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Outperform 
your 
competition.
Best results with MetAMINO®

The fast track to market weight –and cost-efficiency.

MetAMINO® is the ideal feed additive with superior 
bioefficacy for balanced poultry diets, improved feed 
conversion and superior meat yield. Five production plants 
and more than 50 warehouses worldwide guarantee short 
delivery times. MetAMINO®: not just better – best results.

www.metamino.com



VAXXON® COCCIVET R

• Broad protection - 7 species, 8 strains

• Eye-drop and spray application

• Combined administration with live vaccines
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ــذه الـــمـــجـــلـــة تـــعـــبـــر عــــن رأي كــاتــبــيــهــا ــ ــاالت الـــــــــــواردة فــــي هــ ــقــ ــمــ الــ

إفتتاحية العدد
مستقبل االسثمار يف 

صناعة الدواجن
الدراســـات  تشـــير 
ــة  ــة الحديثـ االقتصاديـ
اســـتهالك  معـــدل  أن 
لحـــوم  مـــن  االفـــــراد 
الـدواجــــن مقــارنـــــــة 
ــروتين  بأنــــــــواع البـــــــ
الحيــــــواني األخـــــــرى 

ســـيكون هـــو االكبـــر علـــى مســـتوى العالـــم 
ان  يؤكـــد  ممـــا  2050م،  عـــام  بحلـــول 
هـــو  الدواجـــن  صناعـــة  فـــي  االســـتثمار 

الصناعـــة. لهـــذه  القـــادم  المســـتقبل 
ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن الفرصـــة متاحـــة 
أمـــام الراغبيـــن الجاديـــن فـــي االســـتثمار فـــي 
مجـــال انتـــاج الدواجـــن لتحقيـــق االكتفـــاء 
الذاتـــي مـــن لحـــوم الدواجـــن فـــي وطننـــا 
العربـــي وخاصـــة فـــي ظـــل المنافســـة الكبيـــرة 
الدجـــاج  مـــع  الصناعـــة  تواجههـــا  التـــي 

ــم. ــن دول العالـ ــد مـ ــن عديـ ــتورد مـ المسـ
ــال  ــتثمارية فـــي مجـ ــوع الفـــرص االسـ تتنـ
واالمكانيـــات  الخبـــرات  وفـــق  الدواجـــن 

للمســـتثمرين.  والفنيـــة  الماديـــة 
فعلـــى ســـبيل المثـــال وليـــس الحصـــر يمكـــن 
متكاملـــة  إنشـــاء مشـــاريع  فـــي  االســـتثمار 
النتـــاج الدجـــاج الالحـــم وبيـــض المائـــدة ذات 
جـــودة عاليـــة باســـعار تنافســـية، وباالضافـــة 
إلـــى ذلـــك هنـــاك العديـــد مـــن المجـــاالت 
ذات العالقـــة بإنتـــاج الدواجـــن والتـــي توفـــر 
فـــرص اســـتثمارية متنوعـــة، ومـــن بيـــن هـــذه 
الفـــرص صناعـــة مشـــتقات لحـــوم الدواجـــن، 
وصناعـــة البروتيـــن الحيوانـــي مـــن مخلفـــات 
ـــي  ـــح الدواجـــن فـــي مســـالخ الدواجـــن والت ذب
ــة  ــمدة العضويـ ــة األسـ ــي صناعـ ــتخدم فـ تسـ

واألعـــالف.
ــة  ــة األدويـ ــي صناعـ ــتثمار فـ ــك االسـ كذلـ
لقاحـــات  النتـــاج  البيطريـــة  واللقاحـــات 
تكـــون مناســـبة للمســـببات المرضيـــة فـــي 
بيئتنـــا المحليـــة، كذلـــك يمكـــن االســـتثمار 
كمـــا  العلفيـــة.  االضافـــات  تصنيـــع  فـــي 
تتوفـــر فـــرص اخـــرى مثـــل إنشـــاء مصانـــع 
ـــدالً مـــن  ـــاً ب ـــدات الدواجـــن محلي ـــع مع لتصني

الخـــارج. مـــن  اســـتيرادها 
لهـــذه  الممكلـــة  تشـــجيع  ظـــل  فـــي 
نـــرى تطـــور  نآمـــل أن  الواعـــدة  الصناعـــة 
كبيـــر لهـــذه الصناعـــة مـــن خـــالل دخـــول 
لتحقيـــق طفـــرة  بقـــوة  فيهـــا  المســـتثمرين 
كبيـــرة فـــي االنتـــاج وتحقيـــق االكتفـــاء الذاتـــي 

القريـــب.  المســـتقبل  فـــي 
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ونظرا ألختالف القيمة الغذائية 
تحليل  إجاراء  العلف يجب  لمكونات 
أن  يجب  كما  العلف  لعينات  دورى 
على  المركبة  الــعــالئــق  كــل  تحتوى 
مضاد مناسب للكوكسيديا وذلك إما 
الواحد  المركب  برنامج  بإستخدام 
الكوكسيديا  مــضــادات  بــرنــامــج  أو 
هذا  إختيار  أن  ويــراعــى  التبادلى 
أخصائى  مــع  بــالــتــعــاون  الــبــرنــامــج 
الــتــغــذيــة والــطــبــيــب الــبــيــطــرى مع 
الـــحـــرص عــلــى إتـــبـــاع الــتــعــلــيــمــات 
الفترة  بتحديد  والخاصة  الرسمية 
ــيــة الـــالزمـــة لــســحــب بعض  ــزمــن ال
كما  والتجهيز  الذبح  قبل  اإلضافات 
المصرح  المركبات  إستعمال  يراعى 
ال  والتى  السلطات  من  باستعمالها 
قــدرا  تــتــرك  أو  متبقية  آثـــار  تــتــرك 

ضئياًل فى األنسجة.

نوعية الغذاء
إن كــم مــن الـــحـــرارة والــرطــوبــة 
على  سيئا  تأثير  لها  يكون  أن  يمكن 
نوعية الغذاء وحيث أن الجرش اآللى 
السموم  نمو  على  يشجع  للحبوب 
الحارة  األجــواء  فى  خاصة  الفطرية 
الفطرية  للسموم  يمكن  كما  الرطبة 
الخام  الــمــواد  من  كل  فى  تتكون  أن 
واألعالف المركبة خاصة فى ظروف 
فى  الحال  هو  كما  المكثف  التخزين 
إحتوى  ما  وإذا  األعالف  مستودعات 
على  التصنيع  مــرحــلــة  ــى  ف الــعــلــف 
مضاد كيميائى للفطريات مثل حمض 
على  ذلك  يساعد  فقد  البروبيونيك 

تجنب المشاكل الفطرية.
إختبار  المربى  يراعى  أن  ويجب 
الخواص الطبيعية للغذاء فور وصوله 
األتربة  من  يكون خالى  أن  من حيث 

حجم  ذو  المحبب  العلف  يكون  وأن 
ــجــب أن تــرفــض  ــوام صــحــيــح وي ــ وقـ
غير  المزرعة  إلــى  تصل  شحنة  اى 
أنه  يراعى  كما  للمواصفات  مطابقة 
كل شحنة  من  بعينة  اإلحتفاظ  يجب 
تصل إلى المزرعة حتى يتثنى تحليلها 

فى حالة حدوث مشاكل بالقطيع.
ــب األعـــالف  ــي ــراك ومـــن حــيــث ت
فهناك عدد كبير من تراكيب األعالف 
وبرامج األعالف تستخدم فى صناعة 
العديد من  التسمين متضمنة  بدارى 
والنامى  ــادىء  ــب ال للعلف  الخلطات 
نوصى  فإننا  عــام  وبــوجــه  والــنــاهــى 
طبقا  خاصة  برامج  على  بالحصول 
الــســالالت  مــن  ــوع  ن كــل  ألحتياجات 
العملية  الخبرة  خالل  من  المختلفة 
ألخصائى التغذية حيث يقدم بإنتظام 
كل ما هو جديد فى مجال تخصصه 
وفوق هذا فعند إختيار العلف األمثل 

تغذية الدجاج الالحم 
ومواصفات األعالف

حيث أن الغذاء يمثل أكثر من 70% من تكلفة إنتاج لحم الطيورلذلك يجب إعطاء عناية خاصة لتوفير أنسب الغذاء 
مع بذل أقصى جهد للمحافظة على نوعية جيدة لمكونات األعالف.

وغذاء بدارى التسمين عبارة عن مخلوط من مكونات تعطى التوازن بين البروتين والطاقة والعناصر األساسية األخرى 
ليعطى القدرة على النمو الصحى السريع غير أن سوء الرعاية والمرض يمكن أن تحبط تأثير التغذية الجيدة وتخفض 

معدل النمو وكفاءة التحويل الغذائى.

مسعد احلبشي
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يجب وضع العوامل األساسية التالية 
فى اإلعتبار:

العمر عند الذبح  ·
الوزن المستهدف للطائر الحى   ·

التربية المنفصلة لألجناس  ·
لمتطلبات  طبقاً  الدهن  مستوى   ·
ستباع  كونها  حيث  مــن  الــســوق 
أو  مطهية  أو  للطهى  جــاهــزة 

مصنعة تصنيعا كامال.
لون الجلد   ·

قوام اللحم ونكهته  ·
ومع المتطلبات العديدة جدا فإنه 
من الصعب إعطاء تركيبة تفى بجميع 
من  والمصنعين  المربيين  متطلبات 
نقدم  ذلك  وعلى  الكتاب  هذا  خالل 
بأنواعه  العلف  مواصفات  للمربي 
لقطعان غير مجنسة مرباه فى طقس 

معتدل.
وفـــيـــمـــا يـــلـــى الـــمـــواصـــفـــات 
بــدارى  قطعان  ألعــالف  المستهدفة 

التسمين.

األعالف  للمواصفات  وإستكماال 
نتحدث  ســـوف  الــعــنــاصــر  وتـــــوازن 

بالتفصيل فى هذا الفصل عن:
العالقة بين مستويات األحماض   ·
والبروتين  الــضــروريــة  األمينية 

والطاقة.
ــور  ــل ــك ــوم ال ــ ــودي ــصــ ــ ·  تـــــــوازن ال

والبوتاسيوم.
المتاح  والفوسفور  الكالسيوم    ·

وفيتامين د3.
ــاجــات من  ــي الــمــقــررات واإلحــت  ·
النقص  وأعـــراض  الفيتامينات 

لكل فيتامين.
مضادات األكسدة فى العالئق.  ·

إضافة الزيوت للعالئق.  ·
إضافة الدهون الجافة للعالئق.  ·

إضافة اإلنزيمات للعالئق.  ·
مستويات  بــيــن  الــعــالقــة  أوال: 
ــة الـــضـــروريـــة  ــي ــن ــي ــاض األم ــمــ األحــ
والــبــروتــيــن والــطــاقــة واإلتــجــاهــات 

الحديثة

مــن الــمــعــروف أن الــبــروتــيــنــات 
أنسجة  بناء  األســاس فى عملية  هى 
البروتين  توافر  وجــب  ولــذا  الجسم 
فى الغذاء بكميات كافية سواء كانت 
لسد إحتياجات الطيور أثناء النمو أو 
للتعويض وتجديد األنسجة التالفة أو 
أهمية  ذات  مواد  أو  منتجات  لتكوين 
الــهــرمــونــات  مــثــل  للطائر  بالنسبة 

واإلنزيمات.
وحيث أن قدرة الطيور على تخزين 
األمينية  ــمـــاض  واألحـ الــبــروتــيــنــات 
البروتين  نسبة  وتعتمد  مــحــدودة 
األمينية  واألحــمــاض  ــالف  األعـ فــى 
فعندما  العلف  إستهالك  معدل  على 
يكون نسبة البروتين تكون أقل يكون 
مرتفعاً  للعلف  اليومى  اإلستهالك 
وكذلك يكون معدل اإلستهالك يعتمد 
على الطاقة وهناك إعتبارات لتحديد 
نسبة البروتين فى العالئق وأهم هذه 
اإلعتبارات معدل اإلستهالك - وهنا 
التى  الــحــرارة  لــدرجــة  طبقا  يتحدد 
يربى فيها الطائر ولذا فإنه للحصول 
على أقصى معدل لنمو الجسم أثناء 
رفع  يجب  الجو  حــرارة  درجة  إرتفاع 
وقد  األمينية  واألحــمــاض  البروتين 
المربيين  لدى  الكبرى  األهمية  كانت 
التركيز على مستوى  فيما سبق هذا 
يجب  ولكن  األعـــالف  فــى  البروتين 
األحماض  بمستوى  االهتمام  مراعاة 
األمينية الضرورية ومدى إتزان هذه 
األحماض حيث انه من خالل العمل 
الحقلى وجد انه فى تغذية الدواجن 
الطير  بإحتياجات  االهــتــمــام  ليس 
بمعرفة  االهتمام  بقدر  البروتين  إلى 
األحماض  من  الفعلية  االحتياجات 
األمــيــنــيــة فــالــجــدول الــتــالــى يوضح 
األساسية  االحــمــاض  بين  الــعــالقــة 
في  البروتين  مستوى  إلــى  بالنسبة 

عالئق التسمين.

ناهى 2ناهى 1نامىبادىءالمادة الغذائية

الطاقةالممثلة-كيلو 
كالورى / كيلو جرام

3100-30503150-31003200-31503250-3200

17-1818-2019-2221-23البروتين%

0.85-95.0.90-1.151.1-1.261.2-1.3ليسين%

0.42-0.480.45-0.540.50-0.580.56-0.60ميثيونين%

0.75- 0.840.80-0.920.90-0.960.95-1ميثيونين + سيستين

0.900.900.85-0.950.95-1كلسيوم%

0.500.450.450.42فوسفور متاح%

0.30-0.30040-0.300.40-0.300.40-0.40ملح%

1.501.501.501.50حمض الينوليك%
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% من البروتين فى العليقةاألحماض األمينية
 بادىء نامي ناهى

222ميثيونين
3.53.53.5ميثيونين+سيستين

5.254.9ليسن

ولكن من خالل العمل الحقلى وجد أن هناك تعديالت 
اإلنتاجي  واألداء  النتائج  تحسين  إلى  أدت  النسب  فهذه 
العام للطائر بصورة أفضل من النسب السابقةفى الجدول 

التالى
% من البروتين فى العليقةاألحماض األمينية

 بادىء نامي ناهى
2.42.42.4ميثيونين

444ميثيونين+سيستين
5.55.25ليسن

يقوم  أن  أوفنى  لكل مربى  أن البد  يتضح  تقدم  مما 
وفقا  الخام  البروتين  ونسبة  المناسبة  العليقة  بإختيار 
ألعمار وإنتاجية الطيوروذلك حتى يتحقق زيادة إنتاجية 
أكبر  ربح  وتحقيق  اإلنتاجي  تكاليف  وتخفيض  القطيع 

واإلستفادة من العلم وتطبيقاتة 
ــة والـــطـــاقـــة فـــى عــالئــق  ــروريـ الـــعـــالقـــة بـــن االحــــمــــاض الـــضـ

التسمن
قيمته  يعطى  أن  ممكن  البروتين  أن  المعروف  من 
الغذائية إذا كانت كمية الطاقة فى العلف من مصادر غير 
بروتينية والتى تغطى إحتياجات الكائن الحى من الطاقة 
)كالورى( وحيث ان الطاقة المتاحة فى العلف أهم عامل 
ضرورى إلضافة األحماض األمينية األساسية فى أعالف 

الدواجن.
هذا وان محتوى الطاقة من الكالورى فى العلف دائما 
 Metabolic Energy( للتمثيل  القابلة  بالطاقة  عنها  يعبر 
ME)( أو الطاقة المنتجة )Productive(PE( الطاقة القابلة 
مطروحا  الكلية  الغذاء  طاقة  عن  عبارة   )ME(للتمثيل
الجزء  تمثل  التى  وهى  الزرق  فى  الخارجة  الطاقة  منها 
المهضوم فى الغذاء والنواتج النهائية للتمثيل الغذائى فى 

إخراجات الطائر.
والطاقة المنتجة عبارة عن الكالورى المخزن كدهن 
ولحم هى طاقة متاحة إلنتاج العمل وحفظ الحياة واإلنتاج
التى  العلف  كمية  يحدد  الطائر  فإن  عامة  وبصورة 

يتناولها وفقا لحاجتة من الطاقة القابلة للتمثيل وبمعنى 
آخر 

محتوى  على  يعتمد  للعلف  اليومى  اإلستهالك  فإن 
الطاقة بالعليقة والذى يتحدد طبقا لدرجة الحرارة التى 
يربى فيها الطائر ولذا فإنه للحصول على أقصى معدالت 
إنتاجية أثناء إرتفاع درجة حرارة الجو يجب رفع مستوى 
باظروف  بالمقارنة  وذلك  األمينية  واألحماض  البروتين 

التى تكون حرارة الجو فيها منخفضة.
 ومن هذا المنطلق يجب النظر بعين اإلعتبار لمستوى 
فى  األحماض  هذه  وإتزان  المختلفة  األمينية  أألحماض 
للبيان  طبقا  التسمين  لقطعان  المختلفة  العالئق  أنــواع 

التالى
األحماض األمينية 

الضرورية
ناهىنامىبادىء

0.2940.2630.341ميثيونين +سيستين
0.1630.1380.125ميثيونين

0.3710.3310.296ليسين
0.4380.4750.313أرجينين
0.2660.2380.219ثريونين

0.0750.0630.056تربتوفان
0.2660.2340.203أيزوليوسين

0.2720.2340.313فالين
0.1250.1090.094هيستيدين

0.4380.3910.328ليوسين
0.4690.3440.281جليسين+ سيرين

0.4380.3750.344فينيل االنين + ثيروسين
مثال تطبيقى للجدول السابق

البادئة  فالعليقة  الميثيونين  حمض  معدل  لتحديد   ·
 / كــالــورى   3100 قدرها  طاقة  على  تحتوى  والتى 

كيلوجرام 3100 ×0.163=%0.50
لتحديد معدل حمض الليسين لنفس العليقة السابقة   ·

%1.15 = 0.371×3100
تقدير كفاءة بدارى التسمن اإلنتاجية

مما ال شك فيه أن هناك عوامل متعددة يجب إعتبارها 
عند تقييم وتقدير كفاءة وأداء قطعان بدارى التسمينوقد 
والتقييم  التقدير  كيفية  فى  المربيين  من  الكثير  يختلف 
من الربيين مايعتمد تقييمه على النسبة المئوية للطيور 
المفقودة ومنهم ما يعتمد على تقدير معامل التحويل على 
سبيل المثال ال الحصر سوف نعرض التقييم عن طريق 
أفضل  تعتبر  حيث  اإلنتاجية  للكفاءة  األوروبــى  المعامل 
علما  اإلنتاجية  البدارى  كفاءة  لتقدير  القياسية  الطرق 
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العوامل  جميع  تراعى  أنها 
بالقدرة  عــالقــة  لها  الــتــى 

اإلنتاجية وتشمل:
وزن الجسم الحى  ·

معامل التحويل الغذائى  ·
العمر   ·
النافق  ·

ويـــمـــكـــن تـــقـــديـــرهـــا 
مجتمعة بالعالقة الحسابية 

على النحو التالى:

معدل الطيور الموجودة 
× متوسط وزنها ×100 
÷ العمر باأليام × معامل 

التحويل

مثال تطبيقى:
قطيع “ أ “ 
العمر 44 يوما  -

للطائر  ــوزن  الـ متوسط   -
1.812 كيلو جرام 

النافق = %5.89  -
وعلى ذلك يكون المعدل   
لــلــطــيــور الـــمـــوجـــودة = 
 =  %5.89  -%100

%94.11
الغذائى  التحويل  معامل   -

1.943 =
المعامل األوروبى = 

 ÷ 100×1.812 ×94.11
199 = 1.943 × 44

قطيع “ب “
العمر 46 يوما  -

للطائر  ــوزن  الـ متوسط   -
2.037 كيلو جرام 

النافق = %5.71  -
وعلى ذلك يكون المعدل   

لــلــطــيــور الـــمـــوجـــودة = 
 =  %5.71  -%100

%94.29
الغذائى  التحويل  معامل   -

1.992 =
المعامل األوروبى = 

 ÷ 100×2.0372 ×94.29
 210 = 1.992 × 46

وبمقارنة نتائج قطيع “ 
أ “ و “ ب “ يستنتج أن:

المعامل  ذات  القطيع 
القطيع  من  أفضل  األكبر 
أى  األصغر  المعامل  ذات 
أن القطيع “ ب” أفضل من 

القطيع
هذا  ويستخدم   “ أ   “
والمقارنة  للحكم  المامل 

بين القطعان
حساب معامل التحويل 
ــان  ــى فــــى قــطــع ــ ــذائ ــ ــغ ــ ال

التسمين
تستخدم كفاءة التحويل 
كمية  لـــوصـــف  ــى  ــذائـ ــغـ الـ
إلنتاج  المستهلك  العلف 
ــدة وزنــيــة واحــــدة من  وحــ
فمثال  الــحــى  الطائر  وزن 
كيلو   2.250 تغذية  يتطلب 
فالتحويل  اللحم  من  جرام 
الغذائى يعادل 2.25 وذلك 
إختصارا للنسبة 1:2.25 

ــكــفــاءة  ــإذا كـــانـــت ال ــ فـ
فإن   2.2 تعادل  الغذائية 
يكون  ــى  ــذائ ــغ ال الــتــحــويــل 
أفضل من السابق )2.25( 
بخمس نقاط )0.05( حيث 
تدل  الصغيرة  القيمة  أن 
غذائى  تحويل  كفاءة  على 

أفضل والعكس صحيح
بعض  يغفل  قــد  ولــكــن 

حساب  يهمل  أو  المربيين 
الغذائى  التحويل  معامل 
ــب عــلــيــه عــدم  ــرت ــت ــا ي ــم م
فى  الضعف  نقاط  معرفة 
تسبب  والتى  القطيع  إدارة 

خسائر مالية.
أن  ذلــك البــد  ولتالفى 
التحويل  مــعــامــل  يــحــســب 
وحيث  بإستمرار  الغذائى 
توضيح  أفــضــل  يعتبر  ــه  إن
ــن إســتــهــالك  ــي ــلــعــالقــة ب ل
الفعلية  ــادة  ــزيـ والـ الــعــلــف 
ويــرجــع  الــجــســم  وزن  ــى  ف
اإلنتاج  كلفة  أن  إلــى  ذلــك 
نوع  كانت  أيا  الدواجن  فى 
الساللة والغرض من أجله 
جملة  مــن   %70 إلــى  تصل 
كلفة  وهى  الكلية  التكاليف 

العلف )التغذية(.
وعــلــى ذلـــك فـــإن أهــم 
البيانات الفنية هى الخاصة 
الغذائى  التحويل  بمعامل 
قسمة  ناتج  يحسب  حيث 
وزن العلف المستهلك على 

وزن الطائر.
عند  ــه  أن ــك  ذل ومعنى 
ــع الــتــمــثــيــل  تــحــســيــن وضــ
معامل  وإنخفاض  الغذائى 
ــى وكـــذا  ــذائ ــغ الــتــحــويــل ال
الكلى  األداء  معدل  تحويل 
للطائر وبالطبع سوف يؤثر 
على العائد النهائى للقطيع 
الجيد  الــتــوفــيــر  وبــالــتــالــى 
على سبيل  المزرعة  إلدارة 

المثال:
األداء  مــعــدل  تحسين 
التحويل  معامل  وإنخفاض 
فى   0.1 بمقدار  الغذائى 

مزرعة متخصصة فى إنتاج 
دجاج التسمين

بيانات املزرعة
عدد الدورات فى 

السنة
6 دورات

عدد الطيور 
المرباه فى الدورة 

الواحدة

 20000
طائر تسمين

عدد الطيور 
المرباه فى السنة

 120000
طائر تسمين

متوسط وزن 
الطائر المنتج

1.750 كيلو 
جرام

متوسط سعر طن 
العلف

250 دوالرا

مقدار التحسن فى 
معامل التحويل

0.1

التوفير النهائى فى العام 
ــاة فى  ــمــرب عـــدد الــطــيــور ال
 × ــر  طــائ  120000 الــســنــة 
متوسط وزن الطائر 1.750 
كيلو جرام × مقدار التحسين 
 ×  0.1 التحويل  معامل  فى 
سعر الكيلو جرام من العلف 
 5250  = دوالرا   0.250

