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Outperform 
your  
competition.
Best results with MetAMINO®

MetAMINO® is the ideal feed additive with superior bio-

version 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
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الوكيل اإلعالني والتسويقي
مصر:	 

فاطمه انور أحمد محمد - جوال: 0235680540 - 
01013105731

 	Crystal labs supplies :االمارات العربيه املتحدة
جوال: 00٩71503614٩13

األردن: شركة بوابة جند الدولية للزراعة والتجارة	 
مهندس محمد الروسان - جوال: 00٩627٩5٩1٩٩8٩

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

0021622738517
 	 - مصطفى  نصرالدين  عصام  د.  عــمــان:  سلطنة 

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

00٩647711444888
الكويت: عبداهلل خفاجي - جوال: 00٩652573207٩	 

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

إفتتاحية العدد
الدواجن  تطور صناعة 
ــة  ــمــرحــل ــي ال ــ عـــالـــمـــيـــاً ف
الــقــادمــة مــرتــبــط ارتــبــاط 
المعلوماتية  بالثورة  وثيق 
حيث  المعلومات،  وتقنية 
الضخمة  الــبــيــانــات  تمثل 
الـــمـــتـــوفـــرة فـــي مــشــاريــع 
الكبيرة  الفرصة  الدواجن 
الدواجن  لمنتجي  القادمة 
االنــتــاج  عمليات  لتطوير 

وزيادة الربحية.
تــدفــقــات  وفــــــرة  إن 

قدرة  تتحدى  الدواجن  مشاريع  في  اليومية  البيانات 
خاصة  واستخدامها  فهمها  على  والمديرين  المربيين 
البيانات  من  المتزايد  الكم  بين  الفجوة  تنامي  مع 
الحالية  الــدواجــن  إدارة  أنظمة  وقـــدرات  وتعقيدها 

للتعامل معها واالستفادة منها بالشكل الصحيح.
لكن التقنيات الحديثة أصبحت متاحة لالستفادة 
النتائج  وإدارة  وتوقع  اكتشاف  في  البيانات  تلك  من 
الخاصة بصحة الدواجن وكفاءة اإلنتاج وجودة وسالمة 
المنتج في جميع أنحاء سلسلة االنتاج، ومن بين العديد 
لتحسين  البيانات  تلك  من  لالستفادة  االبتكارات  من 
قامت  الــدواجــن،  مشاريع  في  األداء  وجــودة  االنــتــاج 
العديد من شركات تقنيات المعلومات بتطوير وسائل 
حديثة لالستفادة من هذه المعلومات في إدارة مشاريع 

الدواجن عالمياً، ومن أهم تلك االبتكارات التالي:
١. حتليات تنبؤية على األداء

Predictive analytics on performance
التحليالت  اســتــخــدام  على  التقنية  هــذه  تعتمد 
الدواجن  إنتاج  إلدارة  العميق  التعلم  وتحليل  التنبؤية 
التفاعلية  اإلدارة  معلومات  لــوحــات  وتــقــوم  الحية، 
)الصيصان،  اإلنتاج  سلسلة  عبر  مختلفة  نماذج  مع 
األمهات، المفرخات والمسلخ( بعرض مؤشرات األداء 
وتتيح  المتوقع،  المستقبلي  واألداء  الحالية  القياسية 
طريقة العرض المدمجة لبيانات التشغيل إمكانية تتبع 

المنتج النهائي عبر سلسلة القيمة بتفاصيل دقيقة.
٢. تبسيط االمتثال التنظيمي

Simplify regulatory compliance
تستخدم تقنية blockchain لتنظيم السجالت 
مع  التتبع  وإمكانية  الشفافية  على  للحفاظ  البيطرية 
توفير التحليالت لتقييم فعالية العالجات، حيث يوفر 
البيطرية،  السجالت  إدارة   AgConnect نظام 
والتخزين  الحالية  البيانات  إدارة  أنظمة  مع  والتكامل 
السحابي المتوافق مع FDA للسجالت والتوجيهات 
المتوقعة  البيطرية  والوصفات  اإللكترونية  البيطرية 

والمشفرة.
3. الكشف عن تغيير العملية
Detects process change

يتيح هذا االبتكار التعرف واالستجابة بشكل أسرع 
التي  المتغيرات  في  المحتملة  للتغيرات  دقــة  وأكثر 
في جميع  اإلنتاج  نتائج  أو  األغذية  على سالمة  تؤثر 
استخدام  ويمكن  الدواجن،  إمــدادات  سلسلة  مراحل 
االبتكار عبر سلسلة التوريد ألي عملية قابلة للقياس 
ترغب الشركة في مراقبتها، بما في ذلك النتائج في 
سالمة األغذية أو اإلنتاج من حيث الكمية أو الجودة 

أو الكفاءة أو التكلفة أو رضا العمالء.
ومن هذه المنطلق نتطلع بأن تقوم شركات الدواجن 
المعلوماتية  الثورة  هذه  بمواكبة  العربي  عالمنا  في 
لتطوير  المعلومات  هذه  من  لالستفادة  والتكنولوجية 
الصناعة وتحقيق األمن الغذائي للمواطنين والمقيمين.
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تنظيم المعرض

الزراعة  وزير  نائب  محرز  منى  الدكتورة  رعاية  حتت 
لشؤون الثروة احليوانية والسمكية والداجنة.

معرض متخصص يف مجال الثروة احليوانية والثروة 
الداجنة والثروة السمكية.

والسمكية  احليوانية  للثروة  األول  املعرض  ينطلق 
والداجنة بفندق ليجون أمام كارفور إسكندرية يومي 

٢٥-٢6 نوفمبر ٢٠١٩م.

يشارك بالمعرض مجموعة من كبرى الشركات العاملة في مجاالت »األعاف،  	
الدواجن، معامل التفريخ، اإلستزراع السمكي، إنشاء المزارع، معدات مصانع 

األعاف، األدوية البيطرية، اللقاحات، إضافات األعاف وغيرها.
الدخول مجاني ابتداًء من ١٠ صباحًا إلى 6 مساًء. 	
يقام على هامش المعرض مجموعة من الندوات يقوم بها مجموعة من كبار  	

األساتذة والمتخصصين.
كوبونات خصم على منتجات الشركات المشاركة بالمعرض. 	
والجرائد  	 والــمــجــات  ميديا  السوشيال  على  ممولة  إعــانــات  عمل  يتم  كما 

المتخصصة.
الــدورة  	 المعرض حتى  وبعد  المعرض  أثناء  العارضة  للشركات  الترويج  يتم 

التالية.
يوفر المعرض أتوبيسات لنقل الزوار بجميع المحافظات. 	
تنظيم جريدة المزرعة. 	

معرض

أليكس فيت



أسعار المعرض
8٠٠ جنيه للمتر في الواجهة واألماكن المميزة.

7٠٠ جنيه للمتر في المنتصف.        6٠٠ جنيه للمتر في األماكن الداخلية.

ميزات الرعاية
وضع اللوجو الخاص بالشركة على جميع وسائل الدعاية الخاصة بالمعرض . ١

)إعانات طرق - الصحف - المجات - التليفزيون(.
والــذي يتم نشره على . ٢ الرسمي للمعرض  الفيديور  الشركة على  وضع لوجو 

جميع وسائل السوشيال ميديا والتليفزيون.
إعان للشركة بالمجلة الرسمية للمعرض.. 3
وضع اللوجو على جميع وسائل الدعاية المطبوعة الخاصة بالمعرض.. 4
وضـــع الــلــوجــو عــلــى جميع مــحــتــويــات الــدعــايــة الــخــاصــة بــالــســوشــيــال ميديا . ٥

.)facebook - wats app - insta(
تخصيص مجموعة من المواد الدعائية للمعرض باسم الشركات الراعية.. 6
التواصل . 7 الراعية ونشره على وسائل  عمل لقاء مصور مع أصحاب الشركات 

وفي تغطية المعرض.
وضع اسم الشركة في البيانات الصحفية التمهيدية للمعرض، وأيضًا أثناء . 8

وبعد المعرض.
وضع لوجو الشركة على البانرات والدعوات الخاصة بالمعرض.. ٩

وضع لوجو الشركة على األعام الخاصة بالمعرض.. ١٠

446 شارع الهرم - اجليزة  : العنوان 
02356510٩7  : تليفون 

01025548772  : موبايل 

Email: elmazraanews@gmail.com
www: El-Mazraa.com
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10
العدد الثامن والعرشون

العدوى مبرض  وطــرق  املسببات 
االلتهاب الكلوى فى الدجاج:

العدوى  لهذه  المسبب  الفيروس 
ــروس االلــتــهــاب الــكــلــوى فى  هــو فــي
الــى  تــابــعــا  تصنيفه  وتـــم  ــاج  ــدجـ الـ
الفيروسات  او  االســتــرو  فيروسات 
هــذه  وبــعــض  الفلكية  او  النجمية 
السابق  ــى  ف ــروف  ــع م الــفــيــروســات 
معوية.  التهابات  تسبب  كفيروسات 
كما ان هناك بعض األدلة على وجود 
الناحية  مــن  متميز  أســتــرو  فــيــروس 
االسترو  فيروسات  عن  التصنيفية، 
المعروفة وكذلك فان فيروس االسترو 
الخاص بالدجاج يسبب الفشل الكلوى 

بالدجاج  النمو  معدل  فى  تاخر  مع 
وتختلف عتراته فى ضراوتها وكذلك 

فى مواصفاتها االنتيجينية.
ــا بــالــنــســبــة لــطــرق الــعــدوى  ــ ام
الدجاج  بين  الفيروس  هذا  وانتشار 
عن  الــعــدوى  فتحدث  متعددة  فهى 
بالدجاج  المباشر  االتــصــال  طريق 
مباشر  الغير  االتــصــال  او  المصاب 
بفضالت او دماء او افرازات الدجاج 

المصاب ايضا.
التى  العدوى  ذلــك  الــى  ويضاف 
تنتجه  ــذى  ال البيض  طريق  عن  تتم 
امــهــات الــدجــاج الــمــصــابــة وكــذلــك 
تــحــدث الـــعـــدوى عــن طــريــق تــنــاول 

المواد الملوثة بالفيروس وخاصة فى 
الكتاكيت حديثة الفقس عندما تتناول 
طعاما ملوثا بفيروس االلتهاب الكلوى 

المعدى.
انــه  ايــضــا  معرفته  يــجــب  ومــمــا 
ومن  الكلي  من  الفيروس  عزل  امكن 
براز الدجاج المصاب طوال فترة 10 
ايام بعد حدوث العدوى للدجاج وهذا 
يعنى ان الطائر المصاب يظل ينشر 
الطيور  وبين  الحظيرة  فى  الــعــدوى 

االخرى فترة 10 ايام مستمرة.
االعــــــــــــراض الــــظــــاهــــريــــة ملــــرض 

االلتهاب الكلوى فى الدجاج:
تختلف اعراض االصابة بفيروس 

نظرة مبسطة..
لمرض األلتهاب الكلوى

الفيروسى فى الدجاج

ان عدوى االلتهاب الكلوى الفيروسي فى الدجاج سريعة االنتشار حيث تتميز باحداث تلف شديد وضرربالغ بالكليتين 
مما يودى الى ترسب امالح اليوريت على االغشية الحشوية الداخلية فى جسم الدجاج وتاخر فى معدالت النمو مع 

احداث نفوق بين الدجاج المصاب بنسب متفاوتة ما بين 1% الى %10.
ومن الجدير بالذكر ان حاالت االلتهاب الكلوى الفيروسى المعدى غالبا ما تحدث فى كتاكيت الدجاج ذات االعماراالقل 
من سبعة ايام ولكن تم توثيق حاالت التهاب كلوى فيروسى فى افراخ الدجاج حتى عمراربعة اسابيع. كما انه يوخذ فى 
االعتبار ان هذه الحاالت تم تسجيلها فى العديد من بلدان العالم. كذلك فان العدوى تحت االكلينيكية تم اكتشافها 
وتحديدها عن طريق تتبع االجسام المناعية فى االمصال المستخلصة من دماء بعض قطعان الدجاج التى تم تربيتها 

على ان تكون خالية من مسببات االمراض وايضا تم اثباتها فى بعض قطعان الدجاج الرومى.

Dr. Mohamed Hasan Salem
Head of animal health in Golden Chicken company
msalem@goldenchicken.com.sa 00966593025251



Nobilis IB 4/91, Nobilis Ma5+Clone30, Nobilis IB Ma5, Nobilis ND Clone30, Nobilis Gumboro D78,
Nobilis Coccivac D, Nobilis Reo1133, Nobilis CAV P4, Innovax ND+IBD, Nobilis Reo+IB+G+ND.
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                                  المستخدمة لقاحات MSD في برنامجها التحصيني تتحدث عن جودة لقاحات 

ت: 4770000 011
ف: 4771308 011
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ــدجــاج من  االلــتــهــاب الــكــلــوى فــى ال
الدرجة الطفيفة غير الملحوظة الى 
الدجاج  بين  السريعة  الوفاه  احــداث 
النمو  وضعف  الكلوى  الفشل  بسبب 
حدوث  فــان  كذلك  شــديــدة.  بصورة 
ــمــو بشكل  ــن ال وتـــاخـــر  ــاالت  ــ ــه االســ
الشائعة  االعــراض  من  هما  ملحوظ 
عند حدوث االصابة فى دجاج اللحم.
وعند تفشى االصابة بين كتاكيت 
الدجاج حديثة الفقس فقد تم توثيق 
نــســب نــفــوق عــالــيــة تــارجــحــت حــول 
كنسبة  الــكــتــاكــيــت  ــن  م  %10 نــســبــة 
االول  االسبوع  فترة  خــالل  اجمالية 
مــن عــمــر الــكــتــاكــيــت. وعــنــد اجـــراء 
فحص الصفة التشريحية على بعض 
الكتاكيت النافقة وجد بها تلف شديد 
ترسيبات  مــع  الكليتين  فــى  وواضـــح 
المــــالح الـــيـــوريـــات عــلــى االغــشــيــة 
واالعضاء الداخلية للكتاكيت وهو ما 
المصاحب  الحشوى  بالنقرس  يعرف 
حديثة  الكتاكيث  فى  الكلى  العتالل 

الفقس.
ــات الـــتـــشـــريـــحـــيـــة ملـــرض  ــفــ الــــصــ

االلتهاب الكلوى فى الدجاج:
هو  الدجاج  فى  الكليتين  التهاب 
الصفة التشريحية السائدة والشائعة 
بهذا  تسميته  تم  الذى  المرض  لهذا 
االسم النه يسبب االلتهاب الكلوى فى 
الدجاج ويتبعه بفشل كلوى كامل مما 
عدم  بسبب  الطيور  نفوق  الى  يــؤدى 
فضالت  مــن  التخلص  على  قدرتها 

الجسم السامة.
ان الصفات التشريحية الظاهرية 
وكذلك افات االنسجة التى تم توثيقها 
الميكرسكوبى  الفحص  طريق  عــن 
الكليتين  انسجة  فى  جميعها  تتركز 

حيث تم توثيق تضخم مع شحوب لون 
االصفر  الى  لونهما  وتغير  الكليتين 
بـــدال مـــن الـــلـــون االحـــمـــر الــطــوبــى 
الطبيعى النسجة الكلى فى الدواجن 
مصحوبا  يكون  مــا  غالبا  ذلــك  وكــل 
بشكل  الــيــوريــت  ــالح  امـ بترسيبات 

مفرط فى انسجة الكليتين.
الكلي  نسيج  فــى  التلف  يحدث 
للخاليا  تكسير  حـــدوث  طــريــق  عــن 
المناعية  للخاليا  وتجمع  الطالئية 
الخاليا  وكذلك  المحببات  نــوع  من 
المناعية الليمفاوية مع نشوء التليف 
الليفية  بالخاليا  النسيج  غــذو  اى 
خاليا  فــى  الشديد  التلف  لتعويض 

نسيج الكلي االساسى.
فى بعض عترات فيروس االلتهاب 
الكلوى المعدى فى الدجاج التى كانت 
معوية  فيروسات  بانها  سلفا  معرفة 
احــداث  على  بقدرتها  معروفة  فهى 
التاثير  متفاوتة  المعوية  االلتهابات 
على خاليا جدران االمعاء ابتداء من 
تقصير طول الخميالت الدقيقة الى 
االكتساح الكامل واالزالة الشاملة لكل 
للجدران  المبطنة  الطالئية  الخاليا 
الداخلية فى االمعاء الدقيقة للدجاج.

طــرق تشخيص مــرض االلتهاب 
الكلوى فى الدجاج:

ــرض االلـــتـــهـــاب الــكــلــوى فى  ــ م
يسبب  فيروسى  مــرض  هو  الــدجــاج 
ــه  ــدجــاج والن الــفــشــل الــكــلــوى فــى ال
يوجد العديد من الفيروسات االخرى 
ــوى فى  ــل ــك الــتــى تــســبــب الــفــشــل ال
لمرض  الكلوية  العترات  مثل  الدجاج 
والعديد  المعدى  الشعبى  االلتهاب 
من االمراض البكتيرية وكذلك هناك 
الكلوى  للفشل  الغير معدية  االسباب 
بالسموم  والتسمم  الــغــذائــى  ومنها 
الفطرية  الــســمــوم  مــثــل  المختلفة 
وحتى  الــدوائــيــة  والــســمــوم  العلفية 
الكيميائية فلذلك وجب علينا لتحديد 
السبب فى الفشل الكلوى فى الدجاج 
ان يتم عزل المسبب وتصنيفه سواء 

كان من الفيروسات او من غيرها.
الفشل  فــيــروســات  عـــزل  يمكن 
 ANV  - الــــدجــــاج  ــى  ــ ف ــوى  ــلـ ــكـ الـ
طريق  عن  الصلة  ذات  والفيروسات 
يتم  والتى  بها  المشتبه  المواد  حقن 
الكلى  محتويات  مــن  استخالصها 
الحى  او  النفوق  حديث  الدجاج  فى 

صورة رقم 1: توضح دجاج لحم مصاب بمرض االلتهاب الكلوى المعدى ويتضح فيها 
النقرس )أ( وتورم الكليتين )ب(.

Pic-1- Showing commercial broiler chicks infected with Avian 
Nephritis virus exhibiting gout (A) and swollen kidneys (B)
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ذات  الظاهرية  باالعراض  المصاب 
الصلة على ان يتم حقن هذه المواد 
فراخ خالية  الصفار ألجنة  في كيس 
او في خاليا  من مسببات االمــراض 
انسجة الكلى المجهزة لهذا الغرض.

ــان الـــعـــديـــد من  ــ ــك، ف ــ ــع ذلـ ــ وم
ــوى فى  ــكــل فــيــروســات االلــتــهــاب ال
وبالتالى  عزلها.  يصعب  ــدواجــن  ال
عنها  للكشف  طــريــقــة  أفــضــل  فـــان 
العينات  تعريض  هــي  وتشخيصها 
تسلسل  تــفــاعــل  الـــى  بــهــا  المشتبه 
المتعدده  بانواعه   PCR البوليميريز 
وسيلة  احدث  هى  االختبارات  فهذه 
ــد الـــفـــيـــروســـات الــمــســبــبــة  ــتــحــدي ل
لالمراض المختلفة. وقد تم تصميم 
هذه االختبارات للكشف عن سالالت 
والسماح  الــفــيــروســات  مــن  مــتــعــددة 
بالتصنيف السريع وتمييزها بدقةعن 

الفيروسات األخرى.
كما انه يمكن استخدام اختبارات 

االليزا المباشرة للكشف عن الفيروس 
المسبب او غير المباشرة للكشف عن 
دماء  امصال  فى  المناعية  االجسام 
والظاهر  باصابته  المشتبه  الدجاج 
عــلــيــه االعـــــراض الــمــرضــيــة ولــكــن 
هذا  عــن  الكشف  امكانات  ان  ثبت 
والفشل  لاللتهاب  المسبب  الفيروس 
الكلوى فى الدجاج محدودة بسبب انه 
من  محدود  عدد  عن  بالكشف  يقوم 
وذلك  الكثيرة  الفيروس  هذا  عترات 
ما  الكبير  والتباين  االختالف  بسبب 

بين العترات الكثيرة لهذا الفيروس.
طــــــرق عــــــاج مــــــرض االلـــتـــهـــاب 

الكلوى فى الدجاج:
ال يوجد عالج فعال لهذا المرض 

الفيروسى فى الدجاج حتى االن
طرق الوقاية من مرض االلتهاب 

الكلوى فى الدجاج:
والوقاية  العالج  الوقاية خير من 

ارخص واسهل وابسط من اى عالج 
المرض  هــذا  من  الوقاية  وتكمن   -
الــكــلــى فى  يتلف  ــذى  الـ الــفــيــروســى 
الى  تصل  خسائر  ويسبب  الــدواجــن 

10% من الدجاج فى االتى
جميع العناصر الوقائية من االول 
ــراءات  وحــتــى االخــيــر هــى اتــبــاع اجـ
االمان الحيوى قبل واثناء تربية جميع 
فعالة  عليها  والحفاظ  الدجاج  انواع 
الجافة  النظافة  مــن  مكوناتها  بكل 
محتويات  لجميع  الجيد  والغسيل 
ــاســتــخــدام  ــر ب ــطــهــي ــت الــــمــــزارع وال
ضد  والفعالة  المختلفة  المطهرات 
اتباع  وكذلك  االمــراض  مسببات  كل 
اجراءات الصحة العامة فى المزرعة 
عن  معزوال  الدجاج  ابقاء  طريق  عن 
الضالة  والحيوانات  البرية  الطيور 
المختلفة  والـــحـــشـــرات  والـــفـــئـــران 
الحظر  وعمل  المتنوعة  والــقــوارض 
المزرعة  مدخالت  كافة  على  الــالزم 
الى  ــزوار  ــ وال النقل  وســائــل  وكــذلــك 

منطقة تربية الدواجن.
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Virol. 2000;:1810-1814.
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Journal of Animal Research: v.7 n.2, p. 
299-305. April 2017.

3- Harbour D A, Ashley C R, Williams 
P D, Gruffydd-Jones T J. Natural and 
experimental astrovirus infection of 
cats. Vet Rec. 1987; 120:555-557.
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Review of the Strain Diversity and 
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صورة رقم 2: وفيها تقذم وانزفة فى اجنة الدجاج التى تم اصابتها بفيروس االلتهاب الكلوى المعدى.
PIC 2: Showing dwarfism and haemorrhages in embryos infected 
with ANV.
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منظمة  ــرت  ــب اعــت ــد  ــ وق ــذا  هــ
الصحة العالمية أن معالجة مشكلة 
مقاومة المضادات الحيوية هي من 
لمنظمة  األساسية  المسؤوليات 
إقــرار  تــم  وقــد  العالمية،  الصحة 
للقضاء على هذه  العالمية  الخطة 
الظاهرة من قبل المنظمة في مايو 
الخطة  هذه  من  والهدف  2015م، 
الفعال  هو ضمان استمرار العالج 

واآلمن لألمراض.
وحــيــث يــشــهــد الــعــالــم حــالــيــاً 
تزايد كبير في إنتاج الدواجن بدون 
مضادات حيوية في كثير من دول 

العالم، وخاصة االوربية والواليات 
تشديد  ومــع  األمريكية،  المتحدة 
اإلجراءات الصحية التي تصدر من 
العالم،  دول  في  الرقابية  الجهات 
فمن المتوقع أن يتم إضافة العديد 
لصناعة  المنظمة  التشريعات  من 
استخدام  يخص  فيما  ــدواجــن  ال

المضادات الحيوية قريباً.
مشاريع  على  يجب  ذلك  وعلى 
ــواء الـــتـــي تــســوق  ــ ــن وســ ــدواجــ ــ ال
تعتمد  التي  وتلك  محلياً  انتاجها 
لألسواق  منتجاتها  تصدير  على 
سيناريوهات  تعد  ان  الخارجية 

المضادات  اســتــخــدام  عــن  بدلية 
الحيوية في القريب العاجل لتتوافق 
الجهات  المتوقعة من  المعايير  مع 
منظمة  مثل  العالمية  التنظيمية 
العالمية، وهيئة  الحيوانية  الصحة 
الغذاء والدواء االمريكية واألوربية.
ســـــوف نـــســـتـــعـــرض بـــصـــورة 
المتعلقة  النقاط  بعض  مبسطة 
الحيوية في  المضادات  باستخدام 
المقبلة  واالســتــعــدادات  الــدواجــن 
المنتجين  قبل  مــن  عنها  للتخلي 
المستمر  التطور  مواكبة  يتم  لكي 

في هذا المجال.

مستقبل صناعة الدواجن
بدون مضادات حيوية

أصبحت المقاومة البكتيرية لألدوية المضادة للميكروبات قضية ذات اهتمام عام متزايد واهتمام علمي خالل العقد 
الماضي، ويرجع ذلك االهتمام إلى القلق المتزايد من أن استخدام األدوية المضادة للميكروبات في الطب البيطري 
والحيواني قد يهدد صحة اإلنسان إذا نشأت البكتيريا المقاومة في الحيوانات وتم نقلها إلى البشر عن طريق سلسلة 

الغذاء أو البيئة.
وبينما ال يوجد حتى اآلن توافق في اآلراء بشأن الدرجة التي يساهم بها استخدام المضادات الحيوية في الحيوانات 
لتطوير ونشر مقاومة مضادات الميكروبات في البكتيريا البشرية، وتشير الدراسات الوبائية والجزيئية إلى وجود 
عالقة بين استخدام مضادات الميكروبات وظهور المقاومة سالالت بكتيرية في الحيوانات، وانتشارها إلى البشر، 

وخاصة عبر السلسلة الغذائية.

أ. د. صالح شعبان عبدالرحمن
معهد بحوث األمصال واللقاحات البيطرية - مصر
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احليوية  املــضــادات  استخدامات 
يف الدواجن:

الوقاية والعالج من األمراض.  -
زيادة النمو وتحسين اإلنتاج.  -

مخاطر االستخدام الغير األمن 
للمضادات احليوية يف الدواجن:

- اإلنسان:
في حال حدوث مقاومة بكتيرية 
في  المستخدمة  الحيوية  للمضادات 
في  ــراض  ــ األم لمسببات  الــدواجــن 
معدل  ــادة  زيـ المتوقع  مــن  اإلنــســان 
االنــســان حيث  فــي  الوفيات  حــدوث 
لحوالي  تصل  ان  ــدراســات  ال تشير 

)18.17/ 100.000 شخص(.
- احليوان:

للمضادات  البكتيريا  مــقــاومــة   -
الحيوية.

ــيــر الــســلــبــي لــلــمــضــادات  ــأث ــت ال  -
الحيوية على االنتاج.
التكلفة االقتصادية.  -

مقاومة  حــدوث  احتمالية  وتــزاد 
مــيــكــروبــيــة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة 
وانتشارها مع تحقيق العوامل التالية:
الحيوي  األمــن  إجـــراءات  ضعف   -
المكثفة  الــتــربــيــة  فــي  وخــاصــة 

للدواجن.
ــد بــــــإجــــــراءات  ــيـ ــقـ ــتـ ــدم الـ ــ ــ عـ  -
العالمية  المنظمة  واشتراطات 
ــة  ــي ــدول الــخــاصــة بــالــتــجــارة ال

للحيوانات ومنتجاتها.
وسائل خفض استخدام املضادات 

احليوية يف مشاريع الدواجن:
توجد العديد من الطرق والوسائل 
الحيوية  المضادات  استخدام  لتقليل 
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هذه  وتنقسم  الــدواجــن  مشاريع  في 
الوسائل إلى شقين اساسين إحداهما 
الحكومية  الجهات  عاتق  على  يقع 
يقع  واالخــر  والرقابية(،  )التشريعية 
أنفسهم  الدواجن  منتجي  عاتق  على 

والمتضمنة التالي:
الوقاية والتحكم في األمراض في   .1

الدواجن
في  االستراتيجي  التخطيط   -

مكافحة األمراض.
استخدام اللقاحات للوقاية من   -

األمراض.
تخطيط وتنفيذ برامج الرعاية   -

الصحية للطيور.
إجــــراءات  بتطبيق  ــزام  ــتـ االلـ  -

األمن الحيوي.
للمضادات  األمــثــل  االســتــخــدام   .2

الحيوية في مشايع الدواجن
اخـــتـــيـــار الـــمـــضـــاد الــحــيــوي   -
 Sensitivity( ــاســب.  ــمــن ال

.)test
ــمــضــاد  ــة ال ــرعـ ــاب جـ ــسـ -  حـ

الحيوي.
-  فترة سحب المضاد الحيوي.
-  االلتزام بمدة العالج المطلوب:
-  عدم خلط المضادات الحيوية 

الغير متوائمة.
اســتــخــدام بـــدائـــل لــلــمــضــادات   .3

الحيوية
تـــوجـــد الـــعـــديـــد مـــن الــبــدائــل 
للمضادات الحيوية يمكن استخدامها 
عـــوضـــاً عـــن الـــمـــضـــادات الــحــيــويــة 
بحسب وطبيعة االحتياج في مراحل 

االنتاج المختلفة.

وتنشط شركات األدوية في تقييم 
البدائل  هــذه  مــن  الــعــديــد  وتــطــويــر 
تجارية  بصورة  استخدامها  ليمكن 
على نطاق واسع، ويمكن تقسيم هذه 

البدائل إلى المجموعات التالية:
ــل لــلــمــضــادات الــحــيــويــة  ــدائـ بـ  -

كمحفزات للنمو.
بدائل للمضادات الحيوية للوقاية   -

من األمراض.
لعالج  الحيوية  للمضادات  بدائل   -

األمراض.
نستعرض  التالي  الــجــدول  وفــي 
ــم الـــبـــدائـــل  ــ ــورة مــبــســطــة أهـ ــصــ ــ ب
كل  عمل  وآلية  الحيوية  للمضادات 

منها.

Nature & mode of actionAntibiotics 
alternative

Live micro-organisms,
It improves growth, feed efficiency and intestinal health.

Probiotics.
البروبيوتك

They are Non-digestible feed components (Polysaccharides & 
Oligosaccharides).
- They are generated from yeast cell walls and fermentation products.
- Prebiotics alter the caecal microbial composition resulting in reduction of 

pathogenic bacteria, and an increased colonization by beneficial bacteria.

Prebiotics.
البريبيوتك

Phytogenic Feed Additives (PFA): Plant extract called
Have positive effects on growth, immune system , stress and antimicrobial 
activity
E.g. Cinnamon , Lippia javanica , Garlic, Cratoxylum formosum and black 
pepper

 Phytogenics.
النباتات الطبية
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Acetic, Formic, Propionic , Malic and Lactic acids.
They disrupt enzymatic reactions and transport system of the bacteria.
It promotes growth, feed conversion rate and feed utilization.

Organic acids
أحماض عضوية

Natural (vegetable origin) or synthetic.
Interfere with enzymatic system of bacteria and Modulate immune responses.
E.g. Thymol, Transcinnamaldhyde, Carvacrol and Eugenol. 

Essential oils
زيوت اساسية

They are produced through fungal and bacterial fermentations.
They maximize feed conversion by facilitating components degradation such 
as proteins, phytates and glucans. 

Enzymes
إنزيمات

They are a kind of ribosomal synthesized antimicrobial peptides produced by 
bacteria, which can kill or inhibit bacterial strains closely-related or non-related 
to produced bacteria, but will not harm the bacteria themselves by specific

Bacteriocins
بكاتريوسين

They are naturally occurring lytic bacteriophages (Virus) that selectively and 
specifically kill Salmonella, including strains of highly pathogenic serotypes.

Bacteriophage
باكتيريوفاج

يف  احلــــكــــومــــيــــة  اجلــــــهــــــات  دور 
مــكــافــحــة املـــقـــاومـــة املــيــكــروبــيــة 

للمضادات احليوية
مكافحة العدوى:  .1

المطبقة  السياسات  دراســات   -
حــالــيــاً بــخــصــوص اســتــخــدام 

المضادات الحيوية.
السياسات  وتطوير  تحديث   -
بــالــمــقــاومــة  ــلـــة  الـــصـ ذات 

للمضادات الحيوية.
تطوير مؤشرات األداء لمتابعة   -

تنفيذ السياسات.
للحد  الوقائية  البرامج  تنفيذ   -
من انتشار مقاومة المضادات 
الحيوية في اإلنسان والحيوان.

التوعية واإلرشاد  .2
الحالية  العامة  المعرفة  تقييم   -
استخدام  حول  المجتمع  لدى 

المضادات الحيوية.
ــة  ــوعــي ــت ــج ال ــ ــرام ــ تــحــســيــن ب  -
الستخدام المضادات الحيوية.
إقامة فعاليات توعوية وإجراء   -
ــدعــم بــرامــج  ــوار مــفــتــوح ل حــ

التوعية.
الترصد المخبري:  .3

ــة مــقــاومــة مــضــادات  ــب مــراق  -

الـــمـــيـــكـــروبـــات فـــي مــنــاطــق 
المملكة المختلفة.

الميكروبات  مــضــادات  رصــد   -
الغذائية والدواجن  المواد  في 

ومنتجات األلبان.
الــمــخــتــبــرات  ــودة  جــ تحسين   -
طبقاً  الــفــحــص  وإجـــــــراءات 

للمعايير الدولية.
مــقــارنــة نــمــط الــمــقــاومــة مع   -

البيانات الدولية.
مقاومة  بين  العالقة  دراســـة   -
مـــضـــادات الــمــيــكــروبــات في 
اإلنسان واستخدام المضادات 
ــي الـــحـــيـــوان  ــ الـــحـــيـــويـــة فـ

والصناعات الغذائية.
مقاومة  عــن  اإلبـــالغ  تحسين   -
لخدمة  الميكروبات  مضادات 

المختبرات الوطنية.
للمضادات  األمــثــل  االســتــخــدام   .4

الحيوية:
تــطــويــر بـــرامـــج تــثــقــيــف عن   -
للمضادات  األمثل  االستخدام 

الحيوية.
ــر الــوصــفــات  ــي ــاي فــــرض مــع  -
لــلــمــيــكــروبــات على  الــمــضــاد 

المؤسسات الصحية.

موحد  الكتروني  نظام  تطبيق   -
ــالك  ــه خـــــاص بـــقـــيـــاس اســت

مضادات الميكروبات.
قــيــاس ومـــراقـــبـــة اســتــهــالك   -
ونسبة  الحيوية  الــمــضــادات 

المقاومة في الحيوانات.
مــضــادات  ــخــدام  اســت تقييد   -
الميكروبات للطب البشري في 

اإلنتاج الحيواني.
اقتصاديات األدوية والبحوث  .5

تقيم دراسة العبء االقتصادي   -
لـــلـــمـــيـــكـــروبـــات الـــمـــقـــاومـــة 

للمضادات الحيوية.
تشجيع المبادرات حول كيفية   -
لتلك  االقتصادي  األثــر  تقليل 

المضادات.
عــمــل دراســــــات بــحــثــيــة عن   -
الحيوية  المضادات  استخدام 
ــات  ــدراســ ــ ــال ــ ــا ب ــهـ ــتـ ــارنـ ــقـ ومـ

العالمية.
لتغطية  األبحاث  في  التوسع   -
الحيوية  المضادات  استخدام 

في الثروة الحيوانية
تــصــمــيــم بـــرامـــج إلــكــتــرونــيــة   -
البيانات  دقة  لضمان  موحدة 

بين المؤسسات.
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باب مشاكل وحلول تربية الدواجن

الكروميوم
ضد االجهاد

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 

علم نتعلمه وطريق صحيح نسلكه بذلك تتحقق االهداف حتي 
وان كانت صعبة المنال.

نتائج  هناك  الــدراســات  من  ومزيد  النادرة  األساسية  المعادن 
التي  يوم حقائقها  بعد  يوما  الحديث  التغذية  علم  يثبت  متضاربة 
ان  نعرف  ان  يجب  لذلك  الناجحة  التربية  اهــداف  نحقق  تجعلنا 
؛  واألكسدة  االستقرار  حــاالت  في  كبير  بشكل  يختلف  الكروميوم 

لذلك يجب أن تدار األشكال والتراكيز المضافة بشكل جيد.

عالوة على ذلك، فإن الزيادة في جرعة الكروميوم العالية والغير مبررة 
في النظام الغذائي يمكن أن تنتج تأثيرات خطرة وسامة في الدجاج

الدور اإليجابي والسلبي للكروميوم
1- تحسين األداء اإلنتاجي للدواجن بسبب وظائفها الهامة في عمليات 
الطاقة والنمو والحد من اكسدة الدهون 2- تحت ظروف اإلجهاد الحراري 
يلعب Cr دوًرا هاما في تغذية الدواجن وإنتاجها وحالتها الصحية، 3- يعزز 
أداء النمو ونوعية البيض في دجاج اللحم والبيض على التوالي. 4- مكمالت 
الكروميوم قد تزيد من زيادة وزن الجسم 5- تحسين كفاءة التغذية وزيادة 
قوية   hypo cholesteremic أيضا  هو  الكروميوم   -6 الالحم  ذبائح  وزن 
ومضاد لالكسدة. تم ربط التأثيرات المفيدة لـ Cr بتحسين عملية التمثيل 
الغذائي وجهاز المناعة 7- له تأثير كبيرعلى الجهاز المناعي من خالل زيادة 



19
العدد الثامن والعرشون

الوزن النسبي لألعضاء اللمفاوية مثل 
وحوصلة  والطحال  الصعترية  الغدة 
فابريشيوسFabricius، 8- انخفضت 
اللمفاوية  المختلطة  الخاليا  نسبة 
)H / L( ٩- تعزيز استجابة الخاليا 
المضادة  واالجسام   )CMI( الوسيطة 
ضد األمراض المعدية. 10- مكمالت 
إفــراز  تحفز  قد  الغذائية  الكروميوم 
األنزيمات الهاضمة من خالل تحسين 

وظائف الكبد والبنكرياس
عائق  يف  الكرميوم  إضافة  ملــاذا 

الدواجن؟
ــخــدام  ــق االربـــعـــة الســت ــائ ــحــق ال

الكروميوم في عالئق الدواجن
١. كفاءة استخدام املغذيات

للحفاظ  الطيور  تحاول  الصيف  في 
بتقليل  الحرارتها  درجــة  تنظيم  على 
استهالك العلف، والذي بدوره يقلل من 
إنتاج الطاقة الداخلية للطائر، وبالتالي 

ينجح الطائر في مقاومة تأثير الحرارة 
البيئية إلى حد مقبول لكن مع انخفاض 
انخفاض  يــحــدث  الــعــلــف  اســتــهــالك 
مباشرفي أداء إنتاج الطيورومع ارتفاع 
الحرارة نجد ان االجهاد الحراري يقلل 
البياض  في   %37 بنسبة  البيض  إنتاج 
ــاد  الـــتـــجـــاري، وايـــضـــا يــســبــب اإلجــه
الــدم،  فــي  السكر  ــاع  ــف ارت الــحــراري 
األمر الذي يؤدي إلى تقليل استخدام 
الجلوكوز من قبل الخاليا، مما يتسبب 
في زيادة نقص الطاقة نتيجة انخفاض 
على  أيًضا  يؤثر  مما  العلف  استهالك 

كفاءة تحويل األعالف ووزن البيض.

 Chromium لفهم كيفية مساعدة
في  للمغذيات  الفعال  االستخدام  في 

شكل 1 نحتاج إلى فهم آلية عملها.
من  أساسًيا  جــزًءا  الــكــروم  يعتبر 
يتم   )GTF( الجلوكوز  تحمل  عامل 
الكروم  الحي من  الجسم  تصنيعه في 
ويعمل  الغذائية،  باألنشطة  المرتبط 
ن فسيولوجي لنشاط األنسولين  كمحِسّ
ويزيد من فعاليته نحو ثالثة أضعاف.

يؤثر الكروميوم على األنسولين عن 
الببتيدات  عديدة  ب  االرتباط  طريق 
الجزيئي  ــوزن  الـ ذو   oligopeptide
 chromodulin المسمى  المنخفض 
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)مستقبالت األنسولين( .
يرتبط  األنسولين  عمل  ولتعزيز 
أيــونــات  أربــعــة  بــإحــكــام  الكروموفين 
كروية ويضخم نشاط كيناز التيروزين 
لمستقبالت األنسولين ؛وبالتالي، هذا 
يساعد  لألنسولين  المعزز  النشاط 
ــادة  وزي ــدم  ال من  الجلوكوز  إزالــة  في 
يــؤدي  مما  الــخــاليــا،  فــي  امتصاصه 
من  للمغذيات  أفضل  استخدام  إلــى 

العالئق.
٢. يعزز مناعة

الصيف  فصل  في  المناعة  انخفاض 
الــمــعــتــادة يجعل  ــاد  اإلجــه فــتــرات  أو 
الطيور أكثرعرضة للعدوى الفيروسية 
مثبًطا  ويعتبرالكورتيزول  والوفيات. 
وأفــعــال  إنــتــاج  يــثــبــط  مــمــا  للمناعة 

األجسام المضادة،
كما  الليمفاوية  الخلية  وظيفة 

الكورتيزول  مستويات  ارتفاع  يرتبط 
 / الثايمس  الغدة  المنخفض  بالوزن 

انخفاض استهالك العلف
في العديد من الدراسات وجد أن 
الكروم ساعد في تحسين حالة مناعة 
الطيور إما عن طريق التأثير المباشر 
الحد  طريق  عن  أو  السيتوكينات  في 

من مستوي السكر.
نــيــو كاسل  ــمــرض  ل والــتــحــصــيــن 
الخلطية(  الــمــنــاعــيــة  ــة  ــجــاب )االســت
الخاليا  انــتــشــار  نسبة  فــي  وتحسن 

اللمفاوية )استجابة مناعية للخاليا(.
الــمــنــوي  الـــســـائـــل  جــــــودة   -4
والبارامترات التناسلية: دراسات قليلة 
فقط بحثت تأثير Cr على جودة السائل 
وهناك  الطيور.  في  والتناسل  المنوي 
تجارب علي دجاج المنتزه ب 800 جزء 
في  كبيًرا  تحسًنا  وجدت  المليون  في 

جودة السائل المنوي عن طريق إضافة 
في  التحسن  يعزى  أن  يمكن  الكروم. 
النشاط  ــى  إل المنوي  السائل  جـــودة 
المضاد لألكسدة للكروم الذي حافظ 
وخفض  الخلية  غــشــاء  ســالمــة  على 
وكريمر  لونغ  وأكد  المؤكسد.  الضرر 
المالونديال  تركيز  في  االنخفاض  أن 
هو عالمة على درجة سالمة األغشية 

المنوية وقدرتها على االخصاب.
3. يكافح بكفاءة كل انواع االجهاد

بمختلف  ــدواجــن  ال تمر  ــوم  ي كــل  فــي 
أنواع اإلجهاد مثل: االزدحام، االجهاد 
العدوى  الفطرية،  السموم  الحراري، 
مع  الــنــقــل،  والبكتيرية،  الفيروسية 
أيًضا  تزداد  السالالت،  إنتاجية  زيادة 
مما  االجــهــاد  انــواع  تجاه  الحساسية 
ــى ارتــفــاع مــعــدالت الوفيات  يــؤدي إل
باألمراض  لإلصابة  التعرض  وكذلك 
الكروم  أن  األبحاث  أظهرت  المعدية. 
قــد يــكــون لــديــه الــقــدرة عــلــى تقليل 
الكورتيزول، الذي يتم إفرازه استجابة 
الكورتيزول  انخفاض  يقلل  للتوتر. قد 
السلبية  ــار  اآلث من  التوتر  أوقــات  في 
لدى  اإلجــهــاد  أحـــداث  عــن  الناجمة 

الدواجن.
4. يحسن أداء النمو وجودة الذبيحة
الــدراســات  وقــد أظــهــرت العديد مــن 
ــاد بــســبــب إطـــالق  ــهـ أنـــه خـــالل اإلجـ
هناك  تحدث  القشرية  الستيروئيدات 
من  والحد  الدهون  ترسب  في  ــادة  زي

البروتين العضلي.
ــل، ســاعــدت  كــمــا اقــتــرح مــن قــب
مستويات  تقليل  في  الكروم  مكمالت 
ستساعد  التي  الكورتيكوستيرويدات 
البروتين  فــقــدان  منع  على  بالتأكيد 
يؤدي  مما  الدهون  ترسب  من  والحد 
للجسم.  أفضل  جودة  إلى  النهاية  في 
أنـــه بعد  وقـــد ثبتت كــذلــك مــن قــبــل 
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الــدجــاج  الــكــروم فــي حمية  إضــافــة 
الصدر  لحم  إنــتــاج  تحسن  الــالحــم، 
)الثدي( بشكل خطي. كان هناك 8 % 
إضافية من لحم الثدي و3 % من اللحم 
الزائد عندما زاد الكروم إدراج خطي.

 ١. الــكــروم غير الــعــضــوي الــصــورة 
علي هيئة )كلوريد، أكسيد(

امــتــصــاص ســوى  أنـــه ال يمكن  وجـــد 
العضوي  غير  الكروم  من   %3-  %0.4
من  ــروم  ــك ال امــتــصــاص  يمكن  بينما 

المصادر العضوية بنسبة %25-10.
٢. الكروم العضوي )بروبيونات(

أثبتت دراسات مختلفة فوائد استخدام 
شكل عضوي من المعادن على مصادر 
ــد وافـــقـــت عليه  ــ ــة. وق غــيــر عــضــوي
الدواجن.  في  لالستخدام   USFDA
لذلك.  استثناًءا   Chromium يعد  ال 
أكثر  هي  للكروم  العضوية  والمصادر 
بيولوجية  مــصــادر  أضــعــاف   10 مــن 

متاحة ثم مصادر غير عضوية.
3. الكروم مع مضادات األكسدة

اإلجهاد الناتج عن ارتفاع او انخفاض 
إفــراغ  ــى  إل يـــؤدي  ــحــرارة يمكن أن  ال
من  الــكــافــي  غير  والتخلص  ــكــروم  ال
سي  فيتامين  مثل  األكسدة  مضادات 
 600 ppb Organic Chromiumو
حــامــض   Chromium 250mgو
حيث  من  نتيجة  أفضل  األسكوربيك 
مدخول التغذية ومعامل تحويل العلف 
)FCR(. نفس الشيء لوحظ من قبل 
لي وآخرون مع الكروم في تركيبة مع 

.E فيتامين
ــع حمض  ــي تــركــيــبــة م الـــكـــروم ف
ــيـــك لـــه تــأثــيــر تـــــآزري.  ــوربـ ــكـ األسـ
عمل  تحفيز  طريق  عن   Chromium
مما   C فيتامين  نقل  فــي  األنسولين 
على  وقائي  تأثير  توفير  على  يساعد 

أنسجة البنكرياس.
4. من خال مياه الشرب

لماء  الكرميوم  مكمالت  اضــافــة  ان 
الشرب في مزارع الدواجن يؤدي الي 
وهي  المناعية،  االستجابات  تحسين 
فائدة مهمة ألن الطيور المجهدة أكثر 
الفيروسية.  بالعدوى  لإلصابة  عرضة 
الجيدة  الجرعات  تساعد  أن  يمكن 
في  وخاصة  الكروم  من  بها  الموصى 
بعض األوقات الحرجة في الوقاية من 

االصابات الفيروسية.
كونه   ،Chromium الكروم  سامة 
عنصر انتقال يحدث في +2، +3، +6 
حالة  و+6   3+ فقط  ولــكــن،  أشــكــال. 

مستقرة.
تعتبر   )6+( الــتــكــافــؤ  ســداســي 
إذا  آمنة  عــام  بشكل  الــكــروم  أشــكــال 
المطلوب  التركيز  تم استخدامها عند 
)بروبيونات، كلوريد( قدمت NRC حد 
البليون في  أقصى 500000 جزء في 
حين أن التوصيات منخفضة تصل إلى 
600ppb، وهذا يستبعد مسألة السمية 
السمية  شديد  عنصر  فانه  ذلك  ومع 

الكلوية  السمية  يسبب  أن  ويــمــكــن 
والــتــســمــم الــكــبــدي وهـــو أيــضــا مــادة 
االمتصاص  ضعيف  قوية،  مسرطنة 
الدواجن  علف  الكروم  يلوث  ما  كثيرا 
على  تحتوي  وجــبــة  إدراج  خــالل  مــن 

مخلفات المجازر.
القول  اإلنصاف  من  الختام،  في 
كبيرة في  ثقة  اكتسب  الكروم قد  بأن 
على  يــوافــق  الـــذي  العلمي  المجتمع 
حتي  ــدواجــن  ال صناعة  فــي  تطبيقه 
وصحياً  مناعياً  أفضل  فرصة  توفر 

وإنتاجياً.
1- Solving the Chromium 

Mystery in Poultry by Dr. 
Rahul Mittal & Dr. Prakash 
Saini - Kemin

2- Role of Chromium in 
Poultry Nutrition and Health: 
Beneficial Applications and 
Toxic Effects Mayada Ragab 
Farag , Mahmoud Alagawany 
, Mohamed Ezzat Abd El-
Hack , Muhammad Arif , 
Tugay Ayasan , Kuldeep 
Dhama , Amlan Patra and 
Kumaragurubaran Karthik
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بالرغم من  الدجاج  األمراض في قطعان  انتشار  ان 
عائداً  يكون  قد  التنفسي  الجهاز  أمراض  تطعيمها ضد 
الى التطعيم المطبق بطريقة غير صحيحة وليس اللقاح 
والذي  ويت  الدكتور جاك  عليه  أكد  ما  هذا  ذاتــه،  بحد 

يعمل في معهد ديفنتر في هولندا 
مكلفة،  غير  سريعة،  لقاحات  يريدون  المربين  »ان 
فعالة وذات تطبيق مريح، ولكن هذه أهداف ذات تحدي 
التطعيم  يتم  الكبيرة ألنه غالبا ما  القطعان  وخاصة في 

في ظل ظروف صعبة والتي تشمل الطقس الحار،
يستغرقها  طويلة  وســاعــات  الرطوبة  نسبة  ارتــفــاع 

التطعيم«.
بعمل  ويــت  جــاك  الدكتور  نــظــره،قــام  وجهة  لتأكيد 
جامعة  في  أجريت  صغير  نطاق  على  ميدانية  دراســة 
Utrecht، وتهدف إلى تقييم فعالية تطبيق اللقاح. تكون 

فريق التطعيم من طالب عديمي الخبرة البيطرية.

بحقن  قاموا  حيث  ماهر  تطعيم  فريق  الى  اضافة   
طيورعلى عمر 16.5 أسبوع بلقاح مضعف

حيث   ،HI فحص  خالل  من  مهاراتهم  تحديد  تم  و 
يتم  لم  التي  للطيور  المئوية  النسبة  بأن  النتائج  أظهرت 
نسبة  من  أعلى  كانت  الماهر  الفريق  قبل  من  تطعيمها 
الطيور التي تم تطعيمها من قبل الطالب عديمي الخبرة 
والسبب أن الطالب كانوا حريصين على أن ال يخطئوا، 
الدكتور  أوصى  وبالتالي  جيد،  بشكل  عملهم  أدوا  لذلك 
جاك ويت » التحقق من ايجاد الطريقة الصحيحة لتطبيق 
اللقاح ألن ذلك لن يكلفك المال ؛ بل سيجلب لك المال ».
التطعيم امليداني ضد مرض التهاب الشعب الهوائية
قد  السليم  الميداني  التطبيق  أن  التجارب  أظهرت 
يكون من الصعب تحقيقه مع لقاح فيروس التهاب الشعب 

الهوائية الحي.

Respiratory vaccine

‘failure’ often due to poor application

فشل لقاحات الجهاز التنفسي 
بسبب فشل التطبيق

السؤال الذي يتردد بين الحين واالخر هو » لماذا تتعرض قطاعات الدواجن لالصابات المرضية وخاصة التنفسية 
منها رغم اعطاء اللقاحات المطلوبة والتي تم اعطاؤها بناء على النتائج الحقلية والمخبرية لتشخيص المرض.

خالل حضوري لمؤتمر الدواجن العالمي والذي عقد في فرنسا كان هناك محاضرة للدكتور جاك ويت والذي طرح 
خاللها اجابة على هذا السؤال، ووجدت أنه من واجبي نقل هذة المعلومة لألخوة القراء، ومن باب األمانة العلمية فان 

جميع المعلومات الواردة في المقال هي من عمل الدكتور جاك-ويت

د. حسام بكري
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بالعين  التقطير  استخدام  تم  هولندية  دراســة  في   
الالحم  الدجاج  من  مجموعات  ست  إلى  اللقاح  العطاء 
 ،%100 الى   %8٩ من  حماية  مستوى  على  الحصول  وتم 

بينما كانت نسبة الحماية عند الطيور من
وبنفس  اللقاح  نفس  تلقت  والتي  المجموعات  نفس 
تراوحت  الشرب  مياه  أو  الرش  طريق  عن  لكن  الجرعة 
من 0% إلى 86%. حيث يقول د. جاك ويت » األكثر إثارة 

للدهشة أن االختالفات شوهدت بنفس المزرعة«
في مزرعة واحدة، كانت نسبة الحماية 0% في احدى 
البركسات و50% في االخر، على الرغم من أن التطعيم تم 
بواسطة طبيب البيطري واحد، بينما في مزرعة أخرى، 
أظهرت الطيور في حماية 10% فقط في احدى البركسات 
ولكن في البركس الثاني كانت نسبة الحماية 86%. أما في 
ولكن   %37 حماية  الطيور  أظهرت  فقد  الثالثة  المزرعة 
بناء على   ،%73 الثاني كان مستوى الحماية  البركس  في 

النتائج السابقة 
»خلصنا إلى أن هناك العديد من األشياء تحدث في 
الذي  األمر   ،« التطعيم  فعالية  على  تؤثر  الدجاج  بيوت 

دفع الى اجراء تجربة ميدانية أخرى« د. جاك ويت في 
الدراسة تم اعتماد طريقة الرش لتلقيح 360 قطيع -ضد 
التهاب الشعب الهوائية - بما في ذلك الالحم، البياض، 
األمهات واألجــداد الالحم على عمرحوالي 14 يوما من 
أن   IgM- M- المناعي  الغلوبيولين  أظهر  حيث  العمر، 
الدجاج  في  أقل  وبمعدل  فقط،   %46 االستجابة  نسبة 
كلما  انه  يوحي  مما  باألمهات  مقارنة  والبياض  الالحم 

تقدمت الطيور بالعمر كلما قلت استجابتها للتطعيم.
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» لقد وجدنا  ويــت  ذلــك يقول د. جــاك  الــى  اضافة 
واالستجابة  العينات  أخــذ  وقــت  بين  مــا  وثيقة  عالقة 
المناعية M -IgM، حيث لوحظ أنه كلما تم تأخير العينة 
االستجابة  كانت  كلما   ،M IgM- عن  للكشف  المأخوذة 
للقاح أعلى مما يدل على انتشار اللقاح أكثر في القطيع، 
مما يعوض النقص ان كان قد حدث خالل التطعيم، لمزيد 
من المعلومات حول الدراسة يرجى العودة الى عدد شهر 

Avian pathology 4 عام 2010 في مجلة
ظروف احلظيرة وتأثيرها على االستجابة للقاح

التهوية  نظام  كان  إذا  أفضل  للقاح  االستجابة  تكون 
األطباء  بعض  هناك  لكن  الـــرش،  عملية  خــالل  مقفل 

البيطريين
ال يفضلوا اغالق نظام التهوية النه يتسبب في ارتفاع 
درجة الحرارة مما يؤدي الى اجهاد الطيورو بالتالي يؤثر 
التجربة  IgM، حيث كانت االستجابة في  على استجابة 
التهوية  نظام  كان  عندما  باالستجابة  مقارنة  أقل   %15
مفتوح، اضافة الى ذلك فان االضاءة تعتبر عامال مهماَ 
أن  الــدراســة  نتائج  أظهرت  حيث  التطعيم  عملية  أثناء 
معدل االستجابة كان 78% في وجود االضاءة مقابل %37 
التطعيم، كما أظهرت  أثناء عملية  في حالة وجود ظالم 
للمياه  الــحــرارة  درجــات  ارتــفــاع  أن  الميدانية  الــدراســة 
المستخدمة في حل اللقاح أدى الى استجابة مناعية قليلة 

اضافة الى العوامل أعاله هناك أسباب أخرى لعدم 
فعالية التلقيح وهي الجرعة الخاطئة للقاح، سوء نوعية 
بواسطة  اعطاؤه  يتم  اللقاح  كان  اذا  المستخدمة  المياه 
كما  اخــر،  لقاح  تــداخــل  أو  اخــر  فــيــروس  وجــود  المياه، 
اللقاحات  المزارعين من عمل خلطة  ويت  د جاك  حذر 
الخاصة بهم ألنه قد يؤدي إلى نتائج سيئة وانما عليهم 
اتباع التعليمات المصاحبة للقاح، »حيث أنه من المعتاد 
أن يعزي المزارعين عدم االستجابة للتطعيم الى خلل في 
اللقاح لكنه في الغالب يكون السبب وراء ذلك أن نسأل إذا 

كان التطبيق قد تم بطريقة جيدة أم ال«.
اخلاصة

سبب تفشي أمراض الجهاز التنفسي قد يكون عائداَ   -1
اللقاح  تطبيق  عملية  في  الفشل  الى  أساسي  بشكل 

وليس اللقاح بحد ذاته.
2- عملية التلقيح ألعداد كبيرة من الطيور يعتبر تحدي 
بحد ذاته حتى للمهنيين المهرة، وقد يتأثر بمجموعة 

من العوامل مثل التهوية واإلضاءة.
اللقاح  خلط  عــن  االمــتــنــاع  الــمــزارعــيــن  على  يجب   -3
بطريقتهم الخاصة ألن ذلك قد يؤدي إلى نتائج سيئة، 
الشركات  توصيات  على  بناء  اللقاحات  خلط  ويجب 

الصانعة للقاحات.
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The mouth digestion أ( الهضم يف الفم( 
المضغ  عمليـة  فــإن  األســنــان  علي  الطيور  فم  احــتــواء  لعدم  نتيجة 
سبحانه  الملك  قدرة  على  يدل  وهذا  الطـيور؛  في  تتم  Masticationال 
للمضغ  عندها  وقت  ال  البرية  فالطيور  خلقه؛  شئون  تدبير  في  وتعالى 
الذي يستغرق الكثير من الوقت بل إنها يجب أن تلتقط أكبر كمية ممكنه 
من الطعام في أقل وقت ممكن، ولقد وصف المصطفى � ذلك بأروع 
ِلِه لََرَزَقُكْم َكَما يَْرُزُق  ِ َحقَّ تََوكُّ لْتُْم َعلَى اهللَّ الكلمات حيث قال »لَْو أَنَُّكْم تََوكَّ
يَْر، تَْغُدوا ِخَماصاً َوتَُرْوُح ِبَطاناً« )َرَواهُ أَْحَمُد َوالتِّْرِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ َوابُْن  الطَّ
َماَجْه(، ولكي يحدث ذلك فإن بلع الطعام يتم كما هو وبسرعة ويساعد 

فسيولوجيا 
الجهاز الهضمي 

)الجزء الثاني(

استكماال لما قد بدأنا فيه بالعدد السابق والذي تناولنا فيه التركيب 
أمام  اليوم  فإننا  الطيور  في  الهضمي  للجهاز  والهستولوجي  التشريحي 
فسيولوجيا اإلفراز والهضم Secretion and digestionالتي تتميز بالعديد 
من  »كــل  الهضم  عملية  تشمل  بها،  اإللــمــام  يجب  التي  الخصائص  من 
المتناول  للغذاء  تحدث  التي  والكيميائية  )الفيزيائية(  الطبيعية  التغيرات 
الطائر من إمتصاصه عن طريق األمعاء«، تتضمن عملية  يتمكن  قبل أن 
الهضم كل من الهضم الفيزيائي والهضم الكيميائي للطعام، يشمل الهضم 
الفيزيائي للطعام Physical digestion كل من التكسير وااللتقاط والبلع 
والنقع والطحن أما الهضم الكيميائي Chemical digestion فيشمل إفراز 
من  الصفراء  وإفــراز  والبنكرياس  واألمعاء  والمعدة  الفم  من  اإلنزيمات 
الكبد وحامض الهيدروكلوريك من المعدة باإلضافة إلي النشاط البكتيري، 
المعقدة  الغذائية  المركبات  تحويل  علي  جميعاً  العوامل  تلك  كل  وتعمل 
حيث  اإلمتصاص(  )سهلة  بسيطة  مــواد  إلي  لإلمتصاص(  القابلة  )غير 
مائياً  الدهون  وتتحلل  أحادية  سكريات  إلي  مائياً  الكربوهيدرات  تتحلل 
األحماض  إلي  مائياً  البروتينات  وتتحلل  وجليسرول  دهنية  أحماض  إلي 

األمينية، وفيما يلي شرح لمراحل الهضم المختلفة:

أ. د./ طارق أمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن

كلية الزراعة والطب البيطري،
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
جوال ٩6654282547٩+
tarkamin@gmail.com
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يعمل  الــذي  اللعاب  وجــود  ذلك  علي 
مما  الغذائية  البلعة  تشحيم  علي 
يؤدي لتحركها بسهولة خالل البلعوم 
والمرئ العلوي، يفرز الدجاج حوالي 
وقد  يـــوم،   / اللعاب  مــن  مــل   25-7
أثبتت هـذه الدراسـات أن اللعاب لـه 
تأثير  تحت  ويـُـفــرز  مخاطية  طبيعة 
الباراسمبثاوية  العصبية  التنبيهات 
لعاب  يحتوي   ،Parasympathetic
 Amylase الطيور علي إنزيم األميليز

المسئول عن هضم الكربوهيدرات.
 )ب( الهضم يف املرئ واحلوصلة 

Esophagus and crop digestion

يعتبر دور كل من المرئ والحوصلة 
في الهضم محدوداً جداً حيث يقوم كل 
من المرئ والحوصلة بإنتاج المخاط 
استجابة لتناول الطعام وذلك بغرض 
الغذائية، تحدث  البلعة  عمل تشحيم 
المراحل األولي لهضم الكربوهيدرات 
في حوصلة الطيور تحت تأثير إنزيم 
 Salivary amylase اللعاب  أميليز 
ال  اإلنزيم  هــذا  أن  علي  التأكيد  مع 
للمرئ  المخاطية  الــغــدد  مــن  يُــفــرز 
بأن  العلماء  قال  ولهذا  الحوصلة  أو 
يعمل  اللعاب،  هو  الرئيسي  مصدره 
إلي  النشا  تحلل  علي  األميليز  إنزيم 
وحامض  وكحوالت  بسيطة  سكريات 
الالكتيك، كذلك يعمل إنزيم األميليز 
)وهو   Sucrose السكروز  تحلل  على 
بسيطة،  سكريات  إلــي  ثنائي(  سكر 
والسكريات البسيطة الناتجة من ذلك 
تُمتص مباشرة عبر جدار الحوصلة، 
جداً  مناسبة  الحوصلة   pH ودرجــة 
يتم  لــذلــك  األميليز  إنــزيــم  لنشاط 

هضم النشا بمعدل ال يزيد عن %25 
في الحوصلة.

الــغــديــة  ــدة  ــعـ املـ الــهــضــم يف  )ج( 
Proventriculus digestion

تقوم المعدة الغدية بإفراز كل من 
وإنزيم   HCl الهيدروكلوريك  حامض 
بمعدل   Pepsinogen الببسينوجين 
الحامض  يعمل  ساعة،  مــل/   15.4
إنزيم  إلي  الببسينوجين  تحويل  علي 
الببسين النشط Pepsin الذي يعمل 
يوفر  البروتينات،  وهضم  تحلل  علي 
للحصول  المناسبة  البيئة  الحامض 
الببسيـن  إلنزيم  نشـاط  أقصى  علي 
ــرازات  وقــد وجـد أن درجــة pH اإلف

المعديـة حوالي 2.6.

 Gizzard د( الهضم يف القونصة(
digestion

في  عــادة  الببسين  إنزيم  يوجد 
القونصة حيث يحدث معظم الهضم 
أقصى  تكون  حيث  فيها  الببسيني 
الــنــوع مــن الهضم عند  لــهــذا  درجـــة 
 ،8-6 حوالي   )pH( حموضة  درجــة 
المعدي  العصير  إفـــراز  عملية  تتم 

بثالثة مراحل مختلفة هي:

 Cephalic الــرأســيــة  الــمــرحــلــة   )1(
phase وهي تحدث عند إحساس 
الــحــيــوان بــوجــود الــطــعــام ســواء 
من  تتم  وهــي  الشم  أو  بــالــرؤيــة 

خالل تنبيه العصب الحائر.

 Gastric phase المرحلـة المعدية  )2(
إلي  الطعام  وصــول  عند  وتــبــدأ 
المعدة الغدية حيث يحدث تنبيه 

مباشر للغشاء المخاطي المبطن 
للمعدة الغدية عن طريق مالمسة 
إلي  يؤدي  مما  الطعام ألغشيتها 
عن  مباشر  غير  تنبيه  ــدوث  حـ
ــة مع  ــي ــذات ــق األعـــصـــاب ال طــري
المعدة  لهرمونات  إفــراز  حــدوث 
الجاسترين  أهمها هرمون  والتي 
Gastrin والذي يعمل علي زيادة 

اإلفراز المعدي.

 Intestinal المعوية  المرحلة   )3(
phase وتبدأ عند وصول الطعام 
وكما  لألمعاء  العلوي  الجزء  إلي 
ــالل الــجــهــاز  ــهــا تــعــمــل مــن خـ أن
 Autonomic الــذاتــي  العصبي 
حـدوث  مع   Nervous System
المعويـة  للهـرمونـات  انــطــالق 
ــن هــرمــون  ــل مـ ــي تــضــم كـ ــتـ والـ
عـــديـــد الــبــبــتــيــد الــبــنــكــريــاســي 
 Avian pancreatic لــلــطــيــور 
 )polypeptide )APP
سيستوكينين الكولي  وهــرمــون 
وهــرمــون   Cholecystokinin
Secretin والتي تعمل  السكرتين 
من  المعدي  اإلفـــراز  ــادة  زي علي 
وإنزيم  الهيدروكلوريك  حامض 

الببسين.

الدقيقة  األمــعــاء  الهضم يف  )ر( 
Small intestine digestion

ــراز  ــ ــورة عـــامـــة يـــقـــوم اإلفـ ــصـ بـ
كــل من  بهضم  الــمــعــوي  )الــعــصــيــر( 
ــدهــون  الــنــشــا وســكــر الــســكــروز وال
والبروتينات حيث يحتوي علي العديد 
هضم  عن  المسئولة  اإلنزيمات  من 
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وهــي:  والسكريات  الــكــربــوهــيــدرات 
والسكريديزات   Amylase األميليز 
 Maltase والمالتيز   Saccharidases
واأليزومالتيز Isomaltase والسكريز 
اإلنـــزيـــمـــات  وكـــذلـــك   ،Sucrase
الــمــســئــولــة عــن هــضــم الــبــروتــيــنــات 
وتضم  والببتيدات  الببتيد  وعديدات 
 Peptidases الببتيديزات  مــن  كــل 
وانــزيــم   ،Proteases والــبــروتــيــزات 
هضم  عن  المسئول   Lipase الليبيز 
الدهون، ال تفرز أمعاء الطيور إنزيم 
الالكتيز Lactase ولهذا نجد أن اللبن 
معوية  اضطرابات  يسبب  ومنتجاته 
إسهال  تناوله  ينتج عن  للطيور حيث 
بــإفــراز  األمــعــاء  تــقــوم   ،Diarrhea
المسئولة  الهرمونات  من  مجموعة 
وحركة  الهضم  عمليات  تنظيم  عن 
القناة الهضمية ومعدل إفراز العصارة 
السكريتين  هــرمــون  مــثــل  الــمــعــويــة 
Secretin وهرمون الكوليسيستوكينين 
وهـــرمـــون   Cholicystokinin
لألوعية  المنشط  المعوي  الببتيد 
 Vasoactive-intestinal-peptide

.))VIP

الــبــنــكــريــاســيــة  ــارة  ــعــــصــ الــ )س( 
Pancreas secretions

كما ذكرنا في العدد السابق تصب 
والصفراوية  البنكرياسية  اإلفــرازات 
في الحلمة العامة الواقعة في الجزء 
النهائي لعروة اإلثنَى عشر في الطيور، 
العصارة البنكرياسية ذات لون أصفر 
 )pH( باهت وتتراوح درجة حموضتها
بالقنوات  تحدث   ،6.8  -  6.4 بين 
تساعد  دوديــة  حركات  البنكرياسية 

إلي  البنكرياسية  العصارة  نقل  علي 
اإلثنَى عشر خالل مدة ال تتجاوز 10 
البنكرياسية  العصارة  تتكون  ثواني، 

من مكونين أساسييـن هما:

 Aqueous part المائي  الجزء   )1(
على  يحتوي  الذي  المحلول  وهو 
كل من الماء وأيونات البيكربونات 
ودرجة حموضته )pH( تميل إلي 

القلوية الخفيفـة.

 Enzymic part اإلنزيمي  الجزء   )2(
ــزيــمــات  ــو يــحــتــوي عــلــي اإلن وهـ
الـــهـــاضـــمـــة لـــلـــكـــربـــوهـــيـــدرات 
والدهون   )Amylase )األميليز 
والبروتينات   )Lipase )الليبيز 
 ،Chymotrypsin الكيموتربسين(

.)Trypsin التريبسين

ــعــصــارة  ــراز ال ــ ــ ــم تــنــظــيــم إف ــت ي
البنكرياسية من خالل مرحلتين هما 
 Cephalic phase الرأسية  المرحلة 
 Intestinal phase والمرحلة المعوية
للطعام  الحيوان  تــنــاول  يعمل  حيث 
على تنبيه العصب الحائر مما يُحفز 
العصارة  إنزيمات  إلفراز  البنكرياس 
الطعام  وصــول  وعند  البنكرياسية 
إلي اإلثنَى عشر ينبه كل من حامض 
إفراز  نفسه  والطعام  الهيدروكلوريك 
العصارة البنكرياسية؛ حيث تعمل كل 
والببتيدات  األمينية  األحــمــاض  من 
هرمون  إفـــراز  تنبيه  علي  والــدهــون 
تنبيه  علي  يعمل  الــذي  السكريتين 
للبنكرياس،  المائية  المكونات  إفراز 
ــون الــبــبــتــيــد الــمــعــوي  ــرمـ يــعــمــل هـ
 Vasoactive ــة  ــألوعــي ل ــض  ــاب ــق ال

intestinal peptide علي زيادة معدل 
للعصارة  المائية  المكونات  ــراز  إفـ
العوامل  تعمل  كذلك  البنكرياسية، 
 Cholinergic agents الكولينيرجية 
األعــصــاب  تأثير  نفس  لها  ــي  ــت )وال
إفــراز  تنبيه  علي  الباراسمبثاوية( 
اإلنزيمات من البنكرياس في الحمام.

Bile ص( العصارة الصفراوية(
ــراز  وإف إنــتــاج  علي  الكبد  يعمل 
دور  لها  التي  الصفراوية  العصارة 

كبير في عمليات الهضم وهي:

للعصارة  ــة  األســاســي الــوظــيــفــة   )1(
مستحلب  عمل  هي  الصفراوية 
للمساعدة  للدهون   Emulsion
في عملية هضمها وامتصاصها.

تدخل الصفراء في تنشيط إنزيم   )2(
الليبيز البنكرياسي.

تحتوي العصارة الصفراوية علي   )3(
إنزيم األميليز لذلك فهي تساعد 

علي هضم الكربوهيدرات.

كمية  أن  بـــالـــذكـــر  ــر  ــديـ ــجـ والـ
الحوصلة  تنتجها  الــتــي  الــصــفــراء 
أكبر  تكون  )الــمــراريــة(  الصفراوية 
من كمية الصفراء التي ينتجها الكبد 
نفسه، تتميز العصارة الصفراوية في 
الحامضية  إلــي  تميل  بأنها  الطيور 
ــكــون الـــصـــفـــراء من  ــت الــخــفــيــفــة، ت
الصفراء،  وصبغات  وأمالح  أحماض 
تــضــم أحـــمـــاض الــصــفــراء كـــل من 
 Cholic acid الــكــولــيــك  حــامــض 
 Allocholic اآللوكوليك  وحــامــض 
acid وحامض الشينـوديوكسي كوليك 
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إنزميات هضم 
البروتني

بروتنياألحماض األمينية

إنزميات هضم 
الكربوهيدرات 

سكريات عديدة

إنزميات هضم 
األحماض النووية 

إنزمي الليبيز

سكريات أحادية

نيوكليتيدات

جليسرولأحماض دهون

أحماض نووية

سكريات ثنائية

دهون

شكل )1( ملخص عمليات هضم العناصر الغذائية المختلفة.

Chenodeoxycholic acid وحامض 
الــشــيــنـــــوديــوكــســي كــولــيــل الــتــاوريــن 
 ،Chenodeoxycholyl taurine
ــل مــن  ــ ــالح الـــصـــفـــراء ك ــ ــ تـــضـــم أم
 Glycocholate ــيــكــوكــوالت  الــجــل
 Taurocholate ــوالت  ــ ــاوروك ــ ــت ــ وال
ومعدل  األمــعــاء  خــالل  تمتص  فهي 
كلما  مرتفعاً  يكون  لها  إمتصاصها 
لألمعاء،  البعيدة  النهاية  إلي  اتجهنا 
ويعتقد أن هذا يساعد في إعادة دورة 
أمــالح الــصــفــراء إلــي الكبد إلعــادة 
الصفراء  صبغات  تضم  استخدامها، 
 Biliverdin البيليفيردين  مــن  كــل 
يبلغ معدل   ،Bilirubin والبيليريوبين 
إفراز البيليفيردين في الدجاج 14.7 
ميكروجرام /كجم وزن جسم / دقيقة 
والبيليريوبين 0.٩ ميكروجرام /كجم 
سبب  ويــرجــع  دقيقة،   / جسم  وزن 
البيليفيردين  صبغة  تركيز  ارتــفــاع 
ــي أن  عــن صــبــغــة الــبــيــلــيــريــوبــيــن إلـ
جــداً  منخفضة  نسبة  بــه  ــاج  الــدجـــ
جلوكورونيـل-ترانسفيراز  إنزيم  من 
مع   Glucoronyl-transferase
إنــزيــم  مــن  جـــداً  منخفض  مــســتــوي 
Biliverdin- ريدكتاز  بيليفيردين 

أن  وجد  عامة  وبصورة   ،reductase
معدل اإلفراز الكلي لصبغات الصفراء 
نوع  أي  عن  الدجاج  في  أعلى  يكون 
آخر من الطيور، يعمل تناول الطعام 
الــصــفــراء  ــراز  ــ الــكــبــد إلف عــلــى تنبه 
الكوليسيستوكينين  هرمون  أن  كما 
دوراً  يــلــعــب   Cholicystokinin
إفــراز  عملية  في  هاماً  فسيولوجياً 

الصفراء بعد تناول الطائر لغذائه.

املراجع
كتاب »فسيولوجيا الدواجن والطيور« )2018(، أ. د. طارق أمين عبيد،   -

إدارة النشر العلمي والترجمة، جامعة القصيم، السعودية.
محمد  د.  أ.  الداجنة«)2003(،  الطيور  أعضاء  ووظائف  »تشريح  كتاب   -
مصطفي الحباك وأ. د. عبدالفتاح عبدالمعطى درويش. الطبعة األولى، 

دار السعادة للطباعة، القاهرة.

الهضمية  القناة  هرمونات  )ط( 
Gastrointestinal Hormones

هــنــاك الــعــديــد مــن الــهــرمــونــات 

المسئولة عن تنظيم إفراز العصارات 
في  نلخصها  الطيور  فــي  الهاضمة 

جدول )1(.



31
العدد الثامن والعرشون

البيضة  جــودة  خصائص  تشتمل 
 Interior egg quality الداخلية 
تــحــديــد  ــى  عــل  characteristics
الهوائية  الغرفة  مــن  كــل  خصائص 
الحكم  ويمكن  والــصــفــار،  والبياض 
على تلك الخصائص بعدة طرق منها 
تشمل  الــمــبــاشــرة،  وغــيــر  المباشرة 
الفحص  مــن  كــل  المباشرة  الــطــرق 
فــان  ــدول  وجــ  Candling الــضــوئــي 
 Van Wagenen Chart واجـــنـــن 
 ،USDA Chartاألمريكي والجدول 
المباشرة  غير  الطرق  أن  حين  في 
ودليل  البياض  دليل  مــن  كــل  تشمل 
الصفار ووحدات هاو وغيرها، وفيما 

يلي توضيح لكيفية إجراء هذه الطرق 
ودالالت كل منها:

)أ( الطرق املباشرة لقياس جودة 
 Subjective الــداخــلــيــة  الــبــيــض 

methods

 Egg ١. الفحص الضوئي للبيض
candling

على  للوقوف  قديمة  طريقة  هي 
خصائص جودة البيض الداخلية وهي 
واسعة االنتشار على النطاق التجاري، 
يعتمد األساس في هذه الطريقة على 
من  ومركزة  محدودة  لحزمة  السماح 
الضوء األبيض بالنفاذ عبر محتويات 

البيضة ومالحظة الظل المتكون من 
الهوائية،  والغرفة  الصفار  مــن  كــل 
يمكن  الثاقبة  المالحظة  على  وبناًء 
الغرفة  مــن  كــل  ــودة  جـ على  الحكم 
فعن  والــصــفــار،  والــبــيــاض  الهوائية 
مدى  وكــذلــك  شكل  مالحظة  طريق 
)المشاهد(  المتكون  الظل  وضــوح 
يمكن تحديد خواص البياض الكثيف 
وكـــذلـــك خــــواص غــشــاء الــصــفــار، 
ويتحرك  داكــنــاً  الظل  يكون  فعندما 
على  دلياًل  ذلك  كان  وسهولة  بحرية 
ضعف  نتيجة  البيضة  جــودة  تدهور 
القول  يمكن  أو  البياض  سيولة(  )أو 
الكثيف،  البياض  نسبة  بانخفاض 

خصائص جودة البيض الداخلية

ليعرف كيف يحكم على  يتوق شوقاً  إنسان، فالجميع  تُهم كل  التي  الهامة  البيض من األمور  إن كيفية قياس جودة 
البيض، فربات البيوت والخبازون وصانعوا الحلويات دائماً ما يبحثون عن البيض الجيد المحتفظ بكافة خواصه حتى 
يحصلوا على النتائج التي يرجونها، يُقصد بجودة البيض مجموعة الخصائص الداخلية والخارجية للبيضة التي تحدد 
درجة تميُزها، ولقد ُوضعت عدة قياسات للحكم على درجة جودة البيض من حيث الخصائص التي يرغب المستهلك 
في وجودها في البيض والتي بناًء عليها سيشترى هذه ويترك تلك، وتنقسم خصائص جودة البيض إلى خصائص 
الجودة الخارجية والتي ترتبط بخصائص البيض الخارجية والتي تتم بفحص البيض من الخارج دون الحاجة إلي 
كسره وهذه قد تحدثنا عنها بالتفصيل في العدد السابق، وخصائص الجودة الداخلية والتي ترتبط بمكونات البيضة 
تلك  على  القياسات  وإجــراء  البيضة  كسر  أو  البيضة ضوئياً  من خالل فحص  عليها  الحكم  يمكن  والتي  الداخلية 

المكونات الداخلية، وفي هذه المقالة سنقدم شرحاً وافياً لخصائص جودة البيض الداخلية.

السيدة/ غادة زكريا عيد
ghadae5@gmail.com باحثة يف علوم تغذية الدواجن، بريد الكتروني
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حجم الغرفة الهوائية يف رتب البيض املختلفةبياض غير رائق )معكر(بقعة دموية
شكل )1( الفحص الضوئي وتحديد جودة البيض.

غير  الصفار  يكون  ذلك  جانب  وإلي 
ــان  ــد أركـ مــركــزي ومـــنـــزوي فــي أحـ
البيضة، ويعني تكون الظل المفرطح 
أن  حيث  ضعيفاً  الصفار  غشاء  أن 
شكل  يجعل  الــصــفــار  غــشــاء  ضعف 
في حين أن غشاء  الصفار مفرطحاً 
كروياً  الصفار  يجعل  القوي  الصفار 
الفحص  يمكن من خالل  ومستديراً، 
ــود الــبــقــع  ــ الــضــوئــي مــشــاهــدة وجـ
البياض،  فــي  الشوائب  أو  الدموية 
ويــمــكــن كــذلــك مــن خـــالل الفحص 
الغرفة  وعمق  تحديد حجم  الضوئي 
في  البيضة  تقدمت  فكلما  الهوائية، 
العمر كلما زاد حجم وعمق )ارتفاع( 
الغرفة الهوائية )شكل 1(، وفي حالة 
الغرفة  عمق  يبلغ  الطازجة  البيضة 
بتخزينها  والتي  سم   0.32 الهوائية 
سم   0.٩5 إلي  ليصل  عمقها  يــزداد 
فقد  نتيجة  يــحــدث  ــذا  وهـ أكــثــر  أو 
البيضة لرطوبتها الداخلية عن طريق 
البخر من خالل ثغور القشرة، وتجدر 
اإلشارة إلي أنه لحظة وضع الدجاجة 
للبيضة يكون غشاء القشرة في حالة 
تطابق تام في كل مناطق البيضة أي 
ال يكون هناك أي أثر للغرفة الهوائية، 

ونتيجة لتخزين البيضة لبعض الوقت 
القشرة  لغشائي  انــفــصــال  يــحــدث 
ومع  بالهواء  المتكون  الفراغ  ويمتلئ 
ذلك  ويــتــزامــن  التخزين  فــتــرة  طــول 
وانخفاض  ــحــرارة  ال درجـــة  بــارتــفــاع 
نسبة الرطوبة حول البيض فإن حجم 
الزيادة،  في  يأخذ  الهوائية  الغرفة 
عمق  يبلغ  األمريكية  للمعايير  وطبقاً 
الرتبة  بيض  فــي  الــهــوائــيــة  الــغــرفــة 
وبيض  أقـــل  أو  ســم   0.32  »AA«

الرتبة »A« 0.48سم.
 USDA chart ١. اجلدول األمريكي
 Van Wagenen وجدول فان واجنين

chart

على  األمريكي  الــجــدول  يحتوى 
12 صورة لبيض تم كسره على سطح 
تم  ولقد  مثاًل(  زجــاج  )لــوح  مستوى 
تسجليها في شكل صور فوتوغرافية 
من المنظر العلوي والجانبي وُطبعت 
هذه الصور واتخذت كوسيلة للمقارنة 
والحكم على حالة البياض ألي بيضة 
وذلك بكسرها ومطابقة شكل البياض 
أي  عشر،  اإلثنَى  النماذج  بأحد  لها 
أنه عن طريق مقارنة البيضة المراد 

يمكن  الــصــور  بتلك  جودتها  تقدير 
تحديد درجة هذه البيضة عن طريق 
الصورة، وتوضح  وبين  بينها  التطابق 
درجات  مختلف  عشر  اإلثنَى  الصور 

أو رتب البيض المختلفة.
يُــعــرف جـــدول )أو لــوحــة( فان   
ــدول كــورنــيــل ــجـ واجــنــيــن كـــذلـــك بـ
االنتشار  واسع  وهو   Cornell chart
في تحديد رتبة البيض بالعين وذلك 
بمقارنة البيضة موضع التقدير مع ٩ 
صور لـتسعة رتب مختلفة من البيض 
وتأخذ   1 رقــم  األولـــى  الرتبة  تأخذ 
الرتبة ٩ رقم 5 أي أن الفارق بين كل 
)شكل  درجــة   0.5 متتاليتين  رتبتين 
واجنين  فان  من جدول  كل  وفي   ،)2
والجدول األمريكي فإن البيضة التي 
تتمتع بجودة عالية عند كسرها على 
سطح مستوي تكون ذات بياض كثيف 
بالصفار  جــيــداً  ويحيط  متماسك 
وقوى  الشكل  كــروي  الصفار  ويكون 
ومــتــمــاســك، أمـــا فــي حــالــة البيض 
المنخفض الجودة فإن البياض يكون 
الصفار  ويكون  متماسكاً  وغير  مائياً 

مفرطحاً.
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3. تقدير لزوجة البيضة باستخدام 
البندول اإللتوائي

 Measurement of egg viscosity 
using torsion pendulum

البندول  في  البيضة  تعليق  يتم 
يتم  ثــم  الصلب  مــن  سلك  بــواســطــة 
وتترك  ــراف  األطـ أحــد  عند  جذبها 

البيضة لتتحرك الحركة الترددية ثم 
 Damping يقاس معدل التناقص فيها
 Angular وكذلك قياس أقصى زاوية
عند  البندول  يصنعها   amplitude
دليل  حــســاب  يتم  ومنهما  حــركــتــه، 
يعتبر   ،Viscosity index اللزوجة 
اللزوجة مؤشراً  انخفاض قيمة دليل 
ــن الــبــيــاض  ــل م ــودة ك النــخــفــاض جــ

وأســاس  صحيح،  والعكس  والصفار 
هذه الطريقة هو مدى قدرة مكونات 
الــبــيــضــة فــي إحــــداث تــنــاقــص في 
الذبذبات وارتباط ذلك بلزوجتها أي 

حالة كل من البياض والصفار فيها.
)ب( الطرق غير المباشرة لقياس 
 Objective الداخلية  البيض  جــودة 

methods
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شكل )3( مقياس اللزوجة.

وهذه تضم العديد من القياسات 
التي تُعبر عن جودة البياض والصفار 
وفيما يلي عرض ألهم تلك القياسات:
الــبــيــاض  ١- خـــصـــائـــص جــــــودة 
Albumen quality characteristics

عالية  الطازجة  البيضة  تتميز 
ــبــيــاض فــيــهــا يكون  ــأن ال الـــجـــودة بـ
من  محتواها  لزيادة  نتيجة  متماسكاً 
القوام  الجيالتينى  السميك  البياض 
ويرتفع  بالصفار  يحيط جيداً  والذي 
البياض  ويتم قياس جودة  من حوله، 

بالطرق اآلتية:
 Albumen الـــبـــيـــاض  لــــزوجــــة  أ- 

viscosity

ــة الــبــيــاض من  ــزوجـ تــخــتــلــف لـ
البيضة،  داخــل  في  آخر  إلي  موضع 
فتتمركز طبقة البياض الكثيف حول 
عند  بــوضــوح  ــك  ذل ويظهر  الصفار 
مستوى،  سطح  على  البيضة  كسر 

يكون  ــجــودة  ال عالية  البيضة  وفــي 
بحيث  ومتماسكاً  مرتفعاً  البياض 
نسبة  وتكون  بالصفار  جيداً  يحيط 
البياض الخفيف المحيطة بها قليلة، 
وطبقاً لطريقة الفريق البحثي بقيادة 
 )Kemps et al., 2010( العالم كمبس
 10 أخذ  يتم  البياض  لزوجة  لتقدير 
بيضات ثم فصل البياض عن الصفار 
الناتج  البياض  كل  مزج  يتم  ثم  منها 
 2000 على  خــالط  باستخدام  معاً 
لفة في الدقيقة ثم يتم قياس لزوجة 
اللزوجة  مقياس  باستخدام  البياض 
وهــنــاك   ،)3 )شــكــل   Viscometer
عدة عوامل تتحكم في كمية البياض 
منها  الطازجة  البيضة  في  الكثيف 
والظروف  اإلنتاجي  والعمر  الوراثة 
في  الدجاجة  تقدمت  فكلما  الجوية، 
البياض  نسبة  انخفضت  كلما  العمر 
الكثيف لتصل إلي أقل ما يمكن عند 
نهاية فترة اإلنتاج وكلما ارتفعت درجة 
الرطوبة  وانخفضت  الجوية  الحرارة 
كلما  التخزين  مــدة  وطالت  النسبية 
سائاًل  وصــار  الكثيف  البياض  تحلل 

ومائياً.
 Albumen ــبـــيـــاض  الـ ارتــــفــــاع  ب- 

height

أهم  أحــد  البياض  ارتــفــاع  يـُـعــد 
من  والتي  البياض  جــودة  خصائص 

حالة  عــلــى  ــوقــوف  ال يمكن  خــاللــهــا 
البياض، وبصفة عامة إذا كان ارتفاع 
يكون  ذلك  فان  مم   10 -  8 البياض 
البياض،  جـــودة  تحسن  على  دلــيــاًل 
يمكن قياس ارتفاع البياض باستخدام 

ميكروميتر ثالثي القوائم )شكل 4(.
Haugh units ت- وحدات هاو

هي أهم طرق قياس جودة البياض 
استخدم  من  وأول  انتشاراً،  وأكثرها 
العالم ريموند هاو  الطريقة هو  هذه 
م،   1٩37 عــام   Raymond Haugh
ووحدات هاو عبارة عن مقدار جبري 
البياض  بارتفاع  البيضة  وزن  يربط 

السميك كما في المعادلة التالية:
 HU = 100 log (H - 1.7W0.37

+ 7.6)

 H ،وحادت هاو = HU حيث أن
 W ،)ارتفاع البياض السميك )مم =

= وزن البيضة )جم(
تتراوح قيمة وحــدات هاو من 0 
وحتى 110 وكلما زادت قيمة وحدات 
هاو كلما كان ذلك دلياًل على تحسن 
 »AA« جودة البياض، وفي بيض الرتبة
أمــا في  تبلغ قيمة وحــدات هــاو 72 
بيض الرتبة »A« فتكون 60- 72 وفي 
بيض الرتبة »B« فتكون قيمتها 31-

فتكون   »C« الرتبة  بيض  في  أما   60

شكل )4( جهاز قياس ارتفاع البياض.



36
العدد الثامن والعرشون

بين  العالقة  طبيعة  إن   ،31 من  أقل 
جودة البياض وارتفاع البياض عالقة 
لوغاريتيمة أكثر منها خطية حيث أن 
10مم  من  البياض  ارتفاع  انخفاض 
إلــي ٩ مم )الــفــارق 1مــم( يكون أقل 
أهمية عنه في حالة انخفاض ارتفاع 
البياض من 3 مم إلي 2 مم )الفارق 
أيضاً 1مم( ألن نسبة االنخفاض في 
حين  فــي   %10 تبلغ  ــي  األولـ الحالة 
نسبة  بلغت  الثانية  الحالة  في  أنها 
الــرغــم مــن أن  االنــخــفــاض 50 على 
كان  الحالتين  في  االنخفاض  مقدار 
1مم ولذلك فإنها عالقة لوغاريتيمة 
والجدير  السابقة،  المعادلة  في  كما 
بالذكر أنه عند مقارنة هذه الطريقة 
مع طريقة العين المجردة باستخدام 
 Wagenenجدول أو لوحة فان واجنين
تالزماً  هناك  أن  نجد   chart Van
الطريقتين  بكال  التقييم  بين  واضحاً 
في  مضطردة  زيــادة  هناك  أن  حيث 
مضطرد  وانخفاض  السطح  مساحة 
حالة  انخفضت  كلما  ــاع  ــف االرت فــي 
تتميز  هــاو  وحـــدات  أن  إال  البياض 
في  الــبــيــاض  حــالــة  عــن  تُعبر  بأنها 
صورة رقمية وبالتالي فإنها تعتبر أدق 
من الطرق الوصفية باستخدام لوحة 

فان واجنين.
ـــ- الــبــقــع الـــدمـــويـــة والــلــحــمــيــة   جــ

Blood and meat spots

ذو  الـــبـــيـــاض  يـــكـــون  أن  ــجــب  ي
الجودة العالية خالياً تماماً من البقع 
تنتج   ،)5 )شكل  واللحمية  الدموية 
أثناء  الدموية من حدوث نزف  البقع 
من  الصفار  )تحرر  التبويض  حدوث 
المبيض( وتظهر على شكل بقعة دم 
باهتة اللون وتقع على الصفار نفسه، 
أما البقع اللحمية فتنشأ نتيجة وجود 
الحويصلة  أنسجة  من  لحمية  قطعة 
التبويض وتظهر على  المنفجرة عند 

محمر  بني  أو  اللون  بنية  بقعة  شكل 
على  تقع  ما  وغالباً  اللون  رمادية  أو 
وبصفة  الصفار،  بجوار  أو  البياض 
عامة فإن نسبة حدوث البقع اللحمية 
أقل من نسبة حدوث البقع الدموية، 
الدموية  البقعة  وجود  نسبة  وترتبط 
في  أنها  حيث  بالساللة  واللحمية 
مرتبطة  وراثــيــة  صفة  األول  المقام 
بالدجاج خفيف الوزن عصبي المزاج 
ولذلك فهي كثيرة الحدوث في دجاج 
الليجهورن وهي نسبياً قليلة الحدوث 

في السالالت البنية.
Albumen index ر- دليل البياض

ــاض عـــن قــوة  ــي ــب ــل ال ــي ــعــبــر دل يُ
عبارة  وهو  البياض،  وثبات  وتماسك 
عــن الــنــســبــة بــيــن ارتـــفـــاع الــبــيــاض 
السميك إلي متوسط اتساع البياض، 
السميك  البياض  ارتفاع  قياس  يتم 
القوائم  ثالثي  ميكروميتر  باستخدام 
فـــي حين  ذكