التوجه  إطــار  في  أنــه 
رؤيتها،  في  المملكة  أظهرته  ــذي  ال
أمر  لها  الحيوية  الموارد  فإن حماية 
طموحة  دولة  لبناء  ومصيري  حتمي 
ذلك  ولدعم  فعال،  بشكل  ومحكومة 
لتنمية  األولـــويـــة  الــحــكــومــة  أعــطــت 

تربية  الغذائية، وترويج  االحتياطيات 
الشراكات  وعقد  المائية،  األحــيــاء 
الطبيعية  الــمــوارد  ذات  البلدان  مع 
األمم  منظمة  تعاونت  كما  الوفيرة، 
)الفاو(  والزراعة  لألغذية  المتحدة 
والــزراعــة  والــمــيــاه  البيئة  وزارة  مــع 
السعودية، والمؤسسة العامة للحبوب 
أجل  من  الزراعية،  التنمية  وصندوق 
الــوطــنــيــة لضمان  الـــقـــدرات  تــعــزيــز 
وقــال:«  المستدام،  الــغــذائــي  األمــن 
فــي إطـــار هــذا الــمــشــروع، تــم وضع 
األغذية  قطاع  لتطوير  فعال  برنامج 
تنبيهي  نظام  وبناء  النفايات  وخفض 
لمراقبة نقص األغذية، فيما حققت 
في  كبيرة  نجاحات  المعنية  الجهات 
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بسبب  السمكية  الثروة  تربية  مجال 
زيادة مصائد األسماك البحرية ونمو 
أن  المتوقع  ومــن  اإلجمالي،  اإلنتاج 
تطوير  في  السمكية  الثروة  تُساهم 

وتنمية االقتصاد الوطني«. 

توظيف الفرص

واســتــطــاع »الــمــعــرض الــزراعــي 
عامة  يمثل  أن   »201٩ الــســعــودي 
رئيسية للقطاع الزراعي في المملكة، 
دوراتـــه  مــن  دورة  كــل  لتميز  ــظــًرا  ن
ــارات  ــك ــت بــمــوضــوعــات مــتــنــوعــة واب
ُمختلفة، كما أسهم في فتح آفاق جديدة 
لتوظيف الفرص الزراعية الكامنة في 
والتنمية  الغذائي  خدمة مسار األمن 

االتجاهات  واستكشاف  المتوازنة، 
التي  المتاحقة  والتطورات  الناشئة 

يشهدها القطاع. 

وتهدف دورة 201٩ من »المعرض 
توفير  ــى  إلـ الـــســـعـــودي«،  ــي  ــزراعـ الـ
والشركات  لألفراد  تشاركية  منصة 
ــمــؤســســات الــُمــهــتــمــة بــالــزراعــة  وال
من  وتمكينهم  بتطويرها  والمعنية 
عاقات  وبناء  وتنمية  مًعا،  التعاون 
وشراكات طويلة األمد، وتعزيز فرص 
المعنيين،  بين  والــتــبــادل  الــتــعــارف 
ــجــمــهــور الــمــســتــهــدف  ويــتــضــمــن ال
الزراعيين،  المهندسين  للمعرض، 
ــاء  ــ ــب وأصــــحــــاب الـــــمـــــزارع، واألطــ
الدواجن،  وتُّجار  وخبراء  البيطريين، 

وتّجار المنتجات الغذائية، و مهندسي 
الجهات  من  وغيرها  والــري،  الطاقة 

األخرى ذات العاقة. 

تجارًيا  معرًضا  المعرض  ويعتبر 
التطورات  أحـــدث  يــعــرض  متكامًا 
في  والممارسات  واآلالت  التقنية، 
العام  هذا  واستقبل  الزراعة،  مجال 
والمحلية،  العالمية  الشركات  مئات 
والــزوار من مختلف  الحضور  وآالف 
الجنسيات، وهو مصنف من الجمعية 
 )UFI( المعارض  لصناعة  الدولية 
المحليين  للعارضين  فرصة  ويمثل 
والدوليين، كون السوق السعودي من 
أسرع األسواق نمًوا في منطقة الشرق 
استكشاف  فــي  ويــســهــم  ــط،  ــ األوسـ
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والـــمـــمـــارســـات  اآلالت  أحـــــــدث 
المستدامة وأحدث صيحات القطاع، 
باإلضافة إلى تسهيله عقد الشراكات 
لتحقيق  االستثنائيين  الموردين  مع 
الحالية  للمشاريع  ناجحة  مخرجات 
للمشاركين  يتيح  كما  المستقبلية،  أو 
ــول مستقبل  حـ قـــرب  عــن  الــتــعــرف 
ســـوق الــقــطــاع الـــزراعـــي مــن خــال 
التواصل مع الشخصيات القيادية في 
القطاعين الحكومي واألهلي، وصناع 
ديناميكية هذا  المؤثرين على  القرار 

المجال. 

المتزامنه  للمعارض  وبالنسبة 
السعودي  »الــمــعــرض  يعد  للحدث، 

رائـــدة  منصة  الــمــائــي«  لــاســتــزراع 
لتطوير وإنشاء قطاع مستدام لصيد 
األسماك وتحقيق االستخدام الفعال 
أحدث  وعــرض  الطبيعية،  للمصادر 
وأنظمة  عــمــلــيــات  ــي  ف االبــتــكــارات 
»المعرض  ويعتبر  القطاع،  وأدوات 
أكبر  الــزراعــيــة«  لألغذية  السعودي 
معرض للشركات التجارية من نوعه، 
في  لألخصائيين  ملتقى  بمثابة  وهو 
المحتملين،  والمستثمرين  المجال 
ومنصة إلكتشاف كم هائل من الحلول 
في  الــرائــدة  والمنتجات  والتقنيات 
قــطــاع الــتــغــذيــة اإلقــلــيــمــي، ويــهــدف 
الغذاء«  لتغليف  السعودي  »المعرض 

تغليف  عمليات  وتطوير  تحسين  إلى 
ما  لكل  مثالية  منصة  وهــو  الــغــذاء، 
يتعلق بإنتاج الغذاء وعرض االبتكارات 

الجديدة. 

خبرة  تتسم  بــالــذكــر،  والــجــديــر 
المحدودة  الــريــاض  مــعــارض  شركة 
بــالــخــبــرة الــطــويــلــة فــي »الــمــعــارض 
والمؤتمرات« من خال مواكبة أعلى 
بالقطاع،  المتبعة  المعايير  وأرقـــى 
وهـــو مــا أهــلــهــا الخــتــيــار الــمــعــارض 
والعاقة  الهوية  وتطوير  الصحيحة، 
التجارية، والتخطيط لبنية المعرض، 
المستهدفين،  العارضين  وتحديد 

وتنفيذ الخطة التسويقية المناسبة.
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اسباب تساقط 
ريش امهات 

التسمين 

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 

ــدا الــبــحــث مـــا هو  ــب كــلــمــا تــســاقــط الـــريـــش ي
عن  او  وانتاجها  الطيور  نمو  بين  التغذية  دور 
من  نزيد  فهل  ريشها  في  الحافظة  االحتياجات 
بروتينها وطاقتها واحماضها األمينية لحل المشكلة؟ 
وحينئذ يبدا الحديث عن ما هي اسباب سقوط الريش؟ 
فتظهر االتهامات بين الشركات واالستشاريين والمربين 
هل هي حالة الطيور اوعوامل بيئية، او وراثية، او غذائية. 
يدافع  لن  الريش  فــان  الريش  حق  في  اخطائنا  كثرة  ومــع 
عن نفسه، ولن يتحدث احد عن االخطاء البشرية التي تؤدي 
النقاش علي ذلك  ويتم غلق  الكارثية  الريش  الي اخطاء سقوط 
ويظل الدجاج المسكين عاريا من الريش وتتعاظم المشكلة ويصبح 
الريش متهما في فترة االنتاج بانه السبب في قلة االخصاب. تذكروا 
يتراوح  بينما   ،%21 حوالي  الدجاج  جسم  في  البروتين  محتوى  ان 
 Fisher et al.,( %٩6 مستوى البروتين في الريش بحوالي 8٩ إلى
Block and Boiling, 1951) (1981( لذلك فإن متطلبات الدجاج 
من البروتين لألحماض األمينية مرتفعة للغاية أثناء تخليق الريش، 
كما هو معروف بروتين العلف )بادي - نامي - قبل انتاج - بياض 
ولن  االمهات(  دورة  بين 13- 1٩% )طول  يكون في حدود  1و2و3( 
أتعرض إلي سقوط الريش الطبيعي في دورة حياة الطائر )القلش 

االول او الثاني(

لذلك لنحاول ان نتناول المشكلة وحجمها الن عند حدوث المشكلة 
من  وتافيها  تجنبها  النجاح هو  فقمت  وقتها  في  يتم حلها  لن  فتقريبا 
التجارية  الدواجن  إنتاج  في  يمثل مشكلة شائعة  الريش  البداية ضعف 
العارية  المناطق  فان  الطيور.  )رفاهية(  المزرعة وصحة  بأداء  ويرتبط 
ستحتاج إلى زيادة متطلبات طاقة الصيانة وزيادة استهاك العلف وزيادة 
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تكلفة العلف وضعف األداء وانخفاض 
دخل المزرعة 

ال شك ان انخفاض جودة غطاء 
او  العشر  الــســنــوات  خــال  الــريــش 
العشرين الماضية بسبب أسباب غير 
 De Jong،و  Van Emous( معروفة 
 Van Emous( درس  لذلك   .)2013
et al. 2014, 2015a( تأثير العائق 
البروتيني  المحتوى  ذات  الغذائية 
ومحتوى  التربية  فترة  في  المختلف 
اإلنتاج  فترة  فــي  المختلفة  الطاقة 
وخلصوا  الــريــش.  غطاء  جــودة  على 
المنخفض  البروتين  تــنــاول  أن  إلــى 
المرحلة  وخــال  التربية  أثناء  يوميا 
األولى من فترة اإلنتاج اعطي غطاء 
ريش رديء مقارنة بالعائق الغذائية 
ذات المحتوى البروتيني المتوسط   أو 
يشير  هذا  األعمار.  هذه  في  العالي 
كانت  األمــيــنــيــة  األحــمــاض  أن  إلـــى 
محدودة. لذلك اقترح الباحثون أيًضا 
أن تناول البروتين اليومي المنخفض 
أظهر  العمر  مــن  أسابيع  و6   2 بين 

تأثيًرا أكثر وضوًحا على غطاء الريش 
من تناول البروتين اليومي المنخفض 
اذن  العمر.  من  أسبوًعا  و15   6 بين 
التربية  خبايا  توضيح الحد  هو  هذا 

فكونوا معنا في تلك الرحلة 
ــة مـــــن مـــــا هـــــي تـــركـــيـــب  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ

الريشة؟ 
 -2 البشرة،   -1 الريشة  تركيب 
البشرة. 5   -4 ،Placode األدمة 3- 

 -  8 النواة،   - أولية،7   -  6 - غمد، 
بصيات. شكل d( ريشة كاملة، شكل 

e( اهداب الريشة واعمدتها.

ــك عــنــدمــا يــســقــط الــريــش  ــذل ل
اننا  يؤكد  فهذا  بطريقة غير طبيعية 
مــن 6000 -  أكــثــر  فــي حــق  قصرنا 
اي سالة  تغطي جسم  ريشة   ٩000
يشكل  حيث  ريشة   8000 بمتوسط 
من   %6  -  3 حــوالــي  تقريبا  الــريــش 
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ويغطي  للطيور  الحي  الوزن  متوسط 
ــر مــن 75 % مــن جــلــد الــطــائــر  ــث أك
الريشي  الــغــطــاء  يتساقط  وعــنــدمــا 
استهاك  ــزداد  ــ ي الــبــيــاض  لــلــدجــاج 
 1993 Peguri, Coon and( العلف 
درجــة  علي  للحفاظ  ــك  وذل  )Glatz
دورالجلد  ويقل  الطائر  جسم  حرارة 
الــفــعــال فــي الــحــمــايــة مــن اإلصــابــة 
االناث  حماية  او  والعدوى  الخارجية 
من الذكور أثناء سلوك التزاوج العنيف 
 )De Jong et al,2009( لــلــذكــور 
الضعيفة  الريشة  تلك  فــان  وبــذلــك 
االمهات  ربحية  على  كبير  تأثير  لها 
انخفاض  او  االخــصــاب  النــخــفــاض 
نهاية  عند  بيعها  عند  االم  بيع  سعر 
اثار  ظهور  عند  اسبوع(   64( الــدورة 
الجسم.  عــلــي  والــكــدمــات  ــجــروح  ال
 )UrdanetaRincon Leeson, 2001(
توجد  ال  أنــه  جميعا  نعلم  ان  ويجب 
حالة  لتغيير  اوبسيطة  سريعة  حلول 
شديد  فقد  حــدوث  بمجرد  الــريــش 
التسمين  امهات  قطعان  لدى  للريش 
أو  أسبوًعا   35 عمرهم  يبلغ  الذين 

أكثر المتابعة تجنب المشاكل،
هناك  يــكــون  أال  المحتمل  مــن 

لعاج  به  القيام  يمكن  الــذي  الكثير 
التركيز  يجب  لــذلــك  الــوضــع.  هــذا 
عــلــى الــبــنــاء الــجــيــد لــغــطــاء الــريــش 
الجيد من بداية التربية، ومنع فقدان 
الريش من منتصف التربية، وصيانة 
الريش أثناء اإلنتاج. من خال تنفيذ 
في  الموجودة  اإلدارة  استراتيجيات 
هذه المقالة، وما نقدمه هو توضيح 
كيفية ضمان تطوير غطاء ريش جيد 
مع حماية الدجاج من فقدان الريش 

الجائر والمفرط
منشأ وتطور الريش

كنتيجة  ــريــش  ال ــراعــم  ب تــتــطــور 
الغشاء  بــيــن  الــمــعــقــدة  لــلــتــفــاعــات 
الجلد  وطــبــقــة  لــلــبــشــرة  الــمــخــاطــي 
 macropattern تحدد  األســاســيــة. 
جزء ريشة الجلد في الدجاج بواسطة 
الجزء  الظهري في  العصبي  األنبوب 
األنبوب  ومــن  الجسم،  من  الظهري 
العصبي البطني للجانب البطني من 
 )Wnt1( ــارات  إشــ وتلعب  الــجــســم. 
دورا  الظهري  العصبي  األنبوب  من 
والحفاظ  تشكيل  تحفيزو  في  هاما 
)تــشــانــغ   dermomyotome عــلــى 
)المرحلة  ــي  وف  .)2004 ــرون،  وآخــ

السائف  خايا  تهاجر   )3 الجنينية 
 dermomyotome مـــن  الــجــلــديــة 
Wnt من  إشــارات  بواسطة  المحفزة 
األنسجة  لتشكيل  العصبي،  األنبوب 
 Olivera-Martinez et( الجلدية 
al.، 2001(. ويسمح األنبوب العصبي 
الحيوية  استمرار  بمفرده في   Wnt1
يــؤدي  مما   ،dermomyotome فــي 
بالريش  المحفزة  األدمة  حدوث  إلى 

)Olivera-Martinez et al.، 2001(
الرئيسية  الــجــيــنــات  ان  ونــجــد 
 )Wnts، Bmps، Shhs( الــثــاثــة 
المشاركة في تطوير الريش لم تتغير 
وظيفيا بواسطة Aves. لكن ما تغير 
في تطور الريش في الطيور هو نمط 
وخاصة  الجينات،  هذه  عن  التعبير 
التعبير عن إشارات Wnt من األنبوب 
العصبي وسلوك خايا القمة العصبية 
الــمــشــاركــة فــي تــطــور بــنــاء الــريــش 
وكذلك في أنماط توزيع الريش على 
جسم الطيور. ومع استبعاد التغيرات 
الوراثية  المعلومات  أو  الجينات  في 
في  الريش  لتطور  محتملة  كعوامل 
الريش،،  تطور  آليات  فــإن  الطيور، 
الجهاز  نشاط  في  بالتغيرات  ترتبط 
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العصبي المركزي )األنبوب العصبي( 
تشارك  التي  العصبية  القمة  وخايا 

في تشكيل الجزء الجلدي.
الريش)الطيور  انتقاء  يــزداد  قد 
تاكل ريش بعضها( في االناث التي يتم 
 3( للضوء  منخفضة  بكثافة  تربيتها 
يشير  مما  لوكس(،   30 مقابل  لوكس 
إلى أن شدة اإلضاءة المنخفضة قد 
تضعف القدرة على تحديد اإلشارات 
 Vestergaard,و  Kjaer( البيئية 
 )Gilani et al. 2013( وفسر )1999
ان وجود تبايًنا أكبر في شدة الضوء 
ظاهرة  بتكرار  مرتبًطا  العنبر  داخل 
ان  التربية.  فترة  في  الريش  انتقاء 
شــدة الــضــوء البــد ان ال تقل عــن 5 
لوكس ضروريا اومناسبا للطيور؟ الن 
عند الشدة التي تقل عن 5 لوكس لن 
الجمجمة  عبر  مباشرة  الضوء  يمر 

الصنوبرية،  الــغــدة  ــى  إل واألنــســجــة 
حــيــث يـــؤدي عـــادة إلـــى قــمــع إنــتــاج 
والمياتونين  السيروتونين  وإفـــراز 
وهذا   .)2004  ،.Zawilska et al(
المياتونين يعدل نمو  أمر مهم، ألن 
 ،)1٩٩٩  ،.Zeman et al( الدواجن 
ــؤدي انــخــفــاض مــســتــويــات  ــ ــد يـ ــ وق
الريش  نقر  زيــادة  إلى  السيروتونين 
 ،2002  ،.Van Hierden et al(
 Shea( والعدوان او العصبية ،)2004
)نيوبيري  والــتــوتــر   ،)et al.، 1990

وبلير، 1٩٩3(.
ــاة وفــهــم  ولـــذلـــك فــيــجــب مـــراعـ
المنشا حتي البد ان نعرف ما الذي 
علي  خلل.  اي  حدوث  علي  سيترتب 
درجــة  ظـــروف  فتؤثر  المثال  سبيل 
معمل  ماكينة  فــي  الحضانة  حـــرارة 
الجنين،  ريشة  تطور  على  التفريخ 

وتختلف هذه اآلثار على كثافة المسام 
في المنطقة الظهرية للجسم. لذلك 
الدراسة  هذه  نتائج  استخدام  يجب 
لتحسين رفاهية التسمين في اإلنتاج 
الــخــدوش  حـــدوث  وتقليل  الــتــجــاري 
الذبائح )موضوع هام  والكدمات في 

جدا منابت الريش اثناء التفريخ(.
مكونات الريش

ــش مــصــنــوع مــن الــبــروتــيــن  ــري ال
يوجد نوعان من الكيراتين االول ألفا 
قرون،  أو  أظافر  أو  شعر  من  يتكون 
االصعب  الصورة  هو  بيتا  الثاني  اما 
ــر صــابــة مــوجــود فــي قشور  ــث واألك
لذلك فيجب  الطيور  ومخالب وريش 
ترتيب  يكون  كيف  ونــعــرف  نــري  ان 
التي  األمــيــنــيــة  األحـــمـــاض  سلسلة 
تشكل ألياف الكيراتين. تمثل الدوائر 
الحمراء األحماض األمينية المحتوية 
ببعضها  ترتبط  والتي  الكبريت  على 
اما  الكيراتين  ألياف  لتقوية  البعض 

نسب االحماض: 
سيرين: 10٫7 %   -

جايسين: %10٫2  -
البرولين: ٩٫5 %  -

السيستين: 7٫2 %  -
الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر علي جــودة 
التغذية  فــصــل  يــمــكــن  »ال  الــعــلــف. 
إدارة  عن  والتركيبة(  )االحتياجات 

التغذية« 
وفًقا الكثر من دراسه، فان العوامل 
المؤثرة عي جودة العلف تكون كالتالي 
تركيبة العلف تشكل بين %25 -%40 
وحجم حبيبات العلف تتأثر إلى حد 
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يظهر  التأثير  واالنــتــاج.  التربية 
في ا لرسم االتي االتي عن عدم 
توازن مستوي االحماض االمينية 
وتأثيره علي حجم البيضة ايضا 

يؤدي  قد  والمعادن  الفيتامينات   -2
والسيلينيوم  )هـ(  فيتامين  نقص 
ــد يظهر  ــون الــبــشــرة وقـ ــل ــى ت إلـ
حين  في  الجناح،  ريش  في  ذلك 
األخــرى  الفيتامينات  نقص  أن 
تــبــاطــؤ  إلــــى  يـــــؤدي  أن  يــمــكــن 
نــمــو الـــريـــش. يــمــكــن أن تــؤدي 
المعدنية  االمـــاح  قصور  أوجــه 
والفاناديوم،  والقصدير،  )الزنك، 
والـــكـــروم، والــنــيــكــل( إلــى تأخر 
ــريــش، واجــهــاد الريش  ال تــطــور 
أيًضا  مهم  السيلينيوم  )الزنك(. 
وقد يكون هناك ميزة في التوافر 
الستخدام  الحيوي)المخلبية( 
في  والسيلينيوم  الــزنــك  مــن  كــل 
ريش  يتأثر  أن  يمكن  أشكالهما، 
النادرة  المعادن  ببعض  الدواجن 
ــان أســــرع بــكــثــيــر في  ــ حــســب ك
)Edens et al,2001( مستوياتها 
)العضوي  الــغــذائــي  ومــصــدرهــا 
الريش  ونمو  العضوي(.  غير  أو 
الترييش  سريع  التسمين  دجــاج 
عندما تم تغذية الطيور بالعائق 
التي  يـــوًمـــا(   42-0( الــغــذائــيــة 
الخميرة  سلينيوم  على  تحتوي 
ــة بــالــوجــبــات  ــارن الــعــضــويــة مــق
الغذائية التي يتم الحصول عليها 
عضوي  الغير  السيلينيوم  مــن 
روابــط  السيلينيوم  يشكل  حيث 
وسيلينوكستين  سيلينوميثيونين 
ويزيد  وسيستين  ميثيونين  مــع 

 -  %15 تكييف   ،%20 بالتركيب  كبير 
20%، حجم الجسيم 20%، تبريد %5، 
العوامل  بينها،  من   .%15 مواصفات 
الــمــتــعــلــقــة بــمــصــنــع األعـــــاف هي 
والتبريد  الجسيمات  وحجم  الحالة 
التي  واإلنتاجية  القالب  ومواصفات 
دائما  لذلك  مًعا.   %75 حوالي  تأخذ 
المعلومات لتوضيح  تترابط  ان  يجب 
منها  التنصل  ولــيــس  المشكلة  حــل 
تؤدي  التي  المختلفة  العوامل  بعض 
ــش. حــيــث لوحظ  ــري الـــي ســقــوط ال
في  الــريــش  سقوط  غالبية  فــي  ــه  أن
يــبــدا مــن 30-28  بــعــض الــقــطــعــان 
أسبوًعا )درجة الريش من 1 إلى 2( 
وبداية الخسارة تكون في وقت مبكر 
بسبب عدوان الذكور. ومع ذلك، فإن 
فقدان الريش ليس بالضرورة مؤشرا 
أنه  لــوحــظ  ــزاوج.  ــت ال لنشاط  جــيــدا 
يتاثر  أن  يمكن  الحاالت  غالبية  في 
الريش بمجموعة واسعة من العوامل 
المختلفة مثل االعنبر ودرجة الحرارة 
 )Deschutter and Leeson، 1986(

والتغذية  واالدارة  والحالةالصحية 
 .)Van Krimpen et al.، 2005(
للتغذية  يــكــون  أن  يمكن  وتــطــورهــا 
ــر مــبــاشــرة  ــرات مــبــاشــرة وغــي ــي ــأث ت
الغذائية  والعوامل  الريشة  نمو  على 
 / البروتين  مستويات  هي  المباشرة 
والفيتامينات،  األمينية،  األحــمــاض 
كذلك  الفطرية.  والسموم  والمعادن 
غير  الغذائية  الــعــوامــل  تؤثر  ســوف 

المباشرة على غطاء الريش
يؤدي  أن  يمكن  الخام  البروتين   -1
انــخــفــاض تــنــاولــه ســلــبــا على 
يــشــار بشكل  ــش.  ــريـ الـ نــوعــيــة 
خاص إلى أن األحماض األمينية 
المحتوية على الكبريت ميثيونين 
لتخليق  ضـــروريـــة  وســيــســتــيــن 
أن  تبين  وقد  بالريش.  الكرياتين 
هذه  في  الغذائية  القصور  أوجه 
إلى  ــؤدي  تـ األمينية  األحــمــاض 
ريش خشن، كما يتضح من ريش 
المشوه  الغطاء  ريش  أو  الجسم، 
على أجنحة الطيور خال فترات 
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للطيور.  البيولوجي  توافرها  من 
عنصر  ــا  ــًض أي هــو  السيلينيوم 
أن  ويمكن  لألكسدة  فعال مضاد 
للريش  التأكسدي  الضرر  يمنع 
ــاالت االجـــهـــاد. كــمــا يعد  فــي حـ
يعتبر  آخــر  مهًما  معدًنا  الــزنــك 
وللحفاظ  الــريــش  لتنمية  مهًما 
مياه  عبر  وكذلك  ترابطه.  علي 
تحسين  على  يعمل  مما  الشرب 
حصول  ضمان  ان  حيث  الريش 
المغذيات  نــســب  عــلــى  الــطــيــور 
ــاه الــشــرب  ــي الــمــنــاســبــة عــبــر م
الريش  تحسين  على  يعمل  مما 
بعض  الكيراتين  تخليق  يتطلب 
الفيتامينات والمعادن األساسية. 
ومعظم  والنحاس  الزنك  وتشمل 
على  ب  المعقدة  الفيتامينات 
ســبــيــل حــمــض الــفــولــيــك بـــدون 

هــذه الــمــكــونــات األســاســيــة في 
أن  يمكن  ال  ــغــذائــي،  ال الــنــظــام 
الكيميائية  الــتــفــاعــات  تــحــدث 
سيستين  إلى  الميثيونين  لتحويل 
)األحماض األمينية مفتاح صيانة 

وإنتاج الريش(..،
وخاصة  الفطرية،  السموم  تاثير   -3
التي تحتوي على  المكونات  ذات 
السموم  مــن  عــالــيــة  مــســتــويــات 
الــفــطــريــة، قــد تـــؤدي إلـــى تلف 
ــش. تـــم اإلبــــــاغ عـــن أن  ــ ــري ــ ال
الرؤوس  ثاثية  الفطرية  السموم 
 Fusarium mould تنتجها  التي 
للريش  كبيرة  تسببت في أضرار 
في الكتاكيت ذات العمر 10 أيام 
)Parkhurst et al., 1992(. ابلغ 
)وايت وآخرون. 1٩75( عن تغير 
نمو الريش في كتاكيت التسمين 

الغذائية  بالوجبات  تغذيتها  عند 
 .T-2 الفطرية  بالسموم  الملوثة 
الــفــطــريــة  الــســمــوم  أن  فــثــبــت 
في  تسببت  العلف  في  الموجودة 
مباشرة،  بطريقة غير  قلة غطاء 
يسبب  قــد  التغذية  خلل  كــذلــك 
ونذكر  الدجاج.  في  الريش  نقر 
ايضا ان الريش قد يتلف الريش 
الــذي  الكيراتيناز  إنــزيــم  بسبب 
 Bacillus licheniformis تفرزه 
bacteria هي بكتيريا توجد عادة 
الطيور،  ريــش  وعلي  التربة  في 
الــصــدر والظهر،  ريــش  وخــاصــة 
وغالًبا ما يكون في الطيور البرية 
بكتيريا  إنها  المائية.  واألنـــواع 
الحرارة  درجــة  لجرام.  إيجابية 
درجــة   50 حــوالــي  للنمو  المثلى 
أنه يمكن  الرغم من  مئوية، على 
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بقائها على قيد الحياة في درجات 
حرارة أعلى من ذلك بكثير. يعمل 
هذا اإلنزيم على تحلل مصفوفة 
ويسبب  الريش  من  كيراتين  بيتا 
أضراًرا هيكلية لها )لذلك المزيد 

من الدراسة حول ذلك( 
التقارير  تظهر  الــعــلــف  نــوعــيــة   -4
أيًضا أن الطيور التي تتغذى على 
بشكل  تعمل  الــمــجــروش  العلف 
أفضل مع الريش مقارنة بالطيور 
التي تتغذى على العلف المطبوخ 
 Bearse et al., 1949, Walser,(
ومزيد  تقدم  في  والعلم   .)1997

من الدراسة.
5- إن إضافة التربتوفان إلى األنظمة 
الغذائية للبياض يقلل من حاالت 
نقر الريش، ألنه يساهم في دور 
والذي  الــراس،  في  السيروتونين 
بسلوك  كبير  حــد  إلـــى  يــرتــبــط 
الشرب  مياه  في  وكذلك  الطيور 
من  يقلل  وبالتالي  الطيور،  يهدئ 

نقر الريشة 
البروتينات )غير  6- ثبت أن إضافة 
للذوبان  القابلة  غير  النشوية( 
تزيد من وزن األحشاء ومحتوياته 
وهو  الــعــلــف،  بــقــاء  مــدة  وتطيل 
مؤشر لمستويات أعلى من الشبع 

ودوافع مخففة للنقر 
7- يجب أن تظل مستويات الصوديوم 
و0٫20   0٫18 بين  ما  مكان  في 
بــيــكــربــونــات  اســـتـــخـــدام  إن   %
ذلك،  تحقق  أن  يمكن  الصوديوم 
في حين يجب أال تزيد مستويات 
الكلور عن 10 % عن الصوديوم. 

يؤدي  الطاقة  محتوى  خفض  ان   -8
وفيات  الــي  الغذائي  النظام  في 
الدجاج كما نجد ان إضافة نخالة 
)ذرة السياج، سياج الشعير أو 
سلوك  تقليل  الــي  تــؤدي  الجزر( 
النظام  يكون  عندما  االفــتــراس 
الــغــذائــي مــنــخــفــًضــا جــــًدا في 
)الكربوهيدرات  الخام  األلياف 
تبدأ  فقد  للهضم(،  القابلة  غير 
البحث  فـــي  الــجــائــعــة  ــور  ــطــي ال
بعض  علي  حصولها  طريق  عن 
االلياف او االحماض او ما شابه 
من الريش الطاقة هي اول مادة 
فعلي  التسمين.  امهات  في  تؤثر 
الرغم من ان الطاقة ليست مغذية 
على اإلطاق. والهميتها فقد يتم 
إطاق الطاقة من الكربوهيدرات 
والدهون واألحماض البروتينية / 
األمينية في الجسم أثناء الهضم 
والتمثيل الغذائي. ثم يتم توزيعها 
للنمو،  وتــســتــخــدم  الــجــســم  فــي 
وإنتاج  األنسجة،  على  والحفاظ 
الطاقة  تتأثر  والــريــش  البيض 
كبير،  حد  إلى  للصيانة،  الازمة 
الــحــرارة.  ودرجـــة  الجسم  بــوزن 
الــخــارجــة  الــطــيــور  تتطلب  قــد 
للحرارة  المحايدة  المنطقة  عن 
األكثر  الــحــرارة  درجــة  )منطقة 
راحة / كفاءة( طاقة أكثر أو أقل 
دافئة،  أو  ــاردة  ب عليها  للحفاظ 
وكذلك للحفاظ على احتياجاتها 
الفسيولوجية الطبيعية. يمكن أن 
يؤثر غطاء الريشة أيًضا على كمية 
الطاقة المطلوبة، حتى في درجة 
احتياجات  الــحــراريــة.  الــحــرارة 

الطاقة من مربي الاحم راسخة. 
التغذية  أخــصــائــي  عــلــى  يــجــب 
الغذائية  الطاقة  مستوى  تحديد 
الصحيح من أجل السماح لمدير 
تغذية  برنامج  بتصميم  المربى 
إلــى  ــؤدي  ــ وي بالمتطلبات  يــفــي 
تخصيص األعاف االستراتيجية 
بالتساوي  توزيعها  يمكن  الــتــي 
بواسطة معدات التغذية. بمجرد 
من  البــد  الغذائية  الطاقة  ليف 
ــرســومــات  مــعــرفــة مــعــطــيــات ال
المفاهيم  ان  حيث  الصحيحة 
الخطا تؤثر بالسلب علي االلمام 

بالمعلومة الصحيحة 
الحفاظ  يجب   - الخام  األلياف   -٩
مستويات  من  األدنــى  الحد  على 
القيم  باستخدام  الخام،  األلياف 
هناك  و%7.   4 بين  تتراوح  التي 
تــنــاول الــريــش قد  ــة على أن  أدل
يترافق مع وجود توصية باأللياف 
قد  المنخفضة  المستويات  وأن 
تؤدي إلى نقر الريش بين الطيور

بعد  العلف  في  انخفاض سريع   10  
القمة التنسوا اهمية كتلة البيض 
وليس نسبة االنتاج او وزن البيض 
فــي حساب  ادخــالــهــم  فــي  فقط 

جرامات خفض العلف 
من  اعــلــي  الجسم  وزن  زيـــادة   -11

القياسي
يبقي دائما ان نعتني بالتربية والتعامل 

بالطريقة الصحيحة
االحتياطية  الدهون  انخفاض   -12
في التربية والدهون البطنية في 

االنتاج
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قفزات  فــي  السريعة  ــادة  ــزي ال  -13
االنتاج للوصول قمة إنتاج البيض 
القياسي  مــن  اعــلــي  والــمــثــابــرة 
بالتاكيد ان قفزات صعود منحني 
ذو  امــر   5 3الــي  من  اعلي  انتاج 
لذلك  ــاث  االن علي  مجهد  تاثير 
يجب تقديم دفعات العلف بشكل 
كل  قديما  كان  كما  وليس  يومي 
5 او 10 كمية مجمعه هذا خطا 

كبير 
تم  ــو  ل الــعــلــف  لقمة  ــوصــول  ال  -14
 %70 نسبة  عند  اليها  الــوصــول 
تفهم  حـــــاول  جـــــدا(  )مـــتـــاخـــر 

احتياجات قطيعك 
الــحــرارة  درجــة  الــبــاردة  البيئة   -15
يؤثر  رئيسي  عامل  هي  البيئية 
ــة. كما  ــطــاق عــلــى مــتــطــلــبــات ال
التشغيل  ــرارة  حـ درجـــة  تختلف 
درجة   68( مئوية  درجــة   20 من 
كالوري  تعديل  يجب  فهرنهايت(، 
درجــة  حــســاب  يمكن  الــطــاقــة. 

حرارة وفًقا للصيغ التالية:
العنابر المفتوحة او رديئة العزل: 
 × ــحــرارة + 3/2  ــل ل ــى  ــ األدن الــحــد 
)الحد األعلى للحرارة - الحد األدنى 

للحرارة(
األدنى  الحد  المغلقة:  العنابر   -
األعلى  )الــحــد   ×  3/1  + لــلــحــرارة 

للحرارة - الحد األدنى للحرارة(.
في  التركيبات  ــة  مــوازن يجب   -16
ــوى األحـــمـــاض األمــيــنــيــة  مــحــت
الـــتـــي يتم  ــف  ــل ــع ال وجــــرامــــات 
حصول  لضمان  للطيور  تقديمها 
الغذائية  العناصر  على  الطيور 
تكتسب  حــيــث  تحتاجها.  الــتــي 
الميثيونين  األمينية  األحــمــاض 
ــيــن أهــمــيــة خــاصــة  ــســيــســت وال
والعائق  بالريش.  يتعلق  فيما 
األحماض  هــذه  إلــى  تفتقر  التي 
تؤدي  ســوف  األساسية  األمينية 
إلى جودة ريشة أقل. عاوة على 
الحقلية  البيانات  أظهرت  ذلــك، 
هذه  نسبة  زيــادة  أن  والتجريبية 
ــيــة، مــقــارنــًة  ــن ــمـــاض األمــي األحـ
جــودة  مــن  يحسن  الليسين،  مــع 
ــريــش، لذلك  الــريــشــة. لــدعــم ال
يوصى بزيادة »هوامش السامة« 
ــيــة  ــن ــعــض األحــــمــــاض األمــي ــب ل
الغذائي.  النظام  في  الرئيسية 
االنـــتـــاج، ال ينصح  فــتــرة  خـــال 
للهضم  القابل  الميثيونين  بزيادة 
والسيستين فوق 5-10 %، حيث 
حجم  مــن  خطر  هــنــاك  سيكون 

بيضة كبيرة.
17- فرضية تم اختبارها بشكل كامل 
حول سبب حدوث فقدان الريش 
غير  التغذية  ســوء  ظـــروف  فــي 

متوفرة. ومع ذلك، فإن تواتر هذه 
أو  منع  والنجاح في  الماحظات 
طريق  عن  الريش  فقدان  عكس 
الــمــؤشــرات  تصحيح  أو  تجنب 
تقدم دعما قويا  المذكورة أعاه 
لهذه الفرضية. قد يؤدي االختال 
في الغدد الصماء العصبية التي 
الهرمونات مما  افراز  نمط  تغير 
احتياطيات  انخفاض  إلى  يــؤدي 
الدهون وتهدم األنسجة العضلية 
انتاج صفار  تكوين  للحفاظ على 

البيض
للعمر  طبعا  الريش  فقد  تاثير   -18
يمكن  والجو  االنتاجية  والحالة 
أن يكون فقدان الحرارة المتزايد 
الحرارة  درجــات  في  ميزة  هــذا 
ــات  ــيــة وعـــيـــوب فـــي درجــ ــعــال ال
في  المنخفضة.)الضرر  الحرارة 
المثال  سبيل  على  االخــصــاب(، 
مئوية  ــة  درجــ  25 ــى  إلـ  15 مــن 
)5٩-77 درجة فهرنهايت(، غطاء 
العديدة  الــعــوامــل  أحــد  الــريــش 
التي تؤثر على مستويات التغذية 
التغذية  برنامج  استخدام  تم  إذا 
التغذية(،  فــي  )المتبع  الثابتة 
البيئية  الــحــرارة  درجــة  فستكون 
العوامل  بين  من  الريش  ونوعية 
االعتبار.  في  أخذها  يجب  التي 
صور فوتوغرافية وصور حرارية 
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للدجاج ذي الريش الجيد ودجاج 
به سقوط ريش. تُظهر المساحات 
الضوئية على العامات الحرارية 
في  الجلد،  حــرارة  درجــة  ارتفاع 
بالريش.  المزهرة  غير  المناطق 
ــى زيــــادة فــقــدان  ــؤدي إلـ ــ ــذا ي هـ

الحرارة
من  الريش،  فقد  إلــى  باإلضافة 
المرجح أن تظهر هذه القطعان ثباًتا 
ضعيًفا في إنتاج البيض حتى عندما 
البيض  إنتاج  وذروة  التجانس  يكون 

جيًدا. 
هذا  اليكم  المربين  السادة  ايها 
الكتكوت  جنين  عن  الخطير  التقرير 
في البيضة أظهرت األبحاث انه يبدا 
المح  كيس  مغذيات  استهاك  فــي 
بشكل مكثف فقط من منتصف فترة 
االستهاك  يــبــدأ  بينما  الــحــضــانــة، 
في  المح  كيس  من  للدهون  المكثف 
ومع  الحضانة.  من  األخير  األسبوع 
التفاضلي  االمتصاص  هناك  ذلــك، 
لمغذيات صفار البيض أثناء الحضانة. 
قال الدكتور يوني إن هذا االمتصاص 

يتأثر بشكل كبير بالظروف المتوفرة 
في الحضانة وبماحظة ان مستويات 
الفوسفور والحديد والزنك والنحاس 
في الصفار منخفضة. فتبين انه يتم 
مــن صفار  الــمــعــادن  هــذه  استهاك 
من  اعــتــبــارا  الجنين  وتـــرك  البيض 
اليوم 17 دون مصدر خارجي للمعادن 
قد  مما  األقـــل.  على  ــام  أيـ  6 لــمــدة 
والفقس،  الجنيني  التطور  يضعف 
الساق  فــي  ــى مشاكل  إل يـــؤدي  وقــد 
غير  مناعي  ونظام  العظمي  والهيكل 
النمو.  سريعة  ســـاالت  فــي  نــاضــج 
وفًقا  المشاكل،  هــذه  تجنب  يمكن 
طريق  عن  يوني،  الدكتور  لتحقيقات 
توفير المواد الغذائية التي تفتقر إلى 
العناصر الغذائية عن طريق تكميلها 
أو  التسمين  امهات  علف  تركيبة  في 
عن طريق التغذية داخل البيضة في 

اليوم 17 من الحضانة
1٩- متابعة سقوط الريش خال 

بيانات المزرعة الدورية
على الرغم من أن متابعة اإلناث 
لتحديد ما يحدث  هي طريقة جيدة 

في القطيع، فإن إجراء تسجيل الريش 
سيساعد على وضع قيمة عددية على 
من  الفعلي.  الريشة  تغطية  مــقــدار 
المهم إجراء هذا االختبار أثناء فترة 
االنتاج )التزاوج(، بما في ذلك الظهر 
نظام  والذيل.  واألجنحة  والفخذين 

تسجيل الريش على النحو التالي:
0 = ريش طبيعي
1 = ريش خشن

الــمــكــســور  الـــريـــش  بــعــض   =  2
والمناطق الصلعاء الصغيرة

بــشــدة  الــمــكــســور  الـــريـــش   = 3
وبعض المناطق العارية

4 = تقريبا أصلع أو مناطق خالية 
من الريش كبيرة

5 = عاري من غطاء ريشة
تسجيل  أيــًضــا  ــروري  ــضـ الـ مــن 
ــضــرر  ــل مـــنـــطـــقـــة الـــفـــخـــذ ل
تحصل  أن  يــجــب  والـــجـــروح. 
هـــذه الــمــنــطــقــة عــلــى درجـــة 

إضافية من 8-6
الــجــروح  الــضــرر مــع بعض   = 6

الموضعية الصغيرة
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الــحــراري. ومع ذلــك، عن طريق 
درجة  في  التدريجي  االنخفاض 
العنبر  تخفيض  يجب  الــحــرارة، 
إلى حوالي 20 درجة مئوية )68 
درجة فهرنهايت( بعمر 4 أسابيع 
)28 يوًما( من العمر لتحفيز نمو 

الريشة.، 

يلعب  الكافية  التهوية  توفير  إن   -
الريش.  حالة  في  رئيسًيا  دوًرا 
الكمية  عــلــى  الــحــفــاظ  يــســاعــد 
الــصــحــيــحــة مـــن الــتــهــويــة على 
الرطوبة  مستويات  في  التحكم 
الــنــســبــيــة فـــي الــعــنــبــر والــتــأكــد 
الهواء  ارتــفــاع درجــة حــرارة  من 
بتبخر  ذلــك  سيسمح  والفرشة. 
على  والحفاظ  زائدة،  رطوبة  أي 
للتفتيت.  وقابلة  جافة  الفرشة 
أيًضا  الصحيحة  التهوية  تساعد 
على الحفاظ على مستويات ثاني 
 3000 من  بأقل  الكربون  أكسيد 
جزء في المليون اما )ان اتش 3( 
أجــزاء   10 من  بأقل  ومستويات 
ألن  مهم  أمــر  هــذا  المليون  فــي 
النشارة والظروف البيئية الجيدة 
ــى ذلـــك،  يــمــكــن أن تــشــجــع عــل
الريش.  على  الحفاظ  وبالتالي 
إذا تم اإلبقاء على ظروف اإلنتاج 
المرجح  فمن  التربية،  من  قريبة 
انتقال  بمرحلة  الطيور  تمر  أن 
الــقــيــام  يــمــكــن  تــاثــيــر.  اي  دون 
من  النوع  نفس  باستخدام  بذلك 
كلتا  والشرب في  التغذية  أنظمة 
حرارة  درجة  وتوفير  المرحلتين، 

أن  من  تأكد  كذلك  إلخ  قياسية، 
أكثر  يعد  لم  التغذية  توزيع  وقت 
و3  التربية  أثــنــاء  دقــائــق   4 مــن 

دقائق أثناء اإلنتاج

وجــودة  الــمــيــاه  مساحة  متابعة   -
 - العنابر.  داخــل  دائما  الفرشة 
متر  لكل  الطيور  بكثافة  االلتزام 
وليس  للتوصيات  طبقا  مــربــع 
ــروف الــمــزرعــة يــؤدي  حــســب ظـ
خــال  ــش  ــري ال ــودة  جــ لتحسين 
 ،.De Jong et al( التربية  فترة 
علي  بالحفاظ  ويساهم   2011
اإلنتاج  فترة  نهاية  حتي  الريش 
كثافات  أن  جيًدا  المعروف  فمن 
)تــأثــيــر ضار  لها  يــكــون  األعــلــى 
على جودة الريش، حيث يمكن أن 
تصبح الطيور عدوانية دون وجود 
للتغذية ويمكن أن  مساحة كافية 
تلجأ إلى ظاهرة )انتقاء( الريش، 
النهش  القصوى،  الحاالت  وفــي 

واالفتراس 

ــس الــنــضــج  ــجــان الـــتـــأكـــد مـــن ت  -
الجنسي لكل من الذكور واإلناث 

قبل التزاوج. 

طبقا  للقطيع  المثالي  التجانس   - 
فقط  وليس  الصحيحة  للقواعد 
الميزان حيث ان الهيكل الصحيح 
وفحص االكتناز اللحمي بالنظر. 
الحمراء  المصابيح  استخدم   -
إلى  االنتقال  عند  قصيرة  لفترة 
منزل اإلنتاج ثم اإلضاءة القياسية 
بــعــد ذلــــك. - مــتــابــعــة الــحــالــة 
الجسدية للطيور وتاثير المشاكل 

7 = جرح بسيط
8 = جرح خطير

يجب  الــتــي  الــنــقــاط  اهـــم   -20
فقد  حالة  في  االعتبار  في  أخذها 
فلن   30 االســبــوع  من  بدايتا  الريش 
يكون هناك الكثير الذي يمكن القيام 
التركيز  يجب  الوضع.  لعاج هذا  به 
على تطوير غطاء الريشة الجيد من 
اجهاد يظهر  اي  ومنع  التربية،  بداية 
علي الريش سواء التقصف او التكسر 
منتصف  الــريــشــة  فــقــدان  بــدايــة  او 
الــتــربــيــة، وصــيــانــة غــطــاء الــريــشــة 
ــاء اإلنـــتـــاج. لــذلــك يــجــب تنفيذ  ــن أث
استراتيجيات ادارية المقالة، لضمان 
وحماية  جيد  ريــشــة  غــطــاء  تطوير 
المفرط  الريش  فقدان  من  الدجاج 
وان الريش بين التربية واالنتاج  بعض 
النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها

السماح للطيور بالوصول الكامل 
إلى منطقة التربية في موعد ال يتجاوز 
العمر.  من  يوًما(   21( أسابيع   3-2
يفضل قبل ذلك )دورة كوكسيديا البد 
من حل لها مع شركات التحصينات( 

الــحــرارة - عندما  خفض درجــة   -
تصل الكتاكيت إلى عنبر التربية، 
ــة حـــرارة  يــوصــى أن تــكــون درجـ
المنزل المحيط 30 درجة مئوية 
)86 درجة فهرنهايت(، مع درجة 
حرارة األرض من 28-30 درجة 
مئوية )82-86 درجة فهرنهايت(. 
هذا يضمن بقاء الطيور الصغيرة 
طاقة  يستخدمون  وأنــهــم  دافــئــة 
للتنظيم  ــيــس  ول للنمو  الــعــلــف 



25
العدد التاسع والعرشون

باب مشاكل وحلول تربية الدواجن

المعوية مثل الكوكسيديا والتهاب 
األمعاء النخري علي فقد االماح 
متابعة   - ــذاء.  ــغـ والـ الــمــعــدنــيــة 
تسجيل الريش أثناء التربية وكل 
10 أسابيع أثناء االنتاج. - متابعة 
من  للتأكد  الغذائية  االضــافــات 
كافية  كمية  على  الطيور  حصول 
األمينية  واألحماض  األلياف  من 
والــعــنــاصــر الــمــعــدنــيــة الــنــادرة 

والفيتامينات.

فقد  المناسب  ــوازن  ــت ال تحقيق   -
)مثل  سلوكية  مــشــكــات  تنشأ 
ــش( بسبب  ــري الــعــدوان ونــقــر ال
نــقــص الــمــســاحــة الــعــلــفــيــة في 
النمو  عالية  التسمين  ســاالت 
العلفية  مساحة  زيـــادة  وكــذلــك 
في  التجانس  ضعف  إلــى  ــؤدي  ت
القطيع فيما يتعلق بوزن الجسم، 
وهذا يعني أن القطيع بأكمله لن 
قــرارات  ألي  ذلك  بعد  يستجيب 

تتعلق باإلدارة أو التغذية

تصورا  قدمنا  مختصرة  وبصورة 
هاما للحفاظ علي انتاجيتنا وادارتنا 
عند  ــس  ــي ول الــبــدايــة  مـــن  للقطيع 
الدراسة  من  المزيد  والــي  المشكلة 
مزارعنا  فــي  االفــضــل  الــي  للوصول 

وتربيتنا ودومتم دائما بخير.
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صيام  )فترة  العلف  سحب  فترة   -1
الدجاج(.

فترة امساك الدجاج وتحميله.  -2

المزرعة  من  الــدجــاج  نقل  فترة   -3
حتى المسلخ.

المسلخ  الدجاج فى  انتظار  فترة   -4
حتى اتمام الذبح.

ــدا فى  ــوامــل هــامــة جـ ــع ــذه ال هـ
الحفاط على جودة الذبيحة وتصنيفها 
وربحية  المالى  العائد  زيادة  وبالتالى 

الدورة االنتاجية.

لعملية  الدجاج  انتظار  لحظات 
الحصاد والنقل الى المسلخ.

)فترة  العلف  سحب  فــتــرة  اوال: 
صيام الدجاج(.

ان الهدف من فترة سحب العلف 
من امام الدجاج هو افراغ محتويات 
الــدجــاج  ــح  ذب قبل  الهضمية  القناة 
الذبيحة  تلوث  فرص  تقليل  وبالتالى 
ومن ناحية اخرى يوفر الجهد والمال 
التى  الذبائح  تنظيف  فى  المستهلك 
الذبح نتيجة عدم اجراء  اثناء  تتلوث 

عملية سحب للعلف بصورة جيدة.

ما  العلف  سحب  فــتــرة  وتشمل 
يلى:.

ــاج داخـــل  ــدجــ ــ ــام ال ــيـ ــرة صـ ــتـ فـ  -1
الحظيرة وهى فى حدود الخمس 

ساعات .
فترة امساك الدجاج وتعبئته فى   -2
وحدات النقل وهى يجب االتزيد 
لحمولة  دقــيــقــة  خــمــســون  عـــن 
تحمل فى  التى  الواحدة  السيارة 

حدود السبعة االالف دجاجة.
فترة تحميل الدجاج فى المزرعة   -3
ونــقــلــهــا واعــــــادة تــفــريــغــهــا فى 

نقل الدجاج إلى المسلخ

نقل دجاج اللحم من الحظيرة الى المسلخ
هل نقل دجاج اللحم من الحظيرة الى المسلخ هامة جدا فى الحفاط على جودة الذبيحة ؟؟؟

هل نقل دجاج اللحم من الحظيرة الى المسلخ يودى الى زيادة العائد المالى وزيادة ربحية دورة اللحم ؟؟؟
الشك فى ان رعاية دجاج اللحم فى اليوم االخير قبل الذبح هى غاية فى االهمية  النها فترة الحصاد وجمع ثمار دورة 

اللحم وفيها الحفاظ على مردود المزرعة من اللحم
فى هذا ايوم - يوم الحصاد - اى يوم ذبح الدجاج - يجب علينا جميعا االنتباه الى العوامل االتية:

Dr. Mohamed Hasan Salem
Head of animal health in Golden Chicken company
msalem@goldenchicken.com.sa   00966593025251
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الى  ساعتين  مــن  وهــى  المسلخ 
فى  اقصى  كحد  ســاعــات  ثاثة 

الظروف المثالية.
المسلخ  الدجاج فى  انتظار  فترة   -4
ــى من  ــذبـــح وهــ ــام الـ ــمـ ــى اتـ حــت
وال  ساعات  ثاثة  الــى  ساعتين 

يجب اال تزيد عن ذلك.
و من ثم فان فترة السحب اجماال 
تزيد  اال  ويجب  العشرة ساعات  هى 
عن ذلك واال يكون فيها تغيرات سوى 
الى  الحظائر  من  الدجاج  نقل  فترة 
حسب  على  تختلف  والــتــى  المسلخ 
بالنسبة  للحظائر  الجغرافى  الموقع 

للموقع الجغرافى للمسلخ.

قــبــل اجــــــراء عــمــلــيــة امــســاك 
التعليف  الدجاج يجب وقف  وتحميل 
مع السماح للطيور باستهاك العلف 
المتبقى فى المعالف ويجب اال تزيد 
هذه الفترة عن خمسة ساعات حتى 

ال تنعكس سلبا على اوزان الدجاج.
برنامج  تنفيذ  فاعلية  من  للتاكد 
ســحــب الــعــلــف قــبــل امــســاك ونقل 

الدجاج يجب مراعاة االتى:.
ــى بــرنــامــج  يــجــب الــحــفــاظ عــل  -1
طبيعية  بصورة  مفعا  االضـــاءة 
خال فترة سحب العلف من امام 
اظام  باتا  منعا  وممنوع  الدجاج 

الحظيرة.

ــى الــنــمــط  ــل ــجــب الـــحـــفـــاظ ع ي  -2
الــدجــاج  تعليف  فــى  الطبيعى 
قبل  االخيرة  ايــام  الثاثة  خــال 
الذبح، بمعنى تجنب العوامل التى 
وبالتالى  الدجاج  جوع  الى  تودى 
وانعكاسات  كثير  استهاك علف 
السحب  فــتــرة  دقــة  على  سلبية 
االضــاءة  انقطاع  مثل  وفوائدها 
او انقطاع الماء او العلف او تغير 

درجات الحرارة بالحظيرة.
الدجاج  تحميل  بــان  العلم  يجب   -3
ــنــقــل يــقــلــل من  فـــى وحـــــدات ال
الهضمية  القناه  محتويات  افراغ 
قبل  التحميل  يجب  ال  وبالتالى 
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خمسة ساعات سحب العلف.
زيادة درجة حرارة الحظيرة تقلل   -4
استهاك العلف وتزيد استهاك 
ــد مــن ســيــولــة زرق  ــزي الــمــيــاه وت
افــراغ  معدل  من  وتزيد  الدجاج 

القناة الهضمية للدجاج.
البد من توفر المياه امام الدجاج   -5
الن  التحميل  عملية  نهاية  حتى 
عــطــش الــدجــاج قــد يـــودى الــى 
ــاالت جــفــاف الــدجــاج  زيــــادة حــ

ويوثر على معدل افراغ محتويات 
القناة الهضمية.

فى  الــدجــاج  معالف  تــرك  يجب   -6
رفعها  وعــدم  الطبيعى  مستواها 
ــو  ــى ول ــاج حــت ــدجــ ــ ــام ال ــ ــن امـ مـ
حتى  العلف  من  فارغة  اصبحت 
بالدجاج  االمساك  فريق  وصول 
تغذية  فــرص  من  يقلل  ذلــك  الن 
يقوم  الفرشة حيث  على  الدجاج 
من  بــدال  المعالف  بنقر  الدجاج 

الفرشة.
ــاج الــقــطــيــع  ــ ــ ــجــب تــقــلــيــل ازع ي  -7
الكثيرة  الــحــركــة  عــن  باالمتناع 
وسط الدجاج او كثرة فتح وغلق 
ابواب الحظيرة خال فترة سجب 
وحتى  الــدجــاج  ــام  ام مــن  العلف 

اتمام عملية تحميل الدجاج.
ــة درجــة  ــب يــجــب مــتــابــعــة ومــراق  -8
الـــحـــرارة الــمــائــمــة والــتــهــويــة 
وتوفر  اضـــاءة  وبرنامج  الجيدة 
المياه داخل الحظيرة حتى البدء 

فى عملية امساك الدجاج.
الــوارد من  الدجاج  مراقبة  يجب   -٩
فترة  المسلخ خال  الى  المزارع 
الذبح  اثناء  وايضا  قبل  االنتظار 
من حيث معدالت االوزان وامتاء 
تلوث  عامات  ايــة  او  الحوصلة 

بزرق الدجاج.
10- يجب عمل تقيم المتاء الحوصلة 
من خال فحص 20 الى 30 طائر 
عند الذبح وفى حال زادت نسبة 
الممتلئة  الحوصلة  ذو  الــدجــاج 
عن 10% يجب مراجعة اجراءات 



30
العدد التاسع والعرشون

ــى الــحــظــائــر  ــف فـ ــل ــع ســحــب ال
والوقوف على دقة تنفيذها.

من  الدجاج  امساك  فترة  ثانيا: 
احلظائر وحتميله

يجب تجنب اجهاد الدجاج خال   -1
عملية االمساك والتحميل.

الى  االضـــاءة  شــدة  تقليل  يجب   -2
الحد االدنى اثناء عملية امساك 
الدجاج مع االمتناع عن رفع شدة 
من  سبب  الى  فجائيا  ــاءة  االضـ

االسباب.
يــجــب تــوفــيــر الــتــهــويــة الــجــيــدة   -3
عملية  اثــنــاء  لــلــدجــاج  والكافية 
االمساك ومراقبة سلوك الدجاج 
شديدة  لحرارة  يتعرض  ال  حتى 
اثناء الزحام والتى تستدل عليها 

بحدوث اللهس .
يــجــب اجـــــراء عــمــلــيــة امــســاك   -4
ــار  االطـ فــى  وتحميله  الـــدجـــاج 
ــدون  الــذمــنــى الــمــحــدد لــذلــك ب
حوالى  تراخى  او  زائــدة  سرعة 
 7000 عــدد  لتحميل  دقيقة   50
الى 8000 دجاجة داخل وحدات 
وكفاءة  مهارة  يوضح  النقل وهذا 

الفريق المنفذ.
حرص فريق االمساك والتحميل   -5
عــلــى الـــدجـــاج اثــنــاء االمــســاك 
والتحميل هو العامل االساسى ذو 
السرعة  عامل  من  اكثر  االهمية 
كلما  محترفا  الفريق  كان  وكلما 

حقق افضل النتائج.
واالصــابــات  المشاكل  اكثر  من    -6
شــيــوعــا اثـــنـــاء عــمــلــيــة امــســاك 

االصــابــة  هــى  الــدجــاج  وتحميل 
من   %٩5 يعود  حيث  بالكدمات 
اسباب الكدمات الى فترة ال 12 
الدجاج  ذبح  قبل  االخيرة  ساعة 
حيث يمكن تحديد عمر الكدمات 
من خال تغيرات فى لونها بمرور 

الوقت.

ــلء وحــــدات نقل  ــدم مـ يــجــب عـ  -7
الدجاج باعداد زائدة من الدجاج 
وااللتزام بحدود 35 كجم الى 45 
كجم فى كل وحدة تحميل ويعتمد 
ذلك على حجم وحدات التحميل 

وشروط السامة.
الــوزن فى كل وحدة  تقليل  يجب   -8
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ــات  ــاع درجــ ــفـ تــحــمــيــل عــنــد ارتـ
الحرارة فى الفصول الحارة حتى 
ال يهلك الدجاج او تتاثر بالحرارة 
نسبة  وتــزداد  النقل  عملية  اثناء 

الدجاج الفاقد قبل الذبح.
فور  بــالــمــاء  الــدجــاج  رش  يجب   -٩
وعند  النقل  وحــدات  فى  تعبئته 
ويكون  النقل  فوق سيارة  تحميله 
الرش غزيرا حتى نساعد الدجاج 
فــى االجــواء  الــحــرارة  على فقد 

شديدة الحرارة.
وتحميل  وتعبئة  تجميع  ادوات 
الدجاج فى وحدات النقل المخصصة 

لذلك.
ثـــالـــثـــا: فـــتـــرة نــقــل الــــدجــــاج من 

املزرعة الى املسلخ.
يجب ان تكون سيارة نقل الدجاج   -1
من المزرعة الى المسلخ مجهزة 
ــاج مـــن ظـــروف  ــدجـ لــحــمــايــة الـ
مجهزة  وكذلك  السيئة  الطقس 
لتوفير الحرارة المائمة والتهوية 
الدجاج  سامة  لضمان  الكافية 

والفقد اثناء عملية النقل.

الحرارة  درجــات  تكون  ان  يجب   -2
ــدات نقل  ــ ــل وحـ ــتــهــويــة داخــ وال
الدجاج  نقل  سيارة  على  الدجاج 
الدجاج  على  للحفاظ  متناسبة 
ــرات تــوقــف  ــ ــت ــ ــى ف ــ ــة ف ــاصــ وخــ
السيارة اضطراريا الى سبب من 

االسباب.
يجب ان تكون سيارة نقل الدجاج   -3
لضبط  اضافية  بوحدات  مجهزة 
وتحسين الحرارة والتهوية وكذلك 
انعكاسات  اى  لمجابهة  التدفئة 
حدوث  عند  الدجاج  على  سلبية 

الطوارى.
الدجاج  نقل  سيارة  امتناع  يجب   -4
للدجاج  نقلها  اثناء  التوقف  عن 
اال  المسلخ  الـــى  الــمــزرعــة  مــن 

لضروف اضطرارية.
يجب نقل الدجاج خال ساعات   -5
الــحــارة  الــعــام  فــى شــهــور  الليل 
نهارا وذلك لتفادى تاثير الحرارة 

الضار على الدجاج.
النقى  للهواء  انسياب  توفر  يجب   -6
داخل وحول وحدات نقل الدجاج 

على سيارة النقل عن طريق توفر 
تحميل  او  الهواء  لتقليب  مــراوح 
بعض وحدات نقل الدجاج فارغة 
لتسهيل تخلل الهواء بين وحدات 

نقل الدجاج.
ــاج الــى  ــدجـ يــجــب عـــدم نــقــل الـ  -7
ــد مــدتــهــا عـــن 6  ــزي مــســافــات ت
ســاعــات الن ذلــك ســوف يــودى 
النافقة  الدجاج  زيادة اعداد  الى 
خال رحلة الدجاج من المزرعة 

الى المسلخ.
تعويضى  اجــــراء  اتــخــاذ  يــجــب   -8
بــتــقــصــيــر مـــدة او الـــغـــاء فــتــرة 
بــقــاء الــدجــاج فــى حــالــة انتظار 
فى  الذبح  عملية  فى  البدء  قبل 
من  للدجاج  الطويل  السفر  حالة 

المزرعة الى المسلخ.
الــدجــاج فى  انتظار  رابــعــا: فترة 

املسلخ حتى امتام الذبح.
فور  بــالــمــاء  الــدجــاج  رش  يجب   -1
ــن على  ــه م ــزول ــه وقــبــل ن وصــول
سيارة النقل ويكون الرش غزيرا 
فقد  على  الدجاج  نساعد  حتى 
ــواء شــديــدة  ــ ــرارة فــى االجـ ــحـ الـ

الحرارة.
يــجــب ان يــتــم انــتــظــار الــدجــاج   -2
المسلخ  من  محددة  منطقة  فى 
ومهيئة الستقبال الدجاج على ان 
تكون محمية من ظروف الطقس 
الــســيــئــة ومــنــضــبــطــة الـــحـــرارة 
جيدة  تهوية  وتــحــوى  والــرطــوبــة 
باالرتياح  الــدجــاج  يشعر  بحيث 
عــقــب رحــلــتــه مــن الـــمـــزارع الــى 
المسلخ ويجب مراقبة ذلك بدقة.
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يجب االتزيد فترة انتظار الدجاج فى   -3
يكون  لم  ما  ساعات   3 عن  المسلخ 

ظروفا اضطرارية ادت الى ذلك.

يتجمع  ــدجــاج  ال ماحظة  عند   -4
ذلك  فيكون  البعض  بعضة  فــوق 
دليا على تعرضه لدرجة حرارة 
منخفضة وفى حالة ظهور حاالت 
ذلك  فيكون  الــدجــاج  بين  لهس 
دليا على تعرض الدجاج لدرجة 
حرارة مرتفعة وفى كا الحالتين 
تصحيحى  اجـــراء  اتــخــاذ  يجب 
البيئية  الــظــروف  لضبط  سريع 
للدجاج  المائمة  الــحــدود  الــى 

على وجه السرعة.

لتوفير  المراوح  استخدام  يمكن   -5
التهوية الكافية فى منطقة انتظار 

من  التاكد  يتم  ان  على  الــدجــاج 
الهواء حول جميع  توزيع  تجانس 

اقفاص الدجاج.

مسافة  عــلــى  المحافظة  يــجــب   -6
الشاحنات  بين  مناسبة  بينية 
وكذلك  الــدجــاج  حــمــوالت  وبين 
ــدجــاج  ال تحميل  وحــــدات  بــيــن 
وكذلك بين اقفاص الدجاج وذلك 
لضمان دوران الهواء بسهولة حول 
فى  والمساعدة  الدجاج  اقفاص 

تقليل اعداد الدجاج المفقودة.

حيث  الشديد  الــبــرد  شهور  فــى   -8
بشدة  الحرارة  درجــات  تنخفض 
منطقة  ــد  ــزوي ت يــتــم  ان  فــيــجــب 
المسلخ  فـــى  ــاج  ــدجـ الـ ــظــار  ــت ان
بالتدفئة الازمة لحماية الدجاج 

للبرد  ــعــرض  ــت وال الــتــجــمــد  مــن 
الشديد.

ــاظ عــلــى الــتــهــويــة  ــحــف يــجــب ال  -٩
انتظار  منطقة  ــل  داخـ الــجــيــدة 
الدجاج بالمسلخ فى كل االوقات.

10- يجب تقليص فترة انتظار الدجاج 
الن  المستطاع  قـــدر  بالمسلخ 
زيــادتــهــا تــزيــد مــن مــعــدل نفوق 
على  وكذلك  الذبح  قبل  الدجاج 
المردود  ثم  ومن  الذبيحة  جــودة 

الكامل من االنتاج .

املراجع:
الــصــادرة عن  الــدوريــة  النشرات   -1

شركة افياجن.

خبرات خاصة بكاتب المقال.  -2
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مركب  تشكيل  لــلــفــيــتــات  يــمــكــن 
الكالسيوم  مثل  الكاتيونات  مع  معقد 
و/  والبوتاسيوم  والزنك  والمغنيسيوم 
هذا  يــحــدث  أن  يمكن  الــبــروتــيــن.  أو 
مجموعات  مــن  أكــثــر  أو  واحـــدة  فــي 
الفيتات.  فــي  الــمــوجــودة  الفوسفات 
نتيجة لهذا التكوين المعقد يقل توافر 
او اتاحة المواد الغذائية للحيوان ويؤدي 
إلى انخفاض في األداء مثل زيادة وزن 
الجسم ومعدل تحويل األعاف. يؤدي 
اضافة  عند  الفيتات  تكسير  او  تحلل 

انزيم الفيتاز إلى زيادة توافر الفسفور، 
الفوسفات  جــزيــئــات  تــحــريــر  بسبب 
ــرى مع  والــبــروتــيــنــات والــمــعــادن األخـ

تقليل تأثير الفيتات المضاد للتغذية.
و سنتناول في هذا المقال دراسة 
بعض النقاط المتعلقة بهذا الموضوع 

الهام.

١. تــأثــيــر درجـــة احلــمــوضــة على 
االرتباط بالبروتني: 

بالفيتات  البروتين  ارتباط  يتأثر 

ــي. تــحــتــوي  ــن ــدروجــي ــي ــه بــالــرقــم ال
متساوية   pH نقاط  على  البروتينات 
حيث   ،)Isoelectric PH points(
أي شحنة  البروتين  جــزيء  يحمل  ال 

كهربائية.
نقاط  على  البروتينات  تحتوي   
تحتوي  ــا،  عــمــوًم ــكــن  ول مــتــســاويــة، 
العلف على نقطة متساوية  بروتينات 
درجــة  فــي   )Isoelectric points(

)2012 .Selle et al( 4 الحموضة
الجهاز  مــن  العلوي  الــجــزء  فــي   

التأثيرات السلبية للفيتات 
والكالسيوم وتفاعلها على 

هضم المواد الغذائية الرئيسية

مقدمة:
في االعوام القليلة الماضية تم نشر العديد من البحوث عن حامض الفيتيك )الفيتات( وعاقتها المتشابكة بكل من 
الكالسيوم والبروتين والعناصر المعدنيه األخرى وسنحاول في هذا المقال وما يتبعه من مقاالت اخري تناول هذا 

الموضوع الهام بشيء من التبسيط.
معدة  )في   6-1 من  الهيدروجيني  الرقم  عند  فوسفات.  مجموعات  مع ست  كربون  ذرات  من ست  الفيتات  يتكون 
الخنازير، وفي الحوصلة والقونصة في الدواجن(،فان الفيتات موجوده كأيون مع ثاث إلى ست شحنات سالبة. وينتج 

عن الشحنة السالبة للفيتات تفاعات ايونية للفيتات مع البروتين والنشا والمعادن، مما يؤدي إلى تكوين معقد. 

د. خالد عكاشه
دكتوراه يف تغذية الدواجن، مدير فني اقليمي ملنطقة الشرق االوسط 

وشمال افريقيا، دانيسكو لتغذية احليوان، شركة ديبونت، موبيل: 
khaled.okasha@dupont.com :٠٠4٩١77١3٥٢6٢3، بريد الكتروني

الجزء االول
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الـــهـــضـــمـــي، حـــيـــث يـــكـــون الـــرقـــم 
تصبح   ،4 مــن  أقـــل  الــهــيــدروجــيــنــي 
معظم جزيئات بروتين العلف موجبة 
الشحنة. يتم شحن فيتات سلبيا في 
جميع أنحاء الجهاز الهضمي. يحدث 
المباشر  لــارتــبــاط  األقــصــى  الــحــد 
للبروتين بالفيتات في القناة الهضمية 
شحنة  للجزيئات  يكون  حيث  العليا 

معاكسة. )شكل 1(
عند درجة حموضة أعلى )4 <(، 
حيث تكون بروتينات العلف أعلى من 
 Isoelectric( نقطة التماثل الكهربائي
سالبة  البروتينات  تصبح   ،)points
من  لكل  السلبية  الشحنة  الشحنة. 
لن  أنــهــا  تعني  والــبــروتــيــن  الفيتات 

ترتبط مباشرة )الشكل 1(.
البروتين،  الفيتات  يربط  عندما 
بواسطة  للهضم  أقل  بروتين  يتواجد 
تركيز  زيـــادة  مــع  البيبسين.  انــزيــم 
المعقد  المركب  تكون  يزداد  الفيتات 
البروتين  بين  ــبــاط  االرت مــن  الناتج 
والفيتات. لذلك يقل هضم األحماض 
األمينية عند وجود فيتات بتركيز عال 
ارتباط  كيفية   2 رقــم  شكل  )يوضح 

الفيتيك اسيد بالبروتين(.
٢. تأثير مصدر البروتني الغذائي 

على ربط الفيتات:
الفيتات  بين  التفاعل  دراسة  في 
المستخرجة من خمسة  والبروتينات 
كانت  الكازين.  وكذلك  علفيه  مــواد 
قابلية ذوبان البروتين منخفضة عند 
إضافة  ولكن   ،3 الهيدروجيني  الرقم 
الذوبان  قابلية  من  أكثر  قللت  فيتات 
في  وخاصة  العلف،  بروتين  لمعظم 
 .)3 )الشكل   2 الهيدروجيني  الرقم 
وقد قل الذوبان مع إضافة معقدات 

فيتات غير القابلة للذوبان والتي قد 
تؤدي إلى انخفاض هضم البروتين.

قــد يــكــون االخــتــاف بين مــواد 
والفيتات  البروتين  وربــط  األعــاف 
األمينية.  األحــمــاض  تركيب  بسبب 
نسب  على  تحتوي  التي  العلف  مــواد 
أعلى من األحماض األمينية األساسية 
)أرجينين، ليسين وهيستيدين(، تكون 
درجــة  فــي  بالفيتات.  ارتــبــاًطــا  أكثر 
كسب  مــن  كــل  أظــهــر   ،2 الحموضة 
انخفاض  أكبر  والكازين  الصويا  فول 

لذوبان البروتين مع إضافة فيتات.

ــول الــصــويــا  ــ ــوي كــســب ف ــحــت  ي
الليسين  مــن  مــتــســاويــة  نــســب  عــلــى 
والــهــســتــيــديــن، ومــســتــوى أعــلــى من 
يؤثر  بالكازين.  مقارنة  األرجينين، 
التباين في تركيبة األحماض األمينية 
مع  البروتين  تفاعل  على  لألعاف 
فيتات، وبالتالي على كمية فيتات غير 
القابلة للذوبان: البروتين المعقد التي 

تتشكل، وبالتالي تؤثر على الهضم.

شكل رقم 2 يوضح تركيب الفيتيك وتكوينه مركبات معقدة مع البروتين
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إيجابيا كجسر بين جزيء الفيتات وجزيء البروتين )يشار 
)المركبات  المخلبيات  لتشكيل  كاتيوني(  كجسر  إليه 

المعقدة(.
 يمكن تفسير تأثير الرقم الهيدروجيني على ارتباط 
في  الكالسيوم  وغياب  وجــود  في  البروتين  مع  الفيتات 

الشكل 4.
الفايتات:  نسبة  ارتفعت  كلما  انــه  الماحظ  من  و 
 phytate-calcium مخلبيات  ترسيب  زاد  الكالسيوم، 
خارج المحلول )الرقم الهيدروجيني 4٫4(، مما قلل من 
لتركيزات  يمكن  لذلك  الفايتيز،  انزيم  بواسطة  التحلل 
الكالسيوم األعلى أن تقلل من هضم األحماض األمينية 

كما هو موضح في الشكل 5.
 وقد ثبت أن زيادة تركيز الكالسيوم في أعاف دجاج 
والميثيونين،  الخام،  البروتين  هضم  من  تقلل  التسمين 

والليسين، والثيريونين.
امللخص:

يمكن ايجاز ما سبق في النقاط التالية:
المركبات المعقدة التي تتكون من اتحاد الفيتات مع   -
البروتين  ذلك  بما في  الغذائية  العناصر  العديد من 
من  تقلل  والــزنــك(،  والحديد  )الكالسيوم  والمعادن 
األداء  انخفاض  وبالتالي  الغذائية  الــمــواد  اتــاحــة 

االنتاجي للطيور.
يمكن أن تشكل البروتينات مركب معقد مع الفيتات   -
الجهاز  في   )<4( المنخفضة  الحموضة  درجــة  في 
الهضمي العلوي. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث 
درجة  عند  أيًضا  والفيتات  البروتين  بين  االتــحــاد 
الحموضة األعلى )4<( حيث يعمل الكالسيوم كجسر 

كاتيوني.
يمكن للتحلل او التكسير الفعال للفيتات )باستخدام   -
دون  يحول  أن  المناسب  الوقت  في  الفايتيز(  انزيم 

االتحاد مع البروتين أو المعادن.
التأثيرات  المقال  مــن  الثاني  الــجــزء  فــي  سنتناول 
المختلفة للفيتات علي كل من الكالسيوم، الزنك، النحاس 
)الحجر  الكالسيوم  مــصــادر  جـــودة  وكــذلــك  والــحــديــد 
الجيري( علي معامل هضم الكالسيوم والفوسفور وذلك 

في وجود وعدم وجود انزيم الفايتيز.

3. تأثير الكالسيوم على ربط البروتني:
جميعا  هي  والكالسيوم  والمنغنيز  والحديد  الزنك 
الرغم  على  الفيتات.  معا  ترتبط  التي  معدنية  كاتيونات 
على  قــدرة  الكاتيونات  اقل  من  واحــد  الكالسيوم  أن  من 
إلى  المضاف  المعدن  يعتبر  أنه  إال  بالفيتات،  االرتباًط 
الكاتيون  هو  الكالسيوم  فأن  لذلك  تركيز.  بأعلى  العلف 

الذي له أكبر تأثير على توافر وهضم الفوسفور.
في الجهاز الهضمي السفلي )الرقم الهيدروجيني < 
4(، ال يرتبط البروتين مباشرة بالفيتات. كلما زاد الرقم 
الهيدروجيني، يصبح جزيء البروتين مشحوًنا سالًبا، ولم 
المشحون  فيتات  بجزيء  مباشرة  االرتباط  بإمكانه  يعد 
بشكل  البروتين  يرتبط  قد  الكالسيوم،  سالًبا. في وجود 
المشحون  الكالسيوم  أيون  يعمل  بالفيتات.  مباشر  غير 
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١. التحضير إلمساك الطيور
يجب عدم السماح بتحميل أو نقل   -
الطيور المريضة أو المجروحة. 

يجب منع الطيور عن العلف فترة   -
من  ساعات   )10-6( من  تتراوح 
إلى  للوصول  المتوقع  الموعد 

المسلخ.
يجب قيام العمال بارتداء أدوات   -
التعامل  قبل  الشخصية  الحماية 
مع الطيور )كّمامات، غطاء رأس، 

غطاء حذاء، معطف...الخ(.

٢. إمساك الطيور:
إمــســاك  بعملية  الــقــيــام  يــجــب   -
الطيور في الصباح الباكر أو في 
المساء وتجنب التحميل في فترة 
الطيور  تتأثر  ال  حتى  الظهيرة 

بحرارة الشمس. 

الشفط  مــــراوح  تشغيل  يــجــب   -
بكامل طاقتها أثناء مسك الطيور 
لطرد الغبار وخاصة في الحظائر 

المقفلة.

بداية  من  الفترة  تزيد  أالَّ  يجب   -
وحتى  وتحميلها  الطيور  مسك 
إنــزالــهــا مــن األقــفــاص على 12 

ساعة كحد أقصى.

ــفـــض اإلضـــــــــاءة فــي  يـــجـــب خـ  -
الحظائر المغلقة إلى أقل معدل 
الطيور،  اللتقاط  العمال  يكفي 
يتم  المفتوحة  الــحــظــائــر  وفـــي 
في  الطيور  إمــســاك  فــي  الــبــدء 

المساء.

اشتراطات نقل الدجاج 
الحي ومنتجاته

نقل الدجاج يعتبر في منتهى االهمية، وتوجد العديد من االشتراطات واالحتياطات التي يجب أن تؤخذ في االعتبار 
عند نقل الدجاج الحي بصفة عامة والدجاج الاحم بصفة خاصة، وذلك للحفاظ على إجراءات االمن الحيوي ومنع 
هذه  وفي  الحاالت.  هذه  مثل  في  المطلوبة  بالحيوان  والرفق  الرفاهية  معايير  لتوفير  باإلضافة  األمــراض  انتشار 
المقالة سوف نستعرض اشتراطات نقل الدجاج الاحم الواردة في المواصفة القياسية السعودية رقم )1426/1٩٩٩( 
منها  واالستفادة  عليها  االطاع  الدواجن  في صناعة  للعاملين  ليتسنى  الدواجن  لحوم  منتجات  نقل  إلى  باإلضافة 
وتطبيقها بصورة صحيحة، حيث تختص المواصفة القياسيةالمشار إليها باشتراطات نقل الدواجن الاحمة المعدة 
للذبح عند عمر التسويق في أقفاص بواسطة وسائل نقل مخصصة لتقليل النافق في الطيور الذي قد ينتج بسبب 
تعرض الطيور لإلجهاد الحراري أو بسبب الكسور في األرجل أو األجنحة أو عن الكدمات وذلك لتعذر نقل الطيور 

بصورة فردية.

أ. د. صالح شعبان عبدالرحمن
معهد بحوث االمصال واللقاحات البيطرية - مصر
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أ. الطريقة اليدوية
والمساقي  المعالف  إزالــة  يجب   -
حتى ال تعوق الطيور أو تصطدم 

بها عند محاولة إمساكها.
يجب عمل حواجز داخلية لحجز   -
ليسهل  مجموعات  فــي  الطيور 

اإلمساك بها.
ــاك بــالــطــيــور من  ــسـ يــجــب اإلمـ  -
أرجــلــهــا ويــجــب أالَّ يــزيــد عــدد 
الــعــامــل  يحملها  ــتــي  ال الــطــيــور 
المناسب  العدد  على  يد  كل  في 

حسب الحجم.
وجمع  إلمساك  اآللية  الطريقة  ب. 

الطيور:
خاصة  ماكينات  اســتــخــدام  يتم   -
ــن حــظــائــر  ــ ــور م ــيـ ــطـ ــع الـ ــجــم ل

الدواجن. 
تم  الماكينة  أن  من  التأكد  يجب   -
صيانتها بصورة جيدة قبل البدء 

في استخدامها.
ــخــدام الــمــاكــيــنــة في  يــجــب اســت  -
لها من حيث  المناسبة  الحظائر 
المناسبة  والمساحة  التجهيزات 
للدخول والخروج بيسر وسهولة.

والفنيين  العمالة  تــدريــب  يجب   -
الماكينات  استخدام  على  جيداً 

اآللية لجمع الطيور.

3. األقفاص
يجب أن تكون األقفاص مصنوعة   -
وأن  وخــفــيــفــة  متينة  ــادة  ــ م مــن 
مصنوعة  األقفاص  حواف  تكون 
بطريقة ال تؤدي إلحداث رضوض 
تكون  وأن  كــدمــات  أو  جــروح  أو 

خالية من النتوءات الحادة. 

تصميم  عــنــد  ــراعــى  ي أن  يــجــب   -
فتحات  ذات  تكون  أن  األقفاص 
بسهولة  الـــهـــواء  ــمــرور  ب تسمح 
الطيور لإلجهاد  تتعرض  حتى ال 

الحراري.

يجب أن تكون الفتحات الخاصة   -
ليسهل  واســعــة  الطيور  بــإدخــال 
ــدون  وب بسرعة  الــطــيــور  ــال  إدخـ

إجهاد.

في  الطيور  عدد  يزيد  أالَّ  يجب   -
ــد عــلــى الــعــدد  ــواحـ الــقــفــص الـ
الطيور  حجم  حسب  المناسب 

وحسب الظروف الجوية.
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يجب أن يسمح تصميم األقفاص   -
القفص  بــيــن  مــســافــات  ــوجــود  ب
واآلخر لتوفير التهوية المناسبة.

معدني  هيكل  يصمم  أن  يجب   -
تــوضــع داخــلــه األقــفــاص بحيث 
صينية  قفص  كــل  أســفــل  يــكــون 

للزرق المتساقط من الطيور.

األقــفــاص  عــدد  يــزيــد  أالَّ  يجب   -
الــرأســي على 5-4  الــصــف  فــي 

أقفاص.

يجب أن تنظف األقفاص وتغسل   -
بمواد مطهرة بعد التفريغ.

)شـــاحـــنـــات  الـــنـــقـــل  ــل  ــ ــائـ ــ وسـ  .4
النقل( 

يــجــب أن يــتــم نــقــل الــطــيــور في   -

وتطهيرها  تنظيفها  تم  شاحنات 
جيداً قبل التحميل.

بوسائل  الــعــربــات  تــزويــد  يجب   -
المسافات  تكون  عندما  تبريد 

طويلة.

أسطح  جميع  تــكــون  يـــأن  يــجــب   -
ــيـــة مــن  ــالـ ــقـــل خـ ــنـ ــط الـ ــ ــائ وســ

البروزات.

يجب أن يتم تنظف وسائط النقل   -
وأماكن نقل الطيور قبل التحميل 

وبعد التنزيل.

سلم  أو  رصيف  يتوفر  أن  يجب   -
مناسب لتحميل وتنزيل األقفاص 
من وإلى وسائط النقل، في حالة 

عدم وجود رافعة شوكية.

النقل  بشاحنات  يتوفر  أن  يجب   -
وسائل األمن والسامة واإلضاءة 

الكافية. 

األسقف  من  كل  تكون  أن  يجب   -
مغطاة  العربة  ومؤخرة  ومقدمة 
والتقليل من  لمنع أشعة الشمس 

التيارات الهوائية.

يحظر توقف الشاحنة ألي سبب   -
وإذا حــدث عطل  األســبــاب  مــن 
بــالــشــاحــنــة تــســتــدعــى شــاحــنــة 
أخرى على الفور وتنزل األقفاص 
وصــول  لحين  متباعدة  وتــوضــع 

الشاحنة الثانية. 

يجب أن توضع أنبوبة العادم إلى   -
أعلى بطريقة تمنع نفاذ الغازات 
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في األقفاص.

رافعة شوكية  استعمال  في حالة   -
دخــاًنــا  الــروافــع  تثير  أالَّ  يجب 
داخل الحظائر وال تصدر أصواًتا 

مزعجة.

الطيور  من  التخلص  عدم  يجب   -
الفاقدة أثناء النقل على الخطوط 

العامة.

نقل منتجات حلوم  ٥. شاحنات 
الدواجن

من  النقل  وسيلة  تكون  أن  يجب   -
نوع الحاويات المغلقة.

يجب أن تكون جميع أسطح وسيلة   -
أو  كــراتــيــن  تــامــس  الــتــي  النقل 
للصدأ  مقاومة  الدجاج  صناديق 
وغير  وملساء  وناعمة  والــتــآكــل 
التنظيف  وسهلة  للماء  منفذة 
الفواصل  تــكــون  وأن  والتطهير 
تمنع  بحيث  محكمة  واألبــــواب 
دخول الحشرات ومصادر التلوث 

األخرى. 

يجب أن تزود الحاويات بمقياس   -
ومسجل لدرجة الحرارة. 

لوسائل  سبق  قد  يكون  أال  يجب   -
ــا فـــي نقل  ــه ــخــدام ــل اســت ــق ــن ال
الحيوانات الحية أو نقل أية مواد 

ضارة بالصحة أو بصفات اللحوم.

تبريداً  الحاويات  تبرد  أن  يجب   -
إلــى درجــة حــرارة ال تزيد  أولًيا 
التحميل  عملية  قبل  °10م  على 

بوقت كاٍف.

ــة حـــرارة  ــون درجــ ــك يــجــب أن ت  -
ثاجات التخزين في عربات نقل 
في  )0-°4م(  ومنتجاتها  اللحوم 
وأال  المّبرد،  الدجاج  نقل  حالة 
تزيد عن )-°10م( في حالة نقل 

الدجاج المجّمد.

يــجــب غــســيــل وتــطــهــيــر عــربــات   -
وصناديق نقل لحوم الدواجن بعد 

تفريغها.

بطريقة  التخلص  يتم  أن  يجب   -
ــجــات لــحــوم  ــت ــن ــن م ــ ــة م صــحــي
الــــــدواجــــــن الـــغـــيـــر صــالــحــة 

لاستهاك اآلدمي.
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44
العدد الثامن والعرشون

 Absorption methods أواًل( طرق االمتصاص(
هناك ثاثة طرق لامتصاص وهي: )1( اإلنتشار البسيط، )2( االنتقال 
النشـط، )3( اإلنتشار السهل أو الميسـر، وفيما يلي عرض مفصل لهذه الطرق:

Simple diffusion ١.اإلنتشار البسيط
اإلنتشار البسيط عبارة عن عملية فيزيائية تتطلب وجود غشاء ُمنفذ 
Permeable membrane مع وجود تدرج في تركيز المواد للحصول علي 
التركيز  إلي  األعلى  التركيز  من  واحـد  اتجاه  في  المواد  لهذه  االنتقال 
المنخفض )شكل 1(، أي أنه في هذا النوع من اإلنتشار تتحرك الجزيئات 
والذرات في اتجاه انحدار التركيز، ومحصلة الحركة النهائية هو أن يصبح 
إلي أن أعداد  الغشاء ويجب أن نشير  على جانبي  المادة متساوياً  تركيز 
قليلة من الجزيئات يمكنها التحرك في االتجاه العكسي أي أن نسبة قليلة 

فسيولوجيا 
الجهاز الهضمي 

)الجزء الثالث(
استكماال لما قد بدأنا فيه باألعداد السابقة والذي تناولنا فيها التركيب 
التشريحي والهستولوجي للجهاز الهضمي في الطيور وفسيولوجيا اإلفراز 

Absorption والهضم فإننا اليوم أمام فسيولوجيا اإلمتصاص
والتي تتميز بالعديد من الخصائص التي يجب اإللمام بها، إن إمتصاص 
نواتج عملية الهضم يستلزم أوالً إجتياز )عبور( المواد المهضومة البسيطة 
لجدار الخلية المخاطية )الحافة الفرشاة Brush-border( ثم تدفقها من 
الخلية إلي تيار الدم أو الليمف، وسوف نستعرض امتصاص كافة العناصر 

الغذائية بالجسم وقبل ذلك سوف نقدم طرق االمتصاص الثاثة.

أ. د./ طارق أمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن

كلية الزراعة والطب البيطري،
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
جوال ٩6654282547٩+
tarkamin@gmail.com



45
العدد التاسع والعرشون

تنتقل من منطقة  الجزيئات  من  جداً 
التركيز  منطقة  إلــي  العالي  التركيز 
اإلنتشار  معدل  يتوقف  المنخفض، 
البسيط على حجم الجزيئات وشكلها 
حــرارة  ودرجـــة  الكهربية  وشحناتها 
الوسط فكلما ارتفعت درجة الحرارة 
تزداد سرعة حركة الجزيئات ويزداد 

معها معدل انتشارها.
وفي حالة وجود مخلوط من عدة 
تنتشر  مــادة  كــل  فــإن جزيئات  مــواد 
المخلوط،  مــواد  باقي  عــن  مستقلة 
الحيوية  األنظمة  في  عامة  وبصفة 
الوصول  أبداً  يحدث  )البيولوجية( ال 
إلي حالة اإلتزان؛ فعلى سبيل المثال 
داخــل  الــكــربــون  أكسيد  ثاني  يتكون 
تمثيل  نتيجة  بــاســتــمــرار  ــا  الــخــاي
أثناء  األخــرى  والجزيئات  السكريات 
ثاني  وينتقل  الخلوي  التنفس  عملية 
أكسيد الكربون باالنتشار عبر الغشاء 
البازمي للخايا إال أنه ال يتراكم على 

الجانب األخر منه وإنما يتم التخلص 
من  وهــذا  الــدم  تيار  في  سريعاً  منه 
شأنه أن ال يتيح أي فرصة للجزيئات 
أن تنتشر في االتجاه العكسي؛ ولذلك 
فإن هناك دائماً فرق تركيز عالي على 

جانبي الغشاء البازمي.
٢.االنتقال عن طريق املادة احلاملة 

 Carrier-mediated transport

المزدوجة  الدهنية  الطبقة  تعتبر 
غير  الخلوي  للغشاء   Lipid bilayer
القطبية  الجزيئات  لمعظم  منفذة 
الكبيرة )جدول 1(؛ ويعتبر ذلك ميزة 
أن  أولها  أسباب  لعدة  للخايا  هامة 
للتمثيل  الضرورية  المركبات  معظم 
وعــدم  القطبي  الــنــوع  مــن  الــغــذائــي 
طريق  عــن  فقدانها  يمنع  نفاذيتها 
ثانيها  عليها،  يحافظ  مما  اإلنتشار 
غير  المزدوجة  الدهنية  الطبقة  أن 
هام  دور  لها  والتي  لأليونات  منفذة 
فبعض  الفسيولوجية؛  العمليات  في 

تستخدم  الكالسيوم  مثل  ــات  ــون األي
الخلية  ــل  داخــ اإلشـــــارات  نــقــل  فــي 
تغير  وأي   Intracellular signals
ــات الــكــالــســيــوم في  ــون فــي تــركــيــز أي
سيتوبازم الخلية سوف يولد تغيرات 
الخلوية  العمليات  مــن  الــعــديــد  فــي 
ولذلك  وغيرها،  العضلي  كاالنقباض 
للخلية  القدرة  اإللهية  العناية  منحت 
لتتحكم ذاتياً في تدفق األيونات منها 
بطريق  تسيطر  فإنها  وبذلك  وإليها 
مباشر أو غير مباشر على الكثير من 

األنشطة التمثيلية )الميتابوليزمية(.
إلي  بــاســتــمــرار  الــخــايــا  تحتاج 
ــن الــجــزيــئــات  اكــتــســاب الــعــديــد مـ
الجلوكوز  مــثــل  القطبية  الــغــذائــيــة 
واألحــمــاض األمــيــنــيــة، ولــكــي تنتقل 
خال  الغذائية  والجزيئات  األيونات 
األغشية الخلوية يلزم وجود بروتينات 
ــل الغشاء  ــوجــودة فــي داخـ حــامــلــة م
الخلوي وتسمى هذه العملية باالنتقال 

السائل خارج الخلية

السيتوبازم
الزمن

الجزيئات غير 
القطبية

الغشاء 
البازمي

شكل )1( اإلنتشار البسيط عبارة عن انتقال المادة من التركيز العالي إلي التركيز المنخفض عبر الغشاء البازمي ومع مرور 
الوقت يصبح تركيز المادة متساوياً على جانبي الغشاء. 
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والــذي  الحاملة  ــمــادة  ال طــريــق  عــن 
القدرة  فــي  تختلفان  بصورتين  يتم 
 Energy الطاقة  ومصدر   Capacity
طريق  عن  االنتقال  ينقسم   ،source
هما:  طريقتين  إلــي  الحاملة  الــمــادة 
االنتقال  الميسر،  أو  السهل  اإلنتشار 

النشط.

املــيــســر  أو  الــســهــل  اإلنـــتـــشـــار  )أ( 

Facilitated diffusion

فـــي هـــذا الـــنـــوع يــكــون انــتــقــال 
انحدار  اتجاه  في  وأبداً  دائماً  المواد 
التركيز أي من موضع التركيز العالي 
مثل  ــك  ذل فــي  مثله  المنخفض  ــى  إل
االنتقال  البسيط، ويتم هذا  اإلنتشار 
بروتين  أو  بروتيني  نــاقــل  بــواســطــة 

Carrier protein محدد يكون  حامل 
مسئوالً عن تسهيل وتيسير انتقال نوع 
معين من األيونات أو الجزيئات حيث 
يتحدا معاً بشكل مؤقت مما يُسرع من 
إلي  وينقله  الخلية  حركته غبر غشاء 
تغيير  الجهة األخرى دون حدوث أي 
لهذا البروتين الحامل )شكل 2(، ومن 
اإلنتشار  من  النوع  لهذا  األمثلة  أهم 
الدم  خايا  في  الجلوكوز  انتقال  هو 
على  تحافظ  الخايا  فهذه  الحمراء 
منخفضاً  داخــلــهــا  الجلوكوز  تركيز 
دائماً بإضافة مجموعة فوسفات إلي 
جزئ الجلوكوز فور دخوله إلى الخلية 
جلوكوز  فوسفات  جزئ  إلي  فيتحول 
 Highly charged الشحنة  فــائــق 
glucose phosphate والذي ال يمكنه 
الخلية،  غــشــاء  عبر  ثــانــيــاً  يــعــود  أن 
بهذه  الجلوكوز  انتقال  وميكانيكية 
الجلوكوز  جزيئات  أن  هــو  الطريقة 
البروتين  في  خــاص  بموضع  ترتبط 
الحامل المواجه لخارج الخلية وينجم 
في  تغيير  حــدوث  اإلرتباط  هذا  عن 
الجزئ  تمكن  بطريقة  البروتين  شكل 
أي  األخــر  الجانب  على  التحرر  من 
في داخل الخلية. وطبقا لهذا التصور 
إلى  الجلوكوز  يدخل  أن  بمجرد  فإنه 
الحامل  البروتين  فــإن  السيتوبازم 
يستعيد شكله األصلي ويصبح جاهزا 

لارتباط بجزئ الجلوكوز التالي.
 Active الــنــشــط  االنـــتـــقـــال  )ب( 

transport

في كثير من األحيان تحتاج الخلية 
من  الــذائــبــة  ــمــواد  ال بعض  تنقل  أن 
التركيز المنخفض إلى التركيز العالي 

الفراغ خارج الخلية

الفراغ داخل الخلية

بروتين
حامل

جدول )1( نفاذية الطبقة الدهنية المزدوجة للمواد المختلفة.
مثالدرجة النفاذيةنوع املادة

Hydrophobic النيتروجني، األكسجني، تنفذ بحريةكاره للماء
الهيدروكربونات

Small polar يوريا، جليسرولتنفذ بحريةقطبي صغير ،CO2 ،H2O
Large polar جلوكوز، سكريات أحادية غير ال تنفذقطبي كبير

مشحونة، سكريات ثنائية
HCO3، ال تنفذأيونات، جزيئات مشحونة

- ،+H ،أحماض أمينية
 Mg+2 ،-Cl ،Ca+2 ،+K ،+Na

الحامل  البروتين  بواسطة  للجلوكوز  الميسر  أو  السهل  لانتشار  نموذج   )2( شكل 
الذي له القدرة على ربط الجلوكوز على أحد جانبي الغشاء البازمي ثم يغير شكله 
لكي تنفتح القناة إلي الجهة األخرى. ويمكن نقل جزيئات الجلوكوز من خارج الخلية 
إلي داخلها بحيث تكون المحصلة النهائية هي انتقال الجلوكوز من التركيز العالي 

إلي التركيز المنخفض. 
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انــحــدار  اتــجــاه  االنــتــقــال عكس  )أي 
التركيز(؛ فهناك كثير من المـواد التي 
أعلى من  بتركيزات  الخليـة  تحتاجهـا 
انتقال  ويتم  الخلية  خــارج  تركيزها 
هـذه الجزيئـات عبـر الغشـاء الخلـوي 
االنتقال  ميكانيكيـة  على  اعــتــمــاداً 
النشط عن  االنتقال  أو نظام  النشط 
 Carrier-mediated الحامل  طريق 
يحتاج   ،active transport system
للطاقة  مصدر  إلي  النشط  االنتقال 
أو  الجزيئات  ضــخ  مــن  يتمكن  لكي 
األيونات المطلوبة من منطقة التركيز 
الــمــنــخــفــض إلـــي مــنــطــقــة الــتــركــيــز 
المرتفع؛ ويعتبر مركب الطاقة ثاثي 
فوسفات األدينوزين ATP هو المصدر 
األساسي لانتقال النشط )شكل 3(.

ــبــر مــضــخــة الـــصـــوديـــوم- ــعــت ت
 Sodium-potassium البوتاسيوم 
ميكانيكية  أمثلة  أوضــح  من   pump
المضخة  ــذه  هـ ــنــشــط،  ال ــال  ــق ــت االن
البروتينات  من  مجموعة  عن  عبارة 
في  كجسور(  تعمل  )الــتــي  الخاصة 
تستخدم  ــتــي  وال الــبــازمــي  الــغــشــاء 
 ATP مركب  فــي  الــمــوجــودة  الطاقة 
لــكــي تــســتــبــدل أيـــونـــات الــصــوديــوم 
ــات  ــون ــل الــخــلــيــة مــقــابــل أي مــن داخــ
بين  التبادل  خارجها،  من  البوتاسيوم 
يكون  والبوتاسيوم  الصوديوم  أيونات 
أيونين  غير متساوياً حيث يتم دخول 
مــن الــبــوتــاســيــوم فــي مــقــابــل خــروج 
ونتيجة  الصوديوم  من  أيونات  ثاثة 
 Electrical كهربي  جهد  يتولد  ذلك 
الــشــحــنــات  )انــفــصــال   potential
الخلية ويحدث  الكهربية( عبر غشاء 

المنخفض  التركيز  منطقة  من  النشط  االنتقال  يوضح  تخطيطي  رسم   )3( شكل 
إلي منطقة التركيز المرتفع واستخدام الطاقة الناشئة عن تحول مركب ATP إلي 

مركب ADP داخل الغشاء البازمي. 

نموذجاً  تعتبر  والتي  الصوديوم-البوتاسيوم  مضخة  عمل  ميكانيكية   )4( شكل 
الصوديوم  أيونات من  النهائية خروج ثاث  تكون محصلته  النشط حيث  لانتقال 
)Na+( من الخلية مقابل دخول أيونين من البوتاسيوم )K+( ويكون مصدر الطاقة 

 .ADP الذي يتحول إلي مركب ATP مركب

السائل خارج الخلية

السيتوبازم
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استقطاب للغشاء الخلوي )شكل 4(.

ــال املــــشــــتــــرك املـــرتـــبـــط  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االنـ
 Linked co-transport systems

ــز  ــيـ ــركـ ــتـ ــوم انـــــــحـــــــدار الـ ــ ــقـ ــ يـ
مضخة  عن  المتولد  الكهروكيميائي 
طاقة  بإنتاج  البوتاسيوم  الصوديوم- 
النشط  االنتقال  عملية  لتزويد  كافية 
األخــرى  األساسية  الــمــواد  من  لعدد 
األنظمة  هــذه  في  الجلوكوز(،  )مثل 
نقله  أثــنــاء  الــنــاقــل  للبروتين  يمكن 
ينقل  أن  البوتاسيوم  أو  للصوديوم 
عكس  )الجلوكوز(  المطلوب  الجزئ 
به،  الــخــاص  التركيز  انــحــدار  اتــجــاه 
طاقة  العملية  هــذه  فــي  ويستخدم 
مباشرة  غير  بطريقة   ATP مركب 
حيث أنها تستخدم في األساس لتكوين 

انحدار الصوديوم- البوتاسيوم والذي 
تستخدم الطاقة الكامنة فيه في إتمام 
المطلوبة؛  للمادة  النشط  االنــتــقــال 
الناقل  البروتين  أن  الــقــول  ومجمل 
المشترك  االنتقال  يقوده  للجلوكوز 
في  معاً  ينتقان  فهما  الصوديوم  مع 
نفس الوقت )شكل 5(، وهذا ما سماه 
المتعددة  االنتقال  بأنظمة  العلماء 
 Integrated multiple المتكاملة 

.transport systems

)ثــــانــــيــــًا( إمـــتـــصـــاص الــعــنــاصــر 
 Nutrients absorption الغذائية

)١( إمتصاص األحماض األمينية 
 Absorption of amino والببتيدات

 acids and peptides

تمتص كل من األحماض األمينية 

 »Lأو » ل  والنوع   «  Dأو »د  النوع  من 
دراسات  هناك  ولكن  المعدل،  بنفس 
األمينية  األحماض  أن  أكــدت  أخــرى 
أكثر  بسرعة  تمتص  »ل«  الــنــوع  مــن 
من األحماض األمينية من النوع »د«، 
أن حامض ل-ميثيونين  العلماء  يذكر 
L-methionine وحامض ل-هستدين 
بسرعة  ــمــتــصــان  يُ  L-histidine
أن  كما  لهما،  »د«  الــصــورة  من  أكبر 
األحماض من النوع »ل« والتي تحتوي 
قطبية  غير  كبيرة  طرفية  مجموعة 
والفالين  والليوسين  الميثيونين  مثل 
والفينايل  والتربتوفان  واأليزوليوسين 
آالنين تمتص بسرعة كبيرة نسبياً عن 
األحماض األمينية التي لها مجموعة 
طرفية قطبية مثل األرجنين وحامض 
األسبارتيك  وحــامــض  الجلوتاميك 

الفراغ خارج الخلية
الجلوكوز

السيتوسول

شكل )5( االنتقال المشترك المرتبط الذي يرتبط فيه انتقال الجلوكوز بانتقال الصوديوم.

الصوديوم
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بصورة  تمتص  أنها  حيث  والجليسين 
أبطأ.

يتم امتصاص األحماض األمينية 
الدقيقة  األمعاء  في  أساسية  بصفة 
في  امتصاصها  إمكانية  جانب  إلــى 
الغدية  والــمــعــدة  الحوصلة  مــن  كــل 
األمينية  األحماض  تنتقل  والقونصة، 
بــآلــيــة الــنــقــل النشط  عــبــر األمــعــاء 
تحتاج  أنــهــا  أي   Active transfer
إلـــي الــطــاقــة، ومـــن أهـــم خصائص 
إمــتــصــاص األحـــمـــاض األمــيــنــيــة أن 
هناك تنافساً بين األحماض األمينية 
يحدث  بعضها؛  مــع  »ل«  الــنــوع  مــن 
األميني  الحامض  المتصاص  تثبيط 
الحامض  بــواســطــة  ل-هــيــســتــيــديــن 
األميني ل-ميثيونين، كما أن إمتصاص 
من  كل  إمتصاص  يثبط  ل-ميثيونين 
والليوسين  الــجــلــوتــامــيــك  أحــمــاض 
والفينايل آالنين، كذلك هناك تنافساً 
النوعين  من  األمينية  األحماض  بين 
»ل ود« فامتصاص الحامض األميني 
وجــود  فــي  بطيئاً  يكون  ل-هستدين 
كل من الصورتين »د« و«ل« للحامض 
إمتصاص  أن  كما  ميثيونيـن،  األميني 
الــحــامــض األمــيــنــي ل-مــيــثــيــونــيــن 
ينخفض عند وجود الحامض األميني 

د-ميثيونين.
الـــــســـــكـــــريـــــات  إمـــــــتـــــــصـــــــاص   )٢(

 Absorption of sugars

المكان  الدقيقة  األمــعــاء  تعتبر 
ــاســـي المــتــصــاص الــســكــريــات  األسـ
بالنقل  أو  باالنتشار  تتم  كانت  ســواء 
ــمــتــص ســكــر الــجــلــوكــوز  ــشــط، يُ ــن ال
بسرعة أكبر من سكريات الجاالكتوز 

أو الاكتوز كما أن إمتصاص كل من 
د-جلوكوز D-Glucose ود-جاالكتوز 
من  أســــرع  يــكــون   D-galactose
 D-Xylose إمتصاص كل من د-زيلوز
ود-فركتوز D-Fructose ود-أرابينوز 
بعض  ــص  ــت ــم تُ  ،D-Arabinose
السكريات عن طريق آلية النقل النشط 
إلى خايا الطبقة المخاطية لألمعاء 
بين  إليكترونياً  تازماً  هناك  أن  كما 
السداسية  للسكريات  النشط  النقل 
خايا  خال  الصوديوم  أيون  وحركة 
الدقيقة  لألمعاء  المخاطية  الطبقة 
فرق  فــي  اخــتــاف  تولد  يسبب  مما 
 Electrical potential الجهد الكهربي
ــواع،  األن من  عديد  في   difference
يحدث معظم امتصاص الجلوكوز في 
من  كل  في  يتم  والباقي  اإلثنى عشر 

الصائم واللفائفي واألعور. 
الدهنية  األحماض  إمتصاص   )3(
والـــــكـــــولـــــيـــــســـــتـــــيـــــرول وأحــــــمــــــاض 
ــاض الــدهــنــيــة  ــ ــمـ ــ الـــصـــفـــراء واألحـ
 Absorption of fatty ــارة  ــيـ الـــطـ
 acids، cholesterol، bile acids

and volatile fatty acids

في  الدهنية  األحــمــاض  تُمتص 
ــجــزء  الــنــصــف الــبــعــيــد لــلــصــائــم وال
القريب من اللفائفي، ونظراً ألن القناة 
الصفراوية تصب إفرازاتها في القناة 
البعيد  الجزء  من  بالقرب  الهضمية 
من اإلثني عشر فإن عملية استحاب 
عند  وذلــك  متأخرة  تحدث  الــدهــون 
مقارنتها بالثدييات، وحيث أن األوعية 
فقيرة  الطيور  أمعاء  في  الليمفاوية 
التطور لذلك يُعتقد أنها قليلة األهمية 

كممر المتصاص الدهون واألحماض 
البابي  الــدم  يعتبر  ولذلك  الدهنية؛ 
في  الممـرات  أهــم   Portal blood
الدهنية،  األحماض  إمتصاص  عملية 
ويعتبر الجزء األوسط من األمعاء من 
الــدهــون،  إمتصاص  مــواضــع  أنشط 
البالمتيك  حــامــض  أن  ثــبــت  كــذلــك 
Palmatic acid يحدث لـه إمتصاص 
تُمتص  عشر،  واإلثــنــَى  القانصة  في 
)حامض  الطيارة  الدهنية  األحماض 
الخليك، حامض البروبيونيك، حامض 
البيوتريك( بصفة أساسية في األعور 
تنتج  الدقيقة،  األمــعــاء  فــي  وكــذلــك 
األحماض الدهنية الطيارة في األعور 
من نشاط الكائنات الحية الدقيقة به.

والـــصـــوديـــوم  املـــــاء  إمـــتـــصـــاص   )4(
 Absorption of water، والــكــلــور 

 sodium and chloride

المناطق  عبر  الماء  انتقال  يتم 
واألمعاء  الدقيقة  لألمعاء  المختلفة 
ــمــتــص الــمــاء  الــغــلــيــظــة واألعــــــور، يُ
النشط  لــلــنــقــل  ــة  ــوي ــان ث كــاســتــجــابــة 
الجلوكوز  مــثــل  ــرى  األخــ للمركبات 
األمينية؛  واألحـــمـــاض  ــوم  ــصــودي وال
تلك  جانب  إلــي  يُمتص  الماء  أن  أي 
المركبات، تعمل السكريات السداسية 
 Metabolizable للتمثيل  القابلة 
hexoses مثل سكر المانوز والفركتوز 
ويكثر  الماء،  امتصاص  تشجيع  على 
ــصــاص الــســوائــل فـــي الــصــائــم  ــت إم
واللفائفي، كذلك يلعب كل من األعور 
في  مهماً  دوراً  والمجمع  والمستقيم 
ــادة إمــتــصــاص الــســوائــل والــمــاء  ــ إع
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للماء  إمتصاص  يحدث  والصوديوم، 
عن  غــالــبــا  الهضمية  الــقــنــاة  خـــال 
)المنفعل(  السلبي  االنــتــقــال  طريق 
Passive transport من خال التدفق 
الصافي Net flux للماء المرتبط مع 
حيث  والبوتاسيوم  الصوديوم  حركة 
تــدرج  ضــد  للماء  إمتصاص  يــحــدث 
التركيز. يُمتص معظم الصوديوم في 
ويعتبر  الصائم  مــن  القريب  الــجــزء 
المكان الرئيسي المتصاصه ويليه في 

األهمية المستقيم واألعور.

اإللـــكـــتـــرولـــيـــتـــات  إمـــتـــصـــاص   )٥(
 Absorption of electrolytes

يكون أقصى إمتصاص للكالسيوم 
من  العلوي  الــجــزء  فــي  والفوسفات 
الصائم، ويتم امتصاصهما عن طريق 
أن  العلماء  ذكــر  النشط،  النقل  آلية 
معدل  على  يؤثر  اإللكتروليت  تركيز 
إمــتــصــاصــه وكــذلــك عــلــى مــعــدالت 
إمــتــصــاص اإللــكــتــرولــيــتــات األخـــرى 
إمــتــصــاص  مــعــدل  ينخفض  فــمــثــًا 
في  الحديد  تركيز  زيــادة  مع  الحديد 
تركيز  إنخفاض  يعمل  ولكن  الطعام، 
الفوسفات على زيادة معدل إمتصاص 
هرمون  يزيد  األمعاء،  من  الكالسيوم 
إمتصاص  معدل  من  األلدوستيرون 
حين  فــي  المستقيم  مــن  الصوديـوم 
على  يعمل  البروالكتين  هــرمــون  أن 
الحوصلة،  من  الماء  إمتصاص  تنبه 
كل  إمتصاص  من  »د«  فيتامين  يزيد 
تعمل  والــفــوســفــور،  الكالسيوم  مــن 
أماح الصفراء على زيادة إمتصاص 

الكالسيوم.

ــام على  ــطــع عــنــدمــا يــحــتـــــوي ال
الكالسيـوم  مــن  مرتفعة  تــركــيـــــزات 
ولكن  البسيط  باإلنتشار  يُمتص  فإنه 
في  الكالسيوم  مستوي  انخفض  إذا 
النشط،  بالنقل  يُمتص  فإنه  الطعام 
في  تدريجية  زيــادة  هناك  أن  لوحـظ 
الكالسيوم  إمــتــصــاص  على  ــقــدرة  ال
البيض  وضع  بداية  عند  الدجاج  في 
مع  عاقة  لها  الزيادة  هذه  أن  حيث 
ــي عشر  ــن ــي مــحــتــوي اإلث ــادة ف ــزيـ الـ
البروتين  مــن  واللفائفي  والــصــائــم 
Calcium- لــلــكــالــســيــوم  ــط  ــرابـ الـ
الــصــورة  تلعب   ،binding protein
 -25  ،1( »د3«  لفيتامين  النشطة 
كالسيفيرول  كولي  هيدروكسي  ثنائي 
2D3)OH(1،25( دوراً هاماً في زيادة 
معدالت إمتصاص الكالسيوم بواسطة 
األمعاء، ومن عظيم قدرة الملك - جل 
في ُعاه- أنه عند إنخفاض مستوي 
الكالسيوم في الدم تحدث زيادة فورية 
لهرمون الباراثرمون )الذي تفرزه غدة 
تكون  يحفز  مما  الــدرقــيــة(  ــارات  جـ
مما  »د3«  لفيتامين  النشطة  الصورة 
الكالسيوم خال  إمتصاص  من  يزيد 
ساعات قليلة مما يعمل على الحفاظ 
للكالسيوم  الذاتي  اإلتــزان  ثبات  على 

.Calcium homeostasis

يتم إمتصاص كل من البوتاسيوم 
الجزء  في  والماغنسيوم  والكالسيوم 
القريب من الصائم، ويُمتص جزء من 
الكالسيوم والماغنسيوم في القانصة، 
اإلثني  في  النحاس  إمتصاص  معدل 
عــشــر يــفــوق مــعــدل إمــتــصــاصــه في 

أضــعــاف،  بخمسة  الــغــديــة  الــمــعــدة 
تتسبب الزيادة في مستوي الكالسيوم 
والفوسفور في خفض معدل إمتصاص 

الحديد. 
ــيـــنـــات  ــيـــتـــامـ الـــفـ إمــــتــــصــــاص   )6(

 Absorption of vitamins

يُمتص فيتامين »ب6« في األمعاء 
عشر،  اإلثــنــي  فــي  وخــاصــة  الدقيقة 
يُمتص فيتامين »أ« ”Vitamin “A في 
 Acetate صورة الخات )أو األسيتات
 Retinol ــيــنــول  ــت الــري خـــات  مــثــل 
 Vitamin »خات فيتامين »أ ،acetate
A acetate( بسرعة كبيرة في اإلثني 
عشر عن باقي أجزاء األمعاء الدقيقة، 
في  »أ«  فيتامين  إمــتــصــاص  مــعــدل 
صغير  اإلنتاج  عالي  البياض  الدجاج 
اللحم  بــداري  أفضل من  يكون  العمر 
والدجاج كبير العمر، أثبتت الدراسات 
فيتامين  امتصاص  معدل  يــزداد  أنــه 
 Vitamin B2 )الريبوفافين  »ب2« 

Riboflavin) في وجود الجلوكوز. 
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Broodiness ظاهرة الرقاد
ظاهرة الرقاد هي ظاهرة طبيعية 
في الطيور غير المستأنسة حيث أنه 
بعدما أن تضع الدجاجة البيض ترقد 
ويتحكم في صفة  يفقس.  عليه حتى 
إلى  باإلضافة  وراثـــي  عامل  الــرقــاد 
الذي   Prolactin البروالكتين  هرمون 
أمكن  وقد  النخامية.  الغدة  من  يُفرز 
التخلص من هذه الظاهرة في الدجاج 
البياض التجاري إال أنها قد توجد في 
بعض الدجاجات وتكثر هذه الظاهرة 

في الدجاج البياض البلدي والخليط، 
في  الــرقــاد  ظــاهــرة  تنتشر  وأيــضــاً 
من  وجيزة  فترة  بعد  الرومي  قطعان 
بداية إنتاج البيض وتتسبب في توقف 
الــدجــاجــة عــن وضـــع الــبــيــض، وفــي 
الــوزن  زيــادة  ــؤدي  ت التسمين  أمهات 
إلى إنتشار ظاهرة الرقاد في األمهات 
 LH حيث يـــؤدي إنــخــفــاض هــرمــون
إضمحال  إلى  الدهون  زيــادة  نتيجة 
الهرمونات  لغياب  )نــظــراً  المبيض 
الجنسية( وفي المقابل يرتفع مستوى 
هرمون البروالكتين والذي يلعب دوراً 

وضع  مــن  الطائر  انتقال  فــي  مهماً 
البيض إلى الرقاد عليه وتفريخه.

الــتــربــيــة  ــج  ــ ــرام ــ وب طــــرق  أدت 
بيض  أمهات  قطعان  في  واالنتخاب 
المائدة إلى انتخاب دجاجات بياضة 
خالية من ظاهرة الرقاد على البيض، 
الظاهرة  أن هذه  المعروف  حيث من 
وضع  عن  الدجاجات  توقف  تُسبب 
الــبــيــض فــســيــولــوجــيــاً. وقـــد ظهرت 
حديثاً بعض الساالت البياضة التي 
تميل إلى الرقاد عند التربية األرضية، 

العالقة بين التغذية والرقاد في األمهات

الكفاءة  التغذية حوالي 60-70% من تكلفة تأسيس قطيع األمهات ولذلك فإن الحصول على أفضل معدالت  تمثل 
الغذائية هي أهم األهداف التي يجب وضعها دائماً نُصب العين، ومن الضروري جداً االهتمام والحرص الشديدين 
الكتاكيت  بجودة  االرتقاء  على  لألمهات  الصحيحة  التغذية  تعمل  تفريط،  وال  إفراط  دون  المثالية  التغذية  بتوفير 
الناتجة منها، ونظراً الحتواء البيضة على كميات كبيرة من العناصر الغذائية فإنه البد وأن تتم تغذية قطيع األمهات 
بناًء على معدالت إنتاج البيض ومعدالت أوزان الجسم، وال يفوتنا في هذا المقام إلى التأكيد على أن الدجاجة تقوم 
باستمرار بتخليق مواد الصفار لذلك البد أن تأخذ تلك الدجاجات كفايتها من المواد الغذائية حتى تُحقق معدالت 
اإلنتاج المطلوبة حيث أن عدم تناول الدجاجة للغذاء الكافي سيؤدي إلى استنفاذ مخازن الدهون الموجودة في داخل 
جسمها ولو طالت الفترة أكثر من ذلك سينخفض إنتاج البيض بشكل ملحوظ وكذلك تنخفض جودته وفي النهاية 
يتوقف نهائياً، تميل الساالت الثقيلة إلى الرقاد وحضانة البيض وتتسبب هذه الظاهرة في انقطاع الدجاجة عن وضع 

البيض؛ لهذا أردنا إلقاء الضوء على العاقة بين التغذية والرقاد في أمهات التسمين.

السيدة/ غادة زكريا عيد
ghadae5@gmail.com باحثة يف علوم تغذية الدواجن، بريد الكتروني
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الساالت  في  تظهر  ما  نـــادراً  ولكن 
تربيتها باألقفاص. من أهم  يتم  التي 
الدجاجة  على  تظهر  التي  العامات 
الرقاد  فــي  رغبتها  على  تــدل  والــتــي 
أنها تصدر صوتا خاصاً يسمى القرق 
وتفضل  بجناحيها  وترفرف   Cluck

البقاء في العش لفترات طويلة 
ــون الــبــروالكــتــيــن  ــرمـ يــتــحــكــم هـ
الرقاد  عملية  تنظيم  في   Prolactin
عـــن حضانة  الــمــســئــول  أنـــه  حــيــث 
الكتاكيت  ــك  ــذل وك الــبــيــض  ــن  م ــل  ك
بهرمون  يسمى  فإنه  لذلك  الفاقسة 

الحضانة، ويعمل هرمون اإلستروجين 
الدم  ــوارد  ت تنشيط  على   Estrogen
ضمان  على  يعمل  مما  الجلد  إلــى 
أن  حين  فــي  الــبــيــض،  تدفئة  ــودة  جـ
 Progesterone هرمون البروجسترون
وزيادة  الجلد  زيادة سمك  على  يعمل 
حساسيته، ومن عجيب قدرة الخالق 
تقوم  ــراقــدة  ال الطيور  أن  وجــل  عــز 
والبطن  الصدر  ريش  بإزالة جزء من 
ليصبح الجلد في تلك المنطقة عارياً 
من الريش وبذلك يصير هناك اتصاالً 
الحرارة(  الجلد )مصدر  بين  مباشراً 

أن  إلى  باإلضافة  هذا  البيض،  وبين 
عنده  يكون  للبيض  الحاضن  الطائر 
حرارة  لدرجة  فسيولوجية  استجابة 
يبرد  عندما  أنــه  ثبت  حيث  البيض 
الــبــيــض يــزيــد الــطــائــر مــن مــعــدالت 
درجة  فترتفع  الميتابولزمى  نشاطه 
حرارة جسمه الداخلية وتتسع األوعية 
الدموية للجلد ويزدادا تدفق الدم إلى 
فسبحان  البيض  تدفئة  فيتم  الجلد 
جعل  خلقه  شئون  تدبير  في  الخالق 
بحاجة  يشعر  ذاتيا  ترمومترا  للطائر 

البيض للحرارة.

شكل )1( الرقاد في الدجاج.
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أسباب ظاهرة الرقاد 
الــرقــاد صــفــة وراثـــيـــة؛ فهناك    .1
وســاالت  للرقاد  تميل  ســاالت 

أخرى ال تميل للرقاد. 
انــتــظــام اإلضــــاءة؛ فوجود  عــدم   .2
أمــاكــن خــافــتــة االضــــاءة يشجع 

الدجاجات على الرقاد. 
ــفــتــرات طويلة  ل الــبــيــض  ــرك  تـ   .3
بالبياضات يثير غريزة الدجاجات 

للرقاد.
الـــتـــغـــذيـــة الـــمـــفـــرطـــة ألمـــهـــات   .4

التسمين.
االنتشار؛  سريعة  ظاهرة  الرقاد   .5
ــام  ــدة أمـ ــ ــ ــة راق ــاجـ ــود دجـ ــوجـ فـ
تقليدها  على  يشجعهن  أخواتها 

والرقاد مثلها.
ظاهرة  ملقاومة  املتبعة  الــوســائــل 

الرقاد قبل حدوثها 
عدم وجود أماكن خافتة اإلضاءة   .1

في العنبر. 
زيادة عدد مرات جمع البيض.  .2

زيادة أعداد أعشاش وضع البيض   .3
)البياضات(.

عدم السماح للدجاجات بالتواجد   .4
داخل البياضات لفترات طويلة

وضع البياضات في مناطق جيدة   .5
التهوية وجيدة اإلضاءة.

والمساقى  المعالف  أماكن  تغيير   .6
باستمرار مما يشعر الطائر بعدم 

الراحة.
أوالً  الراقدة  الدجاجات  استبعاد   .7

بأول من القطيع.

الــوســائــل املــتــبــعــة لــعــاج ظــاهــرة 
الرقاد

لتيار  الراقدة  الدجاجة  تعريض   .1
شديد من الهواء البارد المباشر.

تعريض الدجاجة الراقدة إلضاءة   .2
شديدة.

تغطيس الدجاجة الراقدة في ماء   .3
بارد. 

وضـــع الــدجــاجــات الـــراقـــدة في   .4
أقفاص من السلك خاصة بعاج 
ويمكن  ــام  أي  7  -5 لمدة  الــرقــاد 
أخرى  مــرة  األرض  إلــى  إعادتها 
بعد التأكد من التخلص من هذه 
الظاهرة والبدء في معاودة وضع 

البيض.
ــة بـــعـــقـــار  ــ ــاجـ ــ ــدجـ ــ ــع الـ ــ ــري ــجــ ــ ت  .5
 6 بمعدل   Clomiphene citrate
لمدة  جسم  وزن  ميلليجرام/كجم 

5 أيام متصلة.
اســــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــدام   .6
 P-chlorophenyla lan ine
بمعدل 100 ميلليجرام/كجم وزن 

جسم لمدة 3 أيام متصلة.
مثل  الهرمونات  بعض  استخدام   .7
البروجستيرون أو األستروجين أو 

GnRH

االختياري  التقنين  بين  العاقة 
للغذاء والرقاد

 Voluntary feed restriction  
and broodiness

إذا ما بدأت األمهات الرقاد على 
عن  تتوقف  فإنها  وحضانته  البيض 
وضع البيض ويرتبط ذلك بانخفاض 

أطلق  ما  وهو  الغذاء  من  استهاكها 
االختياري  التقنين  اسم  العلماء  عليه 
للغذاء، ياحظ هذا السلوك دائماً في 
دجاج البانتام Bentam )دجاج صغير 
في ساالت  الحدوث  ونــادر  الحجم( 
دجاج حوض البحر األبيض المتوسط 
مثل الليجهورن األبيض إال أنه يحدث 
ويــزداد  التسمين  أمهات  في  أحياناً 
حدوثه في أمهات الرومي حيث تميل 
وذلك عقب  الرقاد  إلى  الرومي  أنثى 
وضعها لسلسلة من البيض طولها 20 
بحضانة  الدجاجة  قيام  وقبل  بيضة، 
فترات  تمكث  فإنها  بيومين  البيض 
الــعــش وينخفض  ــل  طــويــلــة فــي داخـ
والغذاء،  الماء  كل من  استهاكها من 
وبمجرد بدأ حضانة البيض تنخفض 
جداً معدالت استهاك الماء والغذاء 
الــراقــدة  األنــثــى  ــإن  ف لــذلــك  ونتيجة 
)الحاضنة للبيض( تحصل على الطاقة 
من  الحياة  في  الستمرارها  الازمة 
جسمها  في  المخزونة  الدهون  هدم 
مما يؤدى إلي إنتاج األجسام الكيتونية 
الناتجة عن هدم الدهون وعدم توفر 
الرقاد  بدأ  وبمجرد  الكربوهيدرات، 
التبويض  هــرمــون  مستوى  ينخفض 
)LH( ويتبع ذلك اضمحال المبيض 
مما يؤدي في النهاية إلى توقف إفراز 
الجنسية  اإلستيرويدية  الهرمونات 
ــرون(،  ــروجــســت ــب )اإلســـتـــروجـــيـــن، ال
وبناءاً على ما سبق يتضح أن كل من 
وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  والقلش  الرقاد 
الجسم  وزن  في  الشديد  باالنخفاض 
هرمونات  مستوى  بانخفاض  وكذلك 
للمبيض  المنشطة  النخامية  الغدة 
باضمحال  وكذلك   )FSH & LH(
البيض  إنتاج  عن  والتوقف  المبيض 
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ذلك  فــي  الرئيسي  السبب  ويــرجــع 
الحضانة  ارتفاع مستوى هرمون  إلى 
حالة  في   )Prolactin )البروالكتين 
في  الشديد  االنخفاض  وإلى  الرقاد 

وزن الجسم في حالة القلش.
من  المرتفعة  المستويات  تلعب 
في  هــامــاً  حيوياً  دوراً  البروالكتين 
تحول الدجاجة من وضع البيض إلى 
وتمتد  بــل  البيض  وحضانة  الــرقــاد 
إلى حضانة الصغار بعد الفقس كما 
البروالكتين  يعمل  حيث  الحمام  في 
ما  ــراز  ــ إلف الــحــوصــلــة  تنشيط  عــلــى 
الحوصلة  )لبن  الحمام  بلبن  يعرف 
عليه  يــتــغــذى  ــذي  ــ ال  )Crop milk
األولــى  الفترة  خــال  الحمام  صغار 
العلماء  من حياتها لذلك أطلق بعض 
على هرمون البروالكتين اسم هرمون 
الحنان، وعودة مرة أخرى إلى الدجاج 
أن  الــدراســات  أثبتت  فلقد  والــرومــي 
تركيزه مع  يرتفع  البروالكتين  هرمون 
بداية إنتاج البيض ويستمر في الزيادة 
خال األسابيع األولى من اإلنتاج إال 
أنها تكون زيادة بمعدالت طفيفة في 
حين تكون معدالت الزيادة في كل من 
اإلستروجين والبروجسترون كبيرة إال 
أنه في أخر األمر يرتفع البروالكتين في 
مستواه إلى معدالت عالية تعمل على 
خفض LH مما يعمل على اضمحال 
بفقد  التحول  هذا  ويرتبط  المبيض 
الشهية للطعام Anorexia وطول مدة 
بقاء الدجاجة داخل العش، وفى بعض 
تقضي  الرومي  في  خاصة  الحاالت 
األنثى فترات طويلة في داخل العش 
إال أنها تستمر في وضع البيض وفى 

تناول طعامها بشكل طبيعي.
الراقدة  الدجاجات  على  ياحظ 

والــدجــاج وبعض  الــرومــي  - كما في 
صــدرهــا  عــلــى  يظهر  أن   - الــطــيــور 
حيث   Brood patch الرقاد  منطقة 
يسهل  عليها حتى  الريش من  يسقط 
من جسمها  المنبعثة  الحرارة  وصول 
ــبــيــض، ويــعــتــقــد الــعــلــمــاء أن  ــى ال إلـ
واإلستروجين  البروالكتين  مــن  كــل 
تمدد  على  يعملون  والبروجسترون 
ــي الــمــنــطــقــة  ــة الـــدمـــويـــة فـ ــ ــي األوعــ
الدم  توارد  فيزداد  للبيض  المامسة 

الساخن من داخل الجسم إليها.
على  البيئية  ــظــروف  ال تــســاعــد 
اإلنــاث  تفضل  الــرقــاد حيث  حــدوث 
الدافئة  المظلمة  الهادئة  األعشاش 
من  مناسب  عدد  بهاد  والتي  الرطبة 
الدجاجات  نقل  فــإن  لذلك  البيض، 
ــاد  ــرق ــداً عـــن عـــش ال ــي ــع الـــراقـــدة ب
عــلــى خفض  يعمل  وقـــت  ــرع  أسـ فــي 
ساعات  خال  البروالكتين  مستويات 
 LH ارتفاع مستوي  عودة  ذلك  ويتبع 
مرة أخرى حيث تعمل األعصاب في 
مناطق اإلحساس )العين، الجلد( على 
المخ  ــى  إل العصبية  ــارات  اإلشــ نقل 
إنتاج  فينخفض  الهرموني  والجهاز 
الغدة النخامية من البروالكتين ويزداد 

.LH إنتاجها من
ــاقــات  ــن ــد مـــن ال ــدي ــع هــنــاك ال
ــراز  إفـ فــي  تتحكم  ــتــي  ال الــعــصــبــيــة 
ــيــن والـــتـــي مـــن أشــهــرهــا  ــت ــبــروالك ال
لألوعية  المنشط  المعوي  الببتيد 
 Vasoactive intestinal peptide
غدة  أعصاب  من  يفرز  الذي   ))VIP
)الهيبوثالمس(  البصري  المهاد  تحت 
)الذي  البابي  الجهاز  عبر  ينتقل  ثم 
ــع الـــغـــدة  ــ ــمــس م ــال ــوث ــب ــي ــه يـــصـــل ال
ليقوم  النخامية  الغدة  إلى  النخامية( 

بتحفيزها إلفراز البروالكتين، وترجع 
اكتشف  أنه  إلى  الببتيد  هذا  تسمية 
في  أنه  إال  الهضمي  الجهاز  في  أوالً 
الطيور فإن العلماء يطلقون عليه اسم 
البروالكتين  إلفراز  المنشط  الهرمون 
 ،Prolactin-releasing hormone
أمينات  الكاتيكول  أن  العلماء  أثبت 
أمينات  واألنــدول   Catecholamines
الببتيدات  من  وهما   Indoleamines
ــراز  إفـ فــي  تتحكم  ــتــي  ال الــعــصــبــيــة 
العقاقير  بعض  وهناك  البروالكتين، 
 P-chlorophenylalanine مــثــل 
البروالكتين  إفــراز  خفض  على  تعمل 
المبيض  اضــمــحــال  دون  وتــحــول 
الرقاد،  حــدوث  تمنع  فإنها  وبالتالي 
يمكن  التي  المعامات  بعض  وهناك 
مثل  الرقاد  عملية  تعطيل  بواسطتها 
على شبكة  الراقدة  الدجاجات  وضع 
من السلك أو أرضية من الرمل والتي 
بالدفء  إحساسها  فقدان  على  تعمل 
مما يعمل على كسر حالة ميلها للرقاد 
وعودتها مرة أخرى إلى إنتاج البيض.
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gredient handling and dosing is 
essential. Comprehensive engi-
neering and commissioning sup-
port ensures optimum benefit.

AMINOSys® comprises 
consulting, hardware and software 
solutions for micro-ingredient 
handling and dosing in feed 
mills. The AMINOSys® range of 
equipment offers flexible solutions 
for fully automated direct dosing 
or for conveying from bulk silos to 
existing micro-ingredient systems. 
Comprehensive engineering and 
commissioning support ensures 
maximized benefit for the feed 
mill.

 AMINOSys® – Not just a 
tool, a full service:

 From consultation and design 
to implementation and ser-
vices: Our Evonik experts en-
sure that integrating AMINO-
Sys® into your feed mill goes 
smoothly and that the system 
optimally supports your busi-
ness.

 What do you get?

 AMINOSys® provides an ad-
vanced, flexible, and scalable 
handling solution for fully au-
tomated high-precision dosing 
of Evonik amino acids.

 Fully integrated

 AMINOSys® is seamlessly 
integrated into your produc-
tion line to ensure the highest 
accuracy and flexibility across 
the full range of amino acid 
supplementation.

 Full service

 We provide comprehensive 
on-site surveys, installation, 
and support services through 
our experts, who also train 
your staff and provide after-
installation services.

 Complete solution

 AMINOSys® is available for 
big bags or full-bulk silos and 
allows dosing and conveying 
of up to four amino acids to 
two mixing lines.

	Tailored to your needs:

 Consulting is based on indi-
vidual on-site surveys and 
application assessments. This 
means that AMINOSys® sys-
tems are supplied as turnkey 
units that are completely inte-
grated into your specific pro-
duction facilities.

 AMINOSys® fits feed mills of 
any size and layout. Use the 
interactive slider to discover 
the diverse possibilities that 
our complete handling solu-
tion offers.

	Small effort, big impact:

 By combining our superior 

implementation expertise, 

high-end “Made in Germany” 

technology, and a small foot-

print, we will find the solution 

that best fits your needs and 

your plant design.

	Fully scalable solution to 

simplify implementation:

 AMINOSys® can handle ami-

no acids supplied in one ton big 

bags for mid-sized and large-

scale feed mills. For feed mills 

with high amino acid con-

sumption, we also support the 

handling of amino acids deliv-

ered in full bulk to be stored 

in appropriate silos. Among 

other benefits, AMINOSys® 

helps reduce the labor costs 

involved in in-house transpor-

tation and replenishment of 

amino acids. 

	Precision at work:

 AMINOSys® systems are op-

timized for handling supple-

mental dry bulk amino acids 

in animal feed production. 

They deliver accurate dosage 

and easy handling – from the 

world leader in amino acid 

technology.
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AMINOSys®, Evonik unique handling solution
Evonik Animal Nutrition is a highly reliable, globally operating provider of science-driven 

products and services for sustainable and efficient production of meat, fish, eggs and milk. The 
organization is marked by scientific excellence and sensitivity to the needs of our customers 
and society. More than 60 years of experience as a leader in amino acids and as a reliable partner 
to the feed industry have honed our edge in developing innovative products and delivering effective 
solutions that improve our customers' bottom line.

The key focus in our model is 

providing solutions and not just 

products. Such solutions con-

sist of high quality products and 

highly valuable technical services, 

adding to the excellence of your 

operations. In this article, we will 

highlight the value of one of our 

handling service AMINOSys®.

AMINOSys®! Flexible layout 

and seamless process integration 

to support easy storage, dosing 

and in-plant transportation of 

Evonik amino acids inside your 

feed mill. Well-proven modular 

handling equipment for best re-

sults. 

Avoid overdosing and under 

dosing, Use precisely the resourc-

es you need and get consistent re-

sults in livestock production!

The handling of amino acids 

from bags, big bags or bulk silos 

in the feed mill is important to pro-

duce high quality feed. Efficient 

weighing and transport cycles 

needs to be fine-tuned to achieve 

short batch cycles and high output. 

A well-aligned setup of hardware, 

software solutions for micro-in-

Ahmed Khater 
Technical manager GCC

Fadi Al-Sharawi 
 Business Manager GCC
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باٌب ثابٌت يُعد بمثابة نافذة علمية علي مستجدات البحث العلمي ننقل من خاله أحدث وأهم األبحاث العلمية التي تدور في أرقي الجامعات 
والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم ليصبح القارئ العربي علي مرآي ومسمع بأحدث ما توصل إليه البحث العلمي في مجال إنتاج الدواجن 

وكذلك ليُلم القارئ العربي بما يدور في أذهان العلماء والرواد ويشغل بالهم.

من ثمرات البحث العلمي.. إعداد: أ. د. طارق أمني عبيد

البحث األول
العلف على األداء  الكركم في  أو  تأثير إضافة طحلب االسبرولينا 

األنتاجى والتناسلى فى دجاج المنتزة الذهبى
املصدر

Mobarez S, M., A.M. Rizk, A.M. Abdel Latif and O. A. El-Sayed (2018). 
Effect of supplementing diet with spirulina platensis algae or turmeric on 
productive and reproductive performance of golden montazah layers. Egypt 
Poult. Sci. 38: 109- 125

أجريت هذه التجربة لدراسة تأثير أضافة طحلب سبرولينا والكركم 
على بعض مضادات األكسدة وبروتينات 

األنتاجى.  باألداء  ذلك  وعاقة  المناعية  واألستجابة  األنترفيرون 
أسنخدم فى هذ التجربة 151دجاجة و55 ديك من سالة دجاج المنتزة 
الذهبى، تم تربية الدجاجات فى أقفاص بيض ثم وزعت عليقة مقارنة 
أنتاج البيض )من  عشوائيا الى خمسة مجموعات متساوية خال فترة 
عمر 22 وحتى 51أسبوع من عمر الطيور(. غذيت المجموعة األولى على 
العليقة األساسية بدون أضافة، بينما غذيت المجموعتان الثانية والثالثة 
على العليقة االساسية مضافا اليها 2، 3 جرام سبيرولينا على الترتيب 
بينما المجموعة الرابعة والخامسة غذيت على العليقة االساسية مضا 

لها 5، 6جرام كركم على الترتيب.
وكانت أهم النتائج المتحصل عليها:

البياض  الدجاج  إمداد عائق  أن  عليها  المتحصل  النتائج  أوضحت   ·
بمستوى 2، 3 جرام سبيرولينا/كجم عليقة أو إمداد العائق بمستوى 
التحول  معدل  فى  معنوى  لتحسن  أدى  عليقة  كركم/كجم  جــرام   6
الغذائى مقارنة بالعليقة الكنترول وذلك اثناء فترة التجربة الكلية )من 

2٩ إلى 40 أسبوع من عمر الدجاج(. 
جرام   3 عليقة  على  المغذى  البياض  الدجاج  ان  النتائج  أوضحت   ·
سبيرولينا/كجم عليقة أو 6 جرام كركم/كجم قد أعطى أعلى عدد 

ووزن وكتلة للبيض اثناء فترة التجربة مقارنة بالكنترول.
أدى تغذية الدجاج البياض على عائق مضافا إليها 3 جم اسبيرولينا/  ·

كجم أو 6 جم كركم/كجم عليقة الى زيادة معنوية فى النسبة المئوية 
لوزن قشرة البيض مقارنة بالمجموعة الكنترول.

البياض  الدجاج  عائق  الى  الكركم  أو  االسبيرولينا  طحلب  إضافة   ·
عند كل مستوى مختبر خفض معنويا من تركيز كا من الكوليسترول 
والدهون الكلية والبروتين الدهنى منخفض الكثافة )LDL( بالدم. 
بينما سجلت المجاميع التى تغذت على عائق بها 3 جم سبيرولينا/

كجم أو 6 جم كركم/كجم عليقة قيم أعلى معنوية لكل من والبروتين 
الدهنى مرتفع الكثافة )HDL( ومضادات اآلكسدة ومقاييس المناعة 

مقارنة بالمجموعة الكنترول.
المجموعة التى تغذت على عليقة بها 3 جم سبيرولينا/كجم عليقة 
كانت أعلى قيم معنوية فى نسبتى الخصوبة والفقس مقارنة بالمجموعة 

الكنترول. التوصية:
يستنتج من هذه الدراسة بأنه يوصى بإمداد عائق الدجاج البياض 
بطحلب االسبيرولينا أو الكركم لرفع األداء االنتاجى والتناسلى وال سيما 

استجابات المناعة اثناء فترة إنتاج البيض.

البحث الثاني
اآلداء  على  سابتيلس(  )الباسيللس  البروبيوتيك  إضــافــة  تأثير 
الدجاج  في  البيض  جــودة  وخصائص  المناعية  واالستجابة  اإلنتاجي 

البياض تحت ظروف ارتفاع درجات الحرارة الجوية
املصدر

Fathi, M., I. Al-Homidan, A. Al-Dokhail, T. Ebeid, O. Abou-Emera and A. 

Alsagan (2018). Effects of dietary probiotic (Bacillus subtilis) supplementation 

on productive performance, immune response and egg quality characteristics in 

laying hens under high ambient temperature. Italian Journal of Animal Science, 

17: 804-814.

تلعب بكتيريا األمعاء دوراً حيوياً هاماً في عمليات الهضم والتمثيل 
الغذائي والنمو وصحة الطيور؛ لذلك يسعى العلماء لتعزيز نموها وتكاثرها 
في داخل األمعاء من خال إضافة البروبيوتيك لعائق الدواجن، يعمل 
اإلجهاد الحراري على خفض معدالت اإلنتاج وخفض جودة البيض الناتج 
التقليل من  البروبيوتيك علي  يعمل  الطيور،  عاوة على إضعاف مناعة 
الحمل البكتيري للبكتيريا الممرضة في حين يعزز نمو وتكاثر البكتريا 
النافعة باالضافة لدوره في رفع مناعة الطيور، تهدف الدراسة التي بين 
أيدينا اآلن إلى دراسة تأثير إضافة البروبيوتيك )الباسيللس سابتيلس( 
البيض في  المناعية وخصائص جودة  على اآلداء اإلنتاجي واالستجابة 
الدجاج البياض تحت ظروف ارتفاع درجات الحرارة الجوية في تجربة 
البياض  الدجاج  الدراسة 216 من  3(، استخدم في هذه   × عاملية )3 
للدجاج  ســاالت   3 الدراسة  هذه  في  استخدم  حيث  اسبوع؛   32 عمر 
تم  البني(  السعودي  األســود،  السعودي  األبيض،  )الليجهورن  البياض 
تقسمهم عشوائياً إلى 3 معامات )0، 200، 400 جم/طن( لمدة ٩0 يوم، 
أوضحت النتائج أن إضافة البروبيوتيك لعليقة الدجاج البياض لم يكن 
لها تأثيراً سلبياً على صفات إنتاج البيض بالمقارنة بالعليقة الكنترول، 
أدت إضافة البروبيوتيك لعليقة الدجاج البياض بمعدل 400 جم/طن إلى 
زيادة معنوية في سمك القشرة بالمقارنة بالعليقة الكنترول، أدت إضافة 
القشرة  جودة  تحسين صفات  إلى  البياض  الدجاج  لعليقة  البروبيوتيك 
أدت  الجوية،  الحرارة  ارتفاع درجات  للكسر تحت ظروف  وقوة تحملها 
إضافة البروبيوتيك لعليقة الدجاج البياض إلى خفض محتوي الدم من 
الكوليسترول والجليسريدات الثاثية وارتفاع محتوي الدم من األجسام 
المضادة )الجلوبيولينات المناعة IgM(، وبالنسبة لتأثير السالة ظهر 
أن الدجاج السعودي األسود يعطي أعلى كتلة بيض بالمقارنة بالساالت 
األخرى، كذلك أظهر كل من الدجاج السعودي األسود والبني تفوقاً في 
والخلطية  الخلوية  المناعة  في  األعلى  كانا  حيث  المناعية  االستجابة 

بالمقارنة بدجاج الليجهورن األبيض.
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Scientific research
Effect of supplementing diet with spirulina platensis 
algae or turmeric on productive and reproductive 
performance of golden montazah layers

Mobarez Samia, M., A.M. Rizk, A.M. Abdel latif and 
Osama A. El-Sayed

2018 Egypt Poult. Sci. 38: 109- 125

 The objective of this study was to investigate the effect
 of Spirulina Platensis algae (SP) or Turmeric Powder
 (TP) on some antioxidants, interferon proteins, immune
 response and its relationship to productive performances.
 A total number of 150 Golden Montazah (GM) laying
 hens and 15 cocks were kept individually in layer’s cages
 and distributed randomly (divided equally into 5 treatment
 groups) during laying period from 29 to 40 weeks of age.
 The 1st group (T1) was fed the basal diet and served as
 a control group (without supplementation). The 2nd and
 3rd groups were fed the basal diet supplemented with 2
 or 3 g SP/kg diet, respectively. However, the 4th and 5th
 groups were fed the basal diet supplemented with 4 or 6
 g TP/kg diet, respectively. The obtained results indicated
 that supplementing layer diet with 2, 3g Sp/kg and 6 g
 TP/kg significantly improved feed conversion ratio (FC)
 compared to the control group during the whole period
 (29 to 40 weeks old). Hens received diet supplemented
 with 3 g SP/kg or 6 TP/kg had significantly higher egg
 number (EN), egg weight (EW) and egg mass (EM)
 during the whole period than those of the control group.
Feeding GM layers on diets supplemented with 3 g SP/
 kg or 6 g TP/kg significantly increased shell weight
 percentage compared to the control group. Supplementing
 layers diets with either SP or TP at each tested levels
 significantly decreased blood cholesterol, total lipids and
 low density lipoprotein (LDL). While 3 g SP/kg or 6 g
 TP/kg groups recorded significantly higher values of high
 density lipoprotein (HDL), total antioxidant capacity
 (TAOC) and glutathione peroxidase (GPX), and some
 immunological parameters and such as antibody titers
 against Newcastle Disease Virus (NDV), Avian Influenza
 (AI), antibody against sheep red blood cells (SRBC) and
 Interferon proteins (IFN γ) concentration) compared
 to the control group. The averages of fertility and
 hatchability percentage of total eggs were significantly

 increased for the hens received diet supplemented with
 3 g SP/kg compared to all other groups. Conclusively, it
 could be recommended to supply layer diets with SP or
 TP for better productive and reproductive performance
 as well as improved immune responses during the laying
 period.

Effects of dietary probiotic (Bacillus subtilis) 
supplementation on productive performance, immune 
response and egg quality characteristics in laying hens 
under high ambient temperature. 

 Fathi, M., I. Al-Homidan, A. Al-Dokhail, T. Ebeid, O.
 Abou-Emera and A. Alsagan

2018 Italian Journal of Animal Science, 17: 804-814.

 A two level factorial experiment (3×3) was designed
 to evaluate the effect of dietary inclusion level of
 probiotic and breed on productive performance, immune
 status and egg quality characteristics in laying hens
 reared under high ambient temperature. A total of 216,
 32-week-old laying hens representing three different
 breeds (White Leghorn, Saudi black and Saudi brown)
 were randomly assigned to three dietary treatments (0,
 200 and 400 g/t feed) in a 90-d experiment. The current
 results indicated that the inclusion of probiotics in layer
 diets did not appear to cause any adverse effects on
 egg production traits compared with non-treated hens.
 Dietary supplementation with probiotics at 400ppm level
 significantly (p<.05) increased shell thickness compared
 to non-treated laying hens. Moreover, an improvement in
 eggshell quality and breaking strength in hens fed a diet
 containing probiotics was observed under high ambient
 temperature. Also, plasma cholesterol and triglyceride
 were reduced in laying hens fed a diet supplemented with
 probiotics. Furthermore, probiotic inclusion significantly
 increased IgM immunoglobulin concentration in
 laying hens fed a diet containing either 200 or 400ppm
 compared with untreated hens. Concerning breed effect,
 Saudi black laying hens recorded significantly (p<.02)
 higher egg mass compared with the other breeds. Also,
 both Saudi chicken breeds exhibited significantly higher
 cell-mediated response and IgM concentration compared
with Leghorn hens.
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poultry industry can access, utilize and apply 
them properly.

As birds cannot be transported individually more 
care should be taken when transport birds by using 
special transport vehicles and cages intended to 
minimize the death of birds that may be caused 
during transportation by heat stress, fractures of 
the legs or wings, or bruises etc.

5. Physiology of the digestive system of birds 
(Part.3)

Prof. Dr. Taek A. obied

In this article, the author Complement what  he 
have started in the previous issues, which dealt 
with the anatomical and histological structure of 
the digestive system in birds and the physiology 
of secretion and digestion, we are now facing 
the physiology of absorption, which has many 
characteristics to be aware of, the absorption of 
the products of digestion process requires first 
pass the simple digestive substances to the wall 
of the mucous cell Flow from the cell to the blood 
stream or lymph, we will review the absorption 
of all nutrients in the body and before that we will 
introduce the three methods of absorption.

There are three main methods of nutrients 
absorption: simple diffusion, transmission and 
Easy or facilitated deployment.

Also, Nutrients absorption are discussed which 
include absorption of amino acid and peptides, 
Absorption of sugars, Absorption of fatty acids, 
cholesterol, bile acids and volatile fatty acids, 
Absorption of water sodium and chloride, 
Absorption of electrolytes and Absorption of 
vitamins.

6. Relationship between nutrition and 
Broodiness

Ghada Z. Eid.

In this article the author write a short review about 
Relationship between nutrition and Broodiness

Causes of the Broodiness phenomenon

1. Broodiness is a hereditary characteristic for 
some breeds.

2.  Irregular lighting; the presence of dim lighting 
places encourage chickens for Broodiness.

3. Leaving eggs for long periods of times raises 
the instinct of chickens for Broodiness.

4. Excessive feeding of broiler breeders.

5. Broodiness is a widespread phenomenon; the 
presence of a chicken lying in front of her 
sisters encourages them to imitate and sleep 
like her.

Methods of treatment of dormancy of dormancy

1. Exposing the brooding hen to a severe current 
of direct cold air, cold water or lighting.

4. Put the brooding hens in cages of the wire, 
especially for the treatment of broodiness for 
5-7 days and can be returned to the ground 
again after making sure to get rid of this 
phenomenon.

5. Inject the chicken with Clomiphene citrate at 
6 mg / kg body weight for 5 consecutive days.

6. Use P-chlorophenylalanine at a rate of 100 mg 
/ kg body weight for 3 consecutive days.

7. Using hormones such as progesterone or 
estrogen or GnRH.

Main topics - Issue No. 29
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1. Causes of feather falling in broiler breeders

Eng, Ahmed Alskoot

The author, give a comprehensive review on 
Causes of feather falling in broiler breeders

The author initially reviewed the composition of 
feathers and factors affecting the formation of 
feathers, then he elaborated on the factors that 
lead to the loss of feathers and how to prevent 
them.

Most of the etiology is based on a balanced 
management of herd nutrition, which includes 
ration and protein content in terms of quantity 
and quality, vitamins, minerals, fiber, amino 
acids, weight gain, body fat, and pathogens such 
as mycotoxins and environmental impact of 
weather such as cold or hot. etc.

2. Transportation of poultry to abattoir

Dr. Mohamed Hassan Salem

In this article the author discusses some practical 
points regarding the transport of chickens from 
poultry farms to the slaughterhouse, and clarify 
the appropriate method for this starting from the 
procedures applied in the farm which include 
feed withdrawal time and the mechanism of 
proper implementation of feed withdrawal 
followed by the proper method of bird catching 
either manually or by using machines and then 
preparation of suitable transport vehicles and 
calculate the distances and times appropriate to 
transport the bird,  Then one of the most important 
point is receiving birds in the slaughterhouse and 
the procedures and requirements for the area of 
receipt of birds in the slaughterhouse. 

3. Adverse effects of phytates and calcium and 
their interaction on the digestion of major 
nutrients.

Dr. Khaled Okasha

Phytates can form a complex compound with 
cations such as calcium, magnesium, zinc, 
potassium and /or protein. This can occur in one 
or more of the phosphate groups present in the 
phytate.

As a result of this complex composition, the 
availability of food for the animal is reduced 
and leads to a decrease in performance such as 
decreased body weight and feed conversion rate. 
The decomposition or breakdown of phytates 
when the phytase enzyme is added increases the 
availability of phosphorus, due to the release of 
phosphate molecules, proteins and other minerals 
while minimizing the phytate's anti-nutritional 
effect.

In this article discuss some points related to this 
important topic such as

1. Effect of pH on protein binding.

2. Effect of dietary protein source on phytate 
binding.

3. Effect of calcium on protein binding:

4. Requirements for live birds and its products 
transportation. 

Prof. Dr. Salah S. Abdel Rhaman

In this article, the author reviewed the 
requirements of broiler transport in Saudi 
Standard No. 1426/1999 as well as the transport 
of poultry meat products so that workers in the 

Main topics - Issue No. 29
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Poultry industry has been developed in the 

recent years and accompanied by huge in-

crease in production capacity. At the same 

time the industry subjected to many poultry 

diseases which need smart ways to deal with 

such diseases. Statistics and data base for 

poultry disease are crucial for disease con-

trol. The current system for monitoring poultry diseases 

is based on conventional method for data collection such 

as governmental officers, extension workers and case re-

ports, Such methods for data collection has proved to be 

inaccurate and ineffective to manage the big data collected 

over the years.

For better control of poultry diseases, the poultry industry 

need new improved diseases monitoring system based on 

information and communication technology (ICT) applica-

tions through world web internet. This new improved dis-

eases monitoring system should be used in disease surveil-

lance, tracking, checking, and continuous record keeping 

which will assist poultry farmers, healthcare officers and 

stakeholders alike to better understand the distribution of 

poultry diseases and the state of poultry farms in order to 

ensure early detection and response during an outbreak.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah






