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100 Million chicks is our annual production
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كــاتــبــيــهــا راأي  عـــــن  تــــعــــرب  املــــجــــلــــة  هـــــــذه  يف  الـــــــــــــواردة  املــــــقــــــالت 

اإفتتاحية العدد
وكما هو معلوم فاإن قطاع الدواجن باململكة 
ميثل جزءًا هامًا يف دعم القت�صاد الوطني 
للمواطن  الغذائي  الأم��ن  توفري  خالل  من 
والكتفاء الذاتي من اللحوم البي�صاء وبي�ض 
)جت��ارة  اأو  ال��دواج��ن  تربية  واإن  امل��ائ��دة، 
ال��دج��اج( ه��ي م��ن اأك���رث الأم����ور طلبًا يف 
الأ�صواق املحلية، ل وبل يف الأ�صواق العاملية، 
من  الدجاج  حلم  اأن  هو  ذلك  يف  وال�صبب 
كما  ورخ�صًا،  وف��رًة  البي�صاء  اللحوم  اأكرث 
ذو  و  ال��ده��ون  قليل  و  خفيف  طعم  ل��ه  اأن 
اآلف  هناك  اأن  نن�صى  ول  م�صت�صاغ،  طعم 
الو�صفات التي تتخلل يف مكوناتها الدجاج، 
مع  مقارنة  ب�صرعة  ين�صج  اأن��ه  عن  ناهيك 
كلفة  ذو  يعترب  فالدجاج  امل��وا���ص��ي،  حل��وم 
ل  توفري  فيه  اأن  اأي  ال�صيء،  بع�ض  قليلة 
الدجاجة  يف  متفاوت  طعمه  واأن  به،  باأ�ض 
الواحدة! اأي اأن طعم �صدور الدجاج خمتلف 
اأكرث  اأن  اأرجلها، ول نن�صى  متامًا عن طعم 
املطاعم الكبرية وامل�صهورة حول العامل هي 
خمت�صة بطهي الدجاج على اأ�صكاله لذلك 
اأجنح  من  هو  الدواجن  تربية  م�صروع  فاإن 

امل�صاريع اإذا لقي العناية املنا�صبة.
الهام  احليوي  القطاع  هذا  لأهمية  ون�صبة 
تربية  ع��امل  »جم��ل��ة  اإ���ص��دار  ف��ك��رة  نبعت 
يف  متخ�ص�صة  جم��ل��ة  وه���ى  ال����دواج����ن« 
قبل  من  معدة  جمالتها  بجميع  ال��دواج��ن 
عاملية  جامعات  من  متخ�ص�صني  ا�صاتذه 
وحم��ل��ي��ة ف���ى جم����الت ال��ط��ب ال��ب��ي��ط��رى 
الآن  ونحن  ال��دواج��ن.  يف  ممثله  املختلفة 
للمجلة  الول  العدد  باكورة  اإ�صدار  ب�صدد 
معلومات  ع��ل��ى  وت�صتمل  2015م.  ل��ع��ام 
اأبحاث  منها  م�صميات  حتت  ومو�صوعات 
الأدوية  الدواجن،  ورعاية  تربية  الدواجن، 
ال��دواج��ن  م��ع��دات  واللقاحات،  البيطرية 
الأخرى،  املتنوعة  املو�صوعات  من  والعديد 
و���ص��ن��ك��ون ع��ل��ى م��وع��د م��ع اإ���ص��داره��ا كل 

�صهرين مب�صيئة اهلل.
رقم الإيداع: 1436/2912              ردمد: 1658-6980
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• ال��ت��خ��ل�����ض م���ن امل�����ص��ب��ب ال��رئ��ي�����ص��ى 	
ب���ا����ص���ت���خ���دام امل���������ص����ادات احل��ي��وي��ة 
وم�����ص��ادات  الكوك�صيديا  وم�����ص��ادات 

الديدان وم�صادات الفطريات.
• عالج العرا�ض والظواهر.	
• ال���ع���الج���ات امل�����ص��اع��دة ال��ت��دع��ي��م��ي��ة 	

)الهتمام بنوعية التغذية(.
• تقليل التعر�ض لعوامل الإجهاد.	
• الهتمام بتن�صيط اجلهاز املناعى.	

اإعطاء  قبل  تراعى  التى  العوامل 
الأدوية البيطرية:

طريقة اإعطاء الدواء )يجب اأن تتنا�صب مع 	•
املو�صع فى اجل�صم املراد التاأثري عليه(.

طبيعة الدواء )�صهل الذوبان فى املاء اأم ل(.	•
مدة تاأثري الدواء )الأدوية املطلوب منها اأن 	•

تكون مديدة الأثر لبد من اعطاوؤها بطريق 
يتم امت�صا�صها منه ببطء(.

اله�صمية 	• ب��الأن��زمي��ات  ال���دواء  ت��اأث��ر  م��دى 
)حيث يبطل مفعول بع�صها ب�صبب حمو�صة 
بروكني-  البن�صيلني  مثل  اله�صمى  اجلهاز 

ببع�ض  ال��ت��را���ص��ي��ك��ل��ني  م��رك��ب��ات  وت���اأث���ر 
العنا�صر املعدنية(.

التى ت�صل للطائر )خ�صو�صا 	• الدواء  كمية 
الأدوية امل�صافة للماء اأو العليقة والتى يقل 

ا�صتهالكها فى احلالت املر�صية(.
طريقة اخراج الدواء التى تنح�صر غالبيتها 	•

فى البول وال�صفراء )حيث يعاد امت�صا�ض 
اأو  الأمبي�صيللني  مثل  ال��ب��ول  م��ن  بع�صها 
لزدياد  ي��وؤدى  مما  املاكروليد  مثل  المعاء 

معدلها بالدم(.

 األدوية البيطرية 
واللقاحات 

وتنظيمات 
استخداماتها

اأ�سا�سيات عامة فى ا�ستخدام الدوية البيطرية يف قطاع الدواجن:

إدارة الثروة الحيوانية 
وزارة الزراعـــة
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اأهداف ا�ستعمال امل�سادات احليوية فى الدواجن:

:Preventive purpose الوقاية
العليقة فى فرة  اأو  املاء  الى  امل�صادات احليوية  وفيها ت�صاف 
معينة من عمر الدواجن يتوقع فيها ظهور مر�ض ما مثل اإ�صافة 
الأولى  اأيام  الثالثة  فى  النيوماي�صني  اأو  الفليموكوين  م�صتقات 
من عمر الكتاكيت اأو اإ�صافتها عند عمر 3 اأ�صابيع للوقاية من 
مر�ض الكولى اأو اإ�صتخدام املاكروليد للوقاية من امليكوبالزما.

:Therapeutic purpose العالج
عالج  فى  املنا�صبة  احليوية  امل�صادات  ا�صتخدام  يتم  وفيها 
اأم��را���ض  م��ث��ل  ت�صخي�صها  ي��ت��م  ال��ت��ى  البكتريية  الأم���را����ض 

ال�صاملونيال والكولى والبا�صترييلال.

Improvement of production rate حت�سني معدلت الإنتاج
زيادة  بغر�ض  الدواجن  عالئق  على  ال��دواء  اإ�صافة  يتم  وفيها 
اإ�صافة  مثل  النمو  معدلت  وحت�صني  لها  الإنتاجية  الكفاءة 
العليقة  على  والإنرامي�صني  والبا�صيرا�صني  الفريجينيامي�صني 
الغذائية  امل��واد  امت�صا�ض  معدلت  حت�صني  على  تعمل  حيث 

وتقليل كمية امليكروبات املر�صية فى اأمعاء الدواجن.

Supportive purpose العالج التدعيمى
وذلك فى حالة قلة مناعة قطيع الدواجن نظرًا لتعر�ضه لل�ضغوط 
مثل النقل اأو التح�صني اأو التغريات الطق�صية حيث يجب اإعطاء 
عالج تدعيمى مكون من الفيتامينات واملعادن والعنا�صر النادرة 
والأحما�ض الأمينية الى جانب امل�صادات احليوية وتظهر اأهمية 

ذلك فى ال�صيطرة على امليكروبات النتهازية.

اأ�س�ض اجلمع بني م�سادات امليكروبات فى عالج اأمرا�ض 
الدواجن:

ال�صائعة  ال��ط��رق  م��ن  ه��ى  امليكروبات  م�����ص��ادات  ب��ني  اجلمع 
ال��وق��ائ��ى وال��ع��الج��ى للكثري من  ال��ربن��ام��ج  ال���ص��ت��خ��دام ف��ى 

امل�صروعات ولكن يجب مراعاة الآتى:
وللمدة  ال�صحيحة  بالطريقة  امليكروبى  امل�صاد  اإ�صتخدام 
املنا�صبة والركيز املنا�صب حتى ت�صل اإلى مكان الإ�صابة وتوؤدى 
امل�صادات  ه��ذه  تزيد  اأن  م��راع��اة  مع  منها  املطلوب  الغر�ض 
من قوة بع�صها واأل يحدث ت�صاد بني هذه الأدوية حيث يجب 
مراعاة عدم اجلمع بني م�صاد مثبط لنمو البكترييا واآخر قاتل 

للبكترييا.

الفوائد من اجلمع بني م�سادات امليكروبات:

زيادة الفاعلية: مبعنى اأن يكون مفعول هذه امل�صادات عند 	•
جمعهم مع بع�ض فى وقت واحد اأقوى من مفعول كل منهم 

على حدة مثل:
)ال�صلفا + الراى ميثوبرمي( –  )اللينكوماي�صني + الإ�صبكتينوماي�صني(

�صرعة ال�صيطرة على املر�ض وتقليل ن�صبة النفوق: وذلك قبل 	•
الو�صول للت�صخي�ض النهائى وحتديد نوعية امليكروب امل�صبب 
اأكرث من نوع  اإ�صتخدام خليط من  اإلى  للمر�ض يلجاأ الكثري 

من م�صادات امليكروبات لكى ي�صمل التاأثري العدد الأكرب من 
امليكروبات.

فى 	• امل�صادات:  عليها  توؤثر  التى  امليكروبات  طيف  تو�صيع 
ميكروب  من  باأكرث  معقدة  العدوى  تكون  الأمرا�ض  غالبية 
لي�صمل  حيوى  م�صاد  من  اأك��رث  اإ�صتخدام  اإل��ى  ن�صطر  مما 
اأكرب عدد من امليكروبات �صبب الإ�صابة وغالبا ماي�صتخدم 
المت�صا�ض  �صهل  واآخر  المت�صا�ض  قليل  ميكروبى  م�صاد 

للتاأثري على العدوى اجلهازية مثل:
)الكولي�صتني + الأموك�صا�صيللني( - )الكولي�صتني + الدوك�صى �صيكلني(

امل�سادات املوقف لنمو امليكروبات امل�سادات القاتلة للميكروبات 
الترا�صيكلنيالبني�صيللني

املاكروليدالأمينوجلوكو�صايد
ال�صلفونامايدال�صلفا + الراى ميثوبرمي
الكلورامفينيكولالكينولني والفلوروكينولني



6
العدد 1

)النيوماي�صني +الأمبي�صيللني( – )اجلنتامي�صني + الدوك�صي �صيكلني(
حيث 	• امليكروبات:  مل�صادات  امليكروبية  املقاومة  منو  منع 

اأكرب  فر�صة  اإلى  امليكروبات  هذه  من  اإثنني  اإعطاء  ي�صاعد 
للتخل�ض من امليكروب باأكرث من طريقة قبل اأن تنمو عرات 

مقاومة.
التى 	• لالإنزميات  املنتجة  امليكروبات  على  الفر�صة  ت�صييق 

حالة  ف��ى  يحدث  كما  احل��ي��وى  امل�صاد  تك�صري  على  تعمل 
البكترييا املنتجة لإنزمي البن�صيلليناز الذى يعمل على تك�صري 
البني�صيللني ولكن عند اإعطاء اأكرث من م�صاد ميكروبى تعمل 
للتلف على  امليكروب  يتعر�ض  امليكروب بطرق خمتلفة  على 

الأقل باأحدها اإذا كان مقاومًا لالآخر.
البعد عن جمال ال�صمية لكل من املركبني امل�صتخدمني حيث 	•

ميكن اإ�صتخدام جرعات بعيدة عن اجلرعة ال�صامة كما هو 
احلال فى اإ�صتخدام مركبات ال�صلفا حيث اإذا ت�صبع املحلول 
باأحدهم ميكن اإذابة مركب اآخر دون الو�صول لل�صمية وهذه 

هى الغر�ض من اإ�صتخدام الراى �صلفا.

عيوب اجلمع بني م�سادات امليكروبات:
عدم توافق بع�ض م�صادات امليكروبات مع بع�صها كما يحدث 
الكينولني  مثل  للبكترييا  قاتل  ميكروبى  م�صاد  اإ�صتخدام  عند 
مع اآخر مثبط للنمو مثل ال�صلفا اأو املاكروليد حيث يوؤدى الأول 
مفعوله اأثناء ن�ضاط اأو منو البكترييا ولكن يعمل الآخر على وقف 

ن�صاطها اأو منوها وبذلك يتوقف مفعول الأول مبفعول الثانى.
زي��ادة  الأب��ح��اث  نتائج  اأثبتت  كما  ال�صمية:  ح��دوث  احتمالية 
�صمية بع�ض املركبات عند ا�صتخدامها مع مركبات اأخرى كما 
يحدث عند اإ�صتخدام ال�صفالو�صبورين مع اجلنتامي�صني وكذلك 

الترا�صيكلني فى وجود البن�صيللني.

طرق اإعطاء الدواء للدواجن:
املاء – العلف – احلقن – الر�ض – الدهان - التبخري

اأوًل: اإعطاء الأدوية عن طريق املاء:
ت�صرب الطيور من املاء 2.5 �صعف وزن الكمية التى تاأكلها.	•
طريقة �صهلة ومالئمة لطبيعة الطيور.	•
الطريقة الأن�صب للعالج فى حالة ظهور املر�ض.	•

الطرق امل�ستخدمة لعطاء الدواء عن طريق املاء:
• الطريقة الحادية Pulse Dosing )ويتم فيها تعطي�ض الطيور 	

ملدة حمددة ويذاب الدواء فى كمية من املاء لت�صتهلكها الطيور 
تتميز  ال��ت��ى  ل��الدوي��ة  الطريقة  ه��ذه  وت�صلح  حم��دد  زم��ن  ف��ى 
مركبات  مثل   )Half-life time( العالية  العمر  ن�صف  بفرة 

الفلوروكينولون والدوك�صي �صيكلني(.
• الطريقة التعددية Intermittent dosing )وحت�صب كمية الدواء 	

املطلوبة خالل اليوم ويتم اذابتها فى كمية املاء التى ت�صتهلكها 
لالدوية  ت�صلح  الطريقة  وه��ذه  ممكن  وق��ت  اأط��ول  فى  الطيور 
التى تتميز بفرة ن�صف العمر الق�صرية مثل المبي�صيللني حيث 

نحتاج الى معدل منتظم من الدواء طوال اليوم(.

عن  املعطى  ال��دواء  فاعلية  على  توؤثر  التى  العوامل 
طريق املاء:

عوامل متعلقة بالدواء وت�سمل:
وزن  م��ن  اأ���ص��ا���ض جم��م/ك��ج��م  على  اجل��رع��ة: حت�صب  اأ- 
القطيع  ي�صربها  التى  املاء  كمية  معرفة  وي�صتلزم  الطيور 
)كمية املاء فى اخلزان املعلوم ال�صعة فى عدد حمدد من 

ال�صاعات(.
فًعال  تركيز  اإلى  للو�صول  مهمة  الإبتدائية:  اجلرعة  ب- 

للدواء.
تر�صب  معلق  تعمل  اأو  لت��ذوب  التى  الأدوي��ة  الذوبان:  ج- 
مثل  امل��اء  جمرى  وت�صد  امل�صاقى  فى  اأو  اخل��زان  ماء  فى 

الترا�صيكلني والفيورازليدون.
و�صوله  ع��دم  ال��ى  ي���وؤدى  منها  غريامل�صت�صاغ  الطعم:  د-  

باجلرعة املنا�صبة )التالني مادة مك�صبة للطعم(.
الإ�سافات: يجب األ ي�صاف الى ماء ال�صرب مع امل�صاد  ه�- 
والعنا�صر  الفيتامينات  مثل  اأخ��رى  م��واد  مثاُل  احليوى 
النادرة وكذلك بقايا املطهرات )اليود والكلور(  املعدنية 

والتى تف�صد مفعول امل�صادات احليوية.
ليحدث  )ح��ت��ى  العليقة:  على  امل�ساقة  الأدوي���ة  و- 

تداخالت مثل الت�صاد اأو ال�صمية(.
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عوامل متعلقة بالبيئة:
وتوؤثر بطريقة غري مبا�صرة عن طريق تاأثريها على كمية املاء 

التى ي�صتهلكها الطائر وت�صمل:
درجة  بارتفاع  الطائر  ح��رارة  درج��ة  ترتفع  احل��رارة:  اأ- 
زي��ادة  ي�صحبه  امل��اء  اإ�صتهالك  وي���زداد  العنرب  ح��رارة 
الفيتامينات  معظم  تتاأثر  كما  ال���دواء.  اإ�صتهالك  فى 

واللقاحات �صلبًا بدرجة احلرارة العالية.
ب��ارت��ف��اع  امل���اء  ا���ص��ت��ه��الك  ي��ق��ل  ال��رط��وب��ة )%65(:  ب- 

الرطوبة.
ج- ال�سوء: تزداد كمية املاء التى ي�صربها الطائر اأثناء ال�صوء 

كما تتاأثر بع�ض الفيتامينات )ب املركب( بال�صوء.
مع  يحدث  كما  امل�صتهلكة  العلف  كمية  زادت  اإذا  العلف:  د- 
الطائر.  ي�صربها  التى  امل��اء  كمية  ت��زداد  املحبب  العلف 

يزداد اإ�صتهالك العلف اأي�صا فى اجلو البارد.
ال��دواء  فاعلية  على  توؤثر  الع�صرة  املياه  امل��اء:  نوعية  ه�- 
وارتفاع  امللوحة  )زي��ادة  امل�صابة  الأن�صجة  الى  وو�صوله 
ن�صبة الكال�صيوم واملاغن�صيوم فى املاء يوؤدى الى تر�صيب 
كثري من الأدوية(. كما تتاأثر اللقاحات بوجود الكلور فى 
حمو�صة  بدرجة  اأي�صا  الأدوية  بع�ض  كفاءة  وتتاأثر  املاء. 
املاء )pH( مثل الفلوروكينولون والذى يعمل بكفاءة اأقل 

فى الو�صط احلام�صى.

عوامل متعلقة بالدواجن:
تتاأثر فاعلية الدواء امل�ستخدم بالعوامل الآتية:

عمر الدواجن: وهو يوؤثر على امت�صا�ض الدواء من الأمعاء  اأ- 
وعلى اخراجه من الكلى وعلى اأي�صه فى الكبد.

مناعى  جهاز  الى  ال��دواء  يحتاج  للطيور:  املناعى  اجلهاز  ب- 
جيد حتى يوؤدى الى ال�صفاء.

تتاأثر  للطيور:  والأخ����راج  والأي�����ض  الأمت�صا�ض  اأج��ه��زة  ج- 
فاعلية الأدوية مبعدل امت�صا�صه واأي�صه وطريقة اخراجه 
مثل  املواد  هذه  من  عالية  ن�صبة  تخرج  فمثال  اجل�صم  من 
مما  ال�صفراء  طريق  عن  والفيورازليدون  الأمبي�صيللني 
عن  امت�صا�صه  يعاد  وبع�صها  الكبد  فى  تركيزها  يزيد 

البولى  واجلهاز  الدم  فى  ن�صبتها  يزيد  مما  الكلى  طريق 
مثل الأريرثومي�صني والأ�صبريامي�صني.

ن�صبة بروتينات الدم: حيث تتحكم فى تركيز الدواء بالدم  د- 
وكذا فرة ن�صف العمر.

Medicated ration:ثانيًا: اإعطاء الأدوية عن طريق العلف
القابلة 	• غري  الأدوي��ة  لإعطاء  منا�صبة  الطريقة  هذه  تعترب 

للذوبان اأو املعلقة باملاء.
من�صطات 	• الوقائية،  الكوك�صيديا  م�صادات  اإ�صافة  ميكن 

النمو، م�صادات الكلو�صريديا، م�صادات ال�صموم الفطرية، 
الفيتامينات والأمالح املعدنية وبع�ض امل�صادات احليوية.

طرق اإ�سافة الدواء للعليقة:
ب�صورة  الدواء  خلط  يتم  وفيها  اجلافة  العالجية  العليقة  اأ ( 

جيدة مع العليقة الياب�صة.
اجلرعة  ح�صاب  يتم  وفيها  املب�صو�صة  العالجية  العليقة  ب( 
كمية  اليها  وي�صاف  امل��اء  من  قليل  فى  وت��ذاب  العالجية 
من العليقة تعادل ع�صر العليقة اليومية وتقدم للطيور فى 
ال�صباح الباكر قبل تقدمي العليقة اليومية لكى ت�صتهلكها 
تكون  اأو  العليقة  لتف�صد  حتى  ق�صري  زمن  خالل  الطيور 
هى  الطريقة  وه��ذه  العنرب.  داخ��ل  ال��ذب��اب  لتجمع  ب��وؤرة 

الأن�صب للبط.

يعطى  الذى  الدواء  فاعلية  على  توؤثر  التى  العوامل 
عن طريق العلف:

توزيع  اإنتظام  اإل��ى  اجليد  اخللط  ي��وؤدى  حيث  اخللط:   -1
الدواء فى العليقة مع الأخذ فى العتبار اأن عدم اخللط 
اجليد يوؤدى الى الت�صمم عند بع�ض الطيور مثل مركبات 
عند  املر�صية  امل�صكلة  وتفاقم  والنكاربازين  الأيونوفور 

البع�ض الآخر.
التى  الدواء  كمية  تتنا�صب  امل�ستهلكة:  العليقة  كمية   -2
والتى  ي�صتهلكها  التى  العليقة  كمية  مع  الطائر  الى  ت�صل 
تتاأثر بدورها بعوامل مثل عمر الطائر ودرجة حرارة اجلو 

املحيط.
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وقلة  ال�صهية  ف��ق��دان  ال��ى  ت���وؤدى  الفطرية:  ال�سموم   -3
التى  ال��دواء  كمية  نق�ض  الى  وبالتالى  العلف  ا�صتهالك 

ت�صل الى الطائر.
مدة تخزين العليقة: يجب مراعاة اأن التخزين لفرة   -4

طويلة يوؤثر �صلبًا على الأدوية امل�صافة للعليقة.

ثالثًا: اإعطاء الأدوية عن طريق احلقن:
تعترب من اأف�صل الطرق لعطاء الأدوية واللقاحات حيث ت�صمن 
طريق  عن  اإم��ا  ذلك  يكون  بدقة.  الطائر  الى  اجلرعة  و�صول 
فى  اإما  احلقن  ويكون  اأوتوماتيكية  اإب��رة  اأو  اأوتوماتيكى  جهاز 

الع�صل اأو حتت اجللد.

مميزات اإعطاء الدواء عن طريق احلقن:
ميكن ح�صاب اجلرعة بدقة.	•
اأن�صب الطرق عند وجود حالت مر�صية حادة وتكون الطيور 	•

غري قادرة على الأكل وال�صرب.
توجد 	• ل  حيث  املطلوب  بالركيز  اجلرعة  و�صول  ت�صمن 

وجود  اأو  اله�صمية  الن��زمي��ات  مثل  لالمت�صا�ض  معوقات 
اأمالح معدنية فى العليقة اأو فى املاء الع�صر.

الأدوي��ة 	• فى  توؤثر  التى  بالعوامل  املحقونة  الأدوي���ة  لتتاأثر 
املعطاة عن طريق ماء ال�صرب اأو العليقة.

عيوب اإعطاء الدواء عن طريق احلقن:
الى 	• ت���وؤدى  وق��د  لالأن�صجة  مهيج  ت��اأث��ري  لها  الأدوي���ة  بع�ض 

غرغرينة فى الع�صلة املحقونة اأو عرجا وقتيًا مما يوؤثر على 
ا�صتهالك العليقة واملاء مثل الدوك�صي �صيكلني والتايلوزين.

تلوث حملول احلقن اأو اأدوات احلقن يتبعه اإ�صابات مو�صعية 	•
مثل اخلراريج.

يعترب احلقن و�صيلة لنتقال املر�ض من الطيور املري�صة الى 	•
الطيور ال�صليمة عن طريق البرة اأو ال�صخ�ض املعنى باحلقن 
ظاهرة  غري  فريو�صية  باأمرا�ض  ال�صابة  حالة  فى  وخا�صة 

مما يزيد من حجم امل�صكلة.
ل يف�صل حقن الطيور قبل الذبح حتى لتزيد ن�صبة امل�صتبعد 	•

بامل�صلخ.

رابعًا: اإعطاء الأدوية عن طريق الر�ض:
و�صيلة فٌعالة لعطاء بع�ض اللقاحات احلية.	•
ت�صتخدم لر�ض بع�ض املبيدات احل�صرية فى حظائر الدواجن 	•

اخلارجية  الطفيليات  على  للق�صاء  نف�صها  الدواجن  وعلى 
واحل�صرات.

ت�صتخدم لر�ض بع�ض امل�صادات احليوية فى حالت ا�صابات 	•
اجلهاز التنف�صى لقتل امليكروبات املر�صية التى ت�صيب الرئة 

والأكيا�ض الهوائية.
ت�صتخدم لر�ض بع�ض الزيوت الطيارة والتى ت�صاعد فى اإذابة 	•

ي�صهل  مما  التنف�صية  بالقنوات  امل��وج��ودة  املخاطية  امل��واد 
دخول الهواء والتنف�ض الطبيعى.

الفريو�صية 	• اأثناء ال�صابات  ت�صتخدم لر�ض بع�ض املطهرات 
للحد من نقل العدوى من الطيور امل�صابة الى ال�صليمة.

خام�سًا: اإعطاء الأدوية عن طريق الدهان:
طريقة ناجحة فى عالج احلالت الفردية امل�صابة مثل م�ض 	•

جنتيانا  م�ض  اأو  الطيور  جدرى  لعالج  اليود  ب�صبغة  اجللد 
حالت  ع��الج  اأو  املجمع  ملنطقة  التقرحى  اللتهاب  لعالج 

الفرا�ض.
اأو 	• الفورمالني  التفريخ فى حملول من  بي�ض  تغطي�ض  ميكن 

اجلراثيم  لقتل  اليود  م�صتح�صرات  اأو  احليوية  امل�صادات 
املوجودة على ال�صطح.

�ساد�سًا: اإعطاء الأدوية عن طريق التبخري:
تبخري 	• مثل  الدواجن  عنابر  من  احل�صرات  لطرد  ت�صتخدم 

مادة كربيتات النيكوتني وبع�ض املبيدات الخرى.
مثل 	• العلف  خم��ازن  فى  الفطريات  مقاومة  فى  ت�صتخدم 

تبخري مادة الثيوبندازول.

اأ�سا�سيات جناح عالج اأمرا�ض الدواجن بامل�سادات احليوية:
مبثلث  تعرف  اأ�صا�صية  عوامل  ثالث  العتبار  فى  الأخ��ذ  يجب 

العالج الناجح وهى:
امليكروب امل�صبب للمر�ض.. 1
امل�صاد احليوى.. 2
الدواجن.. 3
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اأوًل: اأ�سا�سيات تتعلق بامليكروب:
عزل امليكروب امل�صبب والتعرف عليه:	•
اأخذ 	• طريق  عن  ويتم  املعملى  الت�صخي�ض  طريق  عن  وذلك 

ثم  الكلى  اأو  الدم  اأو  الكبد  مثل  الإ�صابة  اأماكن  عينات من 
�صبغها ملعرفة اذا كان �صالبًا اأو موجبًا ثم فح�صها لتحديد 
نوع امليكروب ومعرفة مدى �صراوته مما ي�صهل معرفة كيفية 

التعامل معه.
اإجراء اختبار احل�صا�صية: وهى خطوة مهمة جدًا لكى نعرف 	•

امل�صادات احليوية الفٌعالة �صد امليكروب امل�صبب مما يوؤدى 
الى جناح العالج وتوفري التكلفة واحلد من النفوق.

ثانيًا: اأ�سا�سيات تتعلق بامل�ساد احليوى:
اختيار امل�ساد احليوى املنا�سب: مبعنى اأن يكون ذو تاأثري . 1

فعال على امليكروب بناًءا على اختبار احل�صا�صية واأن ي�صل 
النيوماي�صني  يعطى  مثاًل  عالى.  بركيز  الإ�صابة  مكان  الى 
اأو الكولي�صتني فى حالة ال�صابات املعوية ملا لها من تركيز 
والدوك�صى�صيكلني  ال�صبريامي�صني  يعطى  كما  بها  عالى 

لال�صابات التنف�صية.
للوزن . 2 منا�صبة  تكون  اأن  يجب  احليوى:  امل�ساد  جرعة 

والعمر.
مدة العالج: يجب اأن ت�صتمر ملدة 4-5 اأيام.. 3
نوعية امل�ساد احليوى: قاتل اأم موقف لنمو امليكروب.. 4
اأثر امل�ساد احليوى على الكفاءة النتاجية: مثاًل فى . 5

مبركبات  معاجلتها  عدم  يجب  املائدة  بي�ض  اإنتاج  دواج��ن 
ال�صلفا لتاأثريها ال�صلبى على انتاجية ونوعية البي�ض.

التكلفة: تكلفة امل�صاد احليوى.. 6

ثالثًا: اأ�سا�سيات تتعلق بالطائر وبيئته:
مراعاة الأ�ص�ض ال�صحيحة فى تربية ورعاية الدواجن.	•
التغذية اجليدة.	•

من  منا�صبة  كميات  ب��اإع��ط��اء  الطيور  مبناعة  اله��ت��م��ام  ج- 
الأمينية  والأح��م��ا���ض  املعدنية  والأم����الح  الفيتامينات 

والأدوية املن�صطة للمناعة.
د- عزل الطيور املري�صة والتخل�ض ال�صريع من النافق.

اأ�سا�سيات عامة فى ا�ستخدام اللقاحات البيطرية يف 
قطاع الدواجن:

اأو . 1 املتوطنة  الم��را���ض  �صد  اللقاحات  ا�صتخدام  يجب 
املتوقعة باملنطقة فقط، وفقا ملا تقرره اجلهات الر�صمية.

يجب احل�صول على اللقاحات من م�صادر معروفة وموثوق . 2
فيها، كما يجب التاأكد من طريقة انتاج وحفظ اللقاحات 

واإتباع ار�صادات اجلهة املنتجة بدقة.
اللقاحات، . 3 من  فقط  املنا�صبة  بالكمية  الحتفاظ  يجب 

والتاأكد من فرة �صالحيتها.
دائما يف . 4 �صيارة مربدة، وحفظها  اللقاحات يف  نقل  يجب 

اللقاحات  تعري�ض  وع��دم  جتميدها،  يجوز  ول  الثالجة، 
احلية ل�صوء ال�صم�ض املبا�صر.

نظيفة، . 5 للتح�صني  امل�صتخدمة  الدوات  تكون  اأن  يجب 
اإذا  للتعقيم  كيميائية  مواد  اية  ت�صتخدم  ال  على  ومعقمة 

كانت اللقاحات حية.
ال�صالحية، . 6 املنتهية  ال��ل��ق��اح��ات  م��ن  التخل�ض  ي��ج��ب 

واللقاحات املتبقية بعد التح�صني، وحرق وتطهريالأوعية 
الفارغة، كما يجب على القائمني بالتح�صني غ�صل ايديهم 

وتطهريها بعد النتهاء من اجراءات التح�صني.
عند ا�صتخدام لقاحات حية قوية يجب حماية الدواجن من . 7

امل�صاعفات  لتاليف  الجهاد  وعوامل  اخلارجية  املوؤثرات 
وردود الفعل.

بالن�صبة اإلى اللقاحات امل�صافة ملاء ال�صرب يجب التاأكد من . 8
نظافة املاء، وخلوه من املطهرات الكيميائية )مثل الكلور 
املنفرة  وال��روائ��ح  وال�صوائب  البوتا�صيوم(  وبرمنجنات 
ويف�صل اإ�صافة م�صحوق احلليب اخلايل من الد�صم للماء 
بحوايل  اللقاح  اإ�صافة  قبل  جيدًا  ومزجه   400:1 بن�صبة 
للماء  الطيور  �صرب  من  التاأكد  يجب  كما  �صاعة،  ن�صف 

املحتوي على اللقاح خالل �صاعتني من اإعداده.
جتري . 9 التي  التح�صينات  جلميع  �صجالت  حفظ  يجب 

ورقم  امل�صتخدمة  والعرة  اللقاح  نوع  لتو�صيح  بامل�صروع 
الدفعة وفرة ال�صالحية وتواريخ التح�صني.



تاأ�ص�صت �صركة مزارع الوادي للدواجن يف عام 1395هجري على م�صاحة تقدر ثالثة ماليني مر مربع وعلى بعد 35كم من جنوب الريا�ض 
باجتاه مدينة اخلرج وعلى مدار اكرث من ربع قرن من العمل الدووؤب اأ�صبحت ال�صركة من اكرب ال�صركات الرائدة واملتميزة يف �صناعة 
الدواجن باململكة العربية ال�صعودية وت�صمل ال�صركة على جميع الق�صام النتاجية املطلوبة لكتمال املنظومة وحتقيق مبداأ ال�صمولية وهذه 

الق�صام هي:
1- مزارع امهات الالحم: متتلك ال�صركة مزارع �صخمة لمات الالحم ت�صع حلوايل 450000 اأم تنتج مايزيدعن 35 مليون �صو�ض �صنويا 

من اأف�صل ال�صاللت املنتقاة عامليا فا�صبحت بذلك يف مقدمة ال�صركات التي تنتج وت�صوق ال�صي�صان الالحم عمر يوم واحد
2- م�صنع العالف: اأن�صات ال�صركة واحد من احدث واكرب م�صانع العالف باململكة على اأحدث املوا�صفات العاملية لنتاج جميع انواع 
للحيوانات  واملركزات  العالف  انواع  انتاج جميع  وكذلك  المهات  واعالف  العلفية  واملركزات  والبيا�ض  الالحم  للدجاج  العالف 
الكبرية )ابقار - اغنام -عجول - اأبل( وبطاقة انتاجية تبلغ 40طن بال�صاعة ويتم انتاج العالف بال�صورة النامية اأاو املحببة ح�صب 
الطلب وجاري اأن�صاء م�صنع جديد بنف�ض الطاقة كما متتلك ال�صركة ا�صطول �صخما من ال�صيارات اخلا�صة واملجهزه لنقل العالف 

وتو�صيلها الى عمالء ال�صركة بجميع اأنحاء اململكة.
3- الفقا�صات: قامت ال�صركة بان�صاء ثالثة فقا�صات خم�ص�صة لنتاج ال�صي�صان الالحم عمر يوم واحد وبطاقة اجمالية تبلغ اأكرث من 

45 مليون �صو�ض �صنويا وتوجد �صيارات مربدة وجمهزة لنقل ال�صي�صان الى جميع اأنحاء اململكة.
4- م�صاريع الالحم: متتلك ال�صركة ثالثة م�صاريع �صخمة لنتاج الدجاج الالحم مبناطق )اخلرج - الق�صيم - اأبها( حيث تنتج حوايل 
يتم  و�صوف  والتجميد  للتربيد  �صخمة  ثالجات  وكذلك  اللية  باملجازرواامل�صالخ  مزودة  وجميعها  �صنويا  دجاجة  مليون  ع�صر  اأثني 
م�صاعفة النتاج العام القادم وقامت ال�صركة حاليا بان�صاء ثالث م�صالخ حديثة متطورة لزيادة الطاقة النتاجية من الدجاج الالحم 

مبناطق اخلرج والق�صيم - وبي�صة(.
5- ادارة املبيعات والت�صويق: حر�صت ال�صركة على اأختيار اأف�صل الكوادر من ذوي اخلربة والدراية من جهة والكفاءة العلمية من جهة 
الفنية  وال�صت�صارات  واملتابعة  الت�صويقية  اخلدمات  حيث  من  للعمالء  اخلدمات  اأف�صل  لتامني  وذلك  املبيعات  بق�صم  للعمل  اأخرى 
ملربي الدواجن. ويقوم فريق املبيعات بت�صويق جميع منتجات ال�صركة من ال�صي�صان الالحم عمر يوم وبي�ض التفقي�ض وجميع اأنواع 

العالف واملركزات وكذلك الدوية البيطرية واللقاحات واملطهرات.
ومن حيث الدوية البيطرية واملطهرات فان ال�صركة حر�صت على اأن ت�صبح الوكيل التجاري لكربى ال�صركات العاملية التي تعمل يف انتاج 

الدوية البيطرية واملطهرات.
1 - �صركة ايالنكو - المريكية لالدوية البيطرية.
2 - �صركة اأنتك العاملية - الربيطانية للمطهرات.

3 - �صركة نيوجني المريكية.
4 - �صركة يوفيد كو الردنية لالدوية البيطرية.

5 - �صركة بير �صامي للفقا�صات البلجيكية. وتتبع ادارة املبيعات مكاتب مبيعات فرعية وذلك لتغطية كافة اأنحاء اململكة لتي�صري تقدمي 
اخلدمات للعمالء وهذة املكاتب هي:

1 - مكتب املنطقة الغربية )باملدينة املنورة( هاتف: 0148365746 
2 - مكتب املنطقة ال�صرقية )بالدمام( هاتف: 0138343503

3 - مكتب املنطقة اجلنوبية )بنجران( هاتف: 0175424978 
4 - مكتب الق�صيم )بربيدة( هاتف: 0163800045

وتخدم �صركة مزارع الوادي م�صاريعها وخدمات العمالء عن طريق املخترب الذي متتلكة واملجهز باحدث الجهزة واملعدات الطبية ح�صب 
التقنيات احلديثة لعمل الفحو�صات املخربية الالزمة وملراقبة القطعان وملراقبة اجلودة والنوعية لالأعالف والتاأكد من �صالمتها.

ملزيد من املعلومات يرجى الت�صال على العنوان الآتي �صركة مزارع الوادي للدواجن
اململكة العربية ال�صعودية �ض.ب 40938 الريا�ض 11411 - هاتف: 0118104798 فاك�ض: 0112144344 

alwadi@alwadipoultry.com :بريد الكروين
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القدرة علي اإختيار و اإ�صتخدام خامات 	•
ه�صمية  بقيمة  تتميز  التي  الأع��الف 
وبيولوجية عالية والتي تنا�صب قدرات 
ومتثيل  ه�صم  علي  واأجهزتة  الطائر 

هذه اخلامات بكفاءة عالية.
اخلامات 	• بني  املفا�صلة  علي  القدرة 

الغذائية  القيم  اأ�صا�ض  علي  العلفية 
من  حمتواها  حيث  من  لها  احلقيقية 
والأحما�ض  للتمثيل  القابلة  الطاقة 
التاحة  حيث  من  الأ�صا�صية  الأمينية 

البيولوجية لها.
العنا�صر 	• بني  الإت��زان  علي  املحافظة 

اإخ��ت��ي��ار  ع��ن��د  العليقة  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة 
تعظيم  ميكن  حتي  وذل��ك  اخل��ام��ات 
دون  العنا�صر  ه��ذه  م��ن  الإ���ص��ت��ف��ادة 
تعار�ض بينها مما ي�صبب اإهدار الكثري 

منها.

اأ�صا�ض 	• علي  الأعالف  خامات  اإختيار 
مما  موا�صفاتها  وث��ب��ات  �صالحيتها 
ي��ك��ون ل��ه ع��ظ��ي��م الأث����ر ع��ل��ي معدل 
فاعلية  وزي�����ادة  ال��غ��ذائ��ي  ال��ت��ح��وي��ل 

اجلهاز املناعي للطائر.
ال��ت��ق��دمي ال�����ص��اب��ق يت�صح 	• وم���ن ه���ذا 

الإقت�صادية  التغذية  مفهوم  ان  لنا 
التي  النقاط  من  العديد  علي  ينطوي 
الإعتبار عند تغذية  توؤخذ يف  ان  لبد 
قطعان الدواجن كل ح�صب موا�صفاتة 

الوراثية واإنتاجيتة.
تغذية  يف  املتخ�ص�صني  ان  جن��د  ل���ذا 
الدواجن ي�صعون ن�صب اأعينهم جمموعة 
العالئق  تركيب  عند  الهامة  النقاط  من 

منها:
املنا�صب . 1 بالقدر  الإحتياجات  تغطية 

من العنا�صر الغذائية.

تقليل الفاقد.. 2
بني . 3 والتفاعل  بالتداخل  التام  الإمل��ام 

العنا�صر الغذائية.
ودرا���ص��ة . 4 علفية  ب��دائ��ل  ع��ن  ال��ب��ح��ث 

من  الإ�صتفادة  ك��ف��اءة  علي  تاأثريها 
الغذاء.

ال��ب��ح��ث ع��ن ب��دائ��ل م��ن الإ���ص��اف��ات . 5
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ي زي���ادة 

الإ�صتفادة من مكونات العالئق.
اجلهاز . 6 فاعلية  وزيادة  تن�صيط  كيفية 

املناعي للطائر.
وبناء علي ذلك �صوف نطرح جمموعة من 
النقاط الهامة التي تو�ضح وتظهر كيفية 
املفا�صلة بني خامات الأعالف مبا يخدم 
اجلانب الإقت�صادي يف العملية الإنتاجية 
وعالقة بع�ض العنا�صر الغذائية باجلهاز 
املناعي للطائر ملا له من تاأثري مبا�صر علي 

• يت�صعب ايل 	 املفهوم  الأهمية مبكان، حيث ان هذا  للدواجن من  الإقت�صادية  التغذية  يعترب مفهوم 
العديد من النقاط الهامة التي يجب ان ي�ضعها مربيي الدواجن يف الإعتبار، فمع التقدم الهائل يف 
جمال الوراثة واإ�ضتنباط ال�ضاللت املتخ�ض�ضة �ضواء لإنتاج البي�ض او اللحم او الكتاكيت املميزة 
من حيث الإنتاجية العالية، اأ�صبح ملدلول التغذية الإقت�صادية معني اأو�صع واأ�صمل لي�صم العديد من 

النقاط الهامة من حيث:
• تغطية الإحتياجات الغذائية للطائر من كافة العنا�صر الغذائية التي يحتاجها خالل املراحل العمرية 	

والإنتاجية املختلفة باأقل تكلفة ممكنة ومبا ميكنة من اإظهار �صفاتة الوراثية علي الوجه الأمثل.

المفهوم الحقيقي للتغذية 
اإلقتصادية للدواجن

اإعداد: اأ.د. �سي�د م�ح�م�د �س�ل��ض
اأ�ستاذ تغذية الدواجن - معهد بحوث الإنتاج احليواين - جمهورية م�سر العربية
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حيوية الطائر واإنعكا�ض ذلك بو�صوح علي اإقت�صاديات الإنتاج، 
وهذه النقاط التي �ضيتم اخلو�ض فيها ب�ضئ من التف�ضيل هي 

علي �صبيل املثال ل احل�صر:

Oils and Fats :اأول: الزيوت والدهون
م�صادر  اأغ��ن��ي  م��ن  احل��ي��وان��ي��ة  وال��ده��ون  النباتية  ال��زي��وت 
باملواد  الدواجن مقارنة  اأعالف  ت�صتخدم يف  التي  الطاقة 

الكربوهيدراتية، وت�صاف لأعالف الدواجن:
اأمناط 	• لبع�ض  املمثلة  الطاقة  من  العالية  املتطلبات  لتغطية 

الإنتاج.
لتوفري اإحتياجات الطائر من الأحما�ض الدهنية الأ�صا�صية.	•
لإعطاء العلف ال�صكل اجليد وتقليل الفاقد.	•
لإنتاج ذبيحة ذات �صكل مميز.	•
مل�صاعدة الطائر يف احل�صول علي الطاقة الالزمة له ب�صورة 	•

�صهلة ل جتهده )مقارنة بالكربوهيدرات( اأثناء اجلو احلار.
التي ت�صاف لأعالف 	• الدهون  او  للزيوت  وهناك موا�صفات 

الدواجن لتعظم من اإ�صتفادة الطائر من الطاقة املمثلة لهذه 
الزيوت والدهون منها:

ن�سبة الأحما�ض الدهنية غري امل�سبعة ايل الأحما�ض 
الدهنية امل�سبعة 3: 1.

ل تزيد ن�صبة الأحما�ض الدهنية احلرة عن %15. -
ل يقل احلم�ض الدهني الأ�صا�صي )اللينوليك( عن %30. -
ل يزيد حم�ض ال�صتيارك )حم�ض دهني م�صبع( عن %5. -
ل يزيد حم�ض الباملتيك )حم�ض دهني م�صبع( عن %15. -

املف�صل  من  الالحم  دجاج  اأع��الف  ايل  الزيوت  اإ�صافة  وعند 
ايل  امل�صبعة  غري  الدهنية  الأحما�ض  ن�صبة  يف  التحكم  يتم  ان 
الأحما�ض الدهنية امل�صبعة خالل املرحلة العمرية للطائر كما 

يلي:

نوع 
عمر الطائرالعلف

اأحما�ض دهنية
م�صبعةغري م�صبعة

-100%1-15 يومبادي
30%70%16-30 يومنامي

50%50%31-45 يومناهي 1
60%40%اأكرث من 45 يومناهي 2

 Oily Carcass وهذا التدرج ي�صاعد علي منع ت�صحم الذبيحة
مبا حتتوية من دهن غري متما�صك ي�صبب م�صكلة كبرية داخل 

جمازر الدواجن يف التعامل مع هذه الذبائح.

وفيما يلي جدول يو�سح العوامل املوؤثرة يف الإ�ستفادة 

من طاقة الزيوت:

FACTORS AFFECTING FAT ME VALUES

Relative fat ME 

100%
95%
88%

 28 day +
7 – 28 day
1 – 7 day

1- Bird age 

100%
96%
92%

10 – 20%
20 – 30%

30% 

2- Free fatty 
acid 

100%
98%
96%
94%

1 -2%
3%
4%
5% 

3- Inclusion 
level 

100%
96%

>1%
< 1%

4- Calcium 
level 

الدهنية  الحما�ض  اإمت�صا�ض  ن�صب  يو�صح  التايل  واجل��دول 
امل�صبعة و غري امل�صبعة يف الدواجن وعمر الطائر:

Absorbability values of various fatty acids

Absorption , Per centFatty acids

Chicks
Over 8 wks

Chicks
4 – 3 wks

2925Myristic 14:0

122Palmitic 16:0

40Stearic 18:0

9488Oleic 18:1

9591Linoleic 18:2
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تركيب بع�ض الزيوت والدهون من الأحما�ض الدهنية والطاقة املمثلة لها:

 Fatty acids composition & ME of some fats & oils

ME
Kcal / kg

Palmitic
16:0

Palmitolic
16:1

Stearic
18:0

Oleic
18:1

Linoleic
18:1

Linolenic
18:3

964012.20.50.724.760.51.4 Corn oil ,
refined

870025.80.42.219.847.13.0Cottonseed oil

837011.30.14.928.250.25.6 Soybean oil ,
crude

837511.60.03.919.857.96.8 Soybean oil ,
refined

580040.70.35.241.611.40.0 Palm oil ,
refined

96606.70.14.327.457.13.7 Sunflower oil ,
refined

92104.90.41.961.018.87.7Canola oil

808021.64.87.242.323.30.0Poultry fat

668026.15.125.237.41.90.0Beef tallow

84006.00.34.021.515.651.0Flaxseed oil

تاأثري اإ�ستخدام بع�ض الزيوت مقارنة بال� Dry fat علي وزن اجل�سم ومعدل التحويل الغذائي لدجاج الالحم:

Effect of dietary oil / fat sources on performance of Broiler chicks

F. CBody weight
At 7 wks of age (g) 

Body weight
At 4 wks of age (g)

Source of Oil / fat

2.120991031Control (No:oil/fat)

2.0621961076Soy oil

2.0921291067Poultry fat

2.1920901009Palm oil

2.341772836Dry fat

ثانيا: امل�سادر الربوتينية:
امل�صادر 	• بني  املفا�صلة  عند  الإقت�صادي  للعامل  م��راع��اة 

لالأعالف  كخامات  حيوانية(  او  نباتية  )�صواء  الربوتينية 
يجب اأخذ العديد من النقاط يف الإعتبار:

1 .Protein digestibility .القيمة اله�صمية للربوتني
2 .Amino acid profile .م�صتوي الأحما�ض الأمينية الأ�صا�صية
3 . Amino acid الأم��ي��ن��ي��ة.  الأح��م��ا���ض  ه��ذه  م��ن  امل��ت��اح 

availability
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Vitamins :ثالثا: الفيتامينات
للدواجن 	• جدا  الهامة  الغذائية  العنا�صر  من  الفيتامينات 

وللمحافظة  لالأن�صجة  الطبيعي  والتطور  للنمو  و�صرورية 
علي ال�صحة العامة ملا لها من وظائف حيوية متعددة لإمتام 
والدواجن ح�صا�صة  داخل اجل�صم،  الغذائي  التمثيل  عمليت 

جدا لأي نق�ض يف الفيتامينات وذلك لالأ�صباب الآتية:

تقوم 	• التي  الفيتامينات  من  للدواجن  القليلة  الإ�صتفادة 
حيث  بتخليقها  اله�صمية  بالقناة  الدقيقة  احلية  الكائنات 
ان معظم هذه الفيتامينات ت�صتهلك بوا�صطة هذه الكائنات 
الدقيقة نف�صها، عالوة علي ان هذه الكائنات الدقيقة تناف�ض 

الطائر يف الفيتامينات املوجودة بالعلف.
الإحتياجات الغذائية للدواجن من الفيتامينات عالية حيث 	•

4 .Anti nutritional factors .املواد امل�صادة للتغذية

واجلدول التايل يو�سح القيمة اله�سمية لربوتني بع�ض خامات الأعالف:
PROTEIN DIGESTIBILTY OF SOME RAW MATERIALS

INGREDIENT CRUDE PROTEIN% DIGESTIBLE PROTEIN% DIGESTIBILITY% 

Yellow Corn
Barley
Wheat Bran
Soybean meal 44%
Soybean meal 48%
Full- fat soybean
Corn Gluten meal
Corn Gluten feed
Sunflower meal
Meat meal
Fish meal
Poultry by products meal
Blood meal 

8.6
11.5
15.8
44
48

37.5
60
22

46.8
50
60
60
 80

7.8
9.3
11.7
38.5
44

33.4
54.4
14.3
35.6
45

55.4
52.5
 71.2

90.7
80.9
74.1
87.5
91.7
89.3
90.7
65

76.1
90

92.3
87.5
 89.0

واجلدول التايل يو�سح القيمة اله�سمية لالأحما�ض الأمينية لبع�ض اخلامات:
Amino acid digestibility for:
- Soybean meal 48% SBM - Sunflower meal 34% SFM
- Meat & bone meal 50% M&BM - Poultry by-product 58% P.M

P.M %M&BM %SFM %SPM %Amino acid %
58.5
75
55
65
70
75
*
84
80
81
79 

50.63
85
58
74
81
79
78
84
84
85
83 

34.2
88
70
80
87
76
-

93
92
91
86 

47.7
92
83
87
90
89
86
92
92
92
90 

Crude protein
Methionine
Cystine
Meth. + Cys.
Lyisine
Threonine
Tryptophan
Arginine
Isoleucine
Leucine
valine  



16
العدد 1

انها تعترب ال�صرارة لبدء التفاعالت داخل ج�صم الطائر.
الإحتياجات الغذائية العالية من الفيتامينات مطلوبة نظرا 	•

الطائر  ت�صع  والتي  حاليا  الطيور  فيها  تربي  التي  للظروف 
– الظروف  العالية  العددية  )الكثافة  م�صتمر  اإجهاد  حتت 

املناخية »حرارة عالية اأو برودة �صديدة، رطوبة عالية«...(

التالية يف  ال��ه��ام��ة  ال��ن��ق��اط  اأخ���ذ  م��ن  ل��ذل��ك الب��د 

الإعتبار:

Vitamin stability:
•	 Vitamin E: is quite unstable, in the presence 

of fat and trace minerals.
•	 Pro-vitamin A compound in yellow corn are 

easily destroyed during storage.
•	 Thiamin, Folic acid, Pyridoxine and 

vitamin K3 unstable in the presence of trace 
minerals.

•	 Effect of steam polluting on loss of 
vitamins.

Effect of steam polluting, extrusion and expansion on loss of vitamin potency

Vitamin
Percentage loss of vitamin potency

Pelleting
(82 C°, 30 sec)

Expander
(117 C°, 20 sec) 

Extrusion
(120 C°, 60 sec) 

Vitamin A (bead let) 7 4 12

Vitamin D (bead let) 5 2 8

Vitamin E 5 3 9

MSBC 18 30 50

Thiamine 11 9 21

Folic acid 7 6 14

Vitamin C 45 40 63

Colane chloride 2 1 3

Adapted from Coehlo, (1994)

Relative biological effectiveness of some vitamins:
Vit. D3:

Relative Biological effectiveness of cholecalciferol 25-Hydroxycholecalcifelor and 
1∞,25-Dihydroxycholecalciferol in the chick

Activity relative to v.t.D3 *Biological response
1∞,25 (OH)2 D325-OH-D3
1300 – 1500200Intestinal Ca2t absorption

500 – 600150Bone Ca2t Mobilization

200160Bone Ash%

300100Body weight gain

* Cholecalciferol (vit D3) assigned arbitrary activity of 100 .
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Vit. E:

Relative Biological activities of various 
forms Of vitamin E

Relative 
biopotency

Compound

100d - ∞ - tocopherol

30 – 35ß - tocopherol

1 – 10θ - tocopherol 

0∞ - tocopheroxide 

5di - ∞ - tocopherone 

Vit. K3:

Relative Biological activity of the vitamin K 
By chick Bioassay

Relative activity * Form of vitamin K

40 – 150Menadione (vit K3)

50 – 150Menadione sodium 
bisulfite (in a complex)

100 - 160Menadione 
dimethylpyrimidinol 
bisulfite

* Activity presented relative to that of pure 
phylloquinone 

Vitamins transfer efficiency from diet to egg:

Classification of vitamins transfer efficiency 
from diet to egg

vitamin Transfer efficiency 

Vitamin A Very High (60 to 80%) 

Riboflavin
Pantothenic acid
Biotin
Vitamin B12 

High (40 to 50%) 

Vitamin D3
Vitamin E 

Medium (15 to 25%) 

Vitamin K3
Thiamin
Folacin 

Low (5 to 10%) 

Adapted from Naber (1993) 

جدول تاأثري تركيز فيتامني A يف العلف علي تركيزة يف البي�ض:

 Effect of Dietary Vitamin A on the Vitamin A
Content of egg yolk

Vit. A in yolk
IU / gm

Dietary Vit. A level
IU / Kg

0.91760

3.72640

4.23520

6.34400

12.711000

16.322000
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:)Effect of vitamins deficient on Hatchability( جدول تاأثري نق�ض الفيتامينات علي الفق�ض

 TABLE 5.42 Hatchability of eggs produced by caged breeders fed corn-soybean diets devoid of
supplemental vitamins (% fertile eggs)

Vitamin omitted from control diet

Ribo-
 Flavin

Panto-
 theanate

 Niacin Folacin E B12 BiotinNone
 (control)

 Week on
diet

 95 94 96 97 97 97 86 95 1

 55 81 87 89 84 95 83 97 3

 19 74 61 30 67 84 63 98 5

 1 26 69 19 62 91 54 92 7

 0 54 50 38 95 27 52 88 13

 0 56 38 70 75 21 96 90 15

 57 40 61 85 58 50 90 95 17

 96 97 98 99 92 99 99 97 19

Minerals :رابعا: العنا�سر املعدنية
Effect of electrolyte imbalance on:
	•Tibial dyschondroplasia (TD).
	•Protein and amino acid metabolism.
	•Egg shell synthesis.
	•Broiler chicken performance.
	•Tibial dyschondroplasia (TD):
حتدث نتيجة عدم الإتزان بني العنا�صر املعدنية وتتوقف �صدة 
حيث  املعدنية.  العنا�صر  هذه  بني  التباين  مدي  علي  احلالة 
 active( يتاأثر معدل منو اجلزء الن�صط من راأ�ض عظمة التيبيا

growth plate( والذي يكون اأ�صا�صا اجلزء الغ�صرويف.
• 	 NH4Cl والذي يحدث نتيجة اإ�صافة Metabolic acidosis

 Ammonium اإ�صافة  ولكن   TD ح��دوث  من  يزيد  للعلف 
sulfate اأو Ammonium acetate يقلل من حدوثها.

تقلل   acetate واخلالت   Sulfate ال�صلفات  اأيونات  اأن  وذلك 
اأيونات  اإف��راز  عملية  تن�صط  لأنها   acidosis ال�  خطورة  من 
 bicarbonate وكلما زاد م�صتوي البيكربوناتH+  الهيدروجني
والتحويل  املثايل  النمو  معدل  حالت  زادت  كلما  البالزما  يف 
الغذائي اجليد يحدث عندما يكون التزان الإلكروين حوايل 

250 ملليمكايف/كيلوجرام.
 TD (HCO3<26mEq/L.).

يوؤدي 	• البوتا�صيوم  الكلوريد وال�صوديوم +  الإتزان بني  عدم 
ايل ظهور TD خا�صة عند زيادة ن�صبة الكلوريد يف العالئق.

واجلدول التايل يو�ضح ذلك...
Protein and amino acid metabolism:

Effect of diet electrolytes (mEq/100g) on 
incidence of TD in Broiler

Diet Cl 10 25 40
Diet Na+K 20 35 50 20 35 50 20 35 50
TD (%) 0 2 0 17 8 22 22 18 17

عندما  يحدث  اجليد  الغذائي  والتحويل  املثايل  النمو  معدل 
يكون التزان الإلكروين حوايل 250 ملليمكايف/كيلوجرام.

الأحما�ض  من  عدد  متثيل  علي  يوؤثر  املعدنية  العنا�صر  اإت��زان 
الأمينية الأ�صا�صية خا�صة اللي�صني والأرجينني.

ان�صجة  يف  الأ�صا�صية  الأمينية  الأحما�ض  و  اللي�صني  تراكم 
البوتا�صيوم  يف  ناق�صة  عالئق  علي  تتغذي  التي  احليوانات 
متوقف علي درجة النق�ض يف البوتا�صيوم، ويعترب اللي�صني هو 
تاأثريا  يتاأثر  فاإنه  لذا  الع�صالت  الرئي�صي يف  الأميني  احلم�ض 

�صديدا بالنق�ض ال�صديد يف البوتا�صيوم.
ومن �صوء احلظ فاإن النق�ض يف اللي�صني بالأن�صجة متعلق متاما 
بالنق�ض يف البوتا�صيوم يف الأن�صجة مما يكون له اإنعكا�ض كبري 

علي تاأخر النمو.
والأرجينني يف 	• اللي�صني  بني  تعار�ض  ان هناك  املعروف  من 

ايل  ت��وؤدي  ان  اللي�صني ميكن  الزيادة يف  ان  الدواجن حيث 
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انزمي  اإف��راز  نتيجة  يتم  وال��ذي  الأرجينني  متثيل  يف  نق�ض 
الأرجينيز من الكلية.

اإتزان 	• عن  النظر  )وبغ�ض  الكلورايد  من  العالية  امل�صتويات 
الأحما�ض الأمينية( له تاأثريا �صار علي النمو.

منو 	• علي  العليقة  كلوريد  ت��اأث��ري  يو�صح  ال��ت��ايل  واجل���دول 
بع�ض  من  خمتلفة  م�صتويات  علي  تتغذي  التي  الكتاكيت 

الأحما�ض الأمينية الأ�صا�صية:

dietary chloride on growth response of chicks 
fed Various levels of basic amino acids

Treatm
ent

%
Lysine

%
A

rginine

Weight gain (g/d)

0.5%CI 1.0%CI 1.5%CI

Egg shell synthesis:
Respiratory alkalosis
الطائر يزيد من معدل  فاإن  الظروف اجلوية احلارة  يف حالة 
التنف�ض وذلك لكي يزيد من التربيد عن طريق البخر وخروج 
احلرارة مع هواء الزفري املحمل بالبخار وهذا يوؤدي ايل زيادة 
قلوية  درج��ة  تتغري  وبذلك   CO2 الكربون  اأك�صيد  ثاين  فقد 
الدم، كما يحدث تغري يف التزان الأيوين يوؤثر علي معدل النمو 
– ويظهر ذلك  اللحم(  اإنتاج  لقطعان  بالن�صبة  وا�صح  )وهذا 
اأي�صا بو�صوح يف �صوء �صفات ق�صرة البي�صة خا�صة يف مرحلة 

قمة اإنتاج البي�ض.
Panting first started at 35 °C (no increase in body 
temperature)
Mild alkalosis (pH 7.55) developed
At 38 °C moderate alkalosis
At 41 °C severe condition , blood pH 7.65
يعترب ثاين اك�صيد كربون الدم الناجت عن عملية التنف�ض امل�صدر 
هيئة  علي  الق�صرة  لر�صيب  الالزم  الكربونات  لأيون  الرئي�صي 
كربونات كال�صيوم، حيث يتحد CO2 مع املاء حتت تاأثري انزمي 
كربونيك انهيدريز مكونا كيتون البيكربونات HCO3- وانفراد 

. +H ايون الهيدروجني
-H+ + HCO3 كربونيك انهيدريز H2O + CO2

مع  ليخرج  الكلية  ايل  ثم  ال��دم  ايل   +H اأي��ون  ينتقل  ذلك  بعد 
البول فتنخف�ض درجة pH لكل من البول والدم.

معدل  فاإن  الهيدروجني  لأيون  احلاملة  هي  الأمونيا  ان  وحيث 
ثاين  ا�صتنزاف  ان معدل  اي�صا كما  يزداد  البول  خروجها من 
اك�صيد الكربون من الدم يوؤدي ايل اإنخفا�ض اأيون البيكربونات 

يف كل من الدم والبول.
يتم حتويل ايونات البيكربونات يف �صوائل الرحم ايل كربونات 

حتت تاأثري انزمي الكربونيك انهيدريز.
.HCO3 H+ + CO3-

وتتحد الكربونات مع الكال�صيوم دون احلاجة ايل اي انزمي
.Ca++ + CO-- CaCO3

وتوجد عوامل كثرية توؤثر علي �ضمك الق�ضرة:
اإرتفاع درجة احلرارة يف اجلو املحيط بالطائر يوؤثر �صلبيا   -1

علي �صمك الق�صرة لالأ�صباب الآتية:
يتناولة 	• م��ا  فيقل  العلف  اإ�صتهالك  معدل  اإنخفا�ض 

الطائر من العنا�صر الهامة لتكوين الق�صرة )الكال�صيوم 
– الفو�صفور – فيتامني د .............(.

ي��زي��د من 	• اأث��ن��اء اجل���و احل���ار  التنف�ض  م��ع��دل  زي����ادة 
حام�ض  لتكوين  املطلوب  الكربون  اأك�صيد  ث��اين  فقد 
الكربونيك فيما بني اأن�صجة الرحم والالزم لتكوين �صق 

البيكربونات.
يعيق 	• الذي  الكورتيكو�صتريون  هورمون  م�صتوي  اإرتفاع 

يف   DNA الوراثية  للمادة  والرجمة  الن�صخ  عمليات 
لإلتحام  الالزمة  الع�صوية  امل��ادة  اإنتاج  فيقلل  اخللية 

وتوجية بلورات كربونات الكال�صيوم يف ق�صرة البي�صة.
ال�سموم الفطرية: توؤدي ايل حدوث اإنخقا�ض يف �صمك   -2
الق�صرة من خالل تاأثريها علي الكبد والكلية واإمت�صا�ض 

العنا�صر الغذائية.
وجود اأمالح كلوريد ال�سوديوم واأمالح احلديد يف   -3
وزيادة  الق�صرة  �صمك  اإنخفا�ض  ايل  ي��وؤدي  ال�سرب  ماء 

امل�صامية.
اإفتقاد العليقة لبع�ض العنا�سر الغذائية او قلتها   -4
لإنخفا�ض  يوؤدي  د3  وفيتامني  والفو�صفور  الكال�صيوم  مثل 
ويحدث هذا  الدجاج  نفوق  ايل  يوؤدي  وقد  الق�صرة،  �صمك 
النفوق ليال )بي�صة ذو ق�صرة رقيقة حمتجزة يف الرحم(. 
الكال�صيوم  م�صتوي  يف  احلاد  الإنخفا�ض  ايل  ذلك  ويرجع 
– كما  القلب  لتوقف ع�صلة  املفاجئ  املوت  يوؤدي ايل  مما 
ان اإنخفا�ض الفو�صفور الذي يدخل يف تركيب ATP الالزم 
الن�صط  النقل  عملية  يوقف  باجل�صم  احليوية  للعمليات 
فاإنه  د3  فيتامني  اأما  الرحم،  ويف  الأمعاء  من  للكال�صيوم 
يلعب دور هام يف اإمت�صا�ض الكال�صيوم من الأمعاء الدقيقة.

نق�ض املاغني�صيوم يوؤثر بطريقة غري مبا�صرة علي تكوين   
 Co-Factor م�صاعد  كعامل  دوره  خ��الل  م��ن  الق�صرة 

لنزمي ATP-ase الالزم لنقل الكال�صيوم يف الرحم.
 ،AE الوبائي  الإرتعا�ض  من  كل  يوؤثر  حيث  الأمرا�ض:   -5
ايل  يوؤدي  والأخ��ري   ،IB  ،  MG،امليكوبالزما النيوكا�صل، 
لتكوين  �صعيف  قالب  بذلك  موفرا  مائي  البيومني  اإنتاج 
الق�صرة ف�صال عن �صيق قناة املبي�ض مما يوؤدي ايل تكوين 
 IB و  النيوكا�صل  ق�صرة معرجة، بالإ�صافة ايل ان كل من 
تكوين  علي  قدرته  الطائر  يفقدان  الداخلية  والطفيليات 

�صبغات تلوين الق�صرة.
والتي  الكيميائية  املركبات  من  كثري  اأخ��ري:  عوامل   -6
الزئبق  ميثيل  م��ادة  مثل  للفطريات  كم�صادات  ت�صتخدم 
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احللمية  الطبقة  تكوين  علي  توؤثر   Methyl mercury
فتقلل من �صمك الق�صرة.

اأما م�صادات ال�صموم الفطرية فاإنها توؤثر علي اإمت�صا�ض   
الفيتامينات والعنا�صر املعدنية الالزمة لتكوين الق�صرة.

الوك�صيترا�صيكلني تقلل من اإمت�صا�صا الكال�صيوم فت�صبب   
ه�صا�صة الق�صرة، مركبات النيكربازين حتول دون تر�صيب 

ال�صبغات علي الق�صرة فتبدو البي�صة باهتة اللون.
اجلو 	• ظروف   :Broiler chicken performanceحتت 

احلار فاإن كتاكيت الالحم تزيد من معدل التنف�ض للتخل�ض 
من بخار املاء الذي يحمل جزء من حرارة اجل�صم ملجابهة 
البيئة احلارة التي يعي�ض فيها الطائر، ونتيجة لزيادة معدل 
التنف�ض والنهجان يفقد الطائر كمية كبرية من ثاين اك�صيد 
الكربون وتتغري قلوية الدم، وحتت ظروف الإجهاد احلراري 

احلاد فاإن كل الطيور تعاين من قلوية الدم.
وزن 	• م��ن  يح�صن  العالئق  يف   NaHCO3  %0.5 اإ���ص��اف��ة 

اجل�صم ويح�صن من pH الدم.
وزن 	• من  ويح�صن  ال��دم   pH درج��ة  يقل   NH4Cl اإ�صافة 

اجل�صم.
ولكن اإ�صافة كل من NaHCO3 مع NH4Cl يكون له تاأثري 	•

.Alkalosis ب�صيط علي التقليل من خطر القلوية
NaHCO3 يزيد من اإ�صتهالك مياة ال�صرب	•
NH4Cl لي�ض له تاأثري علي اإ�صتهالك مياة ال�صرب	•
KCl ينبة ل�صتهالك املياة	•
K2CO3 يقلل من اإ�صتهالك املياة	•

 :)Nutrition and immune function( التغذية والوظائف املناعية
عن  امل�صئولة  الأولية  العوامل  هي  الغذائية  والعنا�صر  التغذية 
العنا�صر  هذه  توؤثر  حيث  للطيور،  املناعية  الإ�صتجابة  تنظيم 
الغذاء علي وظائف  التي م�صدرها  او ال�صغري  �صواء الكربي 
مراحل  علي  تتم  التي  التفاعالت  خالل  من  املناعي  اجلهاز 
والطحال  الثيم�صية  والغدة  اله�صمية  القناة  داخ��ل  متعددة 

واخلاليا املناعية واجلهاز الدوري.
اجلهاز  علي  الغذائية  العنا�صر  بع�ض  تاأثري  نتناول  و�صوف 

املناعي علي �صبيل املثال ولي�ض احل�صر:
The basic of immunity Trachea
(produce T-cells) Thymus Bird bursa (produce B cells)
Feather cecal tonsils
Skin intestinal microflora
Bone marrow spleen
The Bird’s defense system (outer physical barrier)

• 	Amino acids and immune function:.
• وال�صي�صتني( 	 )امليثيونني  الكربيتية  المينية  الحما�ض 

التمثيل  ينتج عن  ببع�صها حيث  الغذائي مرتبط  ومتثيلها 
الغذائي لها:

•	Glutathione اجللوتاثيون 
•	Taurine التاورين 
•	Proteins الربوتينات 

وهذه املنتجات الثالثة لها وظائف مناعية هامة.
العديدة  الأمينات  بناء  اأ�صا�صي يف  املثيونني  الأميني  واحلم�ض 
)Spermidine ، spermine( والأمينات العديدة هذه تركز 
للجهاز  الن�صطة  اخلاليا  مثل  الإنق�صام  �صريعة  اخلاليا  يف 

املناعي.
كما يعمل املثيونني كم�صدر ملجاميع امليثيل عند بناء الكرياتني، 
عملية  خ��الل  اخلاليا  لطاقة  كم�صدر  اأ�صا�صي  يعترب  وال��ذي 

الف�صفرة والتحول ايل كرياتني فو�صفات.
امل��واد  ايل  فو�صفات  م��ن  ب��ه  م��ا  ينقل  فو�صفات  الكرياتني  و 
احلاملة للطاقة ADP وذلك لتخزين ATP املوجود باخلاليا 

لإ�ضتخدامة يف فرتات الن�ضاط التمثيلي العايل.
اإ�صراكة يف تكوين الربوتينات وحتولة ايل  هذا بالإ�صافة ايل 
يعترب  وال��ذي  اجللوتاثيون  تكوين  يف  ي�صارك  ال��ذي  �صي�صتني 
مفتاح م�صادات الأك�صدة )GSH( او يتحول ايل تاورين او ايل 

�صلفات غري ع�صوية.
والتاورين يدخل يف تركيب اأمالح املرارة.

Sulphur amino acid (Methionine and Cystine)
Metabolism
Is incorporated into a number of end products
لذلك فاإنه لي�ض من امل�صتغرب ان الأحما�ض الأمينية الكربيتية 

املتاحة لها الفعل الوا�صح علي الوظائف املناعية.
Glutathione
Amino acid
Cysteinyl glycine Glycine
θ – glutamyl amino acid θ – glutamyl cysteine
 Amino acid Glutamate
5 - oxoproline

•	:Zinc and immune function
مل�صادات 	• ال��دف��اع  منظومة  يف  ه��ام��ا  دورا  ال��زن��ك  يلعب 

الأك�صدة حيث يحمي اخلاليا من التدمري بفعل تاأثري �صوارد 
الأك�صجني )ال�صوارد احلرة( عندما تكون اخلاليا يف حالة 

اإ�ضتنفار ون�ضاط عند ذروة التن�ضيط املناعي.
•	NK cell نق�ض الزنك يقلل من ن�ضاط خاليا
•	T-Cell نق�ض الزنك يقلل من اإ�صتجابة اخلاليا املناعية
نق�ض الزنك يوؤدي ايل حالة عدم اإت����زان يف الوظائف بني 	•

T-helper 1 , T-helper 2 خاليا
•	:Iron and immune function
احلية 	• اخلاليا  جلميع  وج��وه��ري  مطلوب  احلديد  عن�صر 

للعديد من التفاعالت احليوية خا�صة عملية متثيل الطاقة
•	Cell – mediated نق�ض احلديد يقلل من املناعة اخللوية
•	Protein kinase C نق�ض احلديد يقلل من ن�ضاط
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• 	Protein kinase C �ل mRNA نق�ض احلديد يقلل من اإنتاج
•	 Protein kinase C نق�ض احلديد يوؤدي ايل تغري يف ن�ضاط

وكذلك حتلل للفو�صفوليبيدات بجدر اخلاليا وهذا قد يوؤدي 
ايل نق�ض يف الإ�صتجابة املناعية.

•	:Selenium and immune system
لل�صرطانات  وم�����ص��ادات  للنمو  كمن�صط  ال�صيلينيوم  يعمل 
وللوظائف  للخ�صوبة  وه��ام  الدرقية  لهورمونات  و���ص��روري 

املناعية. وتاأثري ال�صيلينيوم علي املناعة يكون من خالل:
•	 Selenocompounds ، خ��الل  م��ن  ال�صيلينيوم  عمل 

selenoproteins كم�صاد لالإلتهابات.
•	 Selenocompounds , Selenoenzymes تعمل 

كم�صادات اأك�صدة.
خالل عمليات متثيل ال�صيلينيوم تنتج مركبات	•
•	.Cytostatic and anticancer compounds

ال�صام  التاأثري  منع  علي  القدرة  من  يقلل  ال�صيلينيوم  نق�ض 
والناجتة من الجهاد  الع�صوية  الع�صوية وغري  للبريوك�صيدات 
)الناجت عن عمليات الأك�صدة( او عن عمليات التمثيل الغذائي.

اإ�صافة ال�صيلينيوم ينبة وين�صط كل من:	•
•	 Natural killer cells ، lymphocytes ، lymphokine

.activated killer calls
ال�صيلينيوم 	• ان  اأكدت  علي حيوانات خمتلفة  اأبحاث عديدة 

مبفردة او مع فيتامني E يزيد من عدد B-cell ويزيد من 
اإنتاج الأج�صام املناعية كاإ�صتجابة لعمليات التح�صني.

•	Antioxidant vitamins and immune function

:Vitamin C  -1
منه 	• وي�صتفاد  البي�صاء  الدم  كرات  بركيز عايل يف  ويوجد 

�صريعا اثناء فرات العدوي والإ�صابة.
تركيز 	• باإنخفا�ض  مرتبط  يكون  املناعية  الوظائف  تثبيط 

فيتامني C يف بالزما الدم.
وجود فيتامني C يقلل ويبطئ من تطور الأورام ال�صرطانية 	•

يف بع�ض احليوانات.
الميونوجلوبيولني 	• م�صتوي  م��ن  ي��زي��د   C فيتامني  وج���ود 

. immunoglobulin
يعادل 	• ان  له  كما ميكن  لالك�صدة  يعمل كم�صاد   C فيتامني 

علي  وقدرتها   )phagocytederived( الفاجو�صيت  تاأثري 
الأك�صدة خارج اخلاليا

وبذلك مينع تليف الأن�صجة بفعل الأك�صدة.	•
تعديل يف بناء الربو�صتاجالترين.	•
•	.)Cytokine( ي�صجع علي اإنتاج ال�صيتوكني
اله�صيتامني 	• بني  للتفاعل  نتيجة  املناعي  التثبيط  مقاومة 

. 5-lipoxygenase وكرات الدم البي�صاء وحماية ان���زمي
:Vitamin E -2

تقوم  التي  الدهون  يف  الذائبة  الك�صدة  م�صادات  اأهم  يعترب 

بحماية جدر اخلاليا بني التدمري بوا�صطة املواد الوؤك�صدة.
نق�ض فيتامني E يقلل من الليمفو�صيت يف الطحال.	•
•	.NK يقلل من ن�ضاط خاليا E نق�ض فيتامني
نق�ض فيتامني E يقلل من اإنتاج الأج�صام املناعية بعد اإجراء 	•

لال�صابة  احليوان  قابلية  من  بالتايل  ويزيد  التح�صينات 
املر�صية.

لالك�صدة 	• كم�صاد  احلماية  يف   E فيتامني  دور  حيث  م��ن 
وتن�صط للمناعة يف نف�ض الوقت، فاإن امل�صتويات العالية منه 
يقلل من اإنتاج الربو�صتاجالندين prostaglandine )الذي 

.)Lymphocite الليمفو�صيت ، NKcell يثبط من ن�ضاط
• فيتامني E و م�صادات الك�صدة الخري يوؤثر علي حدوث اللتهابات 	

 transcription( العديدة عن طريق تثبيط ن�ضاط عوامل الن�ضخ
nuclear factor kappa B والتي ت�صمي )factor

اخللية 	• داخل  املوجودة  املنظمات  هي  هذه  الن�صخ  وعوامل 
للتعبري اجليني.

وفيتامني E ين�ضط من ربط عوامل الن�ضخ مبنطقة الن�ضاط 	•
جلني معني خالل احلم�ض النووي DNA يف النواة، ويظهر 
 nuclear factor kappa B لل�  حت��ول  ح��دوث  يف  ذل��ك 
التي  الربوتينات  م��ن  العديد  لن�صخ  مطلوب  ه��و  )وال���ذي 

ت�صرك يف اإحداث اللتهابات( ويقل تاأثرية.
:Vitamin A  -3

نق�ض فيتامني A يوؤدي ايل:
�صعف يف وظائف الأغ�صية املخاطية نتيجة:  -1

•	.)Cilia( فقد الأهداب باجلهاز التنف�صي
•	.)microvilli( صمور يف اخلمالت باجلهاز اله�صمي�
فقد يف طبقة امليو�صني يف القنوات التنف�صية واله�صمية 	•

واملجاري البولية والتنا�صلية.
.IgA( immuno globulin A( حدوث تغري يف تركيز  -2

يقلل من درجة اإ�صتقامة القناه اله�صمية.  -3
ويقلل   )nuclear killer cell )NK ن�ضاط  م��ن  يقلل   -4
وم�صادات  للفريو�ض  كم�صادات  تعمل  والتي  عددها،  من 

لالورام، وهذه رئي�صية لال�صتجابة املناعية.
يف  رئي�صي  دور  تلعب  والتي   neutrophils بوظائف  تغري   -5
وقاتلة   phagocylose اأنها  حيث   ، املناعية  الوظائف 

للبكريا والطفيليات والفريو�ض والأورام.
.B-lymphocytes يقلل من ن�ضاط ومعدل منو  -6

 T-helper type 2 , ب��ني  ال��ت��وازن  علي  يحافظ   Aفيتامني
T-helper type 1 .
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م. ع�سام الدين عزالدين جربيل 
الباحث الفني - جمعية منتجي الدواجن  

isamizz@yahoo.com

الربوتينات من اأهم املركبات الغذائية نظرًا 
لدخولها يف كثري من املركبات اأو العمليات 

التمثيلية الهامة فى داخل اجل�سم, والطيور تختلف 
عن احليوانات املجرته حيث اأن الأخرية ميكنها اأن 

ت�ستفيد من وجود الكائنات احلية الدقيقة فى جهازها 
اله�سمى فى تركيب اأحما�ض اأمينية وبروتينات عالية 

القيمة )قد ت�سل اإلى 100 جم فى اليوم( بينما يعتمد الطائر 
كلية على الغذاء فى اإمداده بها.

وعند حتلل الربوتينات بفعل الأنزميات والأحما�ض فان الناجت 
النهائى لها عبارة عن اأحما�ض اأمينية. واملعروف اإلى الن اأن 

الأحما�ض الأمينية الداخلة فى تركيب جزئيات الربوتينات املختلفة 
هى من 20 – 25 حام�ض اأمينى وهى تدخل باأعداد خمتلفة وبن�سب 

خمتلفة وبتباديل وتوافيق خمتلفة لتتيح فر�سة لتكوين اأعداد واأنواع 
كثرية من الربوتينات.

البروتينات 
وأهميتها 
في 
الدواجن

لل�صوء  ا�صتقطابها  ح�صب  �صورتان  الأمينية  ولالأحما�ض  هذا 
لليمني– D وللي�صار– L وقد وجد اأن ال� L-form ي�صتفاد منها 
بكال  ي�صتفاد  حيث  امليثونني  )ماعدا  الدواجن  فى  اأح�صن  ب�صورة 

ال�صورتني(.

وتق�سم الأحما�ض الأمينية من الناحية الغذائية اإلى:
اأحما�ض اأمينية �صرورية واأحما�ض اأمينية غري �صرورية، اأحما�ض �صرورية 

حتت ظروف خا�صة، واأن كانت كلها مهمة من الناحية الف�صيولوجية.
الأحما�ض الأمينية ال�سرورية: هى التى ل ي�صتطيع الطائر تكوينها 
اأو  اأخرى،  اآزوتية  اأو من مركبات  اأخرى  اأمينية  اأحما�ض  داخل ج�صمه من 
يكونها ولكن بكميات اأقل من احتياج اجل�صم لذا يجب تواجدها فى الغذاء 
واإذا حدث نق�ض فى  كافية وعلى �صورة �صاحلة لال�صتفادة منها.  بكمية 
اأحد اأو اأكرث من هذه الأحما�ض اأو كانت على �صورة غري �صاحلة لال�صتفادة 
منها فاأن التغذية ل تكون �صليمة اأو متوازنة ويظهر على الطيور اأعرا�ض 

نق�ض هذه الأحما�ض وتبلغ هذه الأحما�ض ع�صرة هى:
ارجنني – ميثيونني – ه�ستدين – فينيل النني – تربتوفان – 

ايزوليو�سني – ليو�سني – ثريونني – لي�سني – فالني.
الأحما�ض غري ال�سرورية: ي�صتطيع الطائر اأن يكونها داخل 
فغياب  ذلك  وعلى  الأخرى  الأمينية  الأحما�ض  بتحويل  ج�صمه 
اأحدها اأو بع�صها فى الغذاء لي�ض من ال�صرورى اأن يوؤثر على 

الطيور ومنها:
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النني – ا�ضبارتك – �سريين – هيدروك�سى برولني.
الأح��م��ا���ض ال�����س��روري��ة حت��ت ظ���روف خ��ا���س��ة: هى 
الأحما�ض التى ي�صتطع الطائر تكوينها داخل ج�صمه ولكن يلزم 
على  يتغلب  اأن  ميكنه  حتى  معينة  �ضروط  توفر  التكوين  لهذا 
نق�ضها فى الغذاء. اأما اإذا مل تتوفر هذه ال�ضروط اعتربت هذه 
الأحما�ض �صرورية ويجب وجودها فى الغذاء متاما كالأحما�ض 

ال�صرورية ال�صابق ذكرها وهذه الأحما�ض مثل: 
�سي�ستني –جلي�سني – برولني – جلوتاميك – تريوزين.

من  ولكن  ج�صمه  داخ��ل  ال�صي�صتني  يكون  اأن  ميكنه  فالطائر 
امليثيونني فقط لحتوائهما على الكربيت. على ذلك يجب وجود 
الطائر منه  احتياجات  زائدة عن  بكمية  الأخري  هذا احلم�ض 
حتى ميكن اأن تتحول هذه الكمية الزائدة اإلى �صي�صتني اأما اإذا 
مل تتوفر هذه الزيادة فان الطائر ل ي�صتطيع اأن يكون ال�صي�صتني 
من اأى حم�ض اأمينى اأخر وعلى ذلك يجب وجوده فى الغذاء. 
ولهذا تو�صع احتياجات الطيور من هذين احلم�صني فى �صورة 
فى  تو�صع  اأن  ميكن  ل  ولكن  ميثيونني+�صي�صتني  اأو  ميثيونني 

�صورة �صي�صتني فقط.
ي�صتطيع  ل  حيث  التريوزين  حالة  فى  ال�صورة  نف�ض  وتتكرر 
الطائر اأن يكونه ال من الفينايل النني لحتوائهما على جمموعة 
الفينول، وعلى ذلك يجب وجود كمية زائدة من احلم�ض الأخري 
تفى باحتياجات الطائر والباقى ميكن حتويله اإلى تريوزين. اأما 
فيما يخ�ض باقى اأحما�ض هذا الق�صم )جلي�صني – جلوتاميك 
داخل ج�صمه من  يكونها  اأن  ي�صتطيع  الطائر  فان  برولني(   –
�صرعة  ولكن  ال�صرورية  وغري  ال�صرورية  الأخ��رى  الأحما�ض 
للطائر  احلافظة  الحتياجات  تقابل  ل  الأحما�ض  هذه  تكوين 
وعلى ذلك فاإذا كان الطائر يقوم باأى نوع من الإنتاج خ�صو�صا 
اأن  اللحم )منو( فان �صرعة تكوين هذه الأحما�ض ل ت�صتطيع 
وجودها  يجب  وبالتالى  الزائدة  الحتياجات  وتغطى هذه  تفى 

فى عالئق النمو متاما كالأحما�ض ال�صرورية الأخرى.
م�سادر الربوتينات فى عالئق الدواجن:

1.بروتينات نباتية:
املعا�صر  وخملفات  واحلبوب  البقول  بروتينات  عن  عبارة  هى 
اأو اأى م�صدر نباتى  واملطاحن وامل�صارب والأعالف اخل�صراء 
اأخر وهى عادة ما تكون فقرية فى واحد اأو اأكرث من الأحما�ض 
الدواجن  على  ال�صعب  من  فانه  ولذلك  ال�صرورية  الأمينية 
الربوتينات  الأنواع من  تعتمد فى غذائها على هذه  اأن  عموما 

فقط )وهى فى ذلك تختلف عن املجرات كما �صبق القول(.

تغذية  فى  ت�صتغل  عموما  النباتى  الأ���ص��ل  ذات  والربوتينات 
الدواجن على اأ�صا�ض تغطية اأغلب الحتياجات الربوتينية لها. 
م�صدر  من  اأكرث  ا�صتخدام  العالئق  فى  خلطها  عند  ويراعى 
حتى ميكن للربوتينات اأن تكمل بع�صها البع�ض على اأن يغطى 
النق�ض جزئيا فى حمتوياتها من الأحما�ض الأمينية ال�صرورية.

2.بروتينات حيوانية:
مثل بروتينات خملفات اللنب والبي�ض واللحم، والدم وال�صمك 
وغريها من امل�صادر احليوانية وهذه الربوتينات عادة ما تكون 
كاملة من الناحية الغذائية مبعنى احتوائها على كل الأحما�ض 
الأمينية ال�صرورية )اإل فيما لو اأثرت طرق حت�صريها خ�صو�صا 
ال�صغط  مع  العالية  احل��رارة  درجات  فيها  ت�صتخدم  التى  تلك 
ال�صرورية(.  الأمينية  الأحما�ض  هذه  من  اأكرث  اأو  واحد  على 
لتكملة  الدواجن  تغذية  فى  احليوانية  الربوتينات  وت�صتخدم 
الأحما�ض  من  الطائر  احتياجات  ل�صد  النباتية  الربوتينات 
الوقت  فى  التحفظات  من  كثري  هناك  ك��ان  واإن  ال�صرورية، 
احليوانات  عالئق  فى  امل�صادر  ه��ذه  ا�صتخدام  نحو  احلالى 

والدواجن )ما يثار حول مر�ض جنون البقر(.
العوامل التى حتدد القيمة الغذائية للربوتني:

تركيب  فى  الداخلة  ال�صرورية  الأمينية  الأحما�ض  عدد   .1
جزيء الربوتني.

ن�صبة تواجد هذه الأحما�ض فى جزيء الربوتني.  .2
هذه  تركيب  ف��ى  ال��داخ��ل��ة  الأح��م��ا���ض  ه�صم  م��ع��ام��الت   .3

الربوتينات.
نق�ض الأحما�ض الأمينية فى بع�ض مواد العلف وطرق 

التغلب عليها:
ال�صرورية  الأمينية  الأحما�ض  الدجاج من  مبقارنة احتياجات 
على  احتوائها  وم��دى  املختلفة  العلف  م��واد  حتليل  ب��ج��داول 
الآتية  الأمينية  الأحما�ض  اأن  لنا  يت�صح  ال�صرورية  الأحما�ض 
النباتية:  العلف  م��واد  معظم  ف��ى  قليلة  بركيزات  م��وج��ودة 
اإعطاء  يجب  ولذلك  والربتوفان  ميثيونني  لي�صني،  جلي�صني، 
عالئق  تركيب  عند  الأمينية  الأحما�ض  لهذه  خا�صة  عناية 
ال�صرورية  الأمينية  الأحما�ض  لبقية  بالن�صبة  اأم��ا  ال��دج��اج. 

الأخرى فهى موجودة بوفرة فى معظم مواد العلف ال�صائعة.

ميكن التغلب على نق�ض بع�ض الأحما�ض الأمينية ال�سرورية 
فى بع�ض مواد العلف باإحدى الطرق الآتية:

1.الفعل التكميلى Supplementary effect والفعل التوفريى 
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تختلف  الربوتينات  اأن  حيث  للربوتينات:   Sparing Action
من ناحية احتوائها على الأحما�ض الأمينية وعلى ن�صبة وجود 
تكملة  اإلى  الدواجن  تغذية  نلجاأ فى  فاأننا  لذا  الأحما�ض،  هذه 
بروتني بربوتني اآخر. ونلجاأ اأول اإلى الربوتينات النباتية لتكمل 
بع�صها واإذا مل ميكن تكمل بربوتينات حيوانية. فمثال بروتني 
جهة  من  ال�صويا  ف��ول  ك�صب  بربوتني  يكمل  ال�صم�صم  ك�صب 
احتواء الغذاء على حام�ض امليثيونني بينما يكمل الأخري الأول 
من جهة احتواء الغذاء حلام�ض اللي�صني كما اأن م�صحوق الدم 
ميكن اأن يكمل الذرة من جهة احتواء الغذاء حلام�ض اللي�صني 

وهكذا..
من  اأك��رث  بكمية  الغذاء  فى  الأمينية  الأحما�ض  بع�ض  ووج��ود 
الأحما�ض  بع�ض  توفري  على  ت�صاعد  الطائر  لحتياج  املطلوب 
يوفر  اأن  للمثيونني  ميكن  حيث  املطلوبة  الأخ���رى  الأمينية 
يوفر  اأن  ميكن  النني  الفنيل  اأن  كما  كبرية  حد  اإلى  ال�ص�صتني 

قدرا من الربوتينات احليوانية وهكذا..
2- نرفع من كمية الربوتني اأو ن�صبته فى العليقة فهذه الزيادة 
الأمينى  احلام�ض  م�صتوى  رفع  عنها  ينتج  الربوتني  كمية  فى 
فقد  الطريقة  على هذه  ويعاب  املطلوب  امل�صتوى  اإلى  الناق�ض 
الكمية الزائدة من الربوتني بدون اأن ي�صتفيد منها الطائر وما 

ي�صحب ذلك من زيادة فى تكاليف التغذية.
3-اإ�صافة احلم�ض الأمينى الناق�ض ب�صورة نقية – وت�صتعمل 
هذه الطريقة الن عمليا وخا�صة فى حالة املثيونني وبدرجة اأقل 
فى حالة اللي�صني والربتوفان ويعاب على هذه الطريقة ارتفاع 

التكلفة خا�صة فى حالة الربتوفان.
الأحما�ض الأمينية ال�سرورية �سائعة النق�ض:

يظهر بكرثة فى العالئق نق�ض الأحما�ض الأمينية التالية:
املثيونني – لي�صني – جلي�صني – ارجنني – تربتوفان.

و�صنذكر وظائف بع�ض هذه الأحما�ض فى ج�صم الطائر:
اأ.املثيونني:

اأولية  م��ادة  فهو  اجل�صم  بروتينات  فى  دخوله  جانب  اإل��ى   -1
لتكوين حام�ض ال�ص�صتني فى اجل�صم.

.)CH3(  2- ميد اجل�صم مبجموعات امليثيل
3- ميكن اأن يقلل من اأعرا�ض نق�ض الكولني فى اجل�صم.

م�صتوى  م��ن  يخف�ض  حيث  ال�����ص��راي��ني  ت�صلب  م��ن  يقلل   -4
الكولي�صرول فى الدم.

متثيل  فى  الداخلة  الأن��زمي��ات  من  لكثري  تن�صيطا  ي�صبب   -5
الربوتينات نف�صها.

البي�ض،  واإنتاج  الغذاء  كفاءة  من  يح�صن  للعليقة  اإ�صافته   -6
ومينع زيادة تر�صيب الدهن فى اجل�صم.
7- اإ�صافته تقلل من ظاهرة الفرا�ض.

ال�صويا(  ف���ول  ك�صب  )م��اع��دا  الك�صب  اأن����واع  وت��ع��ت��رب  ه���ذا 
والربوتيالن والربوتينات احليوانية غنية باملثيونني.

ب- اللي�سني:
1- نق�صه ي�صبب تاأخرا فى النمو.

2- نق�صه ي�صبب نق�صا فى تكوين �صبغة الري�ض وتهدل وتق�صف 
الري�ض.

3- نق�صه يوؤثر على تركيب الع�صالت واأن�صجة اأع�صاء اجل�صم 
املختلفة.

4- يوؤثر على تكل�ض العظام.
5- يوؤثر على تكوين احليوانات املنوية.

ويعترب اللي�صني فى تغذية الدواجن مهما نظرا لأن الذرة تدخل 
بن�صب عالية فى عالئقها وهى فقرية فى اللي�صني. ويالحظ اأن 
بينما  باللي�صني،  ن�صبيا  اأغنى  القمح  ونخالة  القمح  بروتينات 
فى  منخف�صة  الك�صاب  وتعترب  به  غنية  احليوانية  الربوتينات 
اللي�صني لذا فالعالئق التى حتتوى ذرة وك�صب قطن حتتاج اإلى 

نظرة من جهة احتوائها اللي�صني.

الأحما�ض  لنق�ض  الراجعة  التغذية  �سوء  اإمرا�ض 
الأمينية:

على  احتوائها  جهة  من  متزنة  غري  عالئق  على  التغذية  توؤدى 
الأحما�ض الأمينية اإلى بع�ض الأمرا�ض والتى من اأهمها:

 :Tongue Curled اأ- حالة التواء الل�صان فى الرومى ال�صغري
الأمينية  الأحما�ض  فى  نق�ض  اإل��ى  يرجع  حدوثها  واحتمال 
التغذية  يكوناأ�صبابها  وقد  النني  وفينيل  وايزوليو�صني  ليو�صني 

على خلطة ناعمة.
الرومى  فى  تظهر  الرومى:  فى  الري�ض  من  اللون  ب-اختفاء 
ال�صغري نتيجة لنق�ض احلم�ض الأمينى لي�صني حيث اأنه ي�صاعد 
فى تكوين �صبغة الري�ض. وهذه احلالة تظهر فى الثمانية اأ�صابيع 
تلون  لي�ض فى  واأهمية هذه احلالة  الأولى ثم تختفى بعد ذلك 
الأمينية  الأحما�ض  اأحد  نق�ض  على  دللتها  فى  ولكن  الري�ض 
اأثناء الفرة احلرجة لنمو الطائر لذا نعمل على اإ�صافة م�صادر 
لهذا احلم�ض فى الغذاء وذلك عن طريق الربوتينات احليوانية 

اأو نخالة القمح.



تعترب جمموعة �سادكو من اأكرب �سركات الدواجن 
عام  تاأ�س�ست  الأو�سط.  ال�سرق  راأ�سيا يف  املتكاملة 
 9001 –  2000 الأيزو  �سهادة  على  1974 وحائزة 
العربية  الهيئة  يف  اجلودة  عالمة  على  وحائزة 
وتتكون  واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية 

املجموعة من خم�سة �سركات.

اأوًل: ال�سركة ال�سعودية للتنمية الزراعية )�سادكو( اأكرب منتج لبي�س املائدة الطازج 
بي�سة  باإنتاج 450 مليون  )�سهباء(  التجاري  ال�سم  الأو�سط حتت  ال�سرق  يف 
�سنوياً. كما تقوم با�سترياد الأدوية البيطرية واللقاحات واملطهرات ومعدات 

مزارع الدواجن.

ثانيًا: �سركة دواجن ال�سعودية, تاأ�س�ست عام 1976 متخ�س�سة باإنتاج بي�س التفقي�س 
الالحم والبي�س وال�سي�سان عمر يوم واحد ووكالء �سركة هندرك�س , فراخ 

بيا�سة  ايزا براون و�سيفر.

 ثالثًا: �سركة املنتجات الكرتونية املحدودة , تاأ�س�ست عام 1982 تنتج اطباق البي�س 
اململكة  داخل  وي�سوق  خمتلفة  ومقا�سات  باألوان  ال�سهري  هارمتن  بقالب 

واخلليج.

ال�سرق  اأول م�سنع يف منطقة  , وهو  ال�سائل  للبي�س  ال�سهباء  �سركة م�سنع  رابعًا: 
)طازج  مب�سرت  �سائل  بي�س  اإلى  وحتويله  املائدة  بي�س  لتك�سري  الأو�سط 

وجممد( معقم وطبيعي %100.

خام�سًا: �سركة اخلليج لالأ�سمدة الع�سوية املحدودة. اأكرب م�سنع يف اخلليج لإنتاج 
الأ�سمدة الع�سوية لتح�سني الرتبة واملحافظة على البيئة.

جمموعة 
���س��رك��ات 
����س���ادك���و

�س ب : 5147  الريا�س 11422 
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 96614914420+ 
فاك�س: 96614961280+
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م�سادر الت�سمم يف م�ساريع الدواجن:
مياه ال�صرب والعلف.  .1
العالجات والأدوية.  .2

البيئة  .3

الطرائق املختلفة حلدوث الت�صمم يف م�صاريع الدواجن:
ا�صتخدام جرعة زائدة من الأدوية اأو العالجات بق�صد اأو بدون ق�صد.  .1

خطاأ ب�صري اأو تقني يف ت�صنيع وتركيب الأعالف.  .2
التلوث البيئي اأو ال�صناعي املبا�صر على م�صاريع الدواجن  .3

اأهم اأ�سباب الت�سمم يف م�ساريع الدواجن

اأمثلةامل�صببم
ال�صموم احليوية1

ال�صموم الفطرية •	
ال�صموم البكتريية  •	

Afla toxins
Botulinum toxin

Sulfonamidesالكيماويات العالجية 2
Anticoccidials
Growth promoters

Diazinon., Malathionمبيدات احل�صرات والقوار�ض 3

Ammonia, Dioxinامللوثات البيئية وال�صناعية 4

الت�صمم يف م�صاريع الدواجن من امل�صاكل الهامة التي تواجه �صناعة الدواجن، فم�صادر واأ�صباب الت�صمم 
متعددة وتاأثرياتها القت�صادية وال�صحية خطرية على كل من الطيور والإن�صان نتيجة حدوث نفوق عايل 
يف الطيور، وانخفا�ض يف معدل النمو واإنتاج البي�ض وزيادة معدل الطيور امل�صتبعدة يف نهاية دورة الإنتاج، 

بالإ�صافة اإلى املخاطر ال�صحية ملتبقيات ال�صموم يف حلوم الدواجن والبي�ض على �صحة الإن�صان.
وللتعامل الأمثل مع حالت الت�صمم يف م�صاريع الدواجن يجب التعرف على م�صادر الت�صمم املحتملة 
واأ�صبابها وطرق الوقاية منها، كما يجب الت�صخي�ض ال�صريع والدقيق حلالت الت�صمم والتفريق 

بينها وبني الأمرا�ض الأخرى وا�صتخدام العالجات املنا�صبة لكل حالة.

التعامل األمثل مع حاالت 
التسمم في مشاريع الدواجن

د. �سالح �سعبان عبد الرحمن اأخ�سائي اأمرا�ض الدواجن 
salahvet@ymail.com اإدارة الرثوة احليوانية - وزارة الزراعة اململكة العربية ال�سعودية
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العوامل التي توؤثر يف حالت الت�سمم
اأن  ميكن  ال�صلفاكينوك�صالني  مبركبات  الت�صمم  البيئة:   .1
امل�صبوطة  باجلرعة  ا�صتخدامها  من  الرغم  على  يحدث 
جرعات  الطيور  تناول  نتيجة  احل��ارة  الأج���واء  يف  وذل��ك 

كبرية من املاء.
الإدارة: اإ�صافة كميات كبرية من العالجات اأو عدم خلطها   .2

جيدًا يوؤدي اإلى حدوث حالت ت�صمم.
من  اأكرث ح�صا�صية  تكون  الطيور  اأن��واع  بع�ض  الطيور:  نوع   .3

طيور اأخرى لبع�ض الأدوية عند نف�ض اجلرعة.
حلالت  ح�صا�صية  اأك��رث  تكون  ال�صغرية  الطيور  العمر:   .4

الت�صمم من الطيور الكبرية.

اأهمية ت�سخي�ض حالت الت�سمم يف الدواجن
حتديد ان�صب واأ�صرع الطرق يف التحكم يف املر�ض ومنع انت�صاره.  .1
والتكلفة  الفاعلية  ناحية  للعالج من  الطرق  ان�صب  حتديد   .2

القت�صادية.
و�صع اخلطط امل�صتقبلية للوقاية من الأمرا�ض.  .3

)Mycotoxins( ال�سموم الفطرية
تعترب ال�صموم الفطرية اأهم اأ�صباب الت�صمم واأكرثها انت�صارًا يف 

�صناعة الدواجن.
ال�صموم الفطرية بلغت حوايل )400(  اأنواع عديدة من  توجد 

نوع.

اأهم اأنواع ال�ضموم الفطرية ذات االأهمية االقت�ضادية 
يف م�ساريع الدواجن:

Aflatoxins, Ochratoxins, Trichothecenes, Rubratoxins
تفرز ال�صموم الفطرية من الفطريات التي تلوث الأعالف.

واأث��ن��اء  احل��ق��ول  يف  ل��الأع��الف  بالفطريات  الإ���ص��اب��ة  حت��دث 
احل�صاد واأثناء التخزين اأثناء النقل والت�صنيع.

يعنى عدم وجود  الأع��الف ل  بالعني يف  الفطريات  روؤي��ة  عدم 
ال�صموم الفطرية.

العوامل التي ت�ساعد على منو الفطريات يف الأعالف:
ارتفاع ن�صبة الرطوبة يف مكونات العلف اأكرث من %20  .1

ارتفاع ن�صبة الرطوبة اأثناء التخزين اأكرث من %70.  .2
ارتفاع درجة حرارة تخزين الأعالف اأو مكوناتها عن 30   .3

درجة مئوية.
ارتفاع ن�صبة اإ�صابة الأعالف باحل�صرات.  .4

يف  الفطرية  بال�سموم  للت�سمم  الظاهرية  الأعرا�ض 
الدواجن:

زيادة يف معدل النفوق.  .1
انخفا�ض معدل النمو والتحول الغذائي.  .2

ون�صبة  الق�صرة  وج���ودة  البي�ض  اإن��ت��اج  معدل  انخفا�ض   .3
الفق�ض.

تثبيط اجلهاز املناعي.  .4

الآفات املر�سية حلالت الت�سمم بال�سموم الفطرية
بع�ض اأنواع ال�صموم الفطرية ت�صبب اآفات مر�صية وا�صحة مثل:

)Aflatoxicosis( تليف الكبد وا�صت�صقاء  .1
للفم(  امل��ب��ط��ن  ال��غ�����ص��اء  ال��ف��م )ت��ق��رح��ات يف  ال��ت��ه��اب   .2

)Fusarium T-2 (
)Fusarium T-2( صعف منو وتلف الري�ض�  .3

)Ochratoxin( التهاب يف الكلى  .4

اأعرا�ض الت�سمم يف الإن�سان:
التعر�ض ملدة طويلة  الفطرية يف حالة  ال�صموم  تزداد خماطر 
دواجن  تناول حلوم  )ت�صمم مزمن( عن طريق  ال�صموم  لهذه 

بها متبقيات منها.
التهاب احللق و�صداع. •	

نزيف من الأنف والتهابات جلدية. •	
�صعور بالإرهاق وتثبيط للجهاز املناعي. •	

من  اأك��رث  الأطفال  على  الفطرية  ال�صموم  خطورة  ت��زداد  •	
البالغني.

الت�سخي�ض احلقلي:
التاريخ املر�صي: )اإدخال علف جديد اإلى احلظائر(. •	

بالفطريات  امل�صاب  العلف  ا�صتهالك  معدل  )انخفا�ض  •	
نتيجة تعفنه وقلة حمتواة الغذائي(

تلوث و�صائل نقل العلف بال�صموم الفطرية •	
الأعرا�ض الظاهرية والآفات الت�صريحية )غري مميزة(. •	

الت�سخي�ض املخربي:
على  يعتمد  الفطرية  بال�صموم  للت�صمم  الدقيق  الت�صخي�ض 

حتديد نوع وكمية ال�صم بدقة.
اأو  حديثًا  نافقة  )طيور  املمثلة  للعينة  اجليد  الختبار  يجب 

مري�صة(.
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عينات اأعالف من مواقع خمتلفة )خمازن الأعالف، مركبات 
نقل الأعالف، ال�صيلوهات(

جيدًا  غلقه  ويتم  كي�ض  يف  جمعها  يتم  الأع��الف  من  500ج��م 
وتدوين البيانات عليه.

�صناعة  يف  الفطرية  لل�صموم  املخربي  الت�صخي�ض  عملية  لكن 
الدواجن تواجه بع�ض ال�صعوبات:

حمددات ت�سخي�ض ال�سموم الفطرية:
كميات كبرية وهائلة من العلف ت�صتخدم يوميًا يف م�صاريع  •	

الدواجن.
كفاءة وجتهيزات املختربات البيطرية. •	

التكلفة القت�صادية لتحليل العينات والك�صف على ال�صموم  •	
الفطرية.

الفطرية  ال�صموم  اأن���واع  جلميع  امل�صخ�صات  توفر  ع��دم  •	
ب�صورة جتارية.

اأ�صا�ض احلبوب ولي�ض  بع�ض الختبارات مت معايرتها على  •	
على اأ�صا�ض العلف النهائي.

الوقاية من الت�سمم بال�سموم الفطرية يف م�ساريع الدواجن:
الق�صاء على الفطريات يف الأعالف من خالل:  .1

الأوزون. با�صتخدام  اأو  لإ�صعاع  اأو  التبخري  •	
املعاجلة بالمونيا حتت حرارة مرتفعة. •	

مركبات  با�ضتخدام  بال�ضموم  الرتباط  اأو  الدم�ضا�ض   .2
ال�صليكا مثل )Zeolite(، اأوم�صتخل�صات اجلدار اخللوي 
اأن��واع  اأو   )Saccharomyces cerevisiae( لبكترييا 

.) Lactobaccillus( بكترييا
عمليات الكمر )الكمبو�صت( للق�صاء على ال�صموم الفطرية   .3

يف الزرق وال�صبلة

)Botulinum toxin( ال�سموم البكتريية
بكترييا  من  تفرز  التي  اخلارجية  بال�صموم  الت�صمم  من  حالة 

(Type C Botulinum (Clostridium
حتدث الإ�صابة بالت�صمم يف الطيور عن طريق الآتي:
تناول بقايا جثث متحللة مل يتم التخل�ض منها.  .1

تناول �صبلة، خناف�ض، ح�صرات اأو اأطوارها امللوثة بال�صموم  .2

الأعرا�ض الظاهرية والآفات الت�سريحية:
الدجاج  يف  بالبتيوليزم  لالإ�صابة  الظاهرية  الأعرا�ض  تت�صابه 

والفزان والرومي والبط.
ب�صموم  لالإ�صابة  احل�صا�صية  �صديدة  والرومي  الت�صمني  طيور 

البتيوليزم:
�صلل يف الأرجل، الأجنحة، الرقبة وجفن العني. •	

ب�صبب �صلل جفن العني يبدو الطائر فاقد الوعي اأو ميت •	
اإ�صهال وزيادة ن�صبة اأمالح اليوريا يف الزرق. •	

اجلهاز  يف  ف�صل  نتيجة  الطائر  ون��ف��وق  التنف�ض  �صعوبة  •	
التنف�صي والدوري.

ويف بع�ض احلالت توجد �صبلة اأو ري�ض اأو بقايا متعفنة يف  •	
حو�صلة الطيور.

العالج:
من  ونظيفة  منا�صبة  كميات  وتوفري  امل�صابة  الطيور  عزل  •	

املاء والعلف.
  )Sodium Selenite and vitamins A,( ا�صتخدام •	

D3, and E تقلل النفوق.
اإ�صافة زينك با�صيرا�صني )Zinc Bacitracin( بجرعة  •	

100جم/ طن.
اإزالة ال�صبلة امللوثة وتطهري الأر�صيات. •	

اإعطاء علف قليل املحتوى من الطاقة يقلل من ن�صبة النفوق  •	
بني الطيور.

الوقاية:
تطبيق اإجراءات الأمن احليوي الوقائي. •	

دوري��ة  ب�صورة  النافقة  الطيور  م��ن  ال�صحي  التخل�ض  •	
و�صريعة.

الربية  دورات  ب��ني  ج��ي��دًا  احل��ظ��ائ��ر  اأر���ص��ي��ات  تطهري  •	
ومعاجلة �صقوق الأر�صيات واحلوائط.

تطهري الأماكن املحيطة باحلظائر. •	
التحكم يف احل�صرات التي تنقل امل�صبب املر�صي من خارج  •	

احلظائر.
حمو�صة  يزيد  مم��ا  امل��اء  اإل��ى  الليمون  حام�ض  اإ���ص��اف��ة  •	
البكترييا  منو  على  وي�صاعد  اله�صمية  القناة  حمتويات 
يرتبط  انه  كما  ال�صارة  الكلو�صترييديا  وتثبيط  النافعة 

باحلديد الذي ي�صاعد على ظهور الت�صمم بالبتيوليزم.
حالت  يف   )Bacterin-toxoid( مثبط  لقاح  ا�صتخدام  •	

الطيور ذات القيمة العالية اأو النادرة.
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الكيماويات العالجية

مركبات ال�سلفا
يحدث الت�صمم مبركبات ال�صلفا ب�صورة كبرية يف الأجواء   .1
كميات  الطيور  تناول  نتيجة  الالحم  امل���زارع  يف  احل��ارة 

كبرية من املاء املعالج.
 )Acidic( صعوبة ذوبان مركبات ال�صلفا يف املاء الع�صر�  .2
املياه  خطوط  يف  ال�ضلفا  تر�ضيب  اإل��ى  ي��وؤدي  قد   Water
اإل��ى  ال��دج��اج  وبي�ض  ت��واج��ده��ا يف حل��وم  وارت��ف��اع معدل 

م�صتوى اكرب من امل�صموح به.

اأعرا�ض الت�سم مبركبات ال�سلفا
تبدو الطيور جمهدة وباهتة اللون واقل من الوزن املثايل •	

)ق�صرة  البي�ض  وج��ودة  البي�ض  اإنتاج  معدل  يف  انخفا�ض  •	
البي�صة(.

الآفات الت�سريحية
نزيف يف اجللد والع�صالت والأع�صاء الداخلية •	

اأحيانا يتواجد النزيف يف العرف وجفن العيون والدليات  •	
وع�صالت ال�صاق وال�صدر.

الأ�صفر  اللون  اإلى  الأحمر  اللون  يتحول من  العظام  نخاع  •	
الباهت يف احلالت ال�صديدة.

جدار الأمعاء يكون به اأنزفه واأحيانًا ميتلئ بالدماء. •	
الغ�صاء  وحت��ت  الغديه  املعدة  يف  النزفة  تتواجد  اأحيانا  •	

Gizzard. املبطن
الغديه  املعدة  بني  ت�صل  التي  املنطقة  يف  تقرحات  وج��ود  •	

واملعدة.
الكبد يكون مت�صخم ولونه احم باهت. •	

الطحال يكون مت�صخم وبه انزفه. •	
اأنزفه ت�صبه دهان الفر�صاة على ع�صلة القلب. •	

�صمور يف الغدة التاميوثية والرب�صا. •	
)Anticoccidial( م�سادات الكوك�سيديا

الرومي  )طيور  الطيور  نوع  بح�صب  ال�صمية  درجة  تخلف  •	
اأكرث ح�صا�صية من الدجاج الالحم(.

اخل���ي���ول واجل���م���ال ���ص��دي��دي احل�����ص��ا���ص��ي��ة ل��الي��ون��وف��ور  •	
 Monensin، Lasalocid &( م��ث��ل   Ionophore

.)Salinomycin

الأعرا�ض الظاهرية:
على  الطائر  ويرقد  احلركة  يف  رغبة  وع��دم  ع��ام  �صعف  •	

عظمة ال�صدر وميد راأ�صه لالأمام.
يف احلالت الأقل �صمية حتدث حالت �صلل للجزء اخللفي  •	

من ج�صم الطائر.
يحدث نفوق بعد اأعرا�ض تنف�صية وجفاف يف ج�صم الطائر •	
يف  اخل�صوبة  ون�صبة  البي�ض  اإن��ت��اج  معدل  يف  انخفا�ض  •	

البي�ض.

الآفات الت�سريحية
اأنزفه على دهن القلب وانخفا�ض حجم الكبد. •	

�صمور يف ع�صالت الأرجل. •	
)Growth Promotors( حمفزات النمو

بهدف  الطيور  اأعالف  يف  ت�صتخدم  الكيمائية  املركبات  بع�ض 
زيادة النمو مثل:

عن  زائ��دة  جرعات  ا�صتخدام  يف  الت�صمم  ح��الت  حتدث  •	
احلد املو�صى به حمفزات النمو.

مت ت�صجيل حالت ت�صمم يف طيور الرومي )اأعرا�ض ع�صبية  •	
وعرج( عند تناولها جرعة.

.)3-nitro-4-hydroxyphenylarsonic acid( م�صاعفة من •	
دج��اج  يف  الكبد(  يف  )اآف���ات  ت�صمم  ح���الت  ت�صجيل  مت  •	
من  بها  امل�صموح  اجل��رع��ة  اأ���ص��ع��اف   )10( ت��ن��اول  لح��م 

.)inorganic trivalent arsenite(

الأعرا�ض الظاهرية:
اأعرا�ض ع�صبية )عدم القدرة على التحكم يف احلركة، عرج(. •	

انخفا�ض حيوية الطيور وتقزم. •	
الآفات الت�سريحية:

ل توجد يف معظم الأحيان ويف كثري من احلالت تكون القناة 
اله�صمية فارغة من املح.

)Insecticides( املبيدات احل�سرية
ت�صتخدم ب�صورة كبرية يف م�صاريع الدواجن اأثناء عمليات  •	
التطهري التي تتم بني الدورات وذلك �صمن برامج حمددة 

دورية ملكافحة احل�صرات.
قد  احل�صرية  للمبيدات  ال�صيئ  ال�صتعمال  اأو  التخزين  •	

يعر�ض الطيور حلالت ت�صمم بها.
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قابلية  ولها  طويلة  لفرة  البيئة  يف  املركبات  ه��ذه  تبقى  •	
للذوبان يف الدهون.

على  �صحية  خماطر  وت�صبب  البي�ض  �صفار  اإل��ى  تنتقل  •	
الإن�صان.

الأعرا�ض الظاهرية للت�سمم يف الطيور
�صعوبة يف التنف�ض وازرقاق يف العرف والدليات. •	

اأعرا�ض ع�صبية )ت�صنجات، ارتعا�ض، عرج وعدم القدرة  •	
على التحكم يف احلركة(.

نفوق مفاجئ دون اأعرا�ض �صابقة. •	
�صيالن اللعاب من الفم واإ�صهال. •	

الق�صرة  �صعف  مع  الفق�ض  ون�صبة  البي�ض  اإنتاج  يف  نق�ض  •	
ونفوق يف الأجنة.

)Rodenticides( مبيدات القوار�ض
ت�صتخدم يف م�صاريع الدواجن وخا�صة م�صاريع الدجاج البيا�ض 

ملكافحة الفئران مثل الورفارين وفو�صفيد الزنك.

الأعرا�ض الظاهرية
�صعف عام و�صعوبة يف التنف�ض. •	

نزيف يف العني والفم. •	
اأعرا�ض ع�صبية •	

نفوق مفاجئ دون اأعرا�ض �صابقة. •	
�صيالن اللعاب من الفم واإ�صهال. •	

الآفات الت�سريحية:
نزيف يف الأع�صاء الداخلية وا�صت�صقاء يف جتويف البطن وحول 

ع�صلة القلب والتهاب يف الأمعاء.

امللوثات ال�سناعية والبيئية:

)Ammonia( اأ. غاز الن�سادر
م�صتوى الن�صادر يف حظائر الدواجن يجب األ يتعدى )25(  •	

جزء يف املليون
 )100( فيها  المونيا  ن�صبة  تبلغ  التهوية  رديئة  احلظائر  •	

جزء يف املليون.

الأعرا�ض الظاهرية:
انخفا�ض معدل ا�صتهالك العلف. •	

انخفا�ض معدل النمو ومعدل اإنتاج البي�ض. •	

الآفات الت�سريحية:

)الق�صبة  التنف�صي  اجلهاز  املبطن  الغ�صاء  يف  التهاب  •	
الهوائية( وزيادة معدل التنف�ض

وجود اأنزفه يف جمرى اجلهاز التنف�صي •	
اإلى  وتتحول  العني  امل��وج��ودة  ال�صوائل  يف  المونيا  ت��ذوب  •	
العني  لقرنية  التهاب  ت�صبب  التي  المونيا  هيدروك�صيد 

ن�صبة  ارتفاع  حالة  يف  وعمي  العني  لقرنية  قرحة  وحتدث 

المونيا عن )100( جزء من املليون.

الوقاية والعالج:

يف  با�صتمرار  الم��ون��ي��ا  ن�صبة  وق��ي��ا���ض  اجل��ي��دة  التهوية  •	
احلظائر

)Dioxin Toxicity( ب. الديوك�سني

اأعالف  اإلى  الذي ي�صاف  ال�صناعي  الدهن  اأحيانًا يف  يتواجد 

الدواجن كم�صدر للطاقة.

تعترب حلوم الدجاج م�صدر لت�صمم الإن�صان بالديوك�صني حيث 

الذبح ي�صبب  بعد  الطيور  ج�صم  يف  الديوك�صني  تخزين  يتم 

الديوك�صني.

تلف الغ�صاء املبطن لالأوعية الدموية •	
خروج ال�صوائل اإلى فراغات اجل�صم وحتت اجللد •	

تلف لع�صالت القلب •	

الأعرا�ض الظاهرية

تقزم للطيور  .1

اأعرا�ض تنف�صية.  .2

ترنح وعدم القدرة على التحكم يف احلركة  .3

ا�صت�صقاء وارتفاع يف ن�صبة النفوق.  .4
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استراتيجية مكافحة عدوي ميكروب السالمونيال في الدواجن

لحماية صحة اإلنسان 
بالمملكة العربية السعودية

ا.د/ حممد حممود زكي 
mzaki@kfu.edu.sa ق�سم الدرا�سات الإكلينيكية – كلية الطب البيطري والرثوة احليوانية – جامعة امللك في�سل

الأهمية القت�سادية للمر�ض:
بالوليات  الدواجن  �صناعة  خ�صائر  قيمة  الإح�صائية  التقديرات  اأح��دي  �صجلت 

ملتحدة الأمريكية الناجمة عن عدوي ال�صاملونيال بحوالى 77 مليون دولر �صنويًا.
واملوؤمترات  التقارير  من  العديد  يف   )WHO( العاملية  ال�صحة  منظمة  �صجلت 
العديد  باتت م�صكلة عاملية خا�صة بعد م�صاهدة  بال�صاملونيال  الإ�صابة  اأن  الدولية 
من حالت الإ�صابة يف الإن�صان بالوليات املتحدة الأمريكية واجنلرا ودول اأوربا 
الغربية نتيجة تناول الدواجن اأو اأحد منتجاتها حيث �صجلت اأجد الأبحاث التي 
ال�صاملونيال يف  الناجمة عن عدوي  اأن اخل�صائر القت�صادية  اأجريت عام 1986 
ت�صمل  �صنويًا  اإيل 988 مليون دولر  الأمريكية تراوح بني553  املتحدة  الوليات 

تكلفة العالج واأيام الأجازات املر�صية.
فقد اأجريت درا�صة يف اأ�صكوتالندا يف الفرة من 1980 اإيل 1989 علي حالت 
كانت  امل�صابة  اأن 84% من احلالت  اأت�صح منها  الإن�صان  الغذائي يف  الت�صمم 
نتيجة ميكروب ال�صاملونيال يف حني اأو�صحت درا�صة متت يف الوليات املتحدة 
الأمريكية اأن هناك عدد كبري من امل�صابني بالعدوى �صنويا يراوح عددهم بني 

مليون وخم�صة ماليني فرد.
العربية  ال��دول  من  العديد  يف  اأجريت  التي  العلمية  الأب��ح��اث  �صجلت  وق��د 
بن�صب  واملحلية  التجارية  الدواجن  قطعان  يف  الإ�صابة  انت�صار  والأفريقية 
الإج���راءات  اإت��ب��اع  يف  الخ��ت��الف  نتيجة  التفاوت  ه��ذا  ج��اء  حيث  متفاوتة 

مقدم���ة:
ال�صاملونيال  مبيكروب  الإ�صابة  ت�صكل 
يف  الدواجن  ل�صناعة  خطريًا  تهديدا 
العديد من دول العامل املتقدم والنامي 
م��ا متثله  ���ص��واء ع��الوة علي  علي ح��د 
الإن�صان  ل�صحة  حقيقية  خطورة  من 
اأحد  اأو  الدواجن  تلك  ي�صتهلك  ال��ذي 

منتجاته.
تعترب من اأكرث الكائنات احلية اإ�صابة 
مقارنة  الطبيعة  يف  ال��ع��دوى  بتلك 
بالكائنات احلية الأخرى، حيث اأثبتت 
يف  العدوى  تلك  اأن  العديدة  الأبحاث 
زي��ادة  عنها  ينتج  ال��دواج��ن  قطعان 
الطبيعية  املعدلت  عن  النفوق  ن�صبة 
م���ع ت����دين ���ص��دي��د مل���ع���دلت الإن���ت���اج 
ينجم  مما  الغذائي  التحويل  ومعامل 
اإ�صافة  عنه خ�صائر اقت�صادية فادحة 
علي تلوث كال من البيئة ومنتجات تلك 

الدواجن بهذا امليكروب اخلطري.
تلك  اأن  ثبت  فقد  ه��ذا  علي  اإ���ص��اف��ة 
العدوى هي من اأهم واأخطر الأمرا�ض 
البكتريية التي توؤثر �صلبيا علي �صناعة 

التفريخ.
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�صرورة  اأب��رز  ب��دوره  وال��ذي  دول��ة  كل  يف  وال�صحية  البيطرية 
اململكة  الدواجن يف  املر�ض يف  ملكافحة  ا�ضرتاتيجية  ا�ضتنباط 
الأم��ه��ات  تربية  قطاعات  ت�صمل  بحيث  ال�صعودية  العربية 

والبيا�ض والت�صمني وجمازر الدواجن.

اأنواع عدوي ال�ساملونيال يف الدواجن:
 )White Bacillary Diarrhea( 1- عدوي الإ�صهال الأبي�ض

:)Fowl Typhoid( اأو تيفود الدجاج
تنتج عدوي الإ�صهال الأبي�ض من الإ�صابة مبيكروب ال�صاملونيال 
حالينريم بلورم (S.gallinarum) pullorum يف الدجاج وهي 
عدوي ل ت�صكل خطورة علي الإن�صان حيث اأن هذا امليكروب ل 
ينتقل لالإن�صان ول ي�صبب الت�صمم الغذائي له اإذا ما تناول طعام 

ملوث به.

:)Paratyphoid( 2- عدوي الباراتيفود
ميكروب  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة  ال��ب��ارات��ي��ف��ود  ع���دوي  ت�صبب 
ال�صاملونيال الغري حمددة العائل )Non-specific host( التي 
التي ت�صبب  الدواجن والطيور الأخرى والثدييات وهي  ت�صيب 
يف نف�ض الوقت اإ�صابة الإن�صان بالت�صمم الغذائي اإذا ما تناول 
منتجات تلك الطيور امللوثة بامليكروب ، وقد مت اكت�صاف العديد 
الباراتيفود  لعدوي  امل�صببة  ال�صاملونيال  ميكروب  ع��رات  من 
ال�صاملونيال   (S.typhimurium) تيفيميورمي  ال�صاملونيال  مثل 
 (S.anatum) اأنامت  ال�صاملونيال   (S.enteritidis) اأنرديد�ض 
انفانت�ض  وال�صاملونيال   (S.newport) نيوبورت  ال�صاملونيال 
(S.infantis) ال�صاملونيال ديربي (S.derby) ال�صاملونيال دبلن 

.(S.dublin)

خوا�ض ميكروب ال�ساملونيال:
يف 	• والتكاثر  البقاء  علي  خا�صة  قدرة  ال�صاملونيال  مليكروب 

البيئة امللوثة لفرة طويلة مما ي�صاعد علي انت�صاره وتف�صي 
الإ�صابة باملر�ض.

اأثبتت 	• حيث  املرتفعة  احل���رارة  درج���ات  امليكروب  ي��ق��اوم 
الأبحاث قدرة امليكروب علي البقاء حيًا يف درجة حرارة 60 

درجة مئوية ملدة خم�ض دقائق.
ميكروب ال�صاملونيال قادر علي البقاء يف الدجاج املجمد عند 	•

درجة حرارة 21 مئوية حتت ال�صفر ملدة 13 �صهرا.

امل�صدران 	• هما  بال�صاملونيال  امللوثني  والعلف  ويعترباملاء 
الرئي�صيني للعدوى يف الدواجن.

الأمهات 	• من   )ًVertical( راأ�صيا  ينتقل  اأن  املر�ض  ق��درة 
احلاملة للعدوى اإيل ال�صي�صان عن طريق اإفراز امليكروب 

.)Trans-ovarian transmission( من املبي�ض
ت��ل��وث ق�����ص��ر ال��ب��ي�����ض امل��خ�����ص��ب مب��ي��ك��روب ال�����ص��امل��ون��ي��ال	•

)Egg-shell contamination( يعترب من العوامل الهامة 
لنتقال املر�ض يف املفرخات اإيل ال�صي�صان حديثة الفق�ض 
حيث اأن درجة احلرارة والرطوبة النوعية منا�صبتني لتكاثر 
م�صام  اخراق  وبالتايل  امللوث  البي�ض  ق�صر  علي  امليكروب 

الق�صرة و�صوًل للجنني بوا�صطة احلركة الذاتية للميكروب.
امل�صابة 	• الطيور  نفوق  ال�صاملونيال  ميكروب  ي�صبب  ما  غالبًا 

اأ�صبوعني بعد الفق�ض مبا�صرة علمًا انه نادرًا ما  اأول  خالل 
حتدث وفيات يف الطيور امل�صابة واأعمارها تزيد عن �صهر 

واحد.
اأثبتت الأبحاث العديدة اأن الطيور احلرة والربية والفئران 	•

تلعب دورًا هامًا يف نقل األعدوي من منطقة اإيل اأخري ومن 
مزرعة اإيل اأخري.

ل ميكن مبكان اإهمال دور الإن�صان يف نقل العدوي للدواجن 	•
والعك�ض.

خطورة عدوي ال�ساملونيال علي �سحة الإن�سان:
داخلية 	• �صموم  لتكوين  خا�صة  ق��درة  ال�صاملونيال  مليكروب 

)Endotoxin( والتي يرتبط تكونها ب�صراوة املر�ض.
اأن���ردي���د����ض 	• ال�����ص��امل��ون��ي��ال  اأن م��ي��ك��روب  ب�����ص��ك��ل خ��ا���ض 

معوية  ���ص��م��وم  اإف����راز  ع��ل��ي  ق���درة  ل��ه   (S.enteritidis)
العائل  علي  ���ص��دي��دة  خ��ط��ورة  ذات   )Enterotoxins(
النوع  اأن هذا  الإن�صان حيث وجد  اأو  الدواجن  امل�صاب من 
من ال�صاملونيال غالبًا ما ي�صيب الأطفال باإ�صهال �صديد اإذا 

ما تناولوا طعامًا ملوثًا بامليكروب.
تكون 	• عنه  ينتج  ال�صاملونيال  بعدوي  الدجاج  قطيع  اإ�صابة 

عدد من الطيور الأ�صحاء ظاهريًا واحلاملني للعدوى وذلك 
والذي  بامل�صادات احليوية  الدجاج  انتهاء عالج قطيع  بعد 
اإ�صابة  ت��اري��خ  لها  التي  ال��دواج��ن  م���زارع  فح�ض  ي�صتلزم 
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األعدوي  من  خلوها  من  للتاأكد  دوري��ًا  ال�صاملونيال  مبيكروب 
لأن  ذلك  البيا�ض  الدجاج  قطعان  اخل�صو�ض  وجه  وعلي 
ميكروب  اإف��راز  علي  القدرة  لها  للعدوى  احلاملة  الطيور 
قد  وال��ذي  الإن�صان  ي�صتهلكه  ال��ذي  البي�ض  يف  ال�صاملونيال 

يوؤدي حلدوث حالت الت�صمم الغذائي.
م��زارع 	• علي  الأ���ص��راف  يف  اأ�صا�صي  البيطري  الطبيب  دور 

الداجنة  للرثوة  حماية  املر�صية  امل�صاكل  ملتابعة  الدواجن 
ال��دواج��ن  يتناول  ال���ذي  الإن�����ص��ان  �صحة  علي  واملحافظة 

ومنتجاتها.

حماور ا�سرتاتيجية مكافحة عدوي ال�ساملونيال:
1- ال�صيطرة علي املر�ض داخل قطعان الأمهات والالحم )ما 

يطلق عليه �صيطرة داخل القطيع(.
انتقال  ملنع   )Biosecurity( الأمن احليوي اأ�ص�ض  2- تطبيق 

املر�ض بني قطعان الدواجن.
امل��ف��رخ��ات  داخ���ل  ال�صحية  ال��وق��ائ��ي��ة  الأ���ص�����ض  تطبيق   -3

.)Hatcher sanitation program(
4- ا�صتخدام الأعالف اخلالية من التلوث مبيكروب ال�صاملونيال 

يف تغذية الدواجن.
احل��رة  ال��ربي��ة  الطيور  علي  لل�صيطرة  برنامج  ت�صميم   -5

والفئران داخل املزارع.

الأمهات  قطعان  داخ��ل  املر�ض  علي  ال�سيطرة  اأوًل: 
والالحم:

حال  ي��وم  عمر  لل�صي�صان  البكريولوجي  املعملي  الفح�ض   -1
ال�صاملونيال  عدوي  من  خلوها  من  للتاأكد  امل��زارع  يف  ا�صتالمها 
امليكروب  عن  للك�صف  املعتمدة  القيا�صية  الطرق  با�صتخدام 
امليكروب  ح�صا�صية  اختبار  اإج���راء  ك��ذا  الطيور،  اأن�صجة  يف 
 )Antibiotic sensitivity test( للم�صادات احليوية املختلفة
بالكامل  العدوى  من  للتخل�ض  املثايل  احليوي  امل�صاد  لختيار 

ول�صمان تقلي�ض فر�ض ظهور طيورحاملة للعدوى بالقطيع.
2- الفح�ض ال�صرييولوجي الروتيني الدوري لقطعان الأمهات 
الأنتيجني  وبا�صتخدام  ال��دم  ت��الزن  اختبار  طريق  ع��ن 
امللون)Whole Blood Agglutination Test( للك�صف 
علي الإ�صابة باملر�ض واحتمال وجود طيور حاملة للعدوى 

هذا  اأن  علمًا  الفق�ض،  حديثة  لل�صي�صان  للمر�ض  ناقلة 
يتم  البي�ض حتى  اإنتاج  بداية  اإج��راءه عند  الفح�ض يجب 
التخل�ض من الطيور احلاملة للعدوى )اليجابية( علي اأن 
ي�صتمر اإجراء هذا الفح�ض حتى يتم التخل�ض النهائي من 
الطيور اليجابية احلاملة للعدوى، ول يجب تفريخ البي�ض 
ملنع  وذلك  حال  باأي  امل�صابة  الأمهات  قطعان  من  الناجت 

انت�صار املر�ض يف ال�صي�صان حديثة الفق�ض.
 )Disinfection program( 3- تطبيق برنامج تطهري متكامل
لتطهري حظائر  عالية  كفائة  فيه مطهرات ذات  ت�صتخدم 
الدواجن مبا حتتويه من جتهيزات مثل العالفات وامل�صاقي، 
التخل�ض  قبل  التطهري  يف  البدء  يف  ال�صروع  عدم  ويجب 
النهائي من الفر�صة وجميع املخلفات من الدورة ال�صابقة، 
اأ�صا�صيتان،  خطوتني  من  املثايل  التطهري  برنامج  ويتكون 
جميع  من  للتخل�ض  جيد  منظف  با�صتخدام  الغ�صيل  اأوًل 
بقايا املواد الع�صوية علي الأ�صطح املراد تطهريها حتى ل 
ثانيًا  وقتلها،  للميكروبات  املطهر  و�صول  دون  تكون حائاًل 
ا�صتخدام مطهر ذا طيف وا�صع )يوؤثر علي اأنواع امليكروبات 
املختلفة( وان يكون �صديقًا للبيئة ول ي�صبب تاأكل املعدات 
املعدنية داخل احلظائر وغري �صام للطيور والأهم ل يتاأثر 

بنوعية املياه امل�صتخدمة يف التطهري.
املزرعة  يف  النافقة  الطيور  من  ال�صليم  ال�صحي  التخل�ض   -4
الدفن  اأو  ك��احل��رق  املعتمدة  الو�صائل  اأح��د  با�صتخدام 
املفتوحة  املناطق  يف  امل�صابة  الطيور  اإلقاء  لأن  العميق، 
اجلارحة  والطيور  ال�صالة  احليوانات  ق��دوم  اإيل  ي��وؤدي 
والفئران لفرا�صها وغالبًا ما تقوم تلك احليوانات بنقلها 
اأخري  مزارع  قرب  اأو  اأوكارها  تكون  حيث  اأخري  لأماكن 

والذي بدوره يوؤدي اإيل ن�صر املر�ض.
الدواجن  مزارع  يف  الفئران  ملكافحة  حمكم  برنامج  و�صع   -5
اأ�صا�صي يف  خ�صو�صًا يف مزارع الأمهات ملا تلعبه من دور 
ميكروب  اخل�صو�ض  وجه  وعلي  ال�صاملونيال  ميكروب  نقل 
اأن  ويجب   ،(S.typhimurium) تيفيميورمي  ال�صاملونيال 
الأعالف  وم�صانع  الدواجن  م�صاكن  املكافحة  تلك  ت�صمل 
امل�صائد  با�صتخدام  ب�صكل خا�ض  و�صوامعها،مع الهتمام 
ب�صكل  منها  والتخل�ض  الفئران  علي  القب�ض  يت�صنى  حتى 

�صحي �صليم.
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6- التخل�ض نهائيًا من الفر�صة بعد نهاية كل دورة تربية وب�صكل 
الفر�صة  تدوير  ن��ام  تطبيق  ع��دم  علي  التاأكيد  مع  �صحي 
)Reused litter( الذي تتبعة بع�ض البلدان، ويجب عدم 
اأثناء  تخزين الفر�صة امل�صتخدمة بجوار م�صاكن الدواجن 
بحيث  العراء  تركها يف  مع عدم  التطهري  اأج��راء عمليات 

ت�صل اإليها الفئران واحليوانات ال�صالة.
7- التزام جميع العملني امل�صئولني عن رعاية قطعان الإنتاج يف 
)اأعمار  الربية  عنابر  اإيل  الدخول  بعدم  الأمهات  مزارع 
ما قبل الإنتاج وحتى عمر 100 يوم(، مع تخ�صي�ض بوت 
غطاء  توفري  ويف�صل  عنرب  بكل  خا�ض  عامل  لكل  خا�ض 
والأطباء  ال��زوار  ل�صتخدام  لالأحذية  خا�ض  بال�صتيكي 

البيطريني ال�صت�صاريني اأثناء زيارتهم للمزارع.
املعنية  للجهات  تخول  التي  والقوانني  الت�صريعات  اإ�صدار   -8
من  �صبق  ما  تطبيق  من  للتاأكد  الدواجن  م�صاريع  متابعة 
نقاط علي اأن تتويل تلك اجلهات اإ�ضدار �ضهادات �ضحية 

تفيد �صالمة املنتج وخلوه من امليكروب قبل تداوله.

ثانيًا: منع انتقال املر�ض بني مزارع الدواجن:
مزرعة  وم��ن  لأخ��رى  منطقة  من  احلية  الطيور  نقل  منع   -1
لأخرى، وان كان لزامًا نقل الطيور احلية من مزرعة لأخرى 
ميكروب  من  خلوها  من  التاأكد  متام  بعد  يتم  ذلك  ف��اأن 
ال�صاملونيال عن طريق فح�صها بكريولوجيًا و�صرييولوجيًا 
بوا�صطة املتخ�ص�صني مع الأخذ يف العتبار و�صع الطيور 
تهوية  من  القيا�ضية  ال�ضروط  فيه  تتوافر  �ضحي  معزل  يف 
من  ال�صحي  والتخل�ض  له  منف�صلني  عمال  وتخ�صي�ض 
املخلفات وذلك ملدة اأ�صبوعني قبل ال�صماح ب�صمها لقطعان 

املزرعة ملالحظة اأي اأعرا�ض مر�صية.
2- منع نقل فر�صة م�صاكن الدجاج التي ت�صتخدم كمخ�صبات 
الفر�صة  خا�صة  لأخ��رى  منطقة  من  الزراعية  لالأرا�صي 
ت�صتخدم  األ  املر�صي، علي  التاريخ  باملزارع ذات  اخلا�صة 
القريبة  الزراعية  الأرا�صي  يف  كمخ�صبات  الفر�صة  تلك 
ن�صجها  يتم  حتى  زراعيًا  ومعاملتها  الدواجن  مزارع  من 
حتى  الزراعية  الربة  من  بجزء  طمرها  بوا�صطة  حراريًا 
الأمونيا  مركبات  حتلل  التي  الالهوائية  البكريا  تن�صط 

والتي ينتج عن حتللها تولد حرارة كافية لقتل امليكروب.
3- منع دخول الطيور الربية-كالع�صافري- مل�صاكن الدجاج اأو 
خمازن الأعالف بوا�صطة ن�صب ال�صلك ال�صبك علي جميع 
من  الطيور  تلك  تلعبه  ما  وذلك  والتهوية  النوافذ  فتحات 

دور خطري يف نقل العدوى بني املزارع.
منا�صب  مبطهر  الأع���الف  تنقل  التي  احل��اف��الت  تطهري   -4
اأ�صفل  ر���ض  طريق  ع��ن  وذل��ك  امل��زرع��ة  اإيل  دخولها  قبل 
لتلك  خا�ض  مغط�ض  عمل  مع  واإطاراتها  احلافالت  تلك 
ال�صيارات علي اأن متلئ مبطهر قوي ويراعي فيه اأن يجدد 

ب�صكل يومي.
5- يجب عدم ا�صتخدام اأكيا�ض العلف الفارغة مرة اأخري بعد 
وارد  يكون  قد  الأكيا�ض  تلك  تلوث  اأن  حيث  ا�صتخدامها 
احلدوث والذي بدوره �صوف يلوث الأعالف امل�صنعة بعد 

ذلك.
لتغذية  مزرعة  دواج��ن  جم��ازر  خملفات  ا�صتخدام  ع��دم   -6
من  اأ�صا�صا  تتكون  املخلفات  تلك  اأن  حيث  اأخ��ري  مزرعة 
اأمعاء الدواجن مبا حتتويه من بقايا علف وبكريا معوية 
التاأكيد  يتم  اأن  علي  لل�صاملونيال،  ناقلة  تكون  قد  واأح�صاء 
علي عدم ا�صتخدام تلك املخلفات اإل بعد معاجلتها حراريًا 
لتغذية  امللفات  تلك  لتجهيز  خا�صة  معدات  با�صتخدام 

الدواجن لقتل ما ميكن اأن يكون لوثها من بكريا.

ثالثًا: تطبيق الأ�س�ض ال�سحية يف املفرخات:
من  يكون  اأن  اإل  للتفريخ  بي�ض  اأي  ا�صتخدام  ع��دم  يجب   -1

مزارع ثبت خلوها من عدوي ال�صاملونيال.
بزرق  ملوث  وغري  نظيفًا  املخ�صب  البي�ض  يكون  اأن  يجب   -2
اجلمع  طريق  عن  البي�ض  تلوث  جتنب  وميكن  ال��دج��اج، 
�صاعات  م��دي  وعلي  البي�ض  و�صع  اأع�صا�ض  من  املتكرر 
داخل  الأع�صا�ض  تلك  من  كافيًا  ع��ددًا  توفري  مع  الإ�صاءة 

امل�صكن حتى ل ت�صع الدجاجات بي�صها علي الفر�صة.
اإم����ا  3- ت��ط��ه��ري ���ص��ط��ح ق�������ص���رة ال���ب���ي�������ض ع����ن ط���ري���ق 
ال��ف��ورم��ال��ده��ي��د  ب���غ���از   )Fumigation( ال��ت��ب��خ��ري 
املتاحة  املطهرات  باأحد  ر�صة  اأو   )Formaldehyde(
والتي ت�صتخدم لهذا الغر�ض مثل مركبات رباعي الأمونيا 
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 Quaternay Amonium( باجللوترالدهيد  امل��ق��واة 
مركبات  اأو   )Compounds with Gultraldehyde

.)Iodophores( اليود الن�صط
4- تطبيق برنامج تطهري ماكينات التفريخ بعد التخل�ض من 
جميع خملفات التفريخ وغ�صيل املاكينات واملعدات مبنظف 

منا�صب وماء جاري.
اإيل  ال���واردة  ال�صي�صان  اأقفا�ض  جميع  وتطهري  غ�صيل   -5

املفرخات من املزارع املختلفة.

رابعًا: خلو الأعالف من التلوث مبيكروب ال�ساملونيال:
الأعالف )خا�صة  البكريولوجي ملكونات  املعملي  الفح�ض   -1
تلك التي من ا�صل حيواين( للتاأكد من خلوها من ميكروب 
ال�صاملونيال با�صتخدام اأحد الطرق القيا�صية املعتمدة لهذا 

الغر�ض مع ا�صتبعاد اأي مكون يثبت تلوثه بامليكروب.
التي  والأب��ق��ار  الدواجن  جم��ازر  خملفات  ا�صتخدام  عدم   -2
تلك  فح�ض  ويجب  التلوث  من  للتخل�ض  تعقيمها  يتم  مل 
املخلفات بكريولوجيًا قبل ا�صتخدامها يف تراكيب عالئق 

الدواجن.
3- حتبب الأعالف )Pelleting(، حيث اأن تلك العملية ت�صمل 
معاجلة الأعالف حراريًا قبل كب�صها وحتببها والذي بدوره 

يلعب دورًا موؤثرًا لتخلي�ض العلف من التلوث امليكروبي.
الطيارة مثل  الع�صوية  الأحما�ض  ببع�ض  الأعالف  4- معاجلة 
حم�ض الرببيونيك والفورميك واخلليك واللكتيك حيث اأن 
الأبحاث قد اأثبتت قدرة تلك الأحما�ض علي قتل ميكروب 
ال�صاملونيال يف الأعالف عالوة علي عدم الأ�صرار ب�صحة 
اأو اإنتاج الدواجن التي تتغذي علي الأعالف املعاجلة بتلك 

الأحما�ض.
5- مكافحة الفئران يف �صوامع تخزين الأعالف ومكوناتها.

اخلال�سة:
من  تعترب  ال�صاملونيال  ع��دوي  اأن  ن�صتنتج  اأن  ميكن  �صبق  مما 
اخطر الأمرا�ض التي ت�صيب الدواجن وتوؤثر �صلبيًا علي اإنتاجها 
وهي يف نف�ض الوقت تعترب م�صدر خطري لإ�صابة الإن�صان الذي 
يتناول منتجات تلك الدواجن امل�صابة، وعليه فان ا�صراتيجية 
مكافحة املر�ض يجب اأن تبني علي اأ�صا�ض علمي و�صامل يغطي 

املر�ض يف قطاعات  التخل�ض من  القومي حتى ميكن  امل�صتوي 
الإنتاج املختلفة، واأخريًا يجب اأن يقوم الطبيب البيطري بدور 
فعال لل�صيطرة مر�ض ال�صاملونيال يف احليوان والدواجن حماية 

لإن�صان من الإ�صابة بتلك العدوى اخلطرية.

املراجع:
- Avian Disease Manual. 3rd.Ed., 1989. 
American Association of Avian Pathologists, 
Kendall/Hunt Publishing Company, Dubugue, 
Iowa, USA.
- Diseases of Poultry. 11th. Ed., 2003. Iowa 

State Press, A Blackwell Publishing Company, 
USA.

- WHO: Expert Committee on Salmonellosis 
Control, Geneva, 22-29 September, 1987.

- WHO Technical Report: Serial No 705, 1984.
- WHO: Meeting on prevention and control of 

food borne salmonellosis through the application 
of the Hazard Analysis Critical Control Point 
System. Copenhagen, 29-31 October, 1984.
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يف الآونة الأخرية تزايد الهتمام العاملي 
التي  واملخاطر  البيئة  بق�صايا  والإقليمي 
حتيط بكوكب الأر�ض، والتغريات املناخية 
عن  جنمت  التي  وال�صحية  واجلغرافية 
ممار�صات غالبًا ما حتدث بفعل الإن�صان 
البيئية.  والقوانني  القواعد  اإهماله  اأو 
اأع��داد  ت�صاعفت  الأخ���ر  ال�صعيد  علي 
احل��ي��واين  والإن��ت��اج  ال��دواج��ن  م�صاريع 
الربية  نظام  علي  تعتمد  التي  ال�صخمة 
امل�صاريع  لهذه  اأن  املعروف  ومن  املكثف، 
زرق  اأهمها  من  ثانوية  ون��واجت  خملفات 
الغ�صيل  مياه  املجازر،  الدجاج،خملفات 
املختلفة  والنفايات  النفوق  والتطهري، 
وت�ضكل  الإنتاجي.  الن�ضاط  عن  الناجتة 

هذه املّخلفات والنفايات م�صدرًا للتلوث 
البيئي واإذا مل يح�صن تداولها والتخل�ض 
منها بطريقة �صليمة ينجم عنها تاأثريات 
�صالبة علي البيئة و�صحة الإن�صان،ت�صمل 
ت��ل��وث ال��رب��ة وت��غ��ريه��ا، وت��ل��وث امل��ي��اه 
اجل��وف��ي��ة وال�����ص��ط��ح��ي��ة، وت��ل��وث ال��ه��واء 
ال�صارة  ال��غ��ازات  انبعاث  ع��ن  الناجم 
والغبار،وال�صو�صاء  الكريهة  وال��روائ��ح 

املنبعثة من حظائر الربية ووحدات 
وانت�صار  الأع���الف،  وم�صانع  التجهيز 
لالإن�صان  تنتقل  التي  املختلفة  الأمرا�ض 
ال�صحة  علي  خ��ط��رًا  وت�صكل  واحل��ي��وان 

العامة. 
تنجم  ال��ت��ي  امل�صاكل  م��ن  ال��ع��دي��د  تنتج 

ع���ن الآث�����ار ال�����ص��ل��ب��ي��ة ل��ت��ل��ك امل��خ��ل��ف��ات 
جتميع  م�صاكل  اأهمها  وم��ن  والنفايات، 
وت��خ��زي��ن وم��ع��اجل��ة ال����زرق وامل�����ص��اك��ل 
ال��ن��اجت��ة ع��ن ال��ت�����ص��رب��ات م��ن ب��ح��ريات 
الغ�صيل  مياه  خملفات  املخلفات،  جتميع 
قد  التي  وامل�صاكل  والتطهري،  والتنظيف 
وال��ذب��اب،  وال��غ��ب��ار  ال�صو�صاء  ي�صببها 
وم�صاكل التخل�ض من هذه املخلفات ومن 
اإلى  اإ�صافة  والنفايات،  النافقة  الطيور 
معاجلة خملفات املجازر الآلية وم�صانع 

التجهيز. 
واللوائح  التعاميم  م��ن  العديد  هنالك 
بهذا  يتعلق  فيما  ال�����ص��ادرة  احلكومية 
ال���وزارة  وك��ي��ل  تعميم  ومنها  امل��و���ص��وع 

يعترب التخل�ض ال�صليم من خملفات من�صاآت �صناعة الدواجن، اإ�صافة اإلى ح�صن 
تهيئة وتطهري احلظائر هما الركيزتان الأ�صا�صيتان لأي جناح يف جمال الدواجن 
لإنتاج  بل  فح�صب،  جم��زى  عائد  ذات  اقت�صادية  قطعان  باإنتاج  للمربى،  لي�ض 
البعد  اإلى  اإ�صافة  الطيور  اأمرا�ض  تف�صى  من  للحد  الأمرا�ض  من  خالية  �صاللت 
البيئي بامل�صاهمة يف اإ�صحاح البيئة، والذي بدوره ينعك�ض على ال�صحة العامة يف 

ال�صيطرة على الأمرا�ض املتناقلة بني الإن�صان والطيور. 

التأثيرات البيئية لمشاريع الدواجن
و التحكم في الروائح المنبعثة

من منشآت الثروة الحيوانية

اأعداد: د. عماد جعفر �سامل 
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ل�صوؤون الزراعة رقم 83921 وتاريخ 1421/12/3ه� املبنى على 
تن�ض  التي  1421/9/8ه���  وتاريخ   11294 رقم  ال�صامي  الأمر 
على: -)اإلزام مزارع الدواجن بالتخل�ض ال�صليم من الدواجن 
الزراعة  وزارت���ي  بني  والتن�صيق  املخلفات  ومعاجلة  النافقة 

وال�صوؤون البلدية والقروية فيما يخ�ض ذلك(. 
من اأهم نواجت �صناعة الدواجن هي ف�صالت الدجاج املعروفة 
بزرق الدجاج، وهي ذات اأهمية كربي يف اإنتاج ال�صماد الع�صوي 

د للزراعة الع�صوية املنت�صرة يف هذه الأيام.  املع�صّ

تقليل الآثار ال�سلبية للزرق:

ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف الرتبية:
ا�صتخدام نظام البطاريات املّجهزة لنقل الزرق علي �صري . 1

متحرك ونقله خارج مبني احلظرية، وت�صهم هذه الطريقة 
يف تقليل حمتوى الزرق من الرطوبة. 

اإلى . 2 الأمطار  مياه  ت�صرب  ملنع  للحظرية  اجّليد  الت�صميم 
اأنظمة  ا�صتخدام  اإل��ى  اإ�صافة  التهوية،  وحت�صني  الداخل 
يف  الرطوبة  ن�صبة  لتقليل  وذل��ك  وال�صرب  للتربيد  جّيدة 

الزرق ومنع التحلل وانبعاث الأمونيا. 

نوعية وطريقة خلط الأعالف:
ا�صتعمال عالئق متوازنة. 1. 
اله�صم 2.  معدلت  لتح�صني  والإ�صافات  املركبات  ا�صتخدام 

والمت�صا�ض لتقليل ن�صبة املواد والعنا�صر التي تخرج يف 
زرق الطيور. 

معاجلة الزرق:
ت�صرب 1.  من  تقّلل  ال���زرق:  اإل��ى  الأملونيوم  �صلفات  اإ�صافة 

اجلوفية  امل��ي��اه  اإل���ى  وال��ن��ي��روج��ني  امل��ع��دن��ي��ة  العنا�صر 
وال�صطحية ويحد من ت�صاعد الأمونيا. 

 .2 . E. M. ا�صتعمال مادة
اأماكن تخزين الزرق:3. 
اأو ذات امل�صتوى املاء 4.  جتنب الأماكن ذات الربة ال�صحلة 

من  عالية  ن�صبة  علي  حتتوي  التي  اأو  املرتفع،  الأر���ص��ي 
احل�صى والرمل وبعيدا عن م�صادر املياه وعن جتمع مياه 

الأمطار. 

يجب اأن يكون املوقع بعيدًا عن اجتاه هبوب الرياح ال�صائدة 5. 
واملباين  والأدوات  الأع���الف  تخزين  اأم��اك��ن  عن  وبعيدا 
والغازات  الروائح  اآث��ار  من  للتقليل  والإداري���ة،  ال�صكنية 

والذباب والقوار�ض. 
نقل ال�صماد بعناية خا�صة للحيلولة دون تناثره اأو تطايره 6. 

مع الرياح، وجتنب مروره بقرب م�صروعات الدواجن. 

ال�ستفادة من زرق الدواجن:

1- ت�سميد الأرا�سي الزراعية 
عن  الناجتة  واملخلفات  النفايات  من  ال�صتفادة  اأمكن   
ك�صماد   )recycling( ت��دوي��ره��ا  طريق  ع��ن  ال��دواج��ن 
ع�صوي يف الأرا�صي الزراعية، وخا�صة يف الأرا�صي الرملية 
التي حتتاج اإلى كميات كبرية ل�صت�صالحها، وهذا ال�صماد 
الطبيعية،الكيميائية  ال��رب��ة  خ��وا���ض  يح�ّصن  الع�صوي 
واحليوية وميدها بالدبال. هذا ال�صماد يعترب �صمادًا طويل 
بالعنا�صر  الربة  ميد  لذلك  النطالق  بطيء  فهو  املفعول 
من  النوع  هذا  اأن  املعروف  ومن  طويلة.  لفرات  الغذائية 
ال�صماد ي�صاعد علي الري اجليد للربة ويزيد من قابليتها 
لالحتفاظ مبياه الري اإ�صافة اإلى تثبيتها ومقاومة التعرية 
اأن�صئت  التي  امل�صانع  من  العديد  وهناك  والجن���راف. 
الدرا�صات  اأثبتت  املخلفات  ه��ذه  م��ن  ل��الإف��ادة  باململكة 
والتجارب جودتها وخلوها من امللوثات املر�صية. وي�صتفاد 

منه كذلك يف اإنبات فطر امل�صروم. 

2- اإنتاج الطاقة:
من  امليثان  غ��از  وه��و   )Biogas(احليوي الغاز  اإن��ت��اج  ميكن 
تخمري الزرق وهذا الغاز اإ�صافة اآيل التخل�ض ال�صليم من 
من  وكهربائية  حرارية  بطاقة  ميدنا  فهو  املخلفات  هذه 

املمكن اأن ي�صتفاد منها يف امل�صانع واملنازل. 

3- ا�ستخدام الزرق يف التغذية:
حاليًا ي�صتفاد منه يف تغذية الأ�صماك. 

مياه ال�سرف ال�سحي
ميكن  الدواجن  من�صاآت  من  الناجتة  ال�صحي  ال�صرف  مياه 
الأجزاء  ف�صل  بعد  وغريها،  الري  لأغرا�ض  ا�صتعمالها  اإعادة 
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ال�صركات  من  العديد  وهنالك  ب��الأوزون،  ومعاجلتها  ال�صلبة 
العاملية التي تعمل يف هذا املجال. 

الأمن احليوي:
البلد  وداخ��ل  بل  عامليا  احليوي  الأم��ن  نظريات  لتعدد  ن�صبة 
�صناعة  يف  الهامة  العملية  ه��ذه  ال���دول  تتولى  يجب  ال��واح��د 
عمليات  ب��اإج��راء  تخت�ض  موؤ�ص�صة  باإن�صاء  وذل��ك  ال��دواج��ن 
التنظيف والتعقيم يف من�صاآت الدواجن املختلفة بطريقة علمية 
وعملية واقت�صادية باأحدث التقنيات، وا�صتعمال املواد الفّعالة 
امل�صموح بها �صحيا،واإجراء اختبارات ح�صا�صية ملعرفة ح�صا�صية 
ب�صورة  املطهرات  وا�صتبدال  املطهرات  جتاه  معني  ميكروب 
واملقاومة  املطورة  العرات  انت�صار  من  خوفا  منتظمة  دوري��ة 

للمطهرات. واأهمية هذه اخلطوة تكمن يف النقاط التالية:
امل�صاهمة يف اإ�صحاح البيئة. . 1
امل�صاهمة يف ال�صيطرة على الأمرا�ض ال�صارية وامل�صتوطنة. . 2
م�صاعدة املربني يف اإنتاج قطعان خالية من الأمرا�ض. . 3
والأخطاء . 4 التبخري  حرائق  عن  الناجتة  اخل�صائر  تفادى 

البيطري  ب�صقيه  الوقائي  والطب  للمربى  بالن�صبة  الفنية 
والب�صرى على حد �صواء. 

الأمرا�ض . 5 ومكافحة  العامة  ال�صحة  برامج  يف  امل�صاهمة 
املتناقلة. 

ال�صادرة . 6 احلكومية  اجلهات  وتوجيهات  �صيا�صات  تطبيق 
بهذا ال�صاأن. 

املخاطر  وتقليل  الأعمال  زيادة جودة  الأ�صا�صية هي  الأهداف 
البيئية من خالل ممار�صة الإدارة اجليدة لهذه امل�صاريع. 

املكونات الرئي�سة يف نظام الإدارة البيئي:
املراقبة وعمل التقارير. . 1
حفظ ال�صجالت. . 2
تدريب امل�صتخدمني. . 3
تلقي ال�صكاوي وال�صتجابة لها. . 4
التجاوب مع احلوادث والطوارئ. . 5

اختيار موقع امل�سروع 
بعيدة  العمليات  من  التاأكد  يجب  امل�صروع  موقع  اختيار  عند 
املدى والتاأثريات البيئية املحتملة، وو�صع العتبار ل�صتعمالت 
الأرا�صي املجاورة والقريبة بالتعاون مع اجلهات املخت�صة علي 
اأن تكون هنالك م�صافات مدرو�صة بني امل�صروع واأماكن ال�صكن 
اأو  املزرعة  حول  حرم  اأو  م�صافة  هنالك  يكون  حتى  الب�صرية، 



41
العدد 1

املن�صاأة )Buffer Zones(. اأما امل�صافة بني م�صروع واأخر فهو 
حمكوم بالتعميم رقم 88281 وتاريخ 1421/12/30ه� القا�صي 
األ تقل امل�صافة بني م�صروع دواجن لحم واآخر مماثل عن 3كم، 
الالحم  وبني  كم   5 بيا�ض  واآخ��ر  بيا�ض  دواج��ن  م�صروع  وبني 
والبيا�ض 5 كم. وكذلك يجب الهتمام بامل�صافات البينية بني 

احلظائر وترتيب اأعمار الطيور داخل املزرعة الواحدة. 

التخل�ض من الطيور النافقة
ت�صكل الطيور النافقة اأحد م�صادر التلوث البيئي اإذا مل يح�صن 

تداولها والتخل�ض منها بطريقة �صليمة. 

طرق التخل�ض من الطيور النافقة:

طريقة الدفن:
قد توؤدي اإلى تلوث الربة واملياه وت�صتخدم يف املزارع ال�صغرية، 
تقل  ل  م�صافة  املياه  الآب��ار  بعيدة عن  تكون احلفرة  اأن  ويجب 
وبعمق منا�صب حتى  املياه  عن 300 مر و40 مر من جماري 
عن  بعدها  اإل��ى  اإ�صافة  ال�صالة  احليوانات  بوا�صطة  تنب�ض  ل 
الوحدات الإنتاجية للم�صروع. تكفي حفرة بطول 2 مر وعر�ض 

1. 5 مر وعمق 2 مر لكل 15000 طائر. 

طريقة احلرق:
 ل ت�صبب تلوث الربة واملياه،ويجب التاأكد من احلرق الكامل 
ونقل الرماد الناجت اإلى اأماكن خا�صة. يجب تركيب مر�صحات 
للتحكم يف الروائح الناجتة عن احلرق وي�ضرتط بناء املحارق 
للرياح  معاك�ض  املزرعة ويف اجتاه  باقي وحدات  يف معزل عن 

ال�صائدة يف املنطقة. 

التخمري:
��م��م خ�����ص��ي�����ص��ًا ل��ه��ذا  ت��خ��م��ر ج��ث��ث ال��ط��ي��ور يف م��ب��ن��ي م�����صّ
للحماية  و�صقف  اأ�صمنتية  واأر�صية  مر   5  .2 الغر�ض،بارتفاع 
ترتفع  يومًا   30 التخمري  عملية  وت�صتغرق  الأم��ط��ار،  مياه  من 
خاللها درجة احلرارة من 57-66م وهي كافية لقتل احل�صرات 

والكائنات املمر�صة. وي�صتفاد من النواجت يف ت�صميد الربة. 

طريقة الطبخ: 
الذبح  ن���واجت  م��ن  للتخل�ض  ال��ك��ب��رية  امل�����ص��روع��ات  يف  وت��ك��ون 

والتجهيز ويعاب عليه الروائح الكريهة املنبعثة. 

ال�صي�صان عمر يوم الغري �صاحلة للربية )30% يف اجلدات 	•
ت�صتبعد  ال��الح��م  اأم��ه��ات  ويف  البيا�ض  اأم��ه��ات  يف  و%50 

اماب�صبب �صغر احلجم اأو للعيوب اخللقية(
اآكلة 	• واحل��ي��وان��ات  للطيور  ك��غ��ذاء  وال���ص��ت��خ��دام  التجميد 

اللحوم)يف امل�صروعات الكبرية(. 
معاجلتها يف وحدة التخل�ض من املخلفات ) امل�صاريع التي 	•

بها م�صالخ وم�صانع جتهيز الطيور(. 

احلرق يف حمرقة الطيور النافقة. 

:)Spent Hen( الدجاج القاطع
اإنتاج اللحوم امل�صّنعة: نقانق، مفروم وبريقر. 1. 
احلرق. 2. 

ذبح  وح��دة  لإن�صاء  املنطقة  يف  امل�صاريع  بني  التن�صيق  يجب   
وت�صنيع م�صركة. 

التخل�ض من خملفات التجهيز والتنظيف والتطهري:

خملفات امل�سالخ:

املخلفات ال�سائلة:
وهي نتاج عمليات الذبح والتجهيز ا�صافة ايل املياه الناجتة عن 

عمليات التطهري والتنظيف املختلفة وتعالج بالطرق الآتية:
1 . .)Recycling( اإعادة ال�صتعمال
2 . .)Offal Meal( م�صحوق الف�صالت

مياه التنظيف والتطهري:
�صبكة ال�صرف ال�صحي: بعد التخل�ض من الأجزاء ال�صلبة. . 1
ف�صل . 2 بعد   :)BOCS اأو   WWT( امل��ي��اه  معاجلة  وح��دة 

الأجزاء ال�صلبة ل�صتعماله يف اأغرا�ض اأخرى 

الآثار ال�سلبية ملخلفات ونفايات م�سروعات الدواجن
 تعتمد درجة تاأثري م�صروعات الدواجن يف �صالمة وتلوث البيئة، 

علي العوامل التالية:
حجم امل�صروع وطاقته الإنتاجية. . 1
نوع الإنتاج. . 2
نظام الربية املّتبع. . 3
نوعية وكفاءة التجهيزات. . 4
كفاءة العاملني بامل�صروع. . 5
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نوع واجتاه الرياح ال�صائدة. . 6
كيفية وكفاءة عملية التخل�ض من املخلفات. . 7
مدى اللتزام بالقوانني والأنظمة. . 8

التاأثريات البيئية:
ظاهرة الأمطار احلم�صية. . 1
تلوث املياه ال�صطحية واجلوفية. . 2
تلوث الربة وتغري �صفاتها وحمتوياتها. . 3
بقايا امل�صادات احليوية. . 4
تلوث الهواء. 5

ال�سيطرة علي الروائح املنبعثة من من�ساآت الدواجن 
معظم �صكاوى املجاورين للمزارع ومن�صاآت الدواجن واحليوانات 
تنبعث من  التي  والغازات  املزعجة  الروائح  تاأتي من  الأخرى، 
خانقة  اأو  مهّيجة  غازات  اإلى  الغازات  وت�صنف  الأماكن.  هذه 
ال�صماد  اأنظمة  ل�صتعمال  الجتاه  ال�صكاوى يف ظل  وتزيد هذه 
اأماكن  من  والغازات  الروائح  تنبعث  للم�صكلة.  كحل  ال�صائل 
خالل  من  التجهيز  ووحدات  واملخلفات  والروث  الزرق  جتميع 
املراوح الطاردة واأنظمة التهوية، ويتاأثر معدل �صريانها ب�صرعة 
الهواء والرياح املحيطة مب�صدر خروج هذه الروائح والغازات. 

الغازات 
تتواجد يف �صوامع تخزين الأعالف الطازجة و�صوامع الغالل 

واأماكن تخزين الزرق ويف احلظائر ومن اأهمها:

غاز الأمونيا:
 غاز مهّيج، عدمي اللون، ذو رائحة حادة وينتج عن حتلل الزرق 
الطرد  م��راوح  بوا�صطة  احلظائر  خارج  طرده  يتم  والفر�صة. 

واأنظمة التهوية تفاديًا لآثاره ال�صارة. 

احلد من كميات الأمونيا:
التغذية: تقدمي عالئق متوازنة الربوتني والأحما�ض الأمينية 	•

ح�صب عمر الطائر واإنتاجه. 
الرعاية: التحكم يف ن�صبة رطوبة الفر�صة ومعدلت التهوية. 	•
و	• الأملونيوم  واحليوية:�صلفات  الكيميائية  امل��واد  ا�صتخدام 

 .EM

غاز كربيتيد الهيدروجني:
عن  ينتج  الرائحة  كريه  خانق،  غاز  وهو  الغازات  اأخطر  من 
الفر�صة،  ال���زرق،  مثل  الع�صوية  للمواد  ال��اله��وائ��ي  التحلل 
البي�ض املك�صور ويتم �صحبه  النافقة، وعند حتلل  الدم،اجلثث 
انبعاث  ويكون  الطاردة.  املراوح  بوا�صطة  احلظائر  خارج  اإلى 
ودرجات  �صاكنة  املخلفات  تكون  عندما  ن�صبيا  منخف�صا  الغاز 

احلرارة املحيطة منخف�صة. 
غاز ثاين اأك�صيد الكربون:ينتج عن عمليات التنف�ض. . 1
غاز ثاين اأك�صيد النيروجني: غاز خانق ينتج عن التفاعالت . 2

الكيميائية الناجتة عن تخمر الأع�صاب والنباتات. 
وهو . 3 الالهوائية  الها�صمات  من  املنتج  الوقود  امليثان:  غاز 

وجود  عدم  ح��الت  يف  اإل  م�صاكل  يف  يت�صبب  ول  �صام  غري 
التهوية اجلّيدة. 

تفادي خماطر الغازات 
ا�صتخدام اأجهزة قيا�ض تركيزات الغازات. . 1
حت�صني تهوية احلظائر. . 2
بعد عمليات خلط . 3 اأو مبا�صرة  اأثناء  تفادي دخول احلظائر 

الزرق. 
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قبل . 4 م��ن  واملخلفات  ال���زرق  تخزين  نظم  علي  الإ���ص��راف 
اأ�صخا�ض مدربني. 

تفادي التدخني يف احلظائر وقرب اأماكن تخزين الزرق. . 5
توفري تهوية ق�صوى عند غ�صيل وتنظيف الأر�صيات. . 6
الت�صال بالدفاع املدين يف احلالت التي ت�صتدعي ذلك. . 7
من . 8 عالية  مل�صتويات  التعر�ض  حالت  يف  الطبيب  ا�صت�صارة 

اأك�صيد  ث��اين  اأو  الهيدروجني  كربيتيد  الأمونيا،  تركيزات 
الكربون. 

الروائح
للمواد  الالهوائي  التحلل  اأث��ن��اء  تنتج  ط��ّي��ارة  مركبات  وه��ي 

الع�صوية، وي�صعب التخل�ض منها متامًا. 

م�سادر الروائح:
الروائح املنبعثة من الروث اأو الزرق تنتج من جمموعة وا�صعة 
من  للرائحة.  املنتجة  املركبات  م��ن  ال168  تتعدى  النطاق 
اأهمها كربيتيد الهيدروجني الذي يعطي رائحة البي�ض الفا�صد 

والأمونيا ذات الرائحة احلادة النفاذة. 
وقت  �صوي  �صيئًا  تكلف  ل  الروائح  يف  التحكم  تقنيات  معظم 

امل�صغل. 

 وهي ت�صمل:
التدابري الإدارية اجلّيدة. . 1
اإدارة جيدة للتحكم يف ال�صماد. . 2
با�صتعمال . 3 بعناية  ال�صماد  املزارع وخمازن  ملواقع  التخطيط 

 Minimum Distance( الأدن���ى  امل�صافة  ف�صل  �صيغ 
 .)Separation MDS 

التوا�صل وح�صن التفاو�ض مع اجلريان. . 4
ال�صالفة الذكر يف وقف النزاعات حول  اإذا ف�صلت الإجراءات 
التكنولوجيا  علي  تعتمد  اأخري  طرق  اإلى  نلجاأ  املزرعة  روائح 

بالرغم من اأنها مكلفة بع�ض ال�صيء وهي:
اإيقاف اإنتاج الروائح. . 1
حترير ونقل الروائح. . 2
معاجلة الروائح. . 3

الالهوائي  التعفن  بوا�صطة  نع  ت�صّ الكريهة  ال��روائ��ح  معظم 
والأع���الف.  العليقة  ال�صماد،  مثل  الرطبة  الع�صوية  للمواد 
انتاج  الالهوائي وتزيد  التعفن  تّعزز  الدافئة  درجات احلرارة 

الروائح الكريهة. 
تنتج هذه الروائح نتيجة لعمليات غري ناجحة داخل املن�صاأة مثل 
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النافق  من  التخل�ض  و�صوؤ  الأع��الف  تخزين  ال�صماد،  معاجلة 
واملواد الع�صوية الأخرى. 

تقا�ض �صدة الرائحة ح�صب النوع )املقارنة مع رائحة معروفة مثل 
الكايف لتخفيف  النقي  الهواء  القوة )مقدار  الفا�صد(،  البي�ض 
وتكرار  م�صمومة(  تكون  بحيث  م�صتوى  اأقل  اإيل  الرائحة  هواء 

احلدوث )تردد وطول الزمن الذي ت�صتمر فيه الرائحة(. 

انت�سار الرائحة: 
الروائح اإما اأن تنت�صر من خالل الهواء كغاز اأو متت�ض وتنتقل 
بوا�صطة جزيئات الغبار وتزداد يف الأيام الرطبة قليلة الرياح. 
العوامل الرئي�صية التي توؤثر يف تقبل الرائحة هي التكرار،مدة 
البقاء،درجة التعفن واحل�صا�صية لهذه الروائح وهي تختلف من 

�صخ�ض لآخر. 

الطرق العملية للم�ساعدة علي تقليل �سكاوى الرائحة

منع انبعاث الرائحة من خالل التدبري الإداري:
ومراعاة . 1 الكافية  العذل  وم�صافة  املنا�صب  املوقع  اختيار 

اجتاه الريح ال�صائدة يف املنطقة. 
نظافة العليقة، العلف وال�صماد املتناثر لأن الكميات القليلة . 2

مبرور الزمن من املمكن اأن ت�صري جبال من القمامة. 
با�صتعمال . 3 واليوريا  النيروجينية  املركبات  كمية  تقليل 

اخللطات العلفية املنا�صبة. 
)مثل . 4 الف�صالت  لتخزين  ال��الزم��ة  الإر����ص���ادات  ات��ب��اع 

التغطية(. 
غ�صيل املعدات امللوثة بال�صماد مبا�صرة بعد ا�صتعمالها. . 5
املحافظة علي نظافة احلظائر وجفافها من ال�صوائل. . 6
التهوية . 7 لأجهزة  منا�صبة  )فالتر(  مر�ّصحات  ا�صتخدام 

وتنظيفها دوريًا. 
�صيور . 8 با�صتعمال  الرطوبة  من  ال��زرق  م�صتوى  تخفي�ض 

جتميع ونقل مزودة بنظام للتجفيف. 
تن�ض . 9 كما  �صحيحة  وبطريقة  ف��ورًا  النافق  من  التخل�ض 

عليه النظم والقوانني. 
التقليل من م�صتويات الغبار. . 10
حفظ املواد الع�صوية مثل العلف والفر�صة جافة ) يتوقف . 11

التعفن الالهوائي اإذا كان م�صتوى الرطوبة اأقل من %40(. 

اأكوام . 12 عن  بعيدًا  النظيف  املاء  وحفظ  املياه  ركود  تفادي 
ال�صماد. 

مراقبة ت�صربات اإمدادات مياه ال�صرب با�صتمرار. . 13
التاأكد من فعالية نظام التهوية. . 14

منع انطالق وانتقال الرائحة:
كل  لذلك  املزرعة،  يف  متامًا  الرائحة  انبعاث  وقف  ميكن  ل   
لتقليل  املزرعة  داخ��ل  تنح�صر  الرائحة  جلعل  تبذل  اجلهود 
)اأقل  ال�صلب  ال�صماد  من  املنبعثة  الروائح  اجل��ريان.  �صكاوي 
الرطوبة  لكن  �صكاوى.  ع��ادًة  ت�صبب  ل  رطوبة(  م���ن%80-75 
اأن ت�صبب روائح لأنها تخلق  ال�صماد ال�صلب ميكن  الزائدة يف 

اأجواًء مالئمة للتخمر الالهوائي. 
الإجراءات الواجب اتباعها ملنع البلل:

اأبعد املاء النظيف بعيدًا عن خمازن ال�صماد. . 1
قّلل من ان�صكاب املاء من املواعني. . 2
اأح�صل علي �صمادًا جافًا با�صتعمال الفر�صة لتمت�ض املاء. . 3
اأ�صقف خمزن ال�صماد ال�صلب لتتفادى املطر. . 4

 :)Liquid Manure( ال�سماد ال�سائل
بالن�صبة ملخازن ال�صماد ال�صائل كثافة الروائح املنبعثة تتنا�صب 
طرديًا مع م�صاحة ال�صطح.ً  خمزن ال�صماد املغطى ل ينتج يف 

الغالب روائح كريهة. 
اأن �صهريج الأ�صمنت الدائري بنف�ض الطاقة التخزينية ملخزن 
لن  الأر�صي  املخزن  من  اأقل  روائ��ح  ينتج  اأر�صي  �صائل  �صماد 
م�صاحة �صطحه اأقل من الأخري. مثال لذلك اإذا كانت حظرية 
حتتاج اآيل خمزن �صماد بطاقة تخزينية 1،071 م3. �صتحتاج 
احلظرية اآيل خمزن اأ�صمنتي دائري عمقه 3. 7 م وقطر21 م 
ت�صميم  املقابل  يف  م2.   350 العلوي  �صطحه  م�صاحة  و�صيكون 
اأر�صي مثلثي بنف�ض الطاقة ال�صتيعابية بن�صبة 2. 1:5  خمزن 
42م  وط��ول  4م   .24 عر�ض  م،   7  .3 بعمق  داخلية  انحدارات 
�صوف تكون م�صاحة �صطحه العلوي 1025 م2 وهي تقريبًا ثالثة 

اأمثال م�صاحة ال�صطح ملخزن الأ�صمنت الدائري. 
تكوين ق�صرة )Crust( يًقلل م�صاحة ال�صطح املك�صوفة لل�صائل 
وي�صاعد يف تخفي�ض الروائح كما هو مبنّي بال�صورة 2، وذلك 
نافذ  غطاء  اأو  ق�صرة  خ��الل  مي��ر  عندما  الرائحة  ه��واء  لأن 
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داخل  الرطبة  الهوائية  البيئة  فان   ،)Permeable Cover(
الق�صرة ت�صاعد يف تك�صري الروائح. 

تخف�ض  الق�صرة  تكوين  حتاكي  التي  العائمة  النافذة  الأغطية 
الروائح بفعالية، ويوجد منها نوعان طبيعية و�صناعية. 

الأغطية الطبيعية تتكون من الق�صب املقّطع املنفوخ اأو طحالب 
اخلث )Peatmoss(، وال�صناعية ت�صنع من الن�صيج الأر�صي 
)Geotextiles(. ملء خمازن ال�صماد ال�صائل من القاع يقّلل 

اخل�ض ويحفظ الق�صرة للم�صاعدة يف تقليل الروائح. 

:)Biofilters( املر�سحات احليوية
الهواء  ال�صماد.  خمزن  علي  العائم  الغطاء  مبداأ  بنف�ض  تعمل 
الغبار وي�صغط حتت املر�صح.  املنبعث من احلظرية ينقى من 
ث��م ي��دف��ع ال��ه��واء خ���الل ���ص��ن��دوق ي��ح��ت��وي ع����ادًة ع��ل��ي و�صط 
اأو ال�صماد الع�صوي  مر�ّصح من رقائق اخل�صب، طحالب اخلث 
بن�صبة %80-60.  الرائحة  اآيل تخفي�ض  ويوؤدي   )Compost(
لأنه  منتظمة  ب�صورة  باملاء  املر�صح  الو�صط  ير�ض  اأن  يجب 
يجف ب�صبب مرور تيار الهواء به، ويحتاج اإلى التغيري كل 5-2 
�صنوات. بقدر فعالية املر�صحات احليوية يف التحكم يف الرائحة 

اإل اأنه يعاب عليه ارتفاع ثمنه و�صعوبة ت�صغيله. 

حواجز الريح:
الأ�صجار وحواجز الريح الأخرى حول خمازن ال�صماد، ت�صاعد 
وبالتايل  الريح  بفعل  العلوي  ال�صطحي  اخل�ض  تخفي�ض  يف 
اإلى  الروائح  انتقال  تقليل  يف  ي�صاهم  وهذا  الرائحة،  تخّف�ض 

اجلريان. 

حالة احلظرية:
قلت  ال�صلبة،كلما  امل��واد  قلت  كلما  ال�صائل  لل�صماد  بالن�صبة 
يقلل  املتناثر  الطعام  تقليل  اأن  هنا  ونكرر  املنبعثة.  الروائح 
املحتوي ال�صلب لل�صماد. اأن ف�صل ال�صماد ال�صلب عن ال�صائل 

ميكن اأن يكون فعاًل جدًا يف تخفي�ض الروائح. 
ويزيد  الروائح  يقلل  احلظائر  يف  ال�صيلكا  اأ�صمنت  ا�صتعمال 
وي�ّصهل  البكترييا  يقاوم  انه  اآيل  اإ�صافة  اخلر�صانة،  عمر  من 

نظافتها. 
خمزن  اآيل  الأق��ل  علي  اأ�صبوعيا  ال�صماد  بنقل  يو�صي  اأي�صًا 
للتخزين الطويل الأمد وهذا لي�ض عمليا يف حالة تربية الالحم 

يف اململكة. 

معاجلة الروائح:
اإذا ف�صلت الطرق �صالفة الذكر، يلجاأ املربي اآيل طرق معاجلة 
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الروائح، حيث اأن ال�صماد واملواد الع�صوية الأخرى من املمكن 
اأن تعالج اإحيائيا اأو كيميائيا لتخفي�ض حدة الروائح. 

 )Aerobic( الهوائية  الأنظمة  الإحيائية  املعاجلة  ت�صمل 
الالهوائية  والأن��ظ��م��ة   )Aeration( ب��ال��ه��واء  الت�صبع  مثل 
الطرق  وم��ن  الالهوائية.  الها�صمات  مثل   )Anaerobic(
حتجب  اأو  تخف�ض  اأو  تغري،  التي  الإ�صافات  ا�صتعمال  الأخ��رى 

الروائح املزعجة اأما حيويًا اأو كيميائيًا. 
ال�صماد  خ��زان  ال��ه��واءاآيل  يجلب  ب��ال��ه��واء،  الت�صبع  حالة  يف 
ال�صائل باخل�ض امليكانيكي اأو حتت ال�صغط بوا�صطة ال�صواغط 
اأقل  اأو النفخ. يكون ال�صماد املحطم الناجت   )Compressor(
الطاقة  من  كبريًا  ق��درًا  ت�صتهلك  العملية  اأن  اإل  بكثري  رائحة 

الكهربائية. 
الطبيعي  الإحيائي  التخمر  عملية  ي�صرع  الالهوائي  اله�صم 
اإحيائيا.  وم�صتقر  الرائحة  قليل  و�صماد  احليوي  الغاز  لينتج 
والغاز الناجت ي�صتفاد منه يف ا�صتعمالت عديدة كما ذكرنا اآنفًا. 

 الإ�سافات:
تغري  اأو  معادلة  اإخفاء،  علي  تعمل  بالروائح  التحكم  اإ�صافات 
حيويًا اأو كيميائيًا الروائح اأو اإنتاج الروائح. يجب اتباع تعليمات 
اإخفاء  فعالية  وم��دة  الأ���ص��ع��ار  وم��راع��اة  امل�صنعة  ال�صركات 

الرائحة. 
املواد الكيماوية املغطية للرائحة.  اأ- 

لرائحة  ال�صم  تعطل  وهي  امل�صادة  الكيماوية  امل��واد  ب- 
معينة. 

مع  تتفاعل  وه��ي  للروائح  املا�صة  الكيماوية  امل���واد  ج- 
الروائح لتغيري املركبات التي ت�صببها. 

مثل  البكتريية  اأو  الأن��زمي��ي��ة  البيولوجية  د- امل��رك��ب��ات 
كائنات  علي  حتتوي  ع�صوية  م��ادة  األ EMوهي  م��ادة 
دقيقة، تعمل علي تك�صري الأمونيا وبالتايل متنع تاأك�صد 
املخلفات وتوقف انبعاث الروائح الكريهة، وهذه املادة 

متوفرة الآن بال�صوق ال�صعودي. 
الرماد املتطاير )Fly Ash( اخترب كعامل مثّبت ومانع لتكوين 
ال�صماد،  اإل��ى  ي�صاف  وعندما  بالكال�صيوم  غني  الروائح،فهو 
الن�ضاط  كل  يتوقف  وعندها  اإلى 12  الهيدروجيني  الأ�ض  يرفع 

امليكروبي. ي�صتعمل الرماد بواقع 250 كجم لكل م3 من ال�صماد. 
الأ�ض  اأي�صًا  يرفع  الذي  احليي،  اجلري  ا�صتعمال  اأي�صًا  ميكن 

الهيدروجيني لل�صماد لتخفي�ض الروائح. 
الغبار

عبارة عن خليط من الذرات املتناثرة يف الهواء بع�صها ع�صوي 
والأخر غري ع�صوي. وتتاأثر ن�صبة الغبار بعمر الطائر وحركته 
ودرج��ة  والتهوية  الرطوبة  ون�صبة  الفر�صة  وج���ودة  ون�صاطه 
الربية  حالة  )ت��زداد يف  الربية  ونوع  الطيور  وعدد  احل��رارة 
والروائح  الغازات  حمل  علي  الغبار  وج��ود  ويوؤثر  الأر�صية(. 
ال�صحية  امل�صاكل  من  العديد  ويحدث  امليكروبات،  وانت�صار 
املناعة،  نق�ض  التنف�صية،  ال�صابات  مثل  واحليوان  لالإن�صان 
بالإجهاد  وال�صعور  العيون  اأمرا�ض  احل�صا�صية،  النمو،  نق�ض 

العام. 

التحكم يف تكون وانت�سار الغبار:
اإزالة الزرق والف�صالت ب�صورة منتظمة. . 1
يف . 2 وامل��م��رات  لل�صاحات  الكيميائية  وامل���واد  باملياه  ال��ر���ض 

امل�صروع. 
ا�صتخدام املر�صحات. . 3
تعبيد الطرق داخل امل�صروع. . 4
زراعة الأ�صجار كم�صدات رياح. . 5
التقليل من حركة ال�صيارات والآليات داخل امل�صروع. . 6

القوار�ض
)ي�صتهلك  مادية  اأ���ص��رارًا  وت�صبب  واجل��رذان  الفئران  ت�صمل 
الفار الواحد 90 كجم من العلف( و�صحية عديدة. وهي م�صدر 
عدوي لالإن�صان بالعديد من الأمرا�ض مثل الطاعون الب�صري، 
ع�صة  وحمى  الراجعة  احلمي  التيفو�ض،  الليبتو�صبريوزيز، 
الأمرا�ض  من  العديد  وانت�صار  نقل  علي  ت�صاعد  اجلرذ،كما 
القمبورو،  النيوكا�صل،  ال�صاملونيال،  مثل  واملا�صية  الدجاج  بني 

الأريزونا، التوك�صوبالزما، التولرمييا واجلمرة. 

مكافحة القوار�ض
عدم ترك الطيور النافقة ملدة طويلة.  اأ- 

التخل�ض من املهمات امل�صتهلكة والعبوات الفارغة.  ب- 
التخزين والتداول اجلّيد للعلف، الفر�صة، ال�صماد واحلد  ج- 
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من العلف الفاقد من املعالف. 
ا�صتخدام و�صائل املكافحة الآلية، الكيميائية والبيولوجية.  د- 

الذباب
هنالك عدة اأنواع مثل ذبابة احلمام، الذبابة ال�صوداء والذبابة 
ال�صديد لالإن�صان واحليوان فانه  اإزعاجه  اإلى  اإ�صافة  املنزلية. 
ينقل العديد من الأمرا�ض. وهو يتكاثر علي الزرق واملخلفات 
وي�صجعه علي ذلك ن�صبة الرطوبة العالية، اإذ اأن الأنثى ل ت�صع 

بي�صها اإذا انخف�ض م�صتوى الرطوبة عن %75. 

طرق املكافحة
والقاذورات 1.  ال��زرق  اأك��وام  من  التخل�ض  النظافة:  برامج 

وعمل �صلك �صبك حول النوافذ. 
املبيدات احل�صرية والطعوم. 2. 
املكافحة البيولوجية. 3. 

التلوث ال�سمعي )ال�سو�ساء(
تت�صمنها  ال��ت��ي  والتجهيزات  الآلت  ه��و  الأ���ص��وات  م�صدر 
اإلى  وغريها.  الكهرباء  وموتورات  اجل��رارات  مثل  امل�صروعات 
تاأثريات  لها  ف��ان  ال�صمع  وم�صتوى  الأذن  علي  ت��اأث��ريه  جانب 
النواحي  علي  ال�صو�صاء  وتوؤثر  الإن�صان.  علي  ونف�صية  ع�صبية 
الكفاءة  وانخفا�ض  ال��غ��ذاء  تناول  بتقليل  للطيور  الإنتاجية 

التحويلية للغذاء. 

طرق تخفي�ض م�ستويات ال�سو�ساء

الأهداف:
تخفي�ض احتمالت الإعاقة ال�صمعية. 	•
احل�صول علي بيئة عملية جيدة. 	•
تفادي اإزعاج الأ�صخا�ض القاطنني بالقرب من امل�صروع. 	•

الأ�ساليب:
تخفي�ض م�صتوى ال�صجيج عند امل�صدر. 1. 
التحول لأ�صاليب عمل اأكرث هدوءًا. 2. 
منع اأو تخفي�ض انت�صار ال�صجيج:3. 

الأجهزة امليكانيكية:
التاأكد من عمل العادم ح�صب ت�صميمه الأ�صلي.  اأ- 

ح�صر الن�صاطات الليلية يف املواقع البعيدة.  ب- 

تفادي ترك الآليات يف حالة ت�صغيل.  ج- 
تفادي ت�صغيل م�صخات الري بالقرب من امل�صاكن.  د- 

اإحاطة الأجهزة الثابتة بجدران.  ه�- 
توجيه مراوح التهوية بعيدًا عن ال�صكان.  و- 

اأجهزة جتفيف حبوب الغالل:
احلظائر  وا�صتعمال  م�صافة  لأبعد  املن�صاآت  و�صع  اأ- 

وال�صايلوهات كحواجز مانعة لل�صجيج. 
و�صع املراوح يف اجتاه بعيد عن اجلريان.  ب- 

ت�صغيل املراوح مبعدل �صدة �صوت منخف�ض مع �صبط  ج- 
الزعانف لذلك. 

تفادي الت�صغيل لياًل.  د- 
تزويد وحدات املراوح واملحركات بكامت لل�صوت.  ه�- 

الكهرباء  توليد  حمطات  مثل  اخلدمية:  التجهيزات 
ومولدات الكهرباء:

اختيار الأجهزة ذات ال�صو�صاء القليلة.  اأ- 
اإدخال الحتياطات علي املباين التي حتد من ارتفاع  ب- 
ال�صوت،وجتنب الهتزاز وا�صتعمال عوازل ومانعات 

انتقال ال�صوت. 
مثل  لل�صو�صاء  اخلاف�صة  الأ���ص��ج��ار  بع�ض  زراع���ة  ج- 

الفايك�ض نيتيدا واملمبوريوم والدورنتا. 
ف��رات  وتنظيم  للعاملني  الواقية  الأج��ه��زة  توفري  د- 

العمل
قيا�ض م�صتوى ال�صو�صاء دوريًا وقيا�ض م�صتوى ال�صمع  ه�- 

للعاملني. 

انتقال الأمرا�ض امل�سرتكة
هي الأمرا�ض التي تنتقل عدواها طبيعيًا بني الإن�صان والطيور 
واحليوانات عن طريق الت�صال املبا�صر اأو غري املبا�صر باحليوان 
اأمثلتها:النيوكا�صل،  من  خملفاتها  اأو  منتجاتها  اأو  الطيور  اأو 
اللي�صترييا،اجلمرة،  ال�صل،  ال�صاملونيال،  الطيور،  اأنفلونزا 

القراع، الفطريات، القمل والرباغيث وحمى الببغاء. 