دوالرا فى السنة الواحدة 

ومــــن خــــالل األرقـــــام 
والــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة 
يتضح  السابقة  البسيطة 
ــتــجــيــن لـــدجـــاج  لـــنـــا كــمــن
التسمين إنه من الضرورى 
كفاءة  المربى  يحسب  أن 
للقطيع  الغذائى  التحويل 
طريق  عن  وذلــك  أسبوعيا 
الطيور  نمو  إستجابة  مدى 
لتحويلة  المستهلك  للعلف 
إلـــى لــحــم حــيــث أن هــذه 
للنمو  المستمرة  المتابعة 
تقييم  على  المربى  تساعد 

إدارتة للقطيع. 
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ــشــأت فــكــرة إطــعــام األجــنــة  ن
النامية وهــي مــا زالــت فــي داخــل 
المواد  إدخــال  يتم  بحيث  البيضة 
الــغــذائــيــة فــي نفس الــوقــت الــذي 
السائل  بالتهام  األجــنــة  فيه  تقوم 
من  العديد  أثبتت  ولقد  األمنيوني، 
من  العديد  هــنــاك  أن  الــدراســات 
المنافع التي يمكن جنيها من إطعام 
ولقد  البيضة،  داخـــل  فــي  األجــنــة 
تجميع  على  الحرص  كل  حرصت 
أحدث األبحاث المعنية بهذا الشأن 
نتائجها أمام  مني بأن وضع  إيماناً 
االيجابي  ــره  أث لــه  سيكون  الــقــارئ 
محل  الموضوع  ذلك  أصبح  ما  إذا 
األجنة  إطعام  وأن  خاصة  تطبيق 
أهم  من  واحــداً  يعتبر  الفقس  قبل 
إهتمام  الساعة ومحط  موضوعات 
العديد من العلماء اليوم، وفيما يلي 

التي  الدراسات  نتائج  ألهم  عرض 
يسر اهلل لنا الحصول عليها والتي 

تشمل عدة جوانب هي:
1- تغذية األجنة في داخل البيضة 
بعد  النمو  تحفيز  على  يعمل 

الفقس 
In ovo feeding jump-starts 

neonatal development

داخل  في  األجنة  إطعام  يمكن 
الــمــواد  حقن  طــريــق  عــن  البيضة 
الغذائية في السائل األمنيوني وذلك 
بعمل ثقب صغير في قشرة البيضة 
يتم  ثــم  وتعقيمها  تطهيرها  بــعــد 
بواسطة  المغذى  المحلول  إدخــال 
معين  بــطــول  ــرة  ــ إب ذات  ســرنــجــة 
الثقب  ذلــك  سد  يتم  ذلــك  بعد  ثم 
البيضة  ــادة  وإعــ الــبــرافــيــن  بشمع 

إطعام األجنة 
النامية في 

داخل البيضة 
 In ovo

 Feeding

الموضوعات  مــن  بالعديد  الــيــوم  العلمية  والــمــؤتــمــرات  المحافل  تــذخــر 
واالتجاهات الحديثة في التفريخ والتي سوف تحدث في المستقبل أثراً كبيراً 
في االرتقاء بجودة الكتاكيت الفاقسة واالرتقاء كذلك بأدائها خالل مرحلة ما 
بعد الفقس، وهدفنا في هذا المقال هو فتح آفاق ورؤى جديدة ومتطورة أمام 
القائمين على صناعة التفريخ وذلك بُغية وضع الكوادر العربية في المسار 
والتعامل  بل  الالئق  اإلستيعاب  إستيعابه  على  قادرة  تصير  بحيث  الصحيح 
وإننا  نتفوق فيه ونسبق من سبقنا،  أن  وأملنا  واقتدار،  معه بحرفية وكفاءة 
لنهيب بالمؤسسات والشركات الكبرى الرائدة في المنطقة أن تتبنى بعضاً 
من الفرق البحثية بشأن دراسة كل ما هو جديد بل وتحفيزها للوصول إلى 
الجديد والنفيس والذي من شأنه االرتقاء بأمتنا واستعادة هيبتها ومكانتها 

بين األمم بالعلم والجودة واإلتقان.

أ.د./ طارق أمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن 

كلية الزراعة والطب البيطري، 
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
جوال 966542825479+
tarkamin@gmail.com
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التفريخ،  ماكينة  إلـــي  أخـــري  مـــرة 
ويمكن حقن البيض إما يدوياً أو آلياً 
العديد  اآلن  يوجد  حيث   )1 )شكل 
العمل  بهذا  تقوم  التي  األجهزة  من 
أنه  وجد  ولقد  أوتوماتيكية،  بطريقة 
عند حقن المحلول المغذى المتعادل 
في   Isotonic solution األسموزية 
الجنين يمكنه  السائل األمنيوني فإن 
الــتــهــام تــلــك الـــمـــواد الــغــذائــيــة عن 
طريق الفم وذلك عندما يقوم بالتهام 
السائل األمنيوني وبذلك تصل المواد 
مما  الهضمية  القناة  إلــى  الغذائية 
يبدأ  بحيث  النمو  تنشيط  يعمل على 

قبل الفقس.
في  وهي  األجنة  تغذية  مميزات 

داخل البيضة:
ــة  ــي ــذائ ــغ ال ــاءة  ــفـ ــكـ الـ تــحــســن   )1(

واالستفادة من المغذيات.

الـــنـــفـــوق  مــــعــــدالت  ــض  ــفـ خـ  )2(
.Mortality

المرض  انتشار  معدالت  خفض   )3(
.Morbidity

)4( تحسن االستجابة المناعية ضد 
 Enteric المعوية  الميكروبات 

.antigens

التشوهات  حدوث  نسبة  خفض   )5(
العظمية.

العضالت  نمو  معدالت  تحسن   )6(
وبالتالي زيادة وزن الذبيحة.

المميزات  هــذه  فــإن  عليه  وبناء 
من شأنها أن تقلل تكاليف اإلنتاج في 

دجاج اللحم وتعظم األرباح.
هناك العديد من الدراسات التي 
أثبتت أن تغذية أجنة الدجاج والرومي 
في داخل البيضة قبل الفقس يحسن 
الفقس  بعد  ما  مرحلة  خــالل  النمو 
زيــادة  الكتاكيت  تلك  أظــهــرت  حيث 
إلى  يصل  بمقدار  الجسم  وزن  فــي 
تلك  وتستمر  الــفــقــس  عــنــد   %7-3
)جــدول  يــوم  الــزيــادة حتى عمر 35 
وزن  في  الزيادة  مقدار  ويعتمد   ،)1
الجسم على كل من التركيب الوراثي 
البيضة  وحجم  األم  الدجاجة  وعمر 
وظروف التفريخ وفوق كل ذلك تركيب 
المحلول المغذى الذي يتم حقنه في 
األثر  أعمق  له  والــذي  البيضة  داخل 
احتواء  أن  ثبت  فلقد  الجنين،  علي 
أكثر  أو  المغذى على واحد  المحلول 
)كلوريد  اآلتية  الغذائية  المواد  من 
ــح الـــطـــعـــام«، سكر  ــل الـــصـــوديـــوم »م
السكروز، سكر المالتوز، الدكسترين، 
البيض،  بياض  بروتين  األرجينين، 
تحفيز  على  يعمل  مثيونين(   - زنــك 

الجسم  وزن  وزيـــادة  الجنيني  النمو 
الفقس  نسبة  وتحسين  الفقس  عند 
ــاء  ــع ــطــور ونـــشـــاط األم وتــحــســيــن ت
إلنزيمات  الجيني  التعبير  وتحفيز 
)سكريز-أيزومالتيز  الفرشية  الحافة 
الليوسين   ،Sucrase -isomaltase
Leucine amino- ببتيداز  أمينو 

التعبير  تحفيز  وكذلك   )peptidase
 Nutrient الغذائية  للناقالت  الجيني 
عن  ــة  ــول ــمــســئ ال  transporters
امتصاص ونقل المواد الغذائية )مثل 
 SGLT(( جلوكوز   - الصوديوم  ناقل 
 ،Sodium-glucose transporter
إنزيم  بوتاسيوم-  الصوديوم-  وناقل 
Na-K-( أدينوزين ثالثى الفوسفاتيز

ATPase، وكذلك زيادة محتوى الكبد 
حجم  من  ويحسن  الجليكوجين  من 

عضلة الصدر.
البيضة  داخــل  في  األجنة  تغذية   -2
يحسن من تطور القناة الهضمية 

ويرفع كفاءتها الهضمية 
 In ovo feeding enhances  
 gut development and digestive

capacity

يعتبر الهدف األساسي من تغذية 
األجنة في داخل البيضة هو اإلسراع 
وتحفيز  الهضمية  القناة  تطور  من 
ــصــاص  ــى هــضــم وامــت قــدرتــهــا عــل
الكتاكيت حديثة  في  الغذائية  المواد 
الفقس بحيث تصبح قادرة على النمو 
من  الكتاكيت  تلك  تحمله  لما  طبقا 
أظهرت  ولقد  للنمو،  محفزة  جينات 
الدراسات أن تغذية األجنة عند عمر 
18 يوم من التفريخ على محاليل %10 
دكسترين   %5 سكروز،   %10 مالتوز، 
قد أدى إلى تحسن في تركيب القناة 
الهضمية فلقد زاد طول الخمالت في 

شكل )1( الحقن في البيضة
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48 ساعة  مرور  بعد  الصائم  منطقة 
من حقن المحلول المغذى في داخل 
الكتاكيت  عن   %50 بمقدار  البيضة 
البيضة  داخـــل  فــي  تتغذي  لــم  الــتــي 
)جدول 2( هذا باإلضافة إلى تحسن 
تفرزها  التي  اإلنزيمات  أهم  نشاط 
 - السكريز  )إنزيم  الفرشية  الحافة 

أيزومالتيز، وإنزيم أمينوببتيديز(. 
الكفاءة  أن  ــى  إل ــارة  اإلشــ تــجــدر 
لكل  محصلة  عــن  عــبــارة  الهضمية 
المخاطية  الطبقة  من مساحة سطح 
ونــشــاط   Gut Mucosa ــاء  ــع ــألم ل
وكالهما  الفرشية  الحافة  إنزيمات 
يحكمه معدل انقسام وتمايز الخاليا 
أن  الــدراســات  أثبتت  ولقد  المعوية، 
الغذائية  الــمــواد  مــن  العديد  هناك 
وتمايز  انقسام  تحفيز  يمكنها  التي 

B-hydroxy- مثل  المعوية  الخاليا 
β-methyl butyrate )HMB( وهي 
الكوليسترول  لتخليق  األولية  المادة 
نمو  أقصى  لتحقيق  ضــروريــة  وهــي 
يُعتقد  فــإنــه  لــذلــك  للخلية  ووظيفة 
الــمــحــلــول  إلـــى   HMB إضـــافـــة  أن 
ــذي يــتــكــون مــن الــمــواد  ــ الــمــغــذى )ال
في  المستخدم  الــكــربــوهــيــدراتــيــة( 
البيضة  ــل  داخــ فــي  األجــنــة  تــغــذيــة 
حيث  ملموسة  نتائج  يحقق  أن  يمكن 
في  الخمالت  سطح  مساحة  زادت 
التغذية على الكربوهيدرات مع  حالة 
زادت  حين  في   %50 بمقدار   HMB
التغذية  حالة  في   %33 بمقدار  فقط 
 HMB فقط على الكربوهيدرات بدون
واستمرت تلك الزيادة حتى عمر 10 
أيام بعد الفقس مما كان له أكبر األثر 

في زيادة وزن الجسم بمقدار %6.

قام  التي  األبحاث  سلسلة  أكدت 
 Foye بها الفريق البحثي بقيادة العالم
 Foye( عام 2005 على أجنة الرومي
أجنة  تغذية  أن   )et al., 2005a,b
والعشرين  الثالث  يومها  في  الرومي 
من التفريخ على محلول مغذى يحتوى 
على )HMB %0.1 + 0.7% أرجينين( 
 %18( على  يحتوى  مغذى  محلول  أو 
 HMB %0.1 + بروتين بياض البيض
من  قــد حــســن  أرجــيــنــيــن(   %0.7 +
والمالتيز  السكريز  إنزيمات  نشاط 
والليوسين أمينوببتيديز خالل الـ 48 
ساعة من حقن المحاليل المغذية في 
حتى  التحسن  هذا  واستمر  البيضة 
الرابع  يومها  الرومي  كتاكيت  بلغت 
عشر بعد الفقس وهذا يدل على أن 
يتآزران  واألرجينين   HMB من  كل 
معاً إيجابياً في تحسين كفاءة ونشاط 
ــمــات الــحــافــة الــفــرشــيــة حتى  ــزي إن
ومن  الفقس،  عقب  أسبوعين  عمر 
إنزيمات  نشاط  ــادة  زي أن  المعروف 
تحسين  على  يعمل  الفرشية  الحافة 
النمو وزيادة كفاءته خالل مرحلة ما 
الدراسات  أثبتت  ولقد  الفقس،  بعد 
داخل  في  األجنة  تغذية  أن  الحديثة 
الجينات  تعبير  على  يؤثر  البيضة 
المسئولة   Genes expression
في  زيـــادة  تحدث  حيث  الهضم  عــن 
المسئول عن حمل   mRNA حامض 
من  االستفادة  أمكن  ولقد  الرسالة، 
طريق  عــن  العلمية  الحقيقة  هـــذه 
ميثونين   - بــالــزنــك  ــة  األجــن تــغــذيــة 
الزنك  أن  حيث   Zinc-methionine
 300 مــن  ألكثر  محفز  كعامل  يعمل 
إنزيم إلى جانب أنه يدخل في تركيب 
األحماض النووية وبالتالي فإن تغذية 
األجنة في داخل األجنة على 1.0 مل 
 0.5 على  يحتوى  مغذى  محلول  من 
ملليجرام زنك - مثيونين قد زاد من 

جدول )1( تأثير تغذية األجنة يف داخل البيضة على الكربوهيدرات عند 
عمر 18 يوم على وزن اجلسم )جم( يف كتاكيت دجاج التسمن.

مجموعة المقارنة العمر )يوم(
)جم(

المجموعة المغذاة في 
داخل البيضة )جم(

% الفرق

0.68b52.62 ± 0.66a+ 7.6 ± 48.92الفقس

369.31 ± 0.93b74.8 ± 0.74a+ 7.9

7129 ± 2.13b134.6 ± 1.84a+ 4.3

10156.3 ± 2.9b161.7 ± 2.7a+ 3.5

351523 ± 21.6b1591 ± 24.7a+ 4.5

جدول )٢( تأثير تغذية األجنة يف داخل البيضة على الكربوهيدرات عند عمر 
18 يوم على طول اخلمالت يف الصائم )ميكرون( يف كتاكيت دجاج التسمن

عمر التفريخ 
)يوم(

مجموعة المقارنة 
)ميكرون(

المجموعة المغذاة 
في داخل البيضة 

)ميكرون(
% الفرق

18157 ± 4156 ± 4- 0.6

19207 ± 3b238 ± 6a+ 15

20208 ± 3b306 ±3a+ 47

7b426 ±10a+ 28 ± 21332 حتى الفقس
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السكريز  إلنزيمات  الجنيني  التعبير 
ببتيديز  أمينو  والليوسين  أيزومالتيز، 
جلوكوز   - الــصــوديــوم  ناقل  وكــذلــك 
ونــاقــل الــصــوديــوم - بــوتــاســيــوم - 
Na-K- فوسفاتيز  ثالثى  أدينوزين 

.ATPase

هناك فائدة هامة أخري قد يتم 
األجنة  تغذية  عند  عليها  الحصول 
البيضة أال  زالــت في داخــل  وهي ما 
الميوكوزا  طبقة  حماية  زيــادة  وهــي 
 Enteric الطبقة المخاطية( المعوية(
من  ــى  األولـ الــفــتــرة  خــالل   mucosa
تتميز بحساسيتها  والتي  الفقس  بعد 
لنقص  نظراً  الممرضة  للميكروبات 
الدقيقة  الحية  الكائنات  مستويات 
 Symbiotic microflora التكافلية 
والتي تنمو وتتكاثر في طبقة الميوسين 
ولقد  الميوكوزا،  طبقة  في  الموجودة 
أظــهــرت نــتــائــج األبــحــاث الــتــي قــام 
العالم  بــقــيــادة  البحثي  الــفــريــق  بها 
 2006 Smirnov et( عام   Smirnov
al., 2006( أن تغذية األجنة في داخل 
سطح  مساحة  مــن  زاد  قــد  البيضة 
 %27 بمقدار  الفقس  عند  الخمالت 
ثالثة  الزيادة حتى  امتدت هذه  ولقد 
أيام بعد الفقس وكان مقدارها %21، 
الخاليا  نسبة  أن  إلى  باإلضافة  هذا 
تحتوى  التي   Goblet cells الكأسية 
في داخلها على الميوسين الحامضي 
زاد  قد  حيث   %50 بمقدار  زادت  قد 
 mRNA لحامض  الجيني  التعبير 
ما  على  وبــنــاء  بالميوسين،  الــخــاص 
تغذية  بــأن  الــقــول  يمكن  فإنه  تقدم 
تحسن  البيضة  داخـــل  فــي  ــة  األجــن
الحية  للكائنات  األمعاء  مقاومة  من 
الدقيقة الممرضة وبالتالي فإنها تمنح 
الكتكوت مزيداً من الصحة والعافية.

البيضة  داخــل  في  األجنة  تغذية   -3

يحسن حالة الجليكوجين )النشا 
الحيواني( 

In ovo feeding improves 
glycogen status

يــحــصــل الــجــنــيــن عــلــى الــطــاقــة 
من  الفقس  عملية  إلتــمــام  الــالزمــة 
ــنــشــا الــحــيــوانــي(  الــجــلــيــكــوجــيــن )ال
المخزون في كل من الكبد والعضالت، 
عملية  أن  الجميع  لدى  المعلوم  ومن 
من  كبيرة  كميات  إلى  تحتاج  الفقس 
كميات  نفاذ  إلــى  يــؤدى  مما  الطاقة 
الجنين،  في  المخزونة  الجليكوجين 
ولقد لوحظ أن معظم النفوق الجنيني 
فترة  نهاية  قرب  يحدث  الرومي  في 
من  الكثير  يــحــدث  حــيــث  الــتــفــريــخ 
األحداث الجسام مثل إختراق أغشية 
المعدنية  الــقــشــرة  ــقــر  ون الــقــشــرة 
لذلك  الرئوي،  التنفس  إلى  والتحول 
يلعب الجليكوجين المخزون في الكبد 
مرحلة  خالل  هاماً  دوراً  والعضالت 
بعد  الفقس وكذلك خالل مرحلة ما 
أن  الــدراســات  أثبتت  ولقد  الفقس، 
تغذية أجنة الرومي في داخل البيضة 
ميثيل  بيتا-  هيدروكسي-  بيتا-  على 
كمية  من  زاد  قد   )HMB( بيوتيرات 
الكبد  فــي  المخزونة  الجليكوجين 
إيجابياً  انعكس  مما   %40 بمقدار 
على تحسن نسبة الفقس حيث أكدت 
موجباً  ارتباطاً  هناك  أن  الدراسات 
الكبد  ومــحــتــوى  الفقس  نسبة  بين 
أجنة  مــن  كــل  فــي  الجليكوجين  مــن 
العديد  والــدجــاج، وهــنــاك  الــرومــي 
من األبحاث التي أوضحت أن تغذية 
األجنة في داخل البيضة على المواد 
أو  الكربوهيدراتية  ســواء  الغذائية 
الكتاكيت  وزن  من  يحسن  البروتينية 
وزن عضالت  ويــزيــد  الــفــقــس  عــنــد 
الصدر وهذا كله يكون مرتبطا بزيادة 

الكبد  من  كل  في  الجليكوجين  نسبة 
إنزيم  نشاط  في  ــادة  وزي والعضالت 

الجلوكوز- 6- فوسفاتيز.
تــقــدم فــإنــه يمكن  بــنــاء على مــا 
بـــأن تغذية  ــقــول إجــمــاالً  إجــمــال ال
األجنة قبل الفقس أي وهي ما زالت 
في  مفيداً  يكون  البيضة  داخــل  في 
على  ويعمل  الفقس  نسبة  تحسين 
للقناة  والوظيفي  التركيبي  التطور 
كفاءة  أكــثــر  يجعلها  مما  الهضمية 
المواد  من  الكاملة  االستفادة  على 
الغذائية بما ينعكس في النهاية على 
اللحم  كتاكيت  وجــودة  أداء  تحسين 
وكذلك  الفقس  عند  ــوزن  الـ وزيـــادة 
نسبة عضالت  وزيــادة  التسويق  عند 
الصدر وتحسن مناعة الطيور وتقليل 
معدالت النفوق وتقليل فترة التسمين 
ــؤدى فــي الــنــهــايــة إلـــى تقليل  مــمــا يـ
أن  إال  األرباح  وزيادة  اإلنتاج  تكاليف 
األمانة العلمية تقتضى التنويه إلى أنه 
مستمرة  األبحاث  زالت  ما  اآلن  إلى 
بغرض الوصول إلى التركيبة المثالية 
ــمــغــذى وكـــذلـــك حجم  لــلــمــحــلــول ال
الجرعة المثالي وطرق التعقيم وطرق 
التعبئة المثالية لتلك المحاليل، وإننا 
يكون  بــأن  المسلمين  بعلماء  لنهيب 
الخصب  المجال  هــذا  فــي  بــاع  لهم 
والذي تنبؤ المحافل العلمية بأهميته 
القدير  العلي  اهلل  ونسأل  وضرورته 
الصواب  المسلمين  علماء  يلهم  أن 
مرفوعة  علمية  رايــة  لهم  تكون  وأن 
من بين الرايات األوروبية واألمريكية 

واليابانية في هذا المجال.
املراجع 

كتاب ”بيولوجيا وتكنولوجيا التفريخ في 
الدواجن “ أ.د./ طارق أمين عبيد، الناشر 

منشأة المعارف باألسكندرية عام 2010.
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أمــراض  علي  احلكومية  الــرقــابــة 
الدواجن:

علي  الرسمية  الحكومية  الرقابة 
اقرته  لما  طبقا  الــدواجــن  أمـــراض 
العالمية  الحيوانية  الصحة  منظمة 
)OIE( هي البرنامج الذي تتم الموافقة 
السلطة  إشــراف  تحت  ــه  وإدارت عليه، 
السيطرة  لــغــرض  بلد  فــي  البيطرية 
على االمراض وناقالت األمراض عن 
طريق تدابير محددة تطبق في جميع 
أنحاء هذا البلد، أو في منطقة محددة 
 (compartment) او مقصورة (zone)

في هذا البلد.
 )zone( وتعرف المنطقة المحددة
علي   )compartment( المقصورة  أو 
انها جزء من تعداد الحيوانات )الطيور( 
يقع في منطقة ذات حدود معينة يعطي 
االمــراض  حالة  عن  محددا  انطباعا 
اجــراء  فــي حــالــة  المنطقة  فــي هــذه 

 ،surveillance الوبائي  االستقصاء 
اجراءات السيطرة control أو تطبيق 
 biosecurity معايير االمن البيولوجي

الغراض التجارة الدولية. 
وتقوم السلطة البيطرية الحكومية 
باالشراف علي/ ومراقبة كل ما يتعلق 
الدولة  داخل حدود  الداجني  بالقطاع 
المسئولين  علي  الواجب  من  فانه  لذا 
الحكوميين عن قطاع الدواجن االلمام 
تمكنهم  والتي  الهامة  المعارف  ببعض 
صحيح  بشكل  والتعامل  التواصل  من 
مع المنظمات العالمية المعنية بصحة 
الدواجن وعلي رأسها منظمة الصحة 
يلي  وفيما   OIE العالمية  الحيوانية 
بموجبها  يتم  التي  المعايير  نستعرض 
االبالغ  يجب  التي  االمــراض  تصنيف 
بموجب   reportable diseases عنها 
المادة 1-2-1 لقانون الصحة لحيوانات 
 Terrestrial Animal Health اليابسة

Code

العالمي  المستوي  علي  االنتشار   ·
تبقى  ــدول  الـ بعض  أن  حين  فــي 
مــثــال: مرض  الــمــرض  خالية مــن 
 Virulent ــضــاري  ال النيوكاسل 

Newcastle Disease

Zoonotic المشتركة  االمـــراض   ·
االنسان  علي  عــواقــب  وجــود  مــع 
من  انتريكا  السالمونيال  مــثــال: 
 Salmonella انــتــيــرتــيــدس  نـــوع 

Enterica serovar enteritidis

الواسع  االنتشار  ذات  االمـــراض   ·
احداث  مع  المحلية  القطعان  بين 
مثال:  كبيره  ونفوق  اصابة  اعداد 
الضراوة  شديد  الجامبورو  مرض 

vvIBD

 Emerging الـــوافـــدة  األمــــراض   ·
االنسان  مع  المشتركة   diseases
التي تنتشر علي نطاق واسع مثال: 
العترة  الطيور  انفلوانزا  فيروس 

الرقابة الحكومية علي أمراض الدواجن: 

المتطلبات الوبائية والتشخيصه

ما هو تعريف الدواجن؟
طبقا للتعريف الرسمي لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية )OIE( فان الدواجن هي كل الطيور المستئنسه، بما في 
اللحم أو البيض لالستهالك االدمي، او إلنتاج منتجات تجارية  التي تستخدم إلنتاج  ذلك الدواجن المنزلية، وتلك 

أخرى، وكذلك ديوك المصارعة وطيور الزينة التي تستخدم ألي غرض.

د/ هاني محمد شتا 
دكتوراه- أخصائي الوبائيات - مديرية الزراعه بالخرج - وزارة الزراعه السعودية
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شــديــدة الـــضـــراوة اتـــش 5 ان 1 
HPAI subtype H5N1

وبناء علي ما تم سرده من معايير 
االمــراض  تصنيف  اساسها  علي  يتم 
 reportable( ( التي يجب االبالغ عنها
الحيوانية  الصحة  لمنظمة   diseases
العالمية فانه من الواجب علي مسئولي 
اعــداد  الحكوميين  ــدواجــن  ال صحة 
اكتشاف  للمنظمة حال  تقارير االبالغ 
اي من االمراض علي قائمة االمراض 
القائمة  هــذه  وتضم  ــالغ  االب الــواجــب 

االمراض:
 Avian الـــطـــيـــور  ــا  ــديـ ــيـ ــالمـ كـ  ·

chlamydiosis

في  الــمــعــدي  الشعبي  االلــتــهــاب   ·
 Avian infectious ــور  ــطــي ال

bronchitis

التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية   ·
 Avian الــطــيــور  ــي  فـ الــمــعــدي 

infectious laryngotracheitis

مـــــايـــــكـــــوبـــــالزمـــــا الــــطــــيــــور   ·
)مـــايـــكـــوبـــالزمـــا جــالــيــســبــتــكــم( 
 Avian mycoplasmosis
))Mycoplasma gallisepticum

مـــــايـــــكـــــوبـــــالزمـــــا الــــطــــيــــور   ·
ــنـــوفـــي(  ــايـ ــا سـ ــ ــالزم ــ ــوب ــ ــك ــ ــاي ــ )م
 Avian mycoplasmosis

(Mycoplasma) synoviae

في  الفيروسي  الكبدي  االلتهاب   ·
Duck virus hepatitis البط
Fowl cholera كوليرا الطيور  ·

Fowl typhoid تايفود الطيور  ·
عالي  الطيور  انفلوانزا  فــيــروس   ·
 Highly pathogenic الــضــراوة 
avian influenza وكذلك منخفض 
 low pathogenicity الــضــراوة 

الواجب االبالغ عنه
)جامبورو(  المعدي  برسا  مرض   ·

Infectious bursal disease

Marek’s disease مرض ماريك  ·
 Newcastle النيوكاسل  مــرض   ·

disease

 Pullorum الـــبـــالـــورم  مــــرض   ·
disease

ــهــاب الــشــعــب الــرغــامــي في  ــت ال  ·
Turkey rhinotracheitis الرومي

وفـــي اطـــار الــتــرصــد لــالمــراض 
االختبارات  توافر  من  البد  االبالغية 
هــذه  لتشخيص  الـــالزمـــة  المعملية 
الجهة  لــدي  دقــيــق  بشكل  ــراض  ــ االم
علي  بــالــرقــابــة  المعنية  الــحــكــومــيــة 
ــة حيث  ــدول الــقــطــاع الــداجــنــي فــي ال
الحيوانية  الــصــحــة  منظمة  تــوصــي 
معينة  تشخصية  باختبارات  العالمية 
لكل مرض من االمراض سالفة الذكر 
عند  ــــك  وذل بتشخيصه  يــعــتــد  حــتــي 
قائمة  تلخيص  ويمكن  عنه  االبـــالغ 
الخاصة  التشخيصية  ــارات  ــب االخــت
باالمراض االبالغية في الجدول االتي 
الفصل 1.3  ورد في  لما  وذلك طبقا 
من قانون الصحة الحيوانية لحيوانات 
 Terrestrial Animal Health اليابسة

Code: )جدول- 1(

استيراد مسببات  ما هي مخاطر 
االمراض الداجنه:

لــحــوم  ان  ــروف  ــعـ ــمـ الـ مـــن  انــــه 
ــر انـــواع  ــث ــن الــتــســمــيــن هـــي اك ــ دواجـ
وتصديرا  استيرادا  الدواجن  منتجات 
وطبقا  المختلفة  الــعــالــم  دول  عــبــر 
ــي هـــذا الــمــقــال فــان  لــمــا اوردنـــــاه ف
الداجنه  ــراض  ــ االم مسببات  اخــطــر 
 highlyالطيور انــفــلــوانــزا  ــروس  )فــي
 pathogenic avian influenza
 disease النيوكاسل  مرض   -))HPAI
االلتهاب  ومرض   )ND( Newcastle
 )Infectious Bronchitis( الشعبي 
نتيجة  عالية  مخاطرة  عــوامــل  تمثل 
الدواجن  لحوم  عبر  انتقالها  امكانية 
المستورده وليس تجارة اللحوم وحدها 
هي التي تمثل عوامل خطورة النتقال 
تجارة  ايضا  وانما  االمــراض  مسببات 
والناتج  للتفريخ  المخصص  البيض 
من قطعان الجدود او االمهات والذي 
مسببات  انتقال  في  يتسبب  ان  يمكن 
خطيرة لالمراض كبكتريا ميكوبالزما 
 )avian mycoplasmosis( الدواجن 
جاليسبتكم  مــايــكــوبــالزمــا  بنوعيها 
 Mycoplasma ومايكوبالزما سينوفي
 gallisepticum or M. synoviae
مسببات  اخــطــر  مـــن  تــعــتــبــر  والـــتـــي 
االمراض التي يكن انتقالها عبر تجارة 
البيض باالضافه الي فيروس انفلوانزا 
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 HPAI ــراوة  ــضــ ــ ال شـــديـــد  الــطــيــور 
.ND وفيروس النيوكاسل

ــراض  ــ ــيــس فــقــط مــســبــبــات ام ل
باهتمام  تحظي  الــتــي  هــي  ــدواجــن  ال
الحكوميين  الداجني  القطاع  مراقبي 
االمـــراض  هــنــاك مسببات  ايــضــا  بــل 
من  تعتبر  والتي  بالدواجن  المتعلقة 
 zoonotic مسببات االمراض المشتركه
pathogens ولها اهمية بالنسبة لصحة 
االنسان والصحة العامة حيث يمكن ان 
)مثل  ومنتجاتها  الدواجن  عبر  تنتقل 
بيض التفريخ( خالل عمليات التجارة 
الدولية ومنها علي سبيل المثال )طبقا 
سالمونيال  ــي(  االورب االتحاد  لقواعد 
 )Salmonella enteritidis(انتريتيدس
 Salmonella هــــادار  وســالــمــونــيــال 
 infantis انفانتس  hadar وسالمونيال 
Salmonella وسالمونيال تايفيميوريم 

.Salmonella typhimuriumand

ــم يف  ــكــ ــحــ ــتــ الـــــــعـــــــوامـــــــل الــــــتــــــي تــ
استراتيجيات التجارة الدولية يف 

الدواجن:
تتحكم  التي  العوامل  اهم  من  ان 
علي  العمل  هي  االستيراد  عملية  في 
الي  ــراض  ــ االم مسببات  دخـــول  منع 
والسيطرة  التحكم  او  الــدولــة  داخــل 
دوخلها  المسببات في حال  علي هذه 
 zoning or( مـــحـــددة  مــنــطــقــة  فـــي 
ومنع   )compartmentalization

انتشارها.
منذ العام 1994 م تحكمت منظمة 
 the World Trade( العالمية التجارة 
اتفاقية  خــالل  من   ،)Organization
 Sanitary والحيوانية  النباتية  الحياة 
 and Phytosanitary Measures
Agreement )SPS( في حركة التجارة 
ومنتجاتها حيث  الدواجن  في  الدولية 
باالخذ  الحركة  هذه  علي  الرقابة  تتم 

في االعتبار وبائية االمراض المختلفة 
مقومات  الــي  باالضافة  دولــة  كل  في 
الــخــدمــات الــبــيــطــريــة ومـــدي تــوافــر 
ضد  واللقاحات  التشخصية  المعامل 
تهدف هذه  المختلفة حيث  االمــراض 
الــدول  سياسة  تحقيق  الــي  االتفاقية 
االمكان  قــدر  ــراض  االمـ مــن  الخالية 
معدالت  تحقيق  مــع  جنب  الــي  جنبا 
الدول  بين  التجارة  حركة  من  مقبولة 
 costs( بالتوازن بين التكاليف والمزايا
and benefits( من أجل هدف أسمي 

وهو القضاء علي الجوع والفقر. 
الــدواجــن  إنــتــاج  انــظــمــة  تعتمد 
ــيــراد  االســت عملية  عــلــي  الــتــكــامــلــيــة 
ــر بــشــكــل اســـاســـي ضمن  ــصــدي ــت وال
ولكن  إنتاجها  واقتصاديات  مقومات 
التبادل  لعمليات  حاكمة  معايير  تحت 
التجاري للدواجن أو اي من منتجاتها 
 OIE,( وطبقا لمنظمة الصحة العالمية

2007( فان هذه المعايير هي:

1- الشراكة بيت القطاعين الحكومي 
والخاص

2- القدرة علي تتبع مصادر المنتجات
3- نظام العتماد الشهادات )المصدر- 

النقل(
4- أنظمة امان حيوي معتبرة للمنشأت 

والمنتجات
تقف  التي  المعوقات  أهم  من  ان 
التبادل  وتنمية  تطوير  أمـــام  حــائــال 
التجاري في مجال الدواجن ومنتجاتها 
لهي قدرات وامكانيات قطاع الخدمات 
الدولة  في  ســواء  الحكومي  البيطرية 
الــمــصــدرة أو الــمــســتــوردة وذلـــك الن 
االمكانيات  فــي  الــحــادة  االخــتــالفــات 
لمن  الحكومية  وخــاصــة  البيطرية 
من  وتحدد  القيود  تفرض  أن  شانها 
حجم التجارة لمخاوف متعلقة بانتقال 
العتبارات  أو  المرضية  المسببات 

لذلك  للمنتجات  واالعــتــمــاد  الــجــودة 
فانه هناك بعض المقومات التي يمكن 
الخدمات  قــطــاع  تقييم  خاللها  مــن 

البيطرية الحكومي منها:
1- البنية التحتية االدارية والتشريعية 
المنظمة  والــقــوانــيــيــن  ــح  ــوائ ــل )ال

للخدمات البيطرية(
المهام  ممارسة  في  االستقاللية   -2

الوظيفية 
3- قدرات التنسيق والتعاون

4- كفاءاة الموارد الفنية والمالية
التشخيص واالستقصاء  5- امكانيات 

لالمراض الوبائية
الحيواني  اإلنتاج  بنظم  المعرفة   -6
غير  ــقــطــاعــات  وال الــصــلــة  ذات 

اإلنتاجية.
7- نظم للكشف المبكر عن األمراض 

واالستجابة للطوارئ.
ــفــعــال مـــع أصــحــاب  ــشــاور ال ــت 8- ال
ــاب مــشــاريــع  ــحـ الــمــصــلــحــة )أصـ

اإلنتاج الداجني(
في  ــك  ذل فــي  بما  األداء،  تــاريــخ   -9
الوقت المناسب ودقة اإلبالغ عن 

األمراض.
املتطلبات الوبائية والتشخيصة:

ان الــنــهــج االســاســي لــلــدراســات 
خصائص  تقييم  يتضمن  الــوبــائــيــة 
الــعــائــل الــقــابــل لــلــعــدوي )الــدواجــن( 
ــد  ــرصـ ــتـ والـ االســـتـــقـــصـــاء   ,host
 surveillance( المرضية  للمسببات 
الي  بــاالضــافــة   )and monitoring
 environmental( البيئية  الــعــوامــل 
factors( فيما يطلق عليه العلماء اسم 
 epidemiological( الوبائي  المثلث 

.)triangle

اجـــــراءات االســتــقــصــاء الــوبــائــي 
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والترصد لألمراض
ان توفر مراقبة البيانات األساسية 
لتقييم  الرئيسية  المدخالت  التي هي 
مــخــاطــر االســتــيــراد والـــتـــداول بين 
الشركاء لهو من اساسايات االستقصاء 
المرضية  للمسببات   ))Surveillance
مستمرة  منهجية  علي  تعتمد  حيث 
الــبــيــانــات  وتــحــلــيــل  وتــصــنــيــف  لجمع 
ونشر المعلومات في الوقت المناسب 
معرفة  إلــى  يحتاجون  الذين  لؤالئك 
تلك البيانات وذلك بهدف اتخاذ اجراء 
معين كمنع االستيراد او التصدير علي 
ان  نالحظ  ان  ويمكننا  المثال.  سبيل 
هذه الخطوات قد تتشابة مع تلك التي 
تتم في حالة اجراء الدراسات الوبائية 
)survey( ولكنها تختلف من حيث انها 
معين  مكان  او  بزمن  مرتبطة  ليست 
والتي  الوبائية  الدراسات  في  يتم  كما 
ما  بخصوص  معلومات  لتوفير  تهدف 
مرضية  مسببات  من  له  الترصد  يتم 
بهدف الدراسة واالحتفاظ بالبيانات.

ويجب هناك ان ننوه ان اجراءات 
قد   )Monitoring( الوبائي  الترصد 
مع  والمضمون  المعني  فــي  تتشابه 
ويكون   )surveillance( االستقصاء 
الــتــرصــد ال  االخــتــالف فقط فــي ان 
في  كما  معين  اجــراء  اتخاذ  يستتبعه 
الــوبــائــي وتشمل  حــالــة االســتــقــصــاء 
األهداف المحتملة لالستقصاء الوبائي 
)surveillance( الكشف عن االمراض 
الناشئة ))emerging disease وتقييم 
 )disease trends( اتجاهات االمراض
 burden of( وتقييم االعباء المرضيه
disease( وتحديد االولويات المرضية 
برامج  وتقييم   )disease( priorities
مكافحة االمراض )بما في ذلك دعم 

برامج تصدير الدواجن(.
ــي  ــائ ــوب بــيــانــات االســتــقــصــاء ال
جمعها  يــتــم  قـــد   )surveillance(

بطريقتين االولي هي التقصي النشط 
 )passive(سلبي وبشكل   )active(
من  أو  الحقليه  المصادر  من  ويكون 
المختبرات كما يتم جمع هذه البيانات 
ــن طـــريـــق الــمــســوحــات الــوبــائــيــة  عـ
)surveys( والتجميع الدوري الروتيني 
وعن  والمجازر  االســواق  من  للعينات 
طريق االبالغات من االطباء البيطريين 
في القطاع الخاص وشركات الدواجن 
هذا باالضافة الي المعلومات الثانوية 
التي تصدر من المختبرات )قد تكون 
مخزنه في قواعد بيانات( والتي تكون 
مفيدة وفعاله لقياس توجهات االمراض 

وتحديد الوضع الحالي لالوبئة.
ان  ــوه  ــنـ نـ ان  الــمــهــم  لــمــن  انــــه 
 passive( لالمراض  السلبي  التقصي 
صــغــار  مـــن  ــواء  ســ  )surveillance
المكثفة  الــمــشــاريــع  ــن  ومـ الــمــربــيــن 
لــهــو مــن االهمية  الــداجــنــي  لــإنــتــاج 
االمــراض  الكتشاف  بالنسبة  بمكان 
الوبائية اذا ما قورن بالتقصي االيجابي 
يلعب  حيث   )active surveillance(
مربي الدواجن وتجارها دورا هاما في 
مالحظة القدرات اإلنتاجية واالعراض 
والتي  المختلفة  لالمراض  المرضية 
قد تظهر علي قطعان الدواجن مخلفة 
فان  وبالتالي  إنتاجيتها  في  تاثيرات 
المشاركة النشطة من مربي الدواجن 
وشركات اإلنتاج الداجني والمجتمعات 
استقصاء  نظام  أســاســي  عنصر  هــو 
ــك فــان  وبــائــي فــعــال وبــنــاء عــلــي ذلـ
تكاتف  يتطلب  الــوبــائــي  االستقصاء 
والــخــاص  الــعــام  القطاعين  مــن  كــال 
من  ومسؤولياتهم  أدوارهـــم  وتحديد 
خالل اتفاقات الشراكة بين القطاعين 
 public and private sectors

.partnership agreements

يجب أن تتمتع الخدمات البيطرية 
من  التنظيمية  بالسلطة  الحكومية 

 enabling( خالل التشريعات التمكينية
العاملة  القوى  وتوفير   ،)legislation
التي   )trained workforce( المدربة 
الوبائي  االستقصاء  ــراء  إجـ يمكنها 
الــالزم في حالة حــدوث االنــدالعــات 
المرضية الوبائية وأن تكون قادرة على 
إدارة نظام لالستقصاء الوبائي ابتداء 
من المستوي المحلي وحتي المستوى 
المركزي كما يجب ان يتمتع القائمين 
عــلــي مــتــابــعــة األوبـــئـــة والــمــخــتــبــرات 
على  والقدرة  التشخيصيه  بالكفاءات 
جــمــع وتــحــلــيــل بــيــانــات االســتــقــصــاء 
الكمبيوتر  أجهزة  باستخدام  الوبائي 
ــظــم الــمــعــلــومــات حــيــث ان تــوفــر  ون
المعرفة  يولد  والمعلومات  البيانات 
لصنع  األدلة  إبالغ  الي  ويؤدي  والفهم 

القرار. 
ان الحاجة إلى بيانات االستقصاء 
الوبائي تكون لتوفير المؤشرات القائمة 
 performance-based األداء  على 
indicators(( والذي يستند إلى األدلة 
لدعم اتخاذ القرارات الالزمة للصناعة 
من قبل القطاع البيطري الحكومي كما 
يؤدي  مباشرة  الوبائي  االستقصاء  أن 
يساهم  ويمكن  المخاطر،  تحليل  الي 
في  التحكم  فــي  مباشر  غير  بشكل 
مثل  أنظمة  علي  القائمة  العمليات 
تحليل المخاطر نقاط التحكم الحرجة 
 hazard analysis critical control

.)points )HACCP

انه البد  هناك حقيقة هامة نجد 
الــطــرح حيث  تناولها خــالل هــذا  مــن 
المرضي  المسبب  بين  التفاعالت  أن 
للعدوي(  )الــقــابــل  والــعــائــل   )agent(
 environment(( والــبــيــئــة   host((
ــبــات االمـــــراض  ــن مــســب ــي تــخــتــلــف ب
)pathogen( في الدواجن، في الواقع 
وكــذلــك   )strains( لــســالالت  تــبــعــا 
كيف   .)subtypes( فرعية  ــواع  ــ األن
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يحدث المرض؟؟؟ كيف يمكن الكشف 
االعتالل  مــعــدالت  مــن حيث  عــنــه؟؟؟ 
الــنــفــوق  ــدالت  ــعـ ومـ  )morbidity(
فيها  تتحكم  اسئلة  كلها   (mortality)
التفاعالت المختلفة بين اضالع مثلث 
 triad of epidemiological( االوبئة 
مثال  ان نضرب  ويمكن   interactions
في  التفعالت  هذه  مثل  علي  مبسط( 
تحدي  فيه  يظهر  والــذي   1- الشكل 
المراض  والتشخيص  المبكر  الكشف 

الدواجن.
بـــرامـــج  ــق  ــي ــطــب وت تــصــمــيــم  ان 
االستقصاء الوبائي المراض الدواجن 
نحو  بخطوه  خــطــوه  مــدخــل  يستلزم 
المسببات  وخــصــائــص  طبيعة  فــهــم 
المرضيه علي اختالفها والتي بالطبع 
سوف تحدد الية محاولة الكشف عن 
نوع  وتحديد  لها  والترصد  األمــراض 
إجراءائها  الــالزم  الوبائية  الدراسات 
تقصي  او  نشط  تقصي  كانت  ســواء 
الي  جنبا  كالهما  تطبيق  أو  سلبي 
جــنــب كــمــا ايــضــا البـــد مــن الــدراســه 
الجيدة النواع االختبارات التشخيصية 
الكتشاف  استخدامها  يتم  سوف  التي 
دقة تحديد وجودها  االمــراض ومدي 
مهم  عامل  هناك  وكــذلــك  عدمه  مــن 
جيدا يتدخل بشكل جوهري في اليات 
وهو  المختلفه  الــوبــائــي  االستقصاء 
 )Flock size( القطعان  وكثافة  حجم 
حيث نعتمد في هذا العامل علي حجم 
ونوع  عليها  الحصول  الــالزم  العينات 
في  المستخدم  الوبائي  االستقصاء 
المؤكد  من  والــذي  لالمراض  الترص 
الصغيرة  االعـــداد  بين  سيختلف  انــه 
ــدي صـــغـــار الــمــربــيــيــن  ــ لــلــقــطــعــان ل
الهائلة  واالعــــداد   )smallholder(
الكبيرة  الداجني  اإلنتاج  لدي شركات 

.)intensive production systems(
علي  الرقابي  الغياب  أضاع  لقد   

وتطورها  قيمتها  ــدواجــن  ال صناعة 
والرقي،  التقدم  طريق  في  وسيرها 
الرقابة  تلزم  التي  النقاط  أهــم  ومــن 
وتقليل  حصر  أو  لتجنب  عليها  العمل 

انتشار الفيروسات هي:
ال يجوز ألي شخص انشاء مزارع   -1
من  مسبق  بترخيص  إال  داجــنــة 

الحكومة.
ال تعطي الحكومة ترخيص مسبق   -2
أطباء  مــن  المهنة  ألصــحــاب  إال 

ومهندسين زراعيين.
لها  الــمــزرعــة  تــكــون  أن  يشترط   -3
للطيور  مواصفات خاصة مناسبة 

الداجنة 
ال تقل المسافة بين كل مزرعتين   -4

عن 5-8 كم.
األمــن  بتطبيق  الــمــزرعــة  ــزام  ــ ال  -5
الصحة  ومعايير  المشدد  الحيوي 

المهنية.
الــمــزارع  علي  الـــدوري  التفتيش   -6
وتقيمها ورؤية التزامها بالتعليمات

ــددة علي  ــشـ ــرض غـــرامـــات مـ ــ ف  -7
مرخص الصحابها  الغير  المزارع 

بالعمل 
للنفوق  الــيــومــي  التقرير  ــال  ارسـ  -8
سير  خــط  لمعرفة  للمختصين 

الدورات اإلنتاجية.
ذات  التشخصية  المعامل  توفير   -9
التقنية العالية لتشخيص األمراض

في  الصحي  الحجر  تطبيق   -10
حالة التأكد من وجود فيروسات.

الحكوميه  البيطرية  الرقابة  إن 
ــطــاعــات اإلنــتــاج  ــي ق الـــمـــشـــددة عــل
غاية  في  أمر  لهو  المختلفة  الداجني 
األهمية فنسأل اهلل جال وعال أن يعين 
الرقابة البيطرية علي اتخاذ اجراءات 

هامة بصدد هذا الموضوع.
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أنواع التفريخ

أ- التفريخ الطبيعي 

ب- التفريخ الصناعي

 Natural الــطــبــيــعــي  الـــتـــفـــريـــخ  أ- 
 :Incubation

الطيور  وذكــور  ــاث  إن تقوم  وفيه 
باحتضان البيض وهي غريزة طبيعية، 
والتقليب  والرطوبة  الحرارة  وتوفير 

بين الحين واآلخر. 

مميزاته

1- الوسيلة الوحيدة عند المربي في 
المناطق النائية والقرى الريفيه. 

واإلوز  البط  تفريخ  في  يستعمل   -2
لهما  الصناعي  التفريخ  أن  حيث 

مازال محدودا. 
عيوبه 

عن  الحاضنة  الدجاجة  انقطاع   -1
وضع البيض. 

عدد  على  الحصول  إمكان  عدم   -2
كبير من الصيصان. 

الطفيليات واألمراض من  انتقال   -3
األم إلى صفار البيض. 

بعد  أو  أثناء  األم  تنفق  ما  كثيرا   -4
للمجهود  نتيجة  الفقس  عملية 
الذي تقوم به خالل فترة  الشاق 

تحضين ورعاية البيض. 
إتــمــام  دون  الــبــيــض  األم  تهجر   -5

عملية الفقس فتفسده. 
الحاضنة  األمــهــات  تــوفــر  عــدم   -6
في  العملية  بهذه  للقيام  للبيض 

كل األوقات. 
ويتميز الدجاج الذي يقوم بالرقاد 

على البيض بالعالمات التالية: 
في  خاصة  مفكك  الــريــش  يكون  أ- 

منقطة الصدر. 
ــدجــاجــة عــن وضــع  ب- انــقــطــاع ال

البيض. 
ويصبح  الدجاجة  صــوت  يتغير  ج- 

رحلة إنتاج الصيصان

تختلف الطيور عن الثدييات حيث نجد أن الطيور في أغلب مراحل النمو الجنيني لديها تتم خارج جسم األم وتنعدم 
الصلة العضوية ما بين البيضة المخصبة واألم أثناء عمليات النمو الجنيني ولذلك فالجنين يعتمد في غذائه على 

مكونات البيضة فقط، بعكس الثديات التي يتم جميع مراحل التطور الجنيني داخل اجسامها. 
والتفريخ ما هو إال عبارة عن عملية الغرض منها توفير الظروف المالئمة للجنين ليستكمل نموه وينجح في عملية 
الفقس، لذلك يجب توفير الظروف المالئمة للجنين لكي يستكمل نموه وينجح في تحويل الزيجوت إلى كتكوت سليم.

فترة التفريخهي الفترة ما بين وضع البيضة المخصبة في المفرخ أو تحت األم إلى حين خروج الصوص منها وهي 
تختلف من نوع ألخر فمثال تكون 21 يوم في الدجاج، 28 يوم في الرومي والبط، 29 يوم في اإلوز، 18 يوم في الحمام 

والسمان.

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

Dr_ashrafkhalil65@yahoo.com ،استشاري التغذية ومدير مصنع األعالف
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صوتها مميزا. 
إلى  والداليات  العرف  لون  يتغير  د- 

اللون األصفر الباهت. 
 Artificial :ب- التفريخ الصناعي

:incubation
ــفـــرخـــات  ــمـ ــالل الـ ــ ــغ ــ ــت ــو اســ ــ هـ
بحيث  البيض،  تفريخ  في  الصناعية 
للتفريخ  المالئمة  الــظــروف  تتوفر 
والتقليب  ــحــرارة  وال الــرطــوبــة  وهــي 

واإلضاءة والجودة. 
مميزاته 

1- اإلنتاج المكثف والواسع. 
2- سرعة اإلنتاج وكثرته.

3-الــتــحــكــم فــي الــوقــت الــمــرغــوب 
للتربية.

4-التحكم في جودة الصيصان.
 عيوبه 

الــتــكــلــفــة الــمــرتــفــعــة فــي بــدايــة 
االعــداد  امــام  تنهار  انها  اال  االنشاء 
الكبيرة التي توفر المال والجهد وما 
يترتب عليها من اقتصاديات مشاريع 

الدواجن المتخصصة والمكثفة. 
أنواع املفرخات:

ــة مــن  ــفـ ــلـ ــتـ  تـــــوجـــــد أنــــــــــــواع مـــخـ
املــفــرخــات وتختلف هــذه األنـــواع عن 

بعضها من حيث: 
 حــجــم املــفــرخ فهي إمــا صغيرة 
كبيرة  أو  بيضة   100 مــن  تستوعب 

تستوعب حتى 30 الف بيضة.
 مــصــدر احلــــرارة بــاملــفــرخ إمــا أن 
يكون سخانات كهربائه أو أنابيب ماء 

ساخن أو هواء ساخن.

تــكــون  أن  إمــــا  ــرخ  ــ ــفــ ــ املــ إدارة   
ــة  ــي ــك ــي ــات ــوم أوت نـــصـــف  أو  ــة  ــ ــدوي ــ ي
 Full آلية  أو   semiautomatic

 .automatic

ــة بــــــاملــــــفــــــرخ تــنــقــســم  ــ ــويــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الــ
المفرخات على حسب طريقة التهوية 
أنحائها  في  وتوزيعه  الهواء  ودوران 

إلى قسمين: 
أ- مفرخات ذات هواء ساكن

تستعمل لتفريخ عدد محدود من 
البيض وال تحتوي على مراوح ودوران 
الــهــواء وتــوزيــعــه فــي أنــحــاء المفرخ 
ويعتمد على كثافته حيث يالحظ أن 
وتقل  يتمدد  ســوف  الساخن  الــهــواء 
العلوي  الــجــزء  ــى  إل ويــرتــفــع  كثافته 
العلوية  الفتحات  من  ليخرج  للمفرخ 
الجزء  في  سيتجمع  الــبــارد  فالهواء 
يالحظ  ولذلك  المفرخ  من  السفلي 
هذا  في  الحرارة  درجة  انتظام  عدم 

الجزء من المفرخ.
ب- مفرخات ذات هواء مندفع 

على  تعمل  خاصة  مــراوح  توجد 
دوران وتوزيع الهواء في أنحاء المفرخ 
وتكون درجة الحرارة منظمة في جميع 
المفرخات  فــي  كما  المفرخ  أنــحــاء 
مزود  منها  الحديث  واصبح  الحديثة 
بنظام كمبيوتر يمكن برمجته وتحديد 
سرعة الهواء وكميتة ونسب االكسجين 
وثاني أكسيد الكربون واصبح التحكم 
في المفرخات عم طريق غرفة تحكم 
يظهر فيها امام مدير الفقاسة جميع 
المفرخات ومعلومات عن كل مفرخ. 

المفرخات  أنواع  وعموما تحتوي 
المختلفة على قسمين رئيسين هما 

 setter أ-احلاضنة
وهـــو الــقــســم الـــذي يــوضــع فيه 
فترة  مــن  األول  الــيــوم  منذ  البيض 
ــوم الــثــامــن عشر  ــي الــتــفــريــخ إلـــى ال
البيض  ويوضع  الــدجــاج(  حالة  )فــي 
عملية  من  تسهل  خاصة  أطباق  في 

التقليب. 
hatcher ب-املفقس

إليه  ينتقل  الـــذي  القسم  وهــو   
حتى  عشر  الثامن  اليوم  في  البيض 
ــوم الــحــادي  ــي مــيــعــاد الــفــقــس فــي ال
والعشري وأطباق هذا القسم واسعة 
حتى تكون مريحة للكتاكيت وال يقلب 

البيض في هذا القسم 
توفرها  الــتــي  البيئية  الــظــروف 
صيصان  على  للحصول  المفرخات 

جيدة هي 
 التقليب: 

أن تقليب البيض من العوامل التي 
السطح  على  الصحيح  النمو  تهيئ 
يتميز  الــذي  البيض  لصفار  العلوي 
بانخفاض كثافته الرتفاع نسبة الدهن 
فيه ولهذا السبب يميل الصفار إلى أن 
يطفو ألعلى فإذا لم يقلب البيض فأن 
الصفار يرتفع ألعلى ويلتصق الجنين 
بالقشرة ويموت ويقلب البيض بزاوية 
 45 بزاوية  التقليب  يكون  بحيث   90
لألمام و45 للخلف وبهذا يجد الجنين 
تقليب  ويتم  الطبيعي  للنمو  متسعا 
البيض 6-7 مرات يوميا أثناء الفترة 
التي يقضيها في الحاضنة )وهي 18 
األخيرة  الثالثة  ــام  األي أمــا في  يــوم( 
المفقس  فــي  البيض  وجـــود  ــاء  ــن وأث
ــإن الــجــنــيــن يــصــبــح كــامــال ويمأل  فـ
يجب  ولذلك  الداخلي  الحجم  معظم 
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إيقاف عملية التقليب حتى ال يتعرض 
الجنين لصدمات واهتزازات خارجية 
قد ال تتفق مع الوضع المالئم للجنين 
عند الفقس وتزود الماكينات الحديثة 

بنظام أوتوماتيكي للتقليب.
التهوية: 

األوكسجين  إلــى  الجنين  يحتاج 
ــوه ألجـــل الــقــيــام  ــم طـــول مـــراحـــل ن
إلى  يحتاج  وكذلك  التمثيل  بعمليات 
CO2 فــي األيـــام األولـــى مــن فترة 
مع  التفاعل  في  الستعماله  التفريخ 
في  الــمــوجــودة  الكالسيوم  كربونات 
القشرة ألجل سحب الكالسيوم الذي 
يحتاجه الجنين لبناء الهيكل العظمي 
وفي األيام األخيرة من فترة التفريخ 
قد  الجنين  التهوية ألن  أهمية  تزداد 
طريق  عن  يتنفس  وبــدأ  نموه  تكامل 
 O2 بسحب  يــقــوم  ولــذلــك  الرئتين 
وطــرد Co2 وتــقــوم الــمــراوح داخــل 
الهواء  وتــوزيــع  بتجديد  المفرخات 
تهوية  بفتحات  الــمــفــرخــات  وتـــزود 
للتخلص من الهواء الفاسد والحرارة 
الزائدة وأفضل معدالت التهوية هي 

بيضة   1٠٠ كـــل  احلــاضــنــة  أ-يف   
حتتاج إلى ٢٠م متجدد / ساعة 

بــيــضــة   1٠٠ ــل  كــ املـــفـــقـــس  ب-يف 
حتتاج 3٠م هواء متجدد/ ساعة 

التبريد: 
الحديثة  المفرخات  تزويد  يتم 
شبكة  مــن  ويــتــألــف  للتبريد  بجهاز 
الداخلية  الجدران  على  األنابيب  من 
والمفقس ويجرى في هذه  للحاضنة 
األنابيب ماء بارد يساعد على سحب 
المفرخات  جو  في  الزائدة  الحرارة 
التبريد مع تقدم عمر  وتظهر أهمية 

عشر  الرابع  اليوم  بعد  حيث  األجنة 
وتقوم  لألجنة  األجهزة  نمو  يتكامل 
الناتجة  الــحــرارة  مــن  كمية  بإشعاع 
في  الــغــذائــي  التمثيل  عمليات  مــن 
مصدرا  تضيف  والتي  الجنين  جسم 
جيدا من مصادر الحرارة للمفرخات 
التبريد  أجهزة  أهمية  ولذلك ظهرت 

للتخلص من هذه الحرارة الزائدة 
الضوء: 

تحدث بعض الباحثين أن للضوء 
تأثيرا على نسبة الفقس فقط لوحظ 
أن تجهيز الحاضنة بضوء صادر من 
مصباح فلورسنت بقوة 40 وات على 
ارتفاع 23 سم فوق البيض فإن هذه 
نسبة  ارتفاع  إلــى  أدت  قد  المعادلة 

الفقس بصورة معنوية. 
الدجاج 

مدة التفريخ 21 يوم 
مدة البقاء في الحاضنة 18 يوم 

مدة البقاء في المفقس 3 أيام
درجة حرارة المفرخ 38-37,5 

الرطوبة النسبية %60 
أقل عدد مرات تقليب 6 

درجة حرارة المفقس 37,4-37 
الرطوبة النسبية %80 

في  مراعاتها  الواجب  الشروط   
بيض التفريخ 

وذو  منتخبة  ساللة  من  يكون  أن   -
نسبة فقس عالية 

أن تكون األمهات خالية من مرض   -
اإلسهال األبيض 

معتنى  قطيع  من  البيض  يكون  أن   -

جيدا بتغذيته 
أن يكون البيض صالح للتفريخ   -

أثناء  مــرة  مــن  أكثر  البيض  جمع   -
اليوم )خاصة في فصل الصيف(

التفريخ عن  بيض  يزيد تخزين  ال   -
أسبوع 

يمكن حفظ بيض التفريخ على 4م   -
غاز  وجــود  مع   %0 رطوبة  ونسبة 

يمنع نمو الطفيليات 
وذو  الــمــشــروخ  البيض  استبعاد   -

القشرة الرقيقة
أخـــيـــرا عــنــد وضـــع الــبــيــض في   -
ــرخ يــســتــخــرج قــلــيــال حتى  ــف ــم ال
يكتسب درجة حرارة وسطية درجة 

حرارة الغرفة.
أ-وزن البيضة: 

وزن  بين  موجبة  عــالقــة  هــنــاك 
الفقس  عند  الكتكوت  ووزن  البيضة 
إال أن كلما زاد وزن البيضة تقل نسبة 

الفقس ألن 
الــعــادة  فــي  الحجم  كبير  البيض   -
يكون من أمهات منخفضة اإلنتاج 
منوية  بحيوانات  ملقح  وبالتالي 

مخزنة 
ــيــن الــصــفــار  ــتـــالل الــنــســبــة ب اخـ  -
1 صفار،  بياض:   2 عن  والبياض 
تقريبا  ثابتة  الصفار  نسبة  وتظل 
وتزيد نسبة البياض كثيرا، ويؤدي 
ذلك إلى عدم وصول الحرارة إلى 

الجنين 
الحجم  كبيرة  البيض  في  القشرة   -
مما  وصــالبــة  أكــثــر سمكا  تــكــون 
يصعب على الكتاكيت كسرها أثناء 
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الفقس 
قد يكون كبر الحجم ناتج الحتواء   -
هذا  ومثل  صفارين،  على  البيض 

البيض ال يفقس
إلى  الحجم  كبير  البيض  يحتاج   -
ــن البيض  تــفــريــخ أطـــول م فــتــرة 

متوسط الحجم. 
ــم  ــجــ ــــض صــــغــــيــــر احلــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ب-الـ
الناتجة منة تكون صغيرة  فالكتاكيت 
من  أقــل  البيضة  ومــكــونــات  الحجم 
فالبيض  وبالتالي  الجنين  احتياجات 
يفرخ  وال  يستبعد  الــحــجــم  الكبير 

وينتخب البيض متوسط الحجم 
ــة الــــقــــشــــرة وســمــكــهــا  ــ ــافـ ــ ــظـ ــ ج-نـ
 Cleaning and Thickness

 of shell
تتأثر نسبة الفقس بمدى نظافة 
وتجانس  وسمكها  البيضة  قــشــرة 
الــخــدوش  ــن  م وســالمــتــهــا  تكوينها 
البيضة  قشرة  على  األوســاخ  فوجود 
يؤدي إلى تعرضها لمهاجمة البكتريا 
في  والـــحـــرارة  الــرطــوبــة  نسبة  ألن 
ــمــفــرخ مــنــاســبــة جـــدا لــنــمــو هــذه  ال
تكون  قد  السميكة  والقشرة  األحياء 
محاولة  عــنــد  الجنين  عــلــى  صعبة 
تمد  ال  الضعيفة  والــقــشــرة  كسرها 
الجنين باحتياجاته من الكالسيوم كما 
أنها قد تنكسر بسهولة وبالتالي يجب 
قشرة  وذو  نظيفا  البيض  يكون  أن 

متوسطة السمك.
Egg shape د-شكل البيضة

يــفــضــل الـــبـــيـــض الـــبـــيـــضـــاوي 
ــال غــيــر الــعــاديــة  ــكـ وتــســتــبــعــد األشـ
أو  والمستطيلة  الــكــرويــة  كالبيضة 

المدببة أو غيرها , حيث أن الجنين 
يتجه برأسه للطرف العريض للبيضة 
رأسه  ويضع  عشر  الثامن  اليوم  بعد 
يبرز  بحيث  األيــمــن  الــجــنــاح  أســفــل 
الهوائية  الغرفة  نحو  متجها  المنقار 
بينما األرجل منثنيه أسفل الجسم في 
تضغط  بحيث  الضيقة,  القمة  اتجاه 
عند  القشرة  على  األرجـــل  مفاصل 
يساعد  الــوضــع  وهــذا   , القمة  هــذه 
ثم  وثقبها  القشرة  على  الضغط  في 
شطرها بشكل متعرج )ال يساعد على 

هذا الوضع إال الشكل البيضاوي(.
Egg colour هـ-لون البيضة 

 ال عالقة غالبا بين لون البيضة 
والقدرة على الفقس إال أن الحاالت 
غير  الــلــون  تركيز  فيها  تــكــون  الــتــي 

طبيعي يفضل استبعادها 
و-املواصفات الداخلية للبيض 

ــذا بــنــوعــيــة الــبــيــضــة  يــتــعــلــق هــ
ويمكن   egg quality الــداخــلــيــة 
الفحص  ــواســطــة  ب عــنــهــا  الــكــشــف 
الهوائية  الغرفة  فيالحظ   , الضوئي 
ومواصفات البياض , ومظهر الصفار 
الغريبة  األجــســام  من  البيض  وخلو 
أن  يلزم  الهوائية  للغرفة  فبالنسبة   ,
العريض  الــطــرف  عند  ثابتة  تــكــون 
وال  صغيرا  حجمها  ويــكــون  للبيض 
والغرفة  سم   ,5-,3 عمقها  يتجاوز 
المتحركة تؤدي إلى صعوبة  الهوائية 
يكون  الــســلــيــم  ــيــاض  ــب وال التنفس, 
متماسكا نوعا ما , ال سائال , ومظهر 
البياض السميك يكون غليظ وواضح 
إلى  كثير  يندفع  ال  متمركز  والصفار 

جوانب البيضة 
كتل  أو  دمــويــة  بقع  وجــود  إن   -

لحمية داخل البيض يدل على وجود 
مواد غريبة وينصح باستبعاده

بعده  تتم  ان  يجب  المفرخ  إدارة 
مراحل منها:-

جتهيز ماكينات التفريخ 

واألدراج  الــمــفــرخ  تنظيف  يتم   
 NaOH ومحلول  الساخن  بالماء 
ــل الــتــفــريــخ بــنــحــو أســبــوع  ــب 4% وق
أجهزته  جميع  وتنظم  المفرخ  يشغل 
ويشغل  والرطوبة  الــحــرارة  وتضبط 
مصدر الحرارة أو الكهرباء أو الموقد 
سالمته  على  ونطمئن  االحتياطي 
والرطوبة  الحرارة  ترمومترات  وتعلق 

ونطمئن على سالمتها وعملها. 
 تطهير املفرخات 

 تطهر ببخار الفور مالين الناشئ 
مــن إضــافــة 13 ســم فــورمــالــيــن%40 
برمنجانات  جــم   6.5 إلية  مضاف 
مـــن حجم  م   1 ــكــل  ل ــوم  ــاســي ــوت ــب ال
يضاف  وقد  دقيقة   20 لمدة  المفرخ 
والبرمنجانات  للفورمالين  دافئ  ماء 
إضافة  وتكون  التفاعل  من  لإسراع 
الماء بنفس نسبة الفورمالين , بحيث 
أوال  الماء  في  والبرمنجانات  يــذاب 
ثم يضاف الفورمالين فيتصاعد غاز 
الفورمالدهيد الذي يقتل الميكروبات, 
ــة  ــكــس أي إضــاف ــع ال وعـــنـــد عــمــل 
البرمنجانات على الفورمالين فسوف 
وهو  البارافورمالدهيد  غاز  يتصاعد 

عديم التأثير.
ــعــد اإلضـــافـــة يــتــم قــفــل بــاب  وب
عملية  ونـــجـــري  بــســرعــة  ــرخ  ــف ــم ال

التطهير في
بداية موسم التفريخ  أ- 
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نظام  فــي  التفريخ  دفــعــات  بين  ب- 
ثابت 

انتشار  مــن  ــخــوف  ال فــي حــالــة  ج- 
مرض  مثل  المعدية  ــراض  ــ األم

اإلسهال األبيض 
 مراقبة املفرخ أثناء التفريخ 

تراقب درجة الحرارة وتدون في   -
يجب  وبذلك  لذلك  سجل خاص 
ودرجة  الحرارة  درجة  تتعدى  أال 
والحذر  للتفريخ  المثلى  الحرارة 

من انقطاع تيار الكهرباء 
وكذلك  الرطوبة  صواني  مراقبة   -

نسبة الرطوبة. 
ــرات  ــم تــقــلــيــب الــبــيــض عـــدد ال  -
تصميم  حــســب  بــهــا  الــمــســمــوح 

المفرخ 
 Co2 التأكد من عدم زيادة نسبة  -

عن 0%5.
 فحص البيض أثناء التفريخ 
 الفحص الضوئي للبيض 

 يفحص البيض مرتين وهما 
التفريخ  الــســابــع مــن  الــيــوم  فــي   -
الغير  البيض  للتخلص من  وذلك 
مخصب والبيضة الصالحة يكون 
ولونه  العنكبوت  بشكل  الجنين 
صالحة  الغير  والبيضة  أحــمــر 
تكون غير ذلك أو الجنين الميت 
غامق  بني  أو  أســود  لينة  يكون 

وملتصق بالقشرة
ــوم الــثــامــن عــشــر وذلــك  ــي فــي ال  -
الميتة  األجنة  ذو  البيض  إلزالــة 
الخاص  الــجــزء  فــي  وضعة  قبل 

بالفقس. 

إدارة عمليات التفقيس 
توضع  عشر  الثامن  الــيــوم  فــي   
ويتم  المفقس  فــي  البيض  صــوانــي 
اليوم  فــي  للدجاج  بالنسبة  الفقس 
ــاك بعض  ــن الـــواحـــد والــعــشــريــن وه
الكتاكيت  على  تــجــرى  الــمــعــامــالت 

الفاقسة وأهمها 
1-جتفيف الكتاكيت 

الصيصان  تظل  أن  يجب  حيث 
 12 نحو  الفقس  درج  فــي  الفاقسة 
نقلها  وقبل  تماما  تجف  حتى  ساعة 

إلى الحاضنات 
٢-فرز الكتاكيت 

فقط  السليم  الكتكوت  يــربــي   
وتستبعد الكتاكيت التالية

 أ-المشوهة 
ب-الضعيفة وصغيرة الحجم 

ج-المخالفة للوزن والنوع 
د-التي يظهر عليها التهاب السرة أو 

انسداد فتحة المجمع 
هـ-تؤخذ عينة من الدفعة وترسل إلى 
إلثبات  البيطرية  المعامل  إحدى 
خلوها من السالمونيال والكتاكيت 
أو  عرجاء  تكون  كــأن  المشوهة 
أرجلها ملتوية األصابع أو ملتوية 
الرقبة ,,,,, الخ ,, تستبعد نهائيا

3-جتنيس الكتاكيت 
تجرى هذه العملية لمعرفة الذكور 
من اإلناث وذلك لالستفادة في عملية 

توجيه اإلنتاج بعدة طرق وهي:
أ-جتنيس ذاتي 

ريش  بلون  الجنس  تمييز  ويمكن 

الذكور  فيكون  الفقس  عند  الكتكوت 
لونهم مخالف لإناث 
ب-الطريقة اليابانية 

تحتاج لخبرة ومهارة وتجرى بأن 
أطــراف  لرؤية  المجمع  فتحة  تقلب 

الجهاز التناسلي في الكتكوت 
ج-استعمال آلة التجنيس 

 ويتم إدخال أنابيب رقيقة خاصة 
خالل  للكسر  قــابــل  غير  زجـــاج  مــن 
خــالل  مــن  والــنــظــر  المجمع  فتحة 
عدسة مكبرة وحقل إضاءة من طرف 
الخصيتين  تمييز  يمكن  حيث  اآللــة 
الفاصوليا  لحبة  األقـــرب  بشكلهما 
الوحيد  المبيض  من  المصفر  ولونها 
وفي  الشكل  والمجعد  نسبيا  المعتم 
الطريقة اليابانية الذكر تظهر نقطتين 
الخصيتان  تمثالن  أســـود  لونيهما 
شكل  على  المبيض  يظهر  واألنــثــى 
يزيد  ال  الــلــون  باهتة  صغيرة  حلمة 

حجمها عن رأس الدبوس 
4-قص املنقار 

هي عملية قص جزء من المنقار 
لــكــي يــتــحــاشــى الــمــربــي مـــرض داء 
االفتراس cannibalism وفية تنقر 
الكتاكيت بعضها البعض حتى يحدث 
النزيف في مكان النقر وهذه الحالة 
نزع  وتعوقه وكذلك  الكتكوت  تضعف 
الريش مما يؤثر على أشكال الكتاكيت 

األخرى.
٥-التحصن 

تبعا لغرض التربية والنوع تعطى 
والتحصينات  والــلــقــاحــات  األدويـــة 
في  المنتشرة  األمـــراض  أهــم  ضــد 

المنطقة.
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ــاز الــتــجــاري  ــيـ ــروتـ ــبـ مــعــظــم الـ
الــمــســتــخــدم فـــي تــغــذيــة الـــدواجـــن 
المنشأ  ذات  القلوية  البروتياز  هي 
العلف  تكلفة  تقليل  يتم  البكتيري. 
مع إضافة البروتياز من خالل تقليل 
األمينية  واألحماض  الخام  البروتين 
 first limiting amino الــمــحــددة 
البروتياز  تأثيرات  تقتصر  ال   .acids
ــة عــلــى هــضــم الــبــروتــيــن  ــخــارجــي ال
فحسب، بل تمتد إلى هضم العناصر 
الغذائية األخرى مثل الدهون والنشا. 
عالوة على ذلك، ال يمكن النظر في 

منفصل  بشكل  البروتياز  استخدام 
مع  باالشتراك  يحدث  ما  غالًبا  ألنه 
التأثيرات  بعض  األخــرى  اإلنزيمات 
االيجابية، التي ال تبدو آلياتها وآثارها 
الغذائية  الــعــنــاصــر  عــلــى  الــالحــقــة 
تلك  عن  تماًما  مستقلة  المهضومة 

التي تحدث عن طريق البروتياز.
وســنــحــاول فــي هــذا الــمــقــال ان 
نجيب علي بعض االسئلة مثل اهمية 
انزيم البروتياز وكيفيه اختيار االنزيم 
المناسب وتأثير البروتياز علي االداء 
االنتاجي والكفاءة االقتصادية للطيور 

المربين  ذهن  تدورفي  ممن  وغيرها 
توضيح  التغذية وساحاول  واخصائي 

هذه االمور باسلوب سهل ومبسط.
البروتينات:

أهم  من  واحدة  تعتبرالبروتينات 
يحتاجها  التي  الغذائية  المركبات 
من  كثير  في  لدخولها  وذلك  الطائر 
التمثيلية  العمليات  أو  الــمــركــبــات 
الــهــامــة فــى داخـــل الــجــســم، ويعتبر 
للدواجن  البروتين  الغذاء هو مصدر 
بعض  تــقــوم  الــمــجــتــرات  ــي  ف بينما 
في  تتواجد  )التي  الدقيقة  الكائنات 

استخدام انزيم البروتياز 
في عالئق الدواجن

مقدمة: بدأ استخدام االنزيمات علي نطاق تجاري واسع في بداية ثمانيات القرن الماضي في بعض الدول االسكندنافية 
والتي يتم استخدام الشعير فيها كمادة علف اساسية وذلك لتقليل التأثير السلبي لمادة البيتا جلوكان. وبعد ذلك انتشر 

استخدام باقي االنزيمات مثل الفيتاز والزيالنييز والبروتياز واالميليز.
و قد بدأ استخدام انزيم البروتياز في العالئق منذ اكثر من عشرين عاما ولكن نالحظ انه في السنوات القالئل 
الماضية زاد االهتمام باستخدام انزيم البروتيز في عالئق الدواجن. وأصبح استخدام البروتياز  في علف الدواجن 
أكثر انتشاًرا في السنوات األخيرة، بعد القبول التجاري األوسع إلنزيمات األعالف األخرى مثل الفيتاز والزيالنيز، 
ونتيجة للزيادة الكبيرة في تكلفة مصادر البروتين في االعالف ونتيجة للدراسات واالبجاث العلمية التي نشرت في 

العقدين االخرين والتي اكدت علي اهمية استخدام انزيم البروتياز في عالئق الدواجن.  

أعداد/ د. خالد عكاشه عبد اللطيف
 مدير فني إقليمي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ديبونت 

khaled.okasha@dupont.com :موبيل: 491771352623+ - بريد الكتروني
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البروتينات  بعض  بتخليق  الــكــرش( 
واالحماض االمنية.

ــيــة  ــاض االمــن ــ ــم تــعــتــبــر االحــ و 
الواحدات  وهذه  البروتين  بناء  وحدة 
ببتدية.  بروابط  بعضها  مع  مرتبطة 
المعدة  فــي  البروتين  هضم  ويــبــدأ 
ــافــراز حامض  الــغــديــة الــتــي تــقــوم ب
الــهــيــدروكــلــوريــك وبـــادئـــات االنــزيــم 
الببسينوجين والذي يتحول الي انزيم 
ببسين عند انخفاض درجة الحموضة 
في القونصة. ويقوم الببسين بتحويل 
كبيرة  ببتيدات  بولي  الي  البروتينات 
ثم يقون انزيم التربسين بتحويلها الي 
االمعاء  وفــي  صغيرة  ببتيدات  بولي 
ــي احــمــاض امــنــيــة ويتم  تــتــحــول الـ
امتصاصها في صورة احماض امنيه.
انزيمات  ــافــراز  ب الــطــيــور  تــقــوم 
البروتياز الذاتية الخاصة بها للهضم 
البروتيني. يعتبر الببسين والتربسين 
إنزيمات  أهــم  مــن  والكيموتربسين 
البروتياز الذاتية. عادة ما تكون كفاءة 
انزيمات  بواسطة  البروتين  هضم 
 90-80 بنسبة  الــذاتــيــة  الــبــروتــيــاز 
البروتياز  انزيمات  فإن  وبالتالي   ،%
الخارجية المكملة للبروتياز الداخلي 
كـــفـــاءة هضم  مـــن  ــد  ــزي ت أن  يــمــكــن 

البروتين بالنسبة للدواجن.
من المهم ان يتم هضم البروتين 
باعلي كفاءة وذلك لتحقيق االستفادة 
القصوي من خامات األعالف خاصة 
الفول  كسب  اسعار  ارتــفــاع  ظل  في 
الصويا وغيرها من مصادر البروتين. 
ــان تــحــســيــن كـــفـــاءه هضم  ــك فـ ــذل ك
البروتين ينعكس بااليجاب علي االداء 
االنتاجي ويساعد علي الحفاظ على 

صحة الجهاز الهضمي الجيدة والحد 
من إطالق النيتروجين في البيئة.

البروتين،  عــن  النظر  وبــصــرف 
تساعد  ــاز  ــي ــروت ــب ال ــات  ــم ــزي ان ــان  فـ
بطريقة غير مباشرة في هضم بعض 
والدهون  النشا  مثل  االخــري  المواد 
والمعادن.، وتقلل من التأثير السلبي 
لمثبطات النمو بما في ذلك الليكتين 
التربسين.  ومثبطات  والجليسينين 
من  يقلل  االنتجينات  هــذه  وبتكسير 
مناعية  تفاعالت  إثــارة  على  قدرتها 
من  ذلك،  على  عالوة  غير ضرورية، 
تقلل  البروتين،  هضم  زيـــادة  خــالل 
التي  البروتين  كمية  مــن  البروتياز 
حيث  الغليظة  االمـــعـــاء  إلـــى  تــصــل 
بواسطة  الــتــخــمــرات  بــعــض  تــحــدث 

البكتيريا غير المفيدة.
هضم البروتينات يف الدواجن:

بوليمرات  عن  عبارة  البروتينات 
تتكون   )AA( األمينية  من األحماض 
واالحــمــاض  اميني  حــامــض   20 مــن 
األساسية  اللبنات  أهــم  هي  االمنية 

للكائنات الحية.

ببعضها  االحــمــاض  هــذه  ترتبط 
ــط الــبــبــتــيــد بــاســم  ــ ــ بــواســطــة رواب
حجم  يــتــراوح  أن  يمكن  الببتيدات، 
di / tri-( جــًدا  قصير  من  الببتيد 

ثالثة  أو  اثنين  من  يتكون   peptides
أحــمــاض أمــنــيــة عــلــى الــتــوالــي إلــى 
وإلــى   )oligopeptides( مــتــوســط   
تعمل   )po l ypeptides( جــًدا  طويل 
از عــلــى تحطيم  ــ ي ــبــروتــ ال ــمــات  ــزي ان
أقصر  إلى  الطويلة  الببتيدات  عديد 
ــط  لــرواب الــمــائــي  التحلل  مــن خــالل 
بروتينات  تحلل  يتم  حيث  الببتيد، 
 oligopeptides إلـــى  أوالً  الــعــلــف 
إلى  ثم تحللها  الحجم ومن  متوسطة 
الببتيدات  ثنائي  او  الببتيدات  ثالثي 
احماض  او   )di/ tri-peptides( أو 
امنية حرة. يتم امتصاص األحماض 
ااالمنية والببتيدات الثنائية والثالثية 
في األمعاء الدقيقة وفي النهاية إلى 

مجرى الدم.
بروتينات  لتحلل  األول  البروتياز 
األعالف هو الببسين: الذي يفرز في 
الهضمي  الجهاز  من  العلوي  الجزء 
ــدة الـــغـــديـــة(، وهـــو بــروتــيــاز  ــمــع )ال
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ويكون   )Acidic Protease( حمضي 
درجة  نطاق  في  له  األمثل  النشاط 
الحموضة المنخفضة، ويستمر نشط 
 5.0 PH حتي درجة حموضة اقل من
واسع  مدي  له  الببسين  ان  وبالرغم 
اال   )wide substrate specificity(
الروابط  تقطيع  في  فعااًل  ليس  أنــه 
قلوية  امنية  أحــمــاض  ثــالث  بــجــوار 
وهي الليسين واالرجنين والهيستدين 
كذلك ال يتم تحلل البروتينات بشكل 
محدودية  بسبب  الــمــعــدة  فــي  جيد 
انخفاض  أن  كما  المعدة  في  الوقت 
فيها  يتم  ال  التي  الحموضة  درجــة 
ترطيب جميع البروتينات بشكل جيد 

وذوبانها.
يتحول  الــدقــيــقــة،  األمـــعـــاء  ــي  ف
الهيدروجيني من الحمض إلى  األس 
مما  وقلوية،  حيادية  أكثر  مستويات 
بروتينات  بعض  ذوبــان  قابلية  يغير 
ــالف، ولــكــنــه يــقــلــل أيــًضــا من  ــ األعـ
هناك  وبالتالي،  البيبسين.  فعالية 
حاجة إلى إفراز مجموعة جديدة من 
الطائر.  قبل  من  المختلفة  البروتياز 
والكيموتربسين  الــتــربــســيــن  تــفــرز 
 chymotrypsin, وااليـــالســـتـــاز، 
لديها  والتي   ،Trypsin, Eleastase
درجة حموضة متوافقة مع الظروف 
االمعاء الدقيقة ويتم افرازها كعصارة 
من  الهضمية  القناه  في  بنكرياسية 

البنكرياس. 
ــإن  ــى عــكــس الــبــيــبــســيــن، ف عــل
ــي  ــت ــل انـــزيـــمـــات الـــبـــروتـــيـــاز ال ــ ك
خصوصية  لها  البنكرياس  يفرزها 
 narrower substrate( أضــيــق 
جيًدا  المعروف  من   .)specificity
الببتيد  روابـــط  يحلل  التربسين  أن 

بشكل شبه حصري بجوار االحماض 
والليسين  االرجنين  القلوية  االمنية 
تحليل  يفضل  الكيموتربسين  ــان  ف
الـــروابـــط لــالحــمــاض االمــنــيــة مثل 
الفنيل االنيين والتيروسين والليوسين 
 )Phenylalanine )Phe والتربتوفان 
 )Leucine )Leuو )Tyrosine )Tyrو

،)Tryptophan )Trpو
في حين يفضل elastases تحليل 
االالنين  مثل  أصغر  جانبية  سالسل 
 Alanine مثل  والليوسين  والفالين 

 .Leucineو )Valine )Valو ))Ala

على الرغم من أن األنواع الثالثة 
لها  مــًعــا  البنكرياس  الــبــروتــيــاز  مــن 
اإلشـــارة  تــجــدر  واســعــة،  خصوصية 
ــى أن الــتــربــســيــن هــو الــبــروتــيــاز  إلـ
ــن أن  ــســي فـــي حــي ــي ــرئ الـــمـــفـــرز ال
عصير  فــي   chymotrypsin كمية 
من   %  50 حــوالــي  تبلغ  البنكرياس 
التربسين وكمية اإليالستاز حتى أقل. 
بروتياز  انزيمات  فإن  أخرى،  وبعبارة 
المائي  للتحلل  ميال  أكثر  البنكرياس 
واالرجنين  الليسين  الببتيد  لروابط 
من التحلل المائي العام لجميع روابط 

الببتيد الموجودة في البروتينات.
انزميات البروتياز:

إنزيمات  عــن  عــبــارة  الــبــروتــيــاز 
البروتينات  وهضم  تحلل  علي  تعمل 
وتــســتــخــدم فـــي اعــــالف الـــدواجـــن 
في  الــمــخــزنــة  الــبــروتــيــنــات  لتحلل 
والمواد  المتنوعة  النباتية  األعــالف 
البروتينات  في  البروتينية  المضادة 
البقوليات  بـــذور  تحتوي  النباتية. 
البروتينات  مــن  كبيرة  كميات  على 
 .)storage proteins( الــمــخــزنــه 

البذور، تحتفظ  خالل مرحلة تطوير 
يتم  حيث  الــبــذور  ببروتين  النباتات 
الناشئ  الجنين  قبل  من  استخدامه 
اإلنبات.  أثناء  للنيتروجين  كمصدر 
التي   ، المخزنة  البروتينات  هذه هي 
والكربوهيدرات  بالنشويات  ترتبط 
ــمــوجــودة فــي الــتــغــذيــة. انــزيــمــات  ال
البروتياز الخارجية مفيدة في تحطيم 
جعل  وبالتالي  المخزنة،  البروتينات 
النشا الغني بالطاقة المرتبط متاًحا 

للحيوان من أجل الهضم. 
واللكتين  ــاز  ــي ــبــروت ال مــثــبــطــات 
عاملين  أهــم  هما  )هيماجلوتينين( 
مثبطات  ــبــروتــيــنــات.  ــل ل ــن  مــضــادي
البروتينات  في  الموجودة  البروتياز 
الصويا،  فــول  مثل  الــخــام،  النباتية 
وتتركز في الجزء الخارجي من النبتة. 
تمنع  ألنــهــا  الهضم  تمنع  أن  يمكن 
إنزيم التربسين و/ أو الكيموتربسين، 
ــا الــبــنــكــريــاس  ــرزهــم ــف وكـــالهـــمـــا ي
في  البروتين  هضم  على  للمساعدة 
)Lectins( اللكتين  الدقيقة.  األمعاء 

بالسكر،  مــرتــبــطــة  بــروتــيــنــات  هــي 
قابلية  من  تقلل  أنها  أيًضا  ثبت  وقد 
مكونات  مع  ارتباطها  عند  الهضم. 
)الجليكوبروتين(  السكري  البروتين 
في خاليا الدم الحمراء فإنها تسبب 
المعالجة  تستخدم  الخاليا.  تــراص 
المواد  هــذه  لتدمير  عــادة  الحرارية 
؛  األعــالف  في  الموجودة  المضادة 
الزائدة  الحرارية  المعاملة  يقلل  قد 
إمكانية االستفادة من األحماض  من 
الاليسين.  وخاصة  الحرة،  األمينية 
يــمــكــن ااســـتـــخـــدام الــبــروتــيــاز في 
مثبطات  مستويات  لتقليل  األعــالف 
تحسين  وبالتالي  والكتين،  البروتياز 
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هضم البروتين )جدول رقم 1 يوضح 
معامل هضم بعض مواد العلف(.

أنواع انزميات البروتياز:
بطرق  البروتياز  تصنيف  يمكن 

مختلفة.
الحي:  المصدرالكائن  طريق  عن   .1
)نبات، حيوان، بكتيري، فطري(، 
االصل  ذات  االنزيمات  ان  حيث 

الحيواني أوالنباتي
طريق  عــن  البروتياز  إنــتــاج  يتم   
الــبــروتــيــاز  بينما  االســتــخــالص 
المنتجة من الفطريات والبكتريا 
التخمر  طريق  عن  انتاجها  يتم 
ــاز  ــي ــروت ــب ومــعــظــم انـــزيـــمـــات ال
الـــتـــجـــاريـــة تـــكـــون مـــن مــصــدر 

بكتيري.
2. مــن خـــالل نــطــاق نــشــاط الــرقــم 
محايد،  )حمض،  الهيدروجيني: 
قلوي( ومعظم االنزيمات التجارية 

هي انزيمات قلوية.
3. من خالل خصوصية رابطة الببتيد: 
ــداز، إكــســوبــبــتــيــداز،  ــي ــت ــب ــدوب )إن
لالحماض  المخصص  أوبروتياز 

االمنية(..
البروتين  تحلل  آلــيــة  بــواســطــة   .4
ثريونين،  بهم: )سيرين،  الخاصة 
األسبارتيك،  وحمض  سيستين، 
البروتياز  أو  الجلوتاميك  حمض 

المعدني(.
المستخدمة  اإلنــزيــمــات  معظم 
هي  الحيوانية  األعــالف  في صناعة 
من نوعية البروتياز سيرين، البروتياز 
في  ســيــريــن  وجـــود  يعكس  ســيــريــن 
سيرين  البروتياز  النشط(  الموقع 

تشمل إنزيمات البنكرياس التربسين، 
كيموتربسين، اإليالستاز(. 

وتسمى بروتياز األسبارتيك عادة 
حمض إندوببتيداز الحمضي مع بقايا 
األسبارتات في موقعها النشط وعادة 
يستخدم في صناعة المواد الغذائية، 
أثناء  الــغــالــب  فــي  استخدامها  يتم 
الجبن  لصنع  الحليب  تخثر  عملية 
ومعظم   ) النبيذ  تكوين ضباب  ومنع 
خصوصية  لها  األسبارتيك  بروتياز 

عريضة من الببتيد.
االستجابة  املؤثرة على  العوامل 

النزمي البروتياز:
تعتمد استجابة الطائر النزيمات 

البروتياز علي عددة عوامل منها: 
الــبــروتــيــن: يختلف  نــوع مــصــدر   .1
باختالف  البروتياز  انزيم  تأثير 
سبيل  فعلي  الــبــروتــيــن،  مــصــدر 
بين  الكيراتينيز  تأثير  الــمــثــال 
 )SBM( ــا  ــصــوي ال فـــول  كــســب 

.)CSM( ووكسب بذور القطن
العلف: تشير  البروتين في  نسبة   .2
ــات الـــي أنـــه في  ــدراسـ بــعــض الـ
عالية  البروتينات  ذات  العالئق 
نسبة  فــي  والمنخفضة  الهضم 
البروتين تزيد من كفاءة استخدام 
البروتين الغذائي. ومع ذلك، في 
لم  البروتين،  منخفضة  العالئق 
يكن هناك اختالف كبير في هضم 
البروتين  مصادر  بين  البروتين 
عــالــيــة الــهــضــم والــمــنــخــفــضــة. 
البروتين ضعيف  أن  لوحظ  وقد 
تــنــاول  بــشــدة مــن  الــهــضــم يقلل 
العلف وبالتالي زيادة وزن الجسم 
من دجاج التسمين )وبالتالي، قد 

من  التحقق  الصعب  مــن  يــكــون 
األنظمة  في  اإلنزيمات  استجابة 
الــبــروتــيــن  منخفضة  الــغــذائــيــة 
عــلــى أســــاس هــضــم الــبــروتــيــن 
في  اختالف  وجــود  عــدم  بسبب 
البروتين  لمصادر  الهضم  قابلية 
أخـــرى،  نــاحــيــة  مــن  المختلفة. 
يمكن أن تؤدي تركيزات أعلى من 
البروتينات منخفضة الهضم في 
أعــالف الــدواجــن إلــى انخفاض 
هضم وامتصاص عناصر غذائية 
التغذيه  مــضــادات  تأثير  بسبب 
القابلة  غــيــر  والــكــربــوهــيــدرات 
للهضم الموجودة في البقوليات.

قد يؤثر محتوى البروتين، وموقع   .3
الــبــروتــيــن فــي الــمــكــون، ووجــود 
مضادات المغذيات مثل مثبطات 
العمليات  وجــــودة  الــتــربــســيــن، 
البروتين،  لمكونات  الصناعية 
إلى  البروتينات  وصول  وإمكانية 
والخارجية  الداخلية  البروتياز 
إلنزيم  الوظيفية  األنــمــاط  على 

التغذية في مختلف مكونات.
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــحــبــوب   .4
أساسي  بشكل  ــادًة  عـ تُستخدم 
أنها تساهم  إال  للطاقة،  كمصدر 
البروتين  من   %30-25 بحوالي 
الــدواجــن.  وجــبــات  فــي  الغذائي 
ــر جـــودة  ــؤث وفـــًقـــا لـــذلـــك، قـــد ت
بــروتــيــنــات الــحــبــوب أيــًضــا على 
األنماط الوظيفية للكربوهيدرات 

أو البروتياز
الــتــغــذيــة: مثل  5. مــســتــوي مــضــادات 
والليكتين،  التربيسين  مــضــادات 
ــاز علي  ــي ــروت ــب ــات ال ــم ــزي تــعــمــل ان
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التغذية،  تثبيط مضادات  او  تدمير 
وتشير الكثير من الدراسات علي ان 
البروتياز ذو االصل الفطري له قدرة 
المثبطات  هــذه  تدمير  علي  اعلي 

مقارنة بالبروتياز الفطري. 
اإلنـــزيـــمـــات  وتـــركـــيـــز  الـــمـــدي   .6

المستخدمة.
7. نوع الحيوان )الدواجن تكون أكثر 
من  اإلنــزيــمــات  لعالج  استجابة 

الخنازير(.
الحيوانات  )تميل  الحيوان  عمر   .8
لإنزيمات  لالستجابة  الصغيرة 
الــكــبــيــرة في  مــن  أفــضــل  بشكل 

العمر(.
أهم فوائد انزمي البروتياز:

ــاز إلــى  ــي ــروت ــب ــؤدي إضـــافـــة ال ــ ت   .1
ــالف إلـــى تــحــســيــن هضم  ــ األعـ
مصادر  عبر  األمينية  األحماض 
تعتمد  الــمــخــتــلــفــة.و  الــبــروتــيــن 
األحــمــاض  كمية  عــلــى  جميعها 
ــمــهــضــومــة  ــنـــيـــة غـــيـــر ال ــيـ األمـ

الموجودة في الجهاز الهضمي.
المضادة  الــعــوامــل  تأثير  تقليل   .2
يتسبب  أن  يــمــكــن  ــة.  ــغــذي ــت ــل ل
العوامل  تــدهــور  فــي  الــبــروتــيــاز 
والبروتينات  للتغذية  المضادة 
المواد  في  للحساسية  المسببة 

الغذائية.
مــن خالل  ــاء.  ــع األم دعــم صحة   .3
البروتين،  هضم  قابلية  تحسين 
البروتين غير  البروتياز من  تقلل 
المهضوم الذي يدخل إلى القناة 
تخمر  وتقليل  المعوية،  المعوية 

الغليظة،  األمــعــاء  فــي  البروتين 
األمعاء.  صحة  تحسين  وبالتالي 
ــم الــتــحــقــق مــن ذلـــك من  وقـــد ت
خالل زيادة في نمو الخمالت مما 
يحسن من االمتصاص وانخفاض 
في  بيرفرينجنز  كلوستريديوم 

الدواجن.
دون  البروتين  مستويات  تقليل   .4
إضافة  تــؤدي  ــاألداء.  ب التضحية 
بروتياز لتغذية الحصص الغذائية 
بمستويات منخفضة من البروتين، 
انخفاض األداء بسبب قدرة  إلى 
اإلنزيم على الحصول على المزيد 

من البروتين الموجود.
مــن حصص  الــطــاقــة  قيم  ــادة  زيـ  .5
البروتياز.  مع  المركبة  التغذية 
يؤدي تحسين هضم البروتين مع 
إلى زيادة قيمة  البروتياز  اضافة 

الطاقة..
أوســع  مجموعة  مــن  االســتــفــادة   .6
مــن مــصــادر الــبــروتــيــن. تسمح 
ــرات األوســــــع لــنــشــاط  ــيـ ــأثـ ــتـ الـ
ــع  ــخــدام أوسـ ــاســت الــبــروتــيــاز ب
ــيــن الــمــتــوفــرة  ــبــروت ــمــصــادر ال ل

محلًيا.
7. يعمل البروتيز مع إنزيمات تغذية 
ليس  البروتياز  إضــافــة  أخـــرى. 
لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى نشاط 
اإلنزيمات األخرى داخل التغذية، 
ولكنها تعمل مًعا ألن كل إنزيم له 

مادة محددة يعمل عليها.
توافرها  يجب  التي  اخلصائص 

يف انزمي البروتياز:
تــتــوافــر فــي الــســوق الــعــديــد من 

يواجه  ما  وعــادة  البروتياز  انزيمات 
االنزيم  اختيار  في  صعوبة  البعض 
كيفية  نوضح  ان  وسنحاول  المناسب 
الكفاءة  ذو  البروتياز  انزيم  اختيار 

العالية. 
يــجــب اخــتــيــار انــزيــم الــبــروتــيــاز   .1
تأثير  له  ويكون  المدي  الــواســع 
البروتياز  انزيمات  مــع  تكاملي 

التي يفرزها الطائر:
يكسر  الــمــعــدة  ــي  فـ الــبــبــســيــن   
الروابط بين العديد من األحماض 
مدي  على  ــدل  ي هــذا  األمينية. 
واسع بينما نجد ان انزيمات مثل 
لها  والكيموتربسين  التربيسين 

مدي ضيق. 
واسع  البروتياز  انزيم  تطوير  تم   
جيد  بشكل  يعمل  حيث  الــمــدي 
الهيدروجيني  األس  ظــروف  في 
ــه  ــث أن ــة حــي ــق ــي ــدق لـــألمـــعـــاء ال
ــي نــطــاق األس  أكــثــر نــشــاًطــا ف
والقلوي.  المحايد  الهيدروجيني 
ومع ذلك، ال يزال لديها مستويات 
ظــروف  فــي  النشاط  مــن  كبيرة 
الجهاز الهضمي العلوي من درجة 
الحموضة 3 إلى درجة الحموضة 
فقط  يقوم  ال  ألنــه  ــك  وذل  .4.5
التي  الــبــبــتــيــد  روابــــط  بتحليل 
بالبيبسين  لاللتصاق  قابلة  تكون 
والكيموتربسين  والــتــريــبــســيــن 
روابــط  أيًضا  ولكن  واإليالستاز 
الببتيد التي ال يفضلها البيبسين 

والبروتياز البنكرياسي.
ــدم تـــأثـــره بــمــثــبــطــات انــزيــم  عــ  .2
بعض  فــي  الــمــوجــود  التربسين 
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النباتات مثل الصويا:
من المهم ان يتم انزيم البروتياز   
انزيم  بمثبطات  يتأثر  ال  الــذي 
التربيسين الموجودة في الصويا، 
التربسين  بمثبطات  يــتــأثــر  ال 
أنــواع  في  أفضل  هضًما  ويوفر 

كسب فول الصويا المتغيرة.
أن يعمل بشكل مثالي في درجات   .3
ــرارة الــمــنــاســبــة مــع درجــة  ــحـ الـ

حرارة الطائر:
مـــن الــمــهــم أن يــعــمــل اإلنــزيــم   
بشكل مثالي في درجات الحرارة 
الحرارة  درجــة  مع  تتوافق  التي 
الــفــســيــولــوجــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
درجــة  متوسط    يبلغ  الــدواجــن. 
حرارة الجسم للدجاج 42 درجة 

مئوية.
داخــل  جــيــدة  ــصــورة  ب يعمل  أن   .4

الجهاز الهضمي للدواجن:
بعض اإلنزيمات تعمل بشكل جيد   
تفقد  ولكنها  المختبر  في  جــدا 
استخدامها  عند  فعاليتها  بعض 

في االعالف. 
ــأزر مــع االنــزيــمــات  لــه عــالقــة تـ  .5

االخري مثل الزيالنيز:
مما  باأللياف  البروتين  يرتبط   
يمكن  للهضم،.  متاح  غير  يجعله 
الكربوهيرات  هــذه  على  العثور 
ببعضها  مرتبطة  والــبــروتــيــنــات 
البعض في المواد الخام، هذه هي 
البروتينات المخزنة ، التي ترتبط 
ــدرات  ــوهــي ــكــرب بــالــنــشــويــات وال
انزيمات  التغذية.  في  الموجودة 

في  مفيدة  الخارجية  البروتياز 
المخزنة،  البروتينات  تحطيم 
ــنــشــا الــغــنــي  ــي جــعــل ال ــال ــت ــال وب
بالطاقة المرتبط متاًحا للحيوان 

من أجل الهضم. 

أجـــزاء  جميع  ــي  ف نشطا  يــظــل   .6
للطائرلقدرته  الهضمي  الجهاز 
علي العمل في درجات الحموضة 
المختلفة فيقوم بتكسير السلسلة 

الببتيدية أينما وجدت.

الببسين  انزيم  بين  الفجوة  يسد   .7
والمعدة  القانصة  فــي  النشط 
ــة وبــروتــيــز الــبــنــكــريــاس  ــدي ــغ ال
ان  حيث  ــاء:،  ــع االم فــي  النشط 
للطائر  ــيــة  الــداخــل االنــزيــمــات 
تتأثر بعدة عوامل خارجية مثل : 
المثبطات و وقت االحتفاظ مما 
األداء  يعزز  فاعليتها.  من  يحد 
المحدود للبروتيز الداخلي الذي 
يحقق  الطائرمما  بواسطة  يفرز 
ويقلل  للبروتين  هضمية  أعلي 

تكلفة العلف.

ــنــاء عملية  أث الـــحـــراري  الــثــبــات   .8
تصنيع االعالف: 

البروتياز  انزيم  يتأثر  اال  يجب   
الدواجن  اعالف  في  المستخدم 
خالل  العالية  الحرارة  بدرجات 
ان  نعلم  فكما  األعــالف،  تصنيع 
الي  تحتاج  العلف  تحبيب  عمليه 
درجة حرارة عاليه تصل الي اكثر 
زاد  فكلما  مئوية،  درجــة   85 من 
درجة  تحمل  علي  االنزيم  قــدرة 

الحرارة كلما كان ذلك افضل.

اخلالصة: 
فوائد  لها  الــبــروتــيــاز  إنــزيــمــات 
غير  البروتينات  تقليل  منها  عديدة 
الــدواجــن،  عــالئــق  فــي  المهضومة 
األمينية،  األحــمــاض  اتــاحــة  وزيـــادة 
وتــقــلــيــل احــتــيــاجــات الــبــروتــيــن في 
االنتاجي  االداء  وتحسين  العالئق، 
للدواجن زيادة الوزن وكفاءة التغذية، 
وتقليل  البروتيني  التخمر  من  والحد 
 Biogenic( الــحــيــويــة  األمـــيـــنـــات 
amines( والسموم البكتيرية وغيرها 
تأثير  لها  التي  االخــري  الفوائد  من 
الناحية االقتصادية من  ايجابي علي 
حيث تقليل تكلفة االعالف، وبالتالي 
اضافة انزيمات البروتياز الي اعالف 
الدواجن هام جدا وال ينبغي االستغناء 

عنه.
املراجع:

Bao Y.M. 1, L.F. ROMERO and 
A.J. COWIESON (2013) Functional 
patterns of exogenous enzymes in 
different feed ingredients. World’s 
Poultry Science Journal, Vol. 69.

خبرات حقليه للكاتب
منشورات ومحاضرات مختلفة
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الهاسب في مسالخ الدواجن
الجزء الثالث: )تطبيق الهاسب في مسالخ الدواجن(

هذه هي المقالة الثالثة عن موضوع الهاسب في مسالخ الدواجن وقد سبقتها مقالتين االولى عن المبادئ األساسية 
لنظام الهاسبب والثانية عن البرامج التمهيدية التي تسهم في نجاح نظام الهاسب في مسالخ الدواجن، وفي هذه 
المقالة الثالثة واألخيرة في هذا الموضوع سوف نتناول آلية التطبيق الفعلي لنظام الهاسب في مسلخ للدواجن يقوم 

بذج الدجاج الالحم إلنتاج  لحوم الدجاج الطازج وأجزائه.
والذي يتضمن )12( خطوة  الدواجن  الهاسب في مسالخ  لتطبيق نظام  المتبعة  نموذج لأللية  يلي نستعرض  وفيما 

متتابعة في حال االلتزام بتطبيقها بدقة نصل للهدف المنشود.

أ. د. صالح شعبان عبدالرحمن

خطوات تطبيق نظام الهاسب يف 
مسالخ الدواجن:

1. تشكيل فريق الهاسب:
من  الهاسب  فريق  تشكيل  يجب 
أفراد لهم دراية كبيرة ببرامج الجودة 
ويفضل من  الغذاء  والرقابة وسالمة 
حصل منهم على شهادات من جهات 
ويجب   الــمــجــال،  هـــذا  فــي  معتمدة 
ــهــاســب مـــن داخـــل  ــق ال ــري تــكــويــن ف
بخبراء  االستعانة  ويمكن  المنشأة، 

حــال حدوث  في  المنشأة  خــارج  من 
مشاكل تحتاج خبرات إضافية لحلها.

٢. وصف املنتج: 
يـــقـــوم فـــريـــق الـــهـــاســـب بــوضــع 
وصف مبسط للمنتج يشمل الحقائق 
ــن الــمــنــتــج وطــريــقــة  األســـاســـيـــة عـ

استخدامه.

اسم المنتج: دجاج مبرد/ مجمد/   -
قطع دجاج...الخ.

االستخدام: لالستهالك اآلدمي.  -

التعبئة: كيس/ طبق فوم/صندوق   -
بالستيك....الخ.

فترة الصالحية:../../..  -

إرشادات الحفظ: يحفظ مبرد/  -
مجمد....الخ.

إرشادات االستخدام: يتم الطهي   -
الجيد قبل االستهالك.
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4. إعــــداد مــخــطــط تــدفــق مــراحــل 
 Production steps flow( اإلنتاج 

)diagram

ــم  ــخــطــط )رســ يـــتـــم إعـــــــداد م  -
مراحل  تتابع  يوضح  تخطيطي( 

اإلنتاج المختلفة للمنتج.
على  المخطط  يشمل  أن  يجب   -
جميع مراحل العلميات اإلنتاجية 
ــال الــطــيــور  ــقــب ــة مـــن اســت ــدايـ بـ
المعالجة  بعمليات  مــروًرا  الحية 
والتوزيع  التعبئة  حتى  المختلفة 

النهائي للمنتج.
لكل  مستقل  مخطط  إعــداد  يتم   -

منتج على حدة.

ــم 1( مــثــاالً  ــ يــوضــح )شــكــل رق  -
إلنتاج  نموذجي  تدفق  لمخطط 

الدجاج المبرد الطازج.
ــر مــخــطــط تــدفــق  ــطــوي ــجــب ت ي  -
الظروف  لتناسب  اإلنتاج  مراحل 
الخاصة الموجودة في كل مسلخ.
الــتــأكــد مـــن مــطــابــقــة مخطط   .٥

تدفق مراحل اإلنتاج للواقع.
مخطط  إعــداد  من  االنتهاء  بعد   -
تدفق مراحل اإلنتاج في المسلخ، 
بالوقوف  الــهــاســب  فــريــق  يــقــوم 
من  للتأكد  اإلنــتــاج  مــواقــع  على 
أن مخطط تدفق مراحل اإلنتاج 
ــلــواقــع الــفــعــلــي داخــل  مــطــابــق ل

المسلخ.

مخطط  مطابقة  عــدم  حــال  في   -
تدفق مراحل اإلنتاج للواقع الفعلي 
الموجود في المسلخ، يقوم فريق 
الهاسب بتحديد نقاط االختالف 
الفعلي  ــواقــع  وال المخطط  بين 
والتوصيات  المالحظات  ووضــع 
باإلجراءات التصحيحية الالزمة.

6. حتليل املخاطر.
تصميم  فــي  األساسية  الخطوة 
ــهــاســب هـــي تحليل  ال ــظــام  ن خــطــة 
للمخاطر، وتتضمن محورين أساسين.
)لببيولوجية  المخاطر  تحديد   -
الفيزيائية(  أو  الكيميائية  أو 
من  والتي  منتج،  بكل  المرتبطة 
كل  فـــي  تــحــدث  أن  الــمــحــتــمــل 

3. توصيف مراحل اإلنتاج
األهدافوصف الخطوةالمرحلةم

االستقبال 1

استقبال الطيور الحية، والتأكد من وزن الحمولة 
وتنزيل الحمولة، والفحص الظاهري للطيور.

التأكد من البيانات والشهادات المرفقة.
استبعاد الطيور المرضية.

استقبال مواد التعبئة والتغليف، ومستلزمات 
االنتاج

استبعاد المواد العير مطابقة
تخزين المواد والمستلزمات لحين استخدامها 

تطبيق عمليات الذبح الحاللتعليق الطيور للذبح وذبح الطيور الذبح واإلدماء2
تسهيل عملية نزع الريشغمس الطيور في ماء ساخنالسمط3
جعل الذبيحة مقبولة للمستهلكإزالة الريش من جلد الطيور بعد السمطنتف الريش4

قطع الساققطع األطراف5
التخلص من االحشاء الغير صالحة لالستهالك إزالة األحشاء من تجويف البطننزع األحشاء6
قطع الرأس من الذبيحةقطع الرأس7
إزالة الملوثاتغسيل الذبيحة بالماء النظيفالغسيل8
لوقف نمو الميكروباتخفض درجة حرارة الذبيحة التبريد9

التأكد من مطابقة المواصفاتالفحص المخبري لعينات من المنتجالفحص10
لحماية المنتج من التلوث الخارجيتعبئة المنتج النهائي في عبوات خاصة التعبئة 11
الحفظ 12

والتوزيع
وضع المنتج في مبردات خاصة لحين توزيعها في 

شاحنات حاويات تبريد أو تجميد خاصة.  
وقف النمو الميكروبي أثناء الحفظ 

والتوزيع
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مرحلة من مراحل اإلنتاج، وذلك 
من خالل تقييم جميع اإلجراءات 
المتعلقة باستالم الطيور، والمواد 
ــزمــات اإلنـــتـــاج  ــل ــام ومــســت ــخـ الـ
الحفظ  وحتى  اإلنتاج  وعمليات 

والتوزيع.
تــحــديــد اإلجـــــــراءات الــوقــائــيــة   -
حدوث  لمنع  الــالزمــة  المناسبة 
تلك المخاطر أو تقليلها للحدود 
المواصفات  وفــق  بها  المسموح 

القياسية.
تحليل   )1( ــم  ــ رق جــــدول  ويـــوضـــح 
الوقائية  واإلجـــراءات  المخاطر 
والتصحيحية في مسلخ الدواجن.
7. حتديد نقاط التحكم احلرجة.

الخطوة التالية واألكثر أهمية هي   -
تحديد نقاط التحكم الحرجة في 

النقاط  وهــي  ــاج،  ــت اإلن عمليات 
ــؤدي فــقــدان  ــ ــي يــمــكــن أن ي ــت ال
السيطرة عليها إلى حدوث خطر 
بيولوجي  أو  أو كيميائي  فيزيائي 
يؤثر على سالمة المنتج ومن ثم 
يصبح خطر على صحة اإلنسان.
ــرارات  يــتــم اســتــخــدام شــجــرة قـ  -
نقاط التحكم الحرجة، مثل تلك 
 ،)1 رقم  )الشكل  في  الموضحة 

لتحديد نقاط التحكم الحرجة.
الحرجة  التحكم  نقاط  تختلف   -
وخاصة  المنتج،  نــوع  باختالف 
دواجـــن  ينتج  المسلخ  كـــان  إذا 
مصنعة  ودواجــن  )نيئة(،  طازجة 

)مطهيه(.
حرجة  تحكم  نقطة  على  مــثــال   -
لمنتج مطبوخ بالكامل هو عملية 

الطهي ألن الطهي المناسب يزيل 
لــألمــراض،  المسببة  البكتيريا 
ومـــع ذلـــك، بــعــد الــطــهــي، يجب 
توخي الحذر للحفاظ على المنتج 

من التلوث مرة أخرى. 
الطهي  معالجة  يمكن  حين  في   -
التشغيل  إجــراءات  في  المناسب 
إال   ،)SOP( للمصنع  القياسية 
أنه يعد أيًضا نقطة تحكم حرجة 
في نظام الهاسب ويجب إدراجه 

على هذا النحو.
تعيين قيم الحدود الحرجة.  .8

مقدار  أو  حــرج  وضــع حد  يجب   -
نقطة  لكل  المقبول  لالنحراف 

تحكم حرجة.
الحرجة  الحدود  قيم  تعيين  يتم   -
لــجــودة  ولــيــس  المنتج  لــســالمــة 

المنتج.
الحد  يتطلب  المثال،  على سبيل   -
الــدواجــن  ونقل  لتخزين  الــحــرج 
الخام المجمدة أن يتم االحتفاظ 
بالمنتج تحت 41 درجة فهرنهايت، 
ولكنه  تجميًدا  يشكل  ال  ما  وهو 
يمنع نمو البكتيريا، والحد الحرج 
تصل  أن  المطبوخ  المنتج  فــي 
إلى  له  الداخلية  الحرارة  درجــة 
160 درجة فهرنهايت على األقل.

9. املراقبة:
ــدوري  ال والقياس  للرصد  آلية  هــي 
الحرجة،  التحكم  نقاط  لجميع 
عمليات  ــاء  ــق ب لــضــمــان  وذلــــك 

اإلنتاج ضمن الحدود الحرجة.
المراقبة  آلــيــة  تــكــون  أن  يــجــب   -
على  ومنتظمة  دورية  بصورة  تتم 

جميع نقاط التحكم الحرجة.

مخطط تدفق مراحل االنتاج وتحديد نقاط التحكم الحرجة
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يجب أن توفر آلية المراقبة تقييًما   -
مناسبة  وتكون  وسريًعا،  بسيًطا 

لالستخدام عبر اإلنترنت.
ــارات  ــب ــخــدام االخــت يــمــكــن اســت  -
والتي  الحديثة  الميكروبيولوجية 
غضون  في  سريعة  نتائج  تعطي 

دقائق.
ــة األجــهــزة  يجب الــتــأكــد مــن دق  -
بصورة  ومعايرتها  المستخدمة 

دورية.
تشمل عمليات المراقبة الوسائل   -

التالية:
)اللون،  احلسية:  االختبارات   -
الرائحة، املظهر العام، القوام(.
ــة:  ــي ــائ ــزي ــي ــف ــائـــص ال ــصـ اخلـ  -
ــة  )الـــنـــشـــاط املــــائــــي، درجــ

احلموضة، درجة احلرارة(.
ــة:  ــي ــمــائ ــكــي االخــــتــــبــــارات ال  -
والهرمونات  األدويــة  متبقيات 

واملبيدات.
امليكروبيولوجية:  االختبارات   -
املسببة  امليكروبات  لتشخيص 

لتلوث الغذاء.
1٠. حتديد اإلجراءات التصحيحية.

ــب وصـــــــف اإلجــــــــــــراءات  ــجــ ــ ي
الــتــصــحــيــحــيــة الــمــتــخــذة فـــي حــال 
أو  خــروج  المراقبة  عمليات  رصــدت 
في  اإلنتاج  عمليات  من  أي  انحراف 
الحرجة  التحكم  نقاط  نقطة من  أي 
عن القيم المحددة لها، بحيث تشمل 

اإلجراءات التصحيحية على التالي:
الــجــهــة  أو  ــشــخــص  ال ــد  ــحــدي ت  -
اإلجــراءات  تنفيذ  عن  المسئولة 

التصحيحية المطلوبة.
انحراف  أو  خــروج  تحديد سبب   -

ــاج عـــن الــقــيــم  ــ ــت ــ ــات اإلن ــي عــمــل
المحددة لها.

سوف  التي  ــراءات  اإلجــ تحديد   -
يتم القيام بها الستعادة السيطرة 

وتصحيح الخطأ.
سوف  التي  ــراءات  اإلجــ تحديد   -
يتم القيام بها مع المنتج الذي تم 
إنتاجه أثناء فقدان السيطرة على 

أي من نقاط التحكم الحرجة.
تحديد إجراءات استدعاء المنتج   -

الغير مطابق.
تحديد اإلجراءات التي سوف يتم   -
القيام بها لمنع تكرار حدوث هذا 

الخطأ.
يــجــب مــراجــعــة خــطــة الــهــاســب   -
أخطاء  وجـــود  عــدم  مــن  للتأكد 
نفس  تكرار حدوث  بها في حال 

الخطأ.
11. إجراءات التحقق. 

هــي اإلجــــراءات الــتــي يــقــوم بها 
من  للتحقق  الــهــاســب  نــظــام  فــريــق 
بكفاءة  يعمل  المطبق  الــنــظــام  أن 
الهاسب  خطة  وفــق  مناسب  وبشكل 
تغييرها  يمكن  والــتــي  الــمــوضــوعــة، 
فــي حــال إضــافــة منتجات جــديــدة، 
أو  الــقــديــمــة،  المنتجات  تطوير  أو 
استخدام معدات جديدة، أو تغير في 

إجراءات تداول المنتجات. 
تتضمن إجراءات التحقق ما يلي:

خطط  لــجــمــيــع  دوري  فــحــص   -
وسجالت نظام الهاسب.

ومعدات  دوري إلجراءات  فحص   -
المراقبة.

عشوائية  لعينات  دوري  فحص   -

مع  التالمس  أسطح  جميع  مــن 
المنتجات.

مراجعة جميع انحرافات الحدود   -
الحرجة ومعالجة المنتج.

1٢. حفظ السجالت
ــاظ بــســجــالت  ــ ــف ــ ــت يـــجـــب االحــ

تفصيلية تشمل التالي:
أعضاء  وبيانات  بأسماء  قائمة   -

فريق الهاسب ومسؤولياتهم.
ــجــات  ــت ــن ــم ــد جـــمـــيـــع ال ــديـ ــحـ تـ  -

واالستخدام المقصود منها.
مخططات تدفق لمراحل الهاسب   -
النقاط  مــواقــع  جميع  متضمنة 

الحرجة.
ــم الـــحـــدود  ــي ــمــة بــجــمــيــع ق ــائ ق  -

الحرجة واإلجراءات الوقائية.
خطط المراقبة والتحقق.  -

الواجب  التصحيحية  اإلجــراءات   -
انحراف  حــدوث  عند  اتــخــاذهــا 
والشخص  الحرجة،  الحدود  عن 
)األشـــخـــاص( الــمــســئــولــيــن عن 

القيام بهذه اإلجراءات.
بيانات عن جميع االنحرافات عن   -

الحدود الحرجة.
عند  المنتج  معالجة  ــراءات  إجــ  -
ــدوث انـــحـــراف عــن الــحــدود  حــ

الحرجة.
نموذج فحص الهاسب لكل مناوبة   -
عمل يتم توقيعها عند االنتهاء من 

كل خطوه فيها.
وتاريخ  الهاسب  خطة  مراجعة   -
األشخاص  وبيانات  المراجعات 

القائمين بتلك المراجعات.
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مراحلم
 االنتاج

مصدر
الخطر

أنواع المخاطر المحتملة

كم 
تح

 ال
اط

نق
جة

حر
ال

C
C

P

إجراءات الوقاية والتحكمإجراءات الترصد
بيولوجيةكيميائيةفيزيائية

كسور.الطيور الحيةاالستقبال 1  -
تلوث جسم   -

الطيور 
بالمخلفات

متبقيات
)أدوية 

وهرمونات(

طيور 
مريضة 
ظاهرًيا

الفحص الظاهري للطيور.ال  -
فحص مستوى التنظيف   -

والتطهير لشاحنات وأقفاص 
نقل الطيور.

التنظيف والتطهير  -
شهادات فحص للطيور   -

من قبل المشروع

الذبح 2
واإلدماء

الصعق الدم
الكهربائي

ال----

حوض السمط3
السمط

تلوث خلطي 
ميكروبي

ال

تلوث خلطي نتف الريش4
ميكروبي

مصدر ماء كاٍف.فحص المياه والمنتج.ال
التنظيف والتطهير.

تلوث خلطي نزع االحشاء5
ميكروبي، 

بسبب تهتك األحشاء وخاصة نعم
الحوصلة واألمعاء

اختبارات للتأكد من النظافة

استخدام الكلور.
معدات نزع االحشاء

التقطيع ونزع 6
العظام

التلوث بواسطة 
أدوات ومعدات 

التقطيع

اختبارات للتأكد من التنظيف ال
والتطهير للمعدات

تنظيف وتطهير المعدات

التلوث الخلطي التبريد7
الميكروبي.

درجة حرارة أقل من )40( متابعة ورصد درجة الحرارةنعم
فهرنهيت لمدة ساعتين 

على االقل
التعبئة 8

والتغليف
وجود دبابيس.  -
خيوط وأربطة   -

لف.

تمرير المنتج من خالل جهاز نعم
رصد المعادن

الفحص الظاهري

الحفظ 9
والتوزيع

مستودعات 
الحفظ

تهتك العبوات تلوث المنتج - 
بالمواد 

الكيمائية 
والمطهرات

- حدوث 
نمو 

ميكروبي.
- أفات 

وحشرات
 -

متابعة ورصد درجة الحرارة.نعم  -
تطبيق برنامج متكامل   -

لمكافحة اآلفات والحشرات.
التداول الجيد للمنتج   -

النهائي.
حفظ المطهرات والمواد 

الكيمائية منفصلة عن المواد 
الغذائية

درجة حرارة مستودعات   -
الحفظ غير مضبوطة.

عدم تطبيق برامج   -
مكافحة لآلفات 

والحشرات...الخ.
رص العبوات بطريقة   -

غير مناسبة

وسائل النقل 
والتوزيع

تهتك العبوات تلوث المنتج - 
بالمواد 

الكيمائية 
والمطهرات

حدوث   -
نمو 

ميكروبي
أفات   -

وحشرات

متابعة ورصد درجة الحرارة.نعم  -
تطبيق برنامج متكامل   -

لمكافحة اآلفات والحشرات.
التداول الجيد للمنتج   -

النهائي.
شحن المطهرات والمواد 

الكيمائية منفصلة عن المواد 
الغذائية

درجة حرارة شاحنات   -
النقل غير مضبوطة.

عدم تطبيق برامج مكافحة   -
لآلفات والحشرات... الخ.

تداول العبوات بطريقة   -
غير مناسبة

املصادر:

والفنية  الصحية  ــراطــات  االشــت دلــيــل   1
الشؤون  وزارة  الدواجن،  مسالخ  إلنشاء 

البلدية والقروية )1427هـ(.

الدليل التعريفي لتصميم مسالخ الدواجن   2
الرقابة  نظام  متطلبات  مع  يتوافق  بما 
وزارة  الــحــرجــة،  الــنــقــاط  فــي  بالتحكم 

الشؤون البلدية والقروية )1427هـ(.
تحليل  نظام  تطبيق  عن  ارشــادي  كتيب   3
الــمــخــاطــر ونــقــاط الــتــحــكــم الــحــرجــة 
بالمنشآت  الغذاء  لمتداولي  )الهاسب( 
الغذائية، وزارة الشؤون البلدية والقروية 

)1431هـ(.
دليل األمن الوقائي في مشاريع الدواجن،   4
وزارة البيئة والمياه والزراعة )1436هـ(.

General Guidelines for Implementation 
of HACCP in a Poultry Processing Plant
Julie K. Northcutt and Scott M. Russell
Cooperative Extension, the University 
of Georgia College of Agricultural and 
Environmental Sciences, Department of 
Poultry Science:
https://secure.caes.uga.edu/extension/
publications/files/pdf/B%201155_4.
PDF
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لنقل    FTA بطاقة  تستخدم 
عينات PCR من أجل التشخيص، 
وهــــي عـــبـــارة عـــن ورقـــــة فلتر 

لجمع  مصممة  كيميائيا  معالجة 
DNA العينات البيولوجية لتحليل

.RNAو

FTA من مزايا بطاقة
بــواســطــة  الــعــيــنــات  ــال  ــ ارسـ ان 
FTA   سهل، سريع، اضافة الى ان 

PCR طريقة أخذ عينات

األمــراض  أن  اال  المعدية،  ــراض  األمـ ضــد  المكثفة  العالم  أنــحــاء  جميع  فــي  المكافحة  بــرامــج  مــن  الــرغــم  على 
باإلضافة  ورعايته.  الحيوان  صحة  على  للغاية  عالي  سلبي  تأثير  لديها  تــزال  ال  وغيرها  المختلفة  الفيروسية 
حيث  الخطورة،  شديد  وضع  تواجد  في  كبير  حد  إلى  يسهم  البلدان  من  العديد  بين  الحدود  فتح  فان  ذلك  إلى 
معروفة. وغير  متوقعة  غير  مناطق  في  فجأة  تظهر  وقــد  بسهولة  األميال  آالف  تنتقل  قد  المعدية  العوامل   أن 
اضافة الى ذلك، فان الظهور المفاجئ وغير المتوقع لمرض معد في منطقة جديدة، قد يؤدي إلى تأخر التشخيص أو 
تشخيص غير دقيق باإلضافة إلى ذلك، فان بعض األمراض هي في حاجة إلى تشخيص سريع، وتحديد وضعها على 
المستوى الحمض األميني، لذلك االختبارات المصلية مثل HI ، ELISA قد تكون أحيانا غير كافية لتحديد الهوية 
ولذلك فان استخدام تقنيات محددة وسريعة تعتمد على تحديد الحمض األميني مثل PCR قد تساعد بالتشخيص  

حسام البكري، انتصار احلالق،
فاكسينوفا انترناشيونال عمان االردن 
 husam.bakri@vaxxinova.com للتواصل

FTA الشكل رقم 1: شكل توضيحي لمكان وضع العينة على بطاقة
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كما  معدوم،  العدوى  نشر  مخاطر 
الحامض  ثبات  على  تحافظ  أنها 

األميني  
العينات  اخذ  استراتيجية  ان 
ماهية  على  تعتمد   PCR لفحص 
ما تبحث عنه، فعلى سبيل المثال 
يجب  الجمبورو  مــرض  حالة  في 
وقت  Bursaفي  مــن  العينة  أخــذ 
لتشخيص  امــا  االعـــراض،  ظهور 
فان  الهوائية  القصبات  التهاب 
القصبات  مــن  امــا  تــؤخــذ  العينة 
  cecal،الرئتان الكلى،  الهوائية، 
ايــام ألسبوع  عــدة   tonsilsخــالل 
قبل  ينصح  لــذلــك  ــة،  االصــاب مــن 
المختبر  بالتنسيق مع  العينة  أخذ 
لتقديم  له  العينة  ارســال  الــمــراد 
االرشاد، كما يجب مراعاة النقاط 

التالية عند اخذ العينات:
المناسب الخذ  الوقت  اختيار   -

العينة
ــعــضــو الــمــنــاســب  اخــتــيــار ال  -

للمرض
حية  قطعان  من  العينة  أخــذ   -

مصابة و ليست ميتة 
 Poolجمع عملية  عمل  عــدم   -

للعينة من أعضاء مختلفة
 FTA بــبــطــاقــات ــفــاظ  االحــت  -
على درجة -C 20 أو بالثالجة 
إلى  إرسالها  لحين   )C 8- 2(

المختبر.
الــدائــرة  داخـــل  العينة  وضــع   -
بالشكل  مبين  كما  الموجودة 

رقم 1 ادناه
كتابة المعلومات واضحة على   -
البطاقة كما في الشكل رقم 2

FTA الشكل رقم 2: شكل توضيحي لكتابة المعلومات على بطاقة

الشكل رقم 3 يوضح FTA cards تم اخذها بشكل خاطئ قد يؤدي الى  اتالف العينة 
وعدم تحليلها
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أوال  المعادن الكبيرة  تشمل 
الكالسيوم  الــكــبــيــرة  ــمــعــادن  ال
والبوتاسيوم  والكلور  والفوسفور 

والصوديوم )ليست البريمكس(
والفسفور  الكالسيوم  امالح   .1
ــاء الــهــيــكــل الــعــظــمــي:  ــن ــب ل
في  دورا  يلعب  الكالسيوم 
للعظام  الــســلــيــم  الــتــكــويــن 

لكن   ، البيض  قشر  ونوعية 
جلطة  تكوين  فــي  دورا   لــه 
ــقــلــص الــعــضــالت  ــدم وت ــ الـ
الجيري  الحجر  بــان   علما 
)الصدف(  المحار  أو قشرة 
ــادر الــشــائــعــة  ــصـ ــمـ ــن الـ ــ م
فوسفات  للكالسيوم. يعتبر 
مــصــدًرا  الكالسيوم  ثنائي 

خفايا 

البريمكس

م. أحمدعلي السكوت - مصر
استشاري تربية ورعاية وانتاج الدواجن 

مدير التسويق والدعم الفني الحدي 
شركات الجدود.

ويسعدنا اإلجابة على كل استفساراتكم 
وتقديم كل الخدمات والمشورات الفنية 

لعمالئنا الكرام:
ahmad_elsakout84@hotmail.com 

البريمكس   مادة ثمينة في قيمتها غالية في سعرها 
لذلك ال بديل ان تكون متميزة في جودتها يمكن ان تكون 
االمالح  شق  عن  الكالم  هنختار  لكن  فيتامينات  و  امــالح 

المعدنية  نبذة عن العادية وبالتوضيح عن النادرة.
تشكل االمالح حوالي 3 - 5% من وزن الطائر الحي وحوالي %10 
من وزن البيض الكلي وبرغم تلك النسبة القليلة الي ان االمالح تلعب  
دوًرا في تكوين العظام ، وتدخل في تكوين خاليا الدم ، وتجلط الدم 
، وتنشيط اإلنزيم ، والتمثيل الجيد للطاقة  و تصنف المعادن  علي 
أساس الكميات التي يحتاجها الجسم معادن رئيسية  ومعادن قليلة أو 
نادرة )مستويات أقل ( وذلك حسب تصنيفها في العالئق الغذائية . 
ونظرا الن  الحبوب  تحتوي على نسب منخفضة من المعادن ، لذلك 

تضاف المكمالت المعدنية إلى أعالف الدواجن التجارية.

باب مشاكل وحلول تربية الدواجن
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شائًعا للفوسفور والكالسيوم. 

العظام  نمو  في  مهم  الفوسفور   .2
الخاليا  أغشية  من  جــزء  وهــو   ،
وهو ضروري للعديد من وظائف 

التمثيل الغذائي. 

حمض  تكوين  فــي  مهم  الــكــلــور   .3
ــك فـــي الــمــعــدة  ــوري ــل ــدروك ــي ــه ال

وبالتالي يلعب دوًرا في الهضم. 

شــوارد  والبوتاسيوم  الصوديوم   .4
الغذائي  التمثيل  لوظائف  مهمة 

والعضالت واألعصاب. 

ثانيــا المعــادن الدقيقــة  النحــاس 
والمنجنيــز  والحديــد  واليــود 
والزنك والمغنيســيوم  والســيلينيوم 

 . والكوبلــت 

احتياجات  أن   من  الرغم  على 

اقل  الدقيقة   المعادن  من  الدواجن 
من الكبيرة ، إال أن هذه المعادن تلعب 
التمثيل  عملية  في  أساسية  أدواًرا 

الغذائي في الجسم.

االفضل  افحص  االولــي  النجمة 
تكن االول وال تختار ان تكون ضحية 
علي  الطائر  يحصل  حتي  االختيار 

احتياجاته من الملح.

الكوبلت 
هو  للكوبالت  الرئيسي  المصدر 
كبريتات أو كربونات وليس مصدر اخر 
المصادر  من  المنتجين  كال  يعتبر   .
يتوفر  حــيــث   ، لــلــكــوبــالــت  ــدة  ــجــي ال
أكثر  كبريتات  شكل  على  الكوبالت 

بقليل منه في شكل الكربونات. يحتوي 
أكسيد الكوبالت على نسبة منخفضة 
جًدا من التوافر ، ويجب عدم أخذها 

في االعتبار أثناء التركيب.

النحاس 
يتم استخدام أكسيد والكبريتات 

األعــالف.  صناعة  فــي  والكربونات 
ــكــون أكــســيــد الــنــحــاس  يــمــكــن أن ي
خاصًة   ، للغاية  منخفًضا  بيولوجًيا 
تحتوي  رديئة  جــودة  ذات  عينات  مع 
على كميات كبيرة من عنصر النحاس 
. يمكن اعتبار أكسيد النحاس عالي 
الجودة متاًحا مثل كبريتات. كما ذكرنا 

% نوع المصدر الملح  % نوع المصدر  الملح 
77 oxide منجنيز 71 نسبة عالية غير متاح 

لالمتصاص
oxide الكوبلت

27.5 chloride 24 chloride

32.5 ممتازة 
غير اقتصادي

sulphate 21 sulphate

47 carbonate 46 carbonate

78 oxide زنك 79 غير متاح لو الخامة 
رديئة

oxide1 النحاس

48 chloride 37 chloride

36 sulphate 25.5 sulphate
52 carbonate 55 carbonate

46 sodium selenite سلينيوم 77 oxide2 الحديد
42 sodium selenate 34 chloride3

77 potassium iodine ايودين 32 sulphate2
65 calcium iodate 40 يتغير مع التخزين  carbonate2

 
30

56 يمتص الماء وثاني 
اكسيد كربون 

oxide مغنيسوم

carbonate

الترتيب في الجودة  اللون االصفر  ثم البني
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الرطوبة  درجة  تحديد  يجب  سابًقا  
في  يدخل  حيث  النحاس،  كبريتات 
يحتاج  األنزيمات  من  عديد  تركيب 
منه  جــدا  قليلة  كميات  إلــي  الطائر 
لتقوم أجهزة الطائر بمهامها بكفاءة،  

.
ــي  ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ ــــص الـ ــقـ ــ ــنـ ــ أعـــــــــــــراض الـ

للنحاس
قد تعاني  الكتاكيت الصغيرة من 
العرج في غضون 2-4 أسابيع عندما 
ينقصه  غــذائــي  نــظــام  على  تتغذى 
وسهلة  هشة  العظام  تكون  النحاس. 
الكسر ، ويقل اختراق األوعية الدموية 
ملحوظ.  بشكل  السميك  للغضروف 
تشبه هذه المشكالت  التغيرات التي 
من  تعاني  التي  الطيور  في  لوحظت 
ضــروري  النحاس  أ.  فيتامين  نقص 
أن  ثبت  وقــد   ، الغضاريف  لتكوين 
بعض مثبطات التغذية قد  تؤثر على 
نمو الهيكل العظمي ، على األرجح من 
خالل التفاعل مع تمثيل النحاس. قد 
من  يعاني  الــذي  الدجاج  على  يظهر 

نقص النحاس ترنح وشلل تشنجي.
يمكن أن يؤدي نقص النحاس في 
الطيور  وخاصة في الديوك الرومي، 
لسب  األورطــي.  الشريان  تمزق  إلى 
لفشل في تخليق ديسموسين   )المادة  
من  الليسين  محتوى  االيــالســتــيــن(  
نقص  مــن  يعاني  الــذي  اإليالستين 
النحاس هو ثالثة أضعاف مثيله في 
الطيور السليمه ، مما يشير إلى فشل 
دمج الاليسين في جزيء ديسموسين. 
في الحاالت الميدانية  الذي يحدث 
بشكل طبيعي ، فإن العديد من الطيور 
لديها أقل من 10 جزء في المليون من 
-15 بـ  مقارنة   ، الكبد  في  النحاس 

30 جزء في المليون التي تظهر عادة 
المماثلة.  األعمار  ذات  الطيور  في 
العالية  المستويات  تقلل  أن  يمكن 
والموليبدينوم  الكبريتات  أيونات  من 
مستويات  من  األسكوربيك  وحمض 
نسبة  شوهدت  الكبد.  في  النحاس 
الديوك  في  األبهر  تمزق  من  عالية 
الــرومــي الــتــي تــتــغــذى عــلــى حمض 
Nitrophenylarsonic-4  يمكن حل 
مستويات  تغذية  طريق  عن  المشكلة 
إلى  يشير  مما   ، النحاس  من  أعلى 
تكون  قد  نيترو   -4 مثل  منتجات  أن 

معقدة مادًيا مع النحاس.
احلديد

يجب استخدام األمالح الحديدية 
الحال  كما هو  في تصنيع األعالف. 
مع النحاس ، يمكن أن يكون الملوث 
وهذا   ، نفسه  المعدن  هو  الرئيسي 
البيولوجي.  التوافر  جــًدا  منخفض 
ــونــات الــحــديــديــة وكــبــريــتــات  ــكــرب ال
المفضلة  األشــكــال  هــي  الــحــديــدوز 
الحديدية  ــالح  األمـ تــكــون  للحديد. 
عــرضــة لــلــتــغــيــر الــكــيــمــيــائــي أثــنــاء 
التخزين ، بحيث يمكن إنتاج %20-10 
من أمالح الحديد من أشكال حديدية 
أصلية بعد 3- 6 أشهر من التخزين 

عند حوالي 25 درجة مئوية
أعراض النقص الغذائي احلديد 
)نقص  األنيميا  مــن  نــوع  يسبب 
الملون  الدجاج  الحمراء(  الدم  كرات 

يفقد لون)الريش والمنقار(
املغنيسيوم

المغنيسيوم  ــات  ــون ــرب ك تــتــوفــر 
تغذية.  درجــة  شكل  فــي  وأكسيدها 
يمكن لألكسيد أن يمتص الماء وثاني 

أكسيد الكربون عند تخزينه ألي فترة 
زمنية ، ومن الواضح أن هذا النشاط  
يقلل من الفاعلية النسبية للمغنيسيوم
منه  وقليل  الخلية  داخــل  يوجد   -

يوجد في سوائل خارج الخلية
-  هام للحفاظ علي الحياة  واالنتاج 

)نمو أو بيض(
تنقل  الــتــي  االنــزيــمــات  فتنشط   -
مــجــامــيــع الــفــوســفــات، كــمــا هو 

.ATP الحال في تخليق
أعراض نقص املاغنسيوم

غنية  الطبيعية  العلف  مكونات 
النقص  ، فإن  وبالتالي  بالمغنيسيوم. 
المغنيسيوم  استخدام  يتم  وال  نــادر 
للوجبات  كمكمل  التحديد  وجه  على 
حديثة  الكتاكيت  للدواجن.  الغذائية 
الفقس التي تتغذى على نظام غذائي 
تعيش  المغنيسيوم  مــن  تماما  خــال 
بضعة أيام فقط. تنمو ببطء ، وتكون 
خاملة ، وغالًبا ما تلهث. عند االنزعاج 
قصيرة  تــشــنــجــات  عليهم  تظهر   ،
تكون  والــتــي   ، غيبوبة  فــي  وتصبح 
تكون  ما  غالًبا  ولكنها  مؤقتة  أحياًنا 
للغاية  مرتفع  الوفيات  معدل  قاتلة. 
في الوجبات الغذائية التي تعاني من 
نقص هامشي في المغنيسيوم ، على 
الرغم من أن نمو الناجين قد يقترب 

من نمو الطيور الضابطة.
في  المغنيسيوم  نقص  عن  ينتج 
الــدجــاج الــبــيــاض انــخــفــاض سريع 
مغنسيوم  ونقص  البيض  إنــتــاج  فــي 
للمغنيسيوم  ملحوظ  وانسحاب  الدم 
البيض  حجم  انخفض  العظام.  من 
المغنيسيوم  ومحتوى  القشرة  ووزن 
تزيد  والــقــشــرة.  البيض  صــفــار  فــي 
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زيادة الكالسيوم الغذائي في الدجاج 
البياض من هذه التأثيرات. يبدو أن 
في  رئيسًيا  دوًرا  يلعب  المغنيسيوم 
تكوين قشر البيض ، على الرغم من 
إذا كانت  الــواضــح مــا  أنــه ليس مــن 
كان  إذا  ما  أو  هيكلية  حاجة  هناك 
المغنيسيوم يتم ترسبه كعامل مساعد 

مع الكالسيوم.
المغنيسيوم  متطلبات  أن  يبدو 
من  تتراوح  الدجاج  أصناف  لمعظم 
 ، المليون  فــي  جــزء   600 إلــى   500
تحقيقه  يتم  ــذي  الـ المستوى  وهــو 
العلف  مكونات  بمساهمات من  عادًة 

الطبيعي.
في الكتاكيت حديثة الفقس يقل   -
بــعــد عـــدد من  ــم تنفق  ث نــمــوهــا 

األيام.
نسبة  تقل  الكتاكيت  غذيت  إذا   -

النفوق إال النمو يكون بطيئا 
قد  للكتاكيت  تقلصات  وتحدث   -

تكون مؤقته ومتبوعة بالنفوق.
الدجاج البياض يقل انتاج البيض   -
ثم  هشه  رقيقة  قشرة  ووجـــود  

يقف انتاج البيض كليا.
املنجنيز

للمنجنيز  الــرئــيــســي  الــمــصــدر 
الــمــســتــخــدم فــي صــنــاعــة األعـــالف 
من  كل  تتمتع  المنجنيز.  أكسيد  هو 
مصادر الكبريتات والكربونات بتوافر 
ما  عــادة  أنها  إال   ، أعلى  بيولوجي 
لالستخدام.  اقتصادية  غير  تكون 
توافر  على  المنغنيز  أكسيد  يحتوي 
بيولوجي بنسبة 50-70 % ، ومع ذلك 
بالملوث  كبير  بشكل  يتأثر  أن  يمكن 
الرئيسي ، وهو ثاني أكسيد المنغنيز. 

ثاني أكسيد المنغنيز متوفر بيولوجًيا 
الــحــال  هــو  كــمــا  فــقــط   %50 بنسبة 
فإن  وبالتالي   ، لألكسيد  بالنسبة 
أكسيد  ثاني  من  الملحوظ  المحتوى 
المنغنيز يمكن أن يؤدي إلى انخفاض 
المنغنيز.  أكسيد  فعالية  ملحوظ في 
أكثر  األكاسيد على  أال تحتوي  يجب 
ال  ومما   ، أكسيد  ثاني  من   %10 من 
المذكور  التوافر  نطاق  أن  فيه  شك 
للتلوث  انعكاس  نتائج البحث هو  في 

بثاني أكسيد
أعراض النقص الغذائي املنجنيز

النظام  في  المنجنيز  نقص  يعد 
ــك الــرومــي  ــدي الــغــذائــي لــلــدجــاج وال
غير الناضج أحد األسباب المحتملة 
وأيًضا   ، الغضروفي  والحثل  للتقرح 
وضعف  رقيقة  قشرة  ذو  بيض  إنتاج 
الناضجة  الطيور  في  الفقس  قابلية 
الكالسيوم  اخــتــالالت  أيــًضــا  )انــظــر 
والفوسفور ويظهر التأثير الكالسيكي 
perosis  الذي يتميز بتضخم وتشوه 
مفصل عظم الساق ، والتواء وانحناء 
والــنــهــايــة   Tibia الــبــعــيــدة  الــنــهــايــة 
وتضخم   ، الساق  عظم  من  القريبة 
وقصر عظام الساق ، وانزالق من وتر 

عضلة الساق. 
أو   / و  الكالسيوم  زيـــادة  تــؤدي 
امتصاص  انخفاض  إلــى  الفوسفور 
فوسفات  عمل  طريق  عــن  المنجيز 
الكالسيوم المترسب في األمعاء. في 
التسمين( امهات   ، الدجاج)البياض 
إنتاج  في  انخفاض  يالحظ  ما  غالًبا 
ــخــفــاض مــلــحــوظ في  الــبــيــض ، وان
قابلية الفقس ، وضعف قشر البيض.
ويظهر النقص في أجنة الدجاج 
وأجنحة  وسميكة  قصيرة  )سيقان 

العالمات  تشمل  أن  يمكن  قصيرة. 
األخرى منقار الببغاء )الغير متناسق( 
لجمجمة   أمــامــي  انتفاخ  يسبب  و   ،
فــوق مفصل  ــة تحدث  ، وذم الـــراس 
البطن  وبــروز   ، للخلف  وتمتد  العنق 
يحدث  ان  كــمــا  الــمــح  كــيــس  بسبب 
نمو  ويتأخر   ، النمو  فــي    انخفاض 
الذي  الفرخ  يمتلك  والزغب.  الريش 
وضعية  لمنجنيز  ا نقص  مــن  يعاني 
مميزة للنجوم ، ألن فسيولوجيا األذن 

الداخلية تصبح معيبة.
لــتــشــوهــات  ا تصحيح  يــمــكــن  ال 
يتم  نجنيز.  الم مــن  المزيد  بتغذية 
على  ز  المنجني نقص  ــار  آث تصحيح 
كامل عن طريق  البيض بشكل  إنتاج 
تغذية نظام غذائي يحتوي على ما ال 
جنيز  المن من  مجم   40-30 عن  يقل 
لنظام  ا يحتوي  أال  بشرط   ، كجم   /
ــغــذائــي عــلــى الــكــالــســيــوم و / أو  ال
على  مؤشر  هناك  الزائد.  الفوسفور 
وكذلك  أيونات   +  Fe2 إلى  الحاجة 
على   ، النقص  لتصحيح  المنجنيز 
الرغم من أن معظم عالئق الدواجن 
الــتــجــاريــة تــحــتــوي عــلــى فــائــض من 

الحديد.
الزنك

الزنك  وكبريتات  الزنك  أكسيد 
ــك شــيــوًعــا  ــزن ــال ال هــمــا أكــثــر أشــك
األعــالف.  صناعة  في  المستخدمة 
كعامل  ــزنــك  ال يستخدم  مــا  غــالــًبــا 
الصناعية  العمليات  فــي  مــســاعــد 
المختلفة ، ولألسف تجد الكاتاليس 
طريقها أحياًنا إلى صناعة األعالف 
وتكون ذات توافر بيولوجي منخفض. 
ملوثة  الزنك  مصادر  تكون  أن  يمكن 
باأللمنيوم والرصاص والكادميوم. إذا 
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الجودة  ذات  المصادر  في  النظر  تم 
العالية ، فإن أكسيد الزنك وكبريتات 
بيولوجًيا  يتوفران  أنهما  يبدو  الزنك 

مشابًها
ــظــمــة  يـــدخـــل فــعــديــد مـــن األن  .1
األنـــزيـــمـــيـــة )بـــعـــض أنــزيــمــات 
الببتيدات،( ولذلك فإن له أهمية 

في هضم البروتين ، 
ــك مــنــتــشــر فـــي الــخــاليــا  ــزنـ والـ  .2
الكلية  ــي  وف لــألمــعــاء  الطالئية 
وخاليا عدد كبير من غدد الجسم 
ثاني  تمثيل  عملية  فــي  أســـاس   .3

اكسيد الكربون 
أعراض النقص الغذائي للزنك

 يـــــؤدي إلــــي ظـــهـــور عــــدد من 
أعراض النقص الغذائي.  تأخر النمو 
وقصر  العلف  مــن  االســتــفــادة  وقــلــة 
وسمك عظمة الساق وتضخم عظمة 
المفصل  والتهابات جلدية في القدم 

وضعف الترييش
السيلينيوم

إلى  السيلينيوم  يضاف  ما  غالًبا 
األعالف مثل سيلينيت الصوديوم أو 
األكثر  الشكل  الصوديوم.  سيلينات 
يحدث  الذي  السيلينيوم  من  شيوًعا 
 ، سيلينوميثيونين  هو  طبيعي  بشكل 
بكثير من  أقل  له قوة  أن هذا  ويبدو 
أي من أشكال الملح. يبدو أن هناك 
األنظمة  في  للسيلينيوم  أكبر  توافًرا 
على   ، البروتين  منخفضة  الغذائية 
يكون مرتبًطا  أن هذا قد  الرغم من 
الطيور  تنمو  عــنــدمــا  أنـــه  بحقيقة 
متطلبات  تقليل  يتم   ، أبطأ  بمعدل 
توافر  يتحسن  المطلقة.  السيلينيوم 
السيلينيوم ، من أي مصدر ، عندما 

ــيــة على  ــغــذائ تــحــتــوي الــوجــبــات ال
مضادات األكسدة.

بسهولة  السيلينيت  اختزال  يتم 
ولهذا   ، السيلينيوم  عنصر  إلى  أكبر 
بعض  في  السيلينيوم  يُفضل  السبب 
السيلينيوم  معدن  يتوفر  ــان.  األحــي
بشكل أقل ويمكن أن يشكل معقدات 
غير قابلة للذوبان مع معادن أخرى. 
المستخدم  السيلينيوم  شكل  كان  أًيا 
اإلضـــافـــات  أن  نــتــذكــر  أن  يــجــب   ،
منخفضة  الغذائي  للنظام  النهائية 
األخرى  المعادن  إلى  بالنسبة  للغاية 
من  معينة  درجـــة  فـــإن  وبــالــتــالــي   ،
الخلط المسبق ضرورية قبل دمجها 
الخلطات  أو  الغذائية  األنظمة  في 

الجاهزة
ــال الــشــائــعــة االســتــخــدام  األشــك
ومؤخراً   ، الصوديوم  سيلينيت  هي 
الــعــضــوي.  السيلينيوم  مــخــلـّـبــات   ،
في  ــمــزروعــة  ال األعــــالف  تستخدم 
بالضرورة  السيلينيوم  عالية  تــربــة 
وهــي مصادر  الــدواجــن  في حصص 
السمك  مسحوق  للسيلينيوم.  جيدة 
أيًضا  غنية  المجففة  البيرة  وخميرة 

بالسيلينيوم 
أعراض النقص الغذائي للسيلينوم 
ونسبة  البيض  انــتــاج  انخفاض 
الفقس حسب نقص العنصر و ظهور 
الغذائي  النقص  أعـــراض  مــن  عــدد 
 )E( الــمــشــابــهــه لــنــقــص فــيــتــامــيــن
وثيًقا  ارتباًطا  السيلينيوم  ت  يرتبط 
باستقالب فيتامين هـ ، ويمكن أحياًنا 
بالمعادن  إما  النقص  عالمات  عالج 
)هـ(  لفيتامين  يمكن  الفيتامين.  أو 
كمضاد  دوره  في  السيلينيوم  تجنيب 
أيــًضــا  يمكن  وبــالــتــالــي   ، لــألكــســدة 

المستجيبة  الــحــاالت  بــعــض  عـــالج 
للسيلينيوم بفيتامين هـ التكميلي في 
لكمية  حدود  هناك   ، البلدان  معظم 
إلى  إضافتها  يمكن  التي  السيلينيوم 
األعلى عادة  الحد  ؛  الغذائي  النظام 

0.3 جزء في المليون.
اليود

ويــودات  البوتاسيوم  يوديد  فــإن 
المفضلة.  المصادر  هما  الكالسيوم 
يوديد البوتاسيوم غير مستقر للغاية 
وينتشر بسرعة مع التعرض المعتدل 
الرطوبة.  أو   / و  والــضــوء  للحرارة 
يودات الكالسيوم هي المصدر األكثر 

شيوًعا لليود 
أعراض النقص الغذائي لليود

وزيــادة  الفقس  نسبة  انخفاض   
حجم الغدة الدرقية، قلة انتاج البيض، 
الجسم  فــي  الــدهــن  ترسيب  زيـــادة 
انخفاض  ــى  إل الــيــود  نقص  يـــؤدي   .
إنتاج هرمون الغدة الدرقية من الغدة 
الغدة  بــدوره يحفز  والــذي   ، الدرقية 
النخامية األمامية على إنتاج وإطالق 
الغدة  هــرمــون  مــن  مــتــزايــدة  كميات 
هــذا  عــن  يــنــتــج   .)TSH( ــة  ــدرقــي ال
اإلنتاج المتزايد لـ TSH تضخم الحق 
ما يطلق  وعــادة   ، الدرقية  الغدة  في 
تنتج  الــدرقــيــة.  الــغــدة  تضخم  عليه 
الغدة المتضخمة عن تضخم وتضخم 
يزيد  مما   ، الدرقية  الغدة  بصيالت 

من السطح اإلفرازي للبصيالت.
يؤدي نقص نشاط الغدة الدرقية 
أو تثبيطها عن طريق إعطاء ثيوراسيل 
أو ثيوريا إلى توقف الدجاج عن وضع 
أنه  كما  بالسمنة.  واإلصابة  البيض 
يؤدي إلى نمو ريش طويل بشكل غير 
الغدة  هرمون  تناول  يــؤدي  طبيعي. 
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الدرقية أو الكازين المعالج باليود إلى 
عكس التأثيرات على إنتاج البيض ، 
ــودة قــشــر الــبــيــض إلــى  ــودة جـ مــع عـ
وضعها الطبيعي. يتأثر محتوى اليود 
بتناول  ملحوظ  بشكل  البويضة  في 
التسمين   امهات  اما  لليود.  الدجاجة 
الذي يتغذى على نظام غذائي ينقصه 
الفقس وتأخر  اليود انخفاض قابلية 
الــصــفــار. تحتوي  كــيــس  امــتــصــاص 
الكانوال على  و  اللفت  بذور  تركيبات 
مواد تسبب تضخم الغدة الدرقية في 
الطيور الصغيرة. يمكن تجنب نقص 
الدواجن عن طريق تكميل  اليود في 
العلف بما ال يزيد عن 0.5 مجم من 
اليود / كجم ، على الرغم من أنه يتم 
كجم   / مجم   3  -  2 مستوى  توفير 
بشكل أكثر شيوًعا للحفاظ على ريش 

جيد في الطيور سريعة النمو.
االمالح املخلبية

من  خليط  عن  عبارة  المخلّبيات 
العناصر المعدنية المرتبطة بنوع من 
أو  األمينية  األحماض  مثل  الناقالت 
 ، الحامالت  هذه  تمتلك  السكريات. 
أو الروابط ، القدرة على ربط المعدن 
، عادًة عن طريق الترابط التساهمي 
أو  األمينية  المجموعات  خــالل  من 
المخلّب  يكون  ما  عــادة  األكسجين. 
به  حلقي  هيكل  عن  عبارة  المتشكل 
معدن ثنائي التكافؤ أو متعدد التكافؤ 
ــن خــالل  مــثــبــت بــقــوة أو ضــعــيــف م
المثال  أكثر.   أو  تساهمية  رابطتين 
الحديد  هـــو   لمخلّب  الكالسيكي 
الــرابــطــة  إن   . الهيموجلوبين  فــي 
له  ليس  المخلّب  أن  هي  التساهمية 

شحنة كهربائية
المعقدة  أو  المخلبية  الــمــعــادن 

عادة ما تكون أغلى بكثير من المعادن 
ــادة  ــف غــيــر الــعــضــويــة لــعــظــم االســت
تحسن  الــمــرء  يتوقع  ولـــذا   ، منها  
االمتصاص  خالل  من  الطيور   أداء 
األفضل  االستخدام  أو  لها  المثالي 
بطريقة ما. من الصعب تبرير تكلفة 
المعادن المخلّبة باالعتماد فقط على 
تحسين االمتصاص في األمعاء. حتى 
االختالف بنسبة 50% في االمتصاص 
يمكن حله اقتصادًيا بمضاعفة مستوى 
المستخدمة.  العضوية  غير  المعادن 
ومع ذلك ، هناك حدود لمستوى أي 
معدن واحد يمكن استخدامه ، بسبب 
المتصاص  المحتملة  السلبية  اآلثــار 
يمكن  األخــرى.  المعادن  واستخدام 
بعض  مــن  الــمــعــادن  تــوافــر  يكون  أن 
منخفًضا  العضوية  غير  الــمــصــادر 
جًدا. على سبيل المثال ، تم اإلبالغ 
بــعــض عينات  فـــي  الــمــنــجــنــيــز  عـــن 
كبريتات المنجنيز بنسبة 5% فقط ، 
أن  المحتمل  من   ، الحالة  هذه  وفي 
يكون لزيادة مستوى الشمول بمقدار 
مشكلة  تصحيح  أثــنــاء   ، ضعًفا   20
 ، المحتملة  المنجنيز  امــتــصــاص 
آثاًرا سلبية على استخدام الفوسفور 

والكالسيوم والحديد
التي  العوامل  تستخدم  ما  غالًبا 
لدعم  الحديد  امتصاص  على  تؤثر 
المخلبة.  المعادن  استخدام  مفهوم 
هناك عدد من المعادن النادرة األخرى 
، مثل النحاس والمنجنيز والفوسفور  
يمكن أن تؤثر على امتصاص الحديد 
غير العضوي ، في حين أن امتصاص 
الــحــديــد ســـوف يــتــأثــر قــلــيــاًل. ومــن 
المعادن  امتصاص  يكون  أن  المتوقع 
تأثًرا  ــل  وأق اتساًقا  أكثر  المخلبية 
في  المعززة(  )أو  المعاكسة  بالبيئات 

وبالتالي   ، الهضمية.  القناة  تجويف 
لطيور  المحسن  األداء  مناقشة  تتم 

اللحم والبياض تعظيم االداء 

المعادن  أن تحتوي  المحتمل  من 
ضئيلة  كميات  على  العضوية  غير 
الزرنيخ  مثل  الثقيلة  الــمــعــادن  مــن 
تمثل  ال  ــوم.  ــي ــادم ــك وال والـــرصـــاص 
الثقيلة  المعادن  من  المستويات  هذه 
من  الــرغــم  على   ، للدواجن  مشكلة 
األوروبــيــة  االقتصادية  الجماعة  أن 
هذه  على  قيوًدا  مؤخًرا  فرضت  قد 
المعدنية  الــخــلــطــات  فــي  الــمــعــادن 
أنه من  الكاملة. في حين  واألعــالف 
الدنيا  المستويات  تحقيق  الصعب 
باستمرار باستخدام األمالح المعدنية 
ــإن مــعــظــم الــمــعــادن  الــتــقــلــيــديــة ، فـ
عادًة  تحتوي  وال  نقية جًدا  المخلبية 

على معادن ثقيلة

العضوية  غير  المعادن  استخدام 
تختلف  قد  المخلبية  المعادن  مقابل 
مستويات  على  اعتماًدا  النتائج  هذه 
وطــيــف االمـــالح )الــمــعــادن( الــنــادرة 
البيولوجي  والــتــوافــر  المستخدمة 
العضوية  غير  المصادر  من  المتوقع 

المتوفرة

ــم الـــمـــوضـــوعـــات  ــ ــا أهـ ــامـ ــتـ وخـ
نختصرها مــن  مــذكــرة  فــي صــورة 
تذكرة انتظرونا في الحلقات القادمة 

Mineral Deficiencies in 
Poultry By Steven Leeson, 
PhD, University of Guelph Last 
full review/revision May 2015 | 
Content last modified May 2015





58
العدد الخامس والثالثون

How to save feed cost by using the most efficient 
Methionine source.

As we all know, methionine is a Sulphur-containing amino acid and in most diets for 
poultry - particularly those based on maize and soya - it is the first limiting amino acid. Its 
requirement is closely allied to that for cysteine therefore we usually define a requirement for 
M+C. It is always the first amino acid in a peptide chain, so it has a unique role as the initiator 
of protein formation

Methionine is an essential precursor of Glutathione, the main inter-cellular antioxidant 
and it can act as an antioxidant itself, protecting proteins from oxidative damage. Together 
with Cysteine it maintains complex 3-D structure of proteins with disulphide bridges.

There are different methionine sources 
available in the market for the monogastric 
animals. In this article we will focus on one of 
them which is methionine hydroxy analogue, 
commercially known as MHA products. 

It is now very clear that the bioavailability 
of MHA products, MHA-FA or MHA-Ca, is 
around 65% compared to the DL-Methionine 
on weight to weight basis. That is enforced with 
many strong and third parties’ references as be-
low;

1- Centraal Veevoederbureau (CVB), 2003. 
It is the central Bureau for Livestock Feed-
ing in Netherlands, Documentation Report 
No. 29, 55 pp). 

2- National research council of the nation-
al academies (NRC) for aquaculture and 
shrimp, 2011.

3- European union code of good labelling 
practice for compound feed for food pro-
ducing animals, version Feb 2014.

4- EFSA scientific opinion about the safety 
and efficacy of hydroxy analogue of methio-
nine and its calcium salt for all animal spe-
cies, 2018.

On top of that there are a huge number of 
scientific publications confirming the same 
findings of 65% bioavailability. Moreover, 
MHA sources might have an adverse effect on 
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metabolism, oxidative and inflammatory status 
of the animal.  

NB. All the above references are available, 
please contact us through the e-mail below in 
case you need copies.

Ahmed.Khater@Evonik.com

     Accordingly, any feed producer for mono-
gastric animals should use the different methio-
nine sources efficiently in their feed. Efficiency 
here should include different things like the 
bioavailability, price, handling properties and 
any risks related to the animal health and pro-
ductivity.

Here I am going to mention some of the im-
portant points to consider to ensure an efficient 
feed formulation;

1- Methionine requirement. This differs ac-
cording to the type of the bird, age and feed 
quality.

 E.g. Ross 308, 2019 mentioned that the 
starter broiler feed needs 0.55% SID methi-
onine, 0.99% M+C and Methionine: Lysine 
ratio should be 40%.          

2- Fair price of MHA. Basically, we have three 
prices for MHA products, the market one 
which is offered by the supplier, the second 
one which is 65% of the DL-Methionine 
price, based on the fact that it is 65% bio-
available compared to DL-Methionine and 
the shadow price from the feed formulating 
software. Usually the first price is the most 
overestimated one and the third is the most 
realistic and accurate one.

3- Readiness of the feed mill to handle hazard-
ous liquids like MHA-FA, in the form of in-
stallation and maintenance. 

4- Using the most updated and accurate ma-
trix values for the feed raw materials. That 
is because the underestimation of the matrix 
values will mask the low bioavailability of 
MHA products.

In this regard, Evonik has great deals help-
ing our partners around the world to run the most 
efficient formulations in form of performance 
and cost. To mention some of these solutions, 
we have AMINONIR®, which offers an accu-
rate and precise descriptions of raw materials. 
Also AMINORed®, which evaluates the impact 
of processing on materials like soya and DDGS, 
and allows the very best assessment of digest-
ibility. Moreover, we have AMINOChick® and 
AMINOHen®, where they show detailed and 
flexible approach for nutrients’ recommenda-
tions.

At the same time, Evonik also offers oth-
er feed milling solutions like AMINOSys®, a 
well-maintained accurate weighing and mixing 
equipment and AMINOBatch®, ongoing moni-
toring of feed homogeneity.

Finally, Evonik recently invested in Porphy-
rio, the most advanced solution for farm man-
agement to easily monitor the performance and 
fine tune all stages of poultry production.

In conclusion, we emphasize that each 
methionine source can deliver methionine to 
the bird but with different bioavailabilities. 
So, it is our role as nutritionists to value each 
source properly based on the offers that we 
get from the suppliers. At the same time, we 
should be equipped with nice tools helping us 
to take the right decision regarding pricing, 
nutritive values and handling of different 
methionine sources.

Here you will find Evonik as a strategic 
partner with reliable science-based solutions 
either in form of products or services. 
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1. Source (animal, vegetable, bacterial or 
fungal).

2. PH range (acidic, alkaline or neutral).
3.	 Peptides	association	specificity.
4.	 Mechanism	of	protein	lysis.

Factors influencing the protease 
response
1.	 The	type,	source	and	percentage	of	protein	

in the feed.
2. The level of anti-nutrients in the feed.
3.	 Concentration	of	enzymes	in	the	feed.
4.	 The	type	and	age	of	the	animal	(poultry	or	

ruminants).
The most important benefits of 

protease enzyme:
1.	 Improving	the	digestibility	of	nutrients	in	the	

feed.
2. Reducing the effect of anti-feeding agents in 

the feed.
3. Increase bowel health improvement.
4. Reducing protein utilization without affecting 

nutrition	efficiency.
6. HACCP in poultry slaughter houses. Part-3, 

(Application of HACCP)
Prof. dr. Salah S. Abdel Rhman

In	this	article	the	author	finished	the	third	part	
of	HACCP	in	poultry	slaughter	houses.

He addressed 12 stepts for successful 
application of haccp in poultru sloughter houses 
which include the followings:
1. Formation of HACCP team:
2. Product description:
3. Description of production stages.
4.	Prepare	the	flow	chart	of	production	stages.
5.	Ensure	that	the	flow	chart	of	the	production	

stages	matches	reality
6.	Risk	analysis.
7.	Identify	critical	control	points.
8. Set values of critical control points.
9. Monitoring.

10. Determine corrective actions.
11.	Verification	procedures.
12. Keeping records

7. FTA cards for PCR sample collection

Dr. Hossam Bakery

In	this	article,	the	author	quickly	reviews	the	
benefits	of	using	a	FTA	card	to	collect	samples	
from	birds	for	examination	by	the	PCR	test.

It is urged that it is a safe and fast method, 
and it prevents the transmission of infection 
outside the infected area, It also maintains the 
stability	of	the	DNA	of	tested	sample.

There are some precautions that must 
be taken into consideration when collecting 
samples with these cards:
1. Choose the appropriate time to collect 

samples.
2. Choose the suitable bird and organ for 

sample collection.
3. Samples should be stored at a temperature 

of  -20c or from 2 - 8 c.
4. Do not put samples from different organs 

together on the same card.
5.	 Place	the	sample	in	the	specified	location	on	

the card.
6. Write clear data for each sample.

8. Secret of Premix

Eng. Ahmed A. El-Skout

In this article the author write in detail a 
full review about the mixture of mineral salts 
and vitamins which known as Premix and their 
importance	 to	 poultry,	 especially	 in	 how	 to	
choose them and know their good sources. In 
this article, the author focus on most important 
mineral salts as Cobalt, Iorn,  Manganese, 
Copper, Magnesium, Zinc, Iodine and Selenium, 
especially	the	apparent	symptoms	as	a	result	of	
the lack of these important elements for birds in 
the different breeding stages.

Main topics - Issue No. 35
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1. Broiler feeding and feed specification.
Eng. Mosaad Habshy

In this article the author explains the importance of 
feed and its proper formulation that make balance 
between protein, energy and other basic elements 
which help birds for rapid healthy growth. 

Three fundamental factors must be put in consideration 
when we formulate broiler ration:

· Age at slaughter

· Target weight of the bird.

· Separate sex rearing.

2. In Ovo Feeding
Prof. dr. Tarek A. Obied

In ovo feeding is considered a new advanced 
technology in poultry industry, it can be done by 
feeding embryos with nutrient during incubation 
period where the embryo can absorb the nutrient 
through the amniotic sac. The nutrient can be 
injected automatically the egg shell as early as 7 days 
or as later as 19 days of embryonic age. Feeding of 
chicken and turkey embryos has many benefits for 
producing a healthy chick in many ways:

·	 In ovo feeding jump- start neonatal 
development.

·	 In ovo feeding enhance gut development and 
digestive capacity.

·	 In ovo feeding improve glycogen status.

3. Governmental control of poultry diseases: 
Epidemiological and diagnostic requirements.

Dr. Hany M. Sheta

International guidelines governing 
epidemiology	 and	 disease	 diagnosis	 are	 the	
foundation	for	sound	policy	and	practices	related	
to both domestic and trade policies.

Epidemiological and diagnostic approaches 
to	support	export	strategies	are	therefore	specific	
and comprehensive and integrated in scope at 
the national level and the subpopulation level.

Epidemiological and diagnostic approaches 
are challenged to keep pace with national and 

international trends related to disease risk and 
trade.	The	trend	toward	larger	poultry	production	
units	is	occurring	internationally	while	local,	village	
and	 backyard	 production	 systems	 continue	 to	
meet local demands and needs for fresh and/or 
organically	 grown	 poultry	 and	 poultry	 products.	
There	will	be	additional	complexity	and	challenge	
for disease surveillance in peri-urban areas that 
provide	poultry	products	for	cities.	Evaluation	of	
surveillance	systems	is	therefore	a	key	need	for	
the future.

Continued commitment to developing 
veterinary	capacity	in	epidemiology	and	disease	
diagnosis is required for sustainable, evidence-
based production and trade practices related to 
the animal-human environmental interface.
4. Journey of chicks production 
Eng. Ashraf A. Khalil

Herein, the author briefly discusses the 
production process of chickens in hatcheries.

And focus on the special management and 
treatment applied in hatcheries pre incubation and 
during incubation process as well as post hatching 
process.

The main operation conducted in hatcheries for 
production of healthy chicks focused  in adjusting 
best environmental conditions of setting eggs which 
includes the followings:

·	 Rotation of incubated eggs in setters.

·	 Ventilation., cooling and Heating and Lighting

·	 Disinfection and cleaning process for setters and 
hatcheries.

·	 Post hatching process including drying of chicks, 
segregation of chicks, chicks sexing and beak 
trimming. 

5. Protease enzyme
Dr. Khaled Okasha

In	this	article,	the	author		reviews	a	very	
important	topic	related	to	poultry	nutrition	and	
the	role	of	protease	enzyme	in	feeding	of	poutry.

The protease enzymes can be divided as 
follows:

Main topics - Issue No. 35
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The future of investment in poultry industry

Recent economic studies indicate that the rate of in-
dividual consumption of poultry meat compared to other 
types of animal protein will be the largest by the year 2050 
AD, which confirms that investment in poultry industry is 
the next future for this industry.

From this standpoint, the opportunity is available 
to those who are serious about investing in the field of 
poultry production to achieve self-sufficiency in poultry meat in our Arab 
world, especially with the great competition that the industry faces with 
imported poultry.

The investment opportunities in the field of poultry vary according to 
experiences, financial and technical capabilities of the investors.

For example, but not limited to, investment can be made in establishing 
integrated projects for production of high-quality broilers and table eggs at 
a competitive price. In addition, there are many fields related to the poultry 
industry such as manufacture of poultry meat products, and manufacture 
of animal protein from poultry by-products in slaughterhouses, which are 
used in manufacture of organic fertilizers and animal feed.

As well as investment manufacture of veterinary medicines and vac-
cines are suitable for pathogens in our local environment and manufacture 
of feed additives.

Other opportunities are also available, such as establishing factories to 
manufacture poultry equipment locally instead of importing it from abroad.

In light of the kingdom’s encouragement for this promising industry, 
we hope to see a great development for this industry through the strong en-
try of investors into it to achieve a major boom in production and achieve 
self-sufficiency in the near future

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah
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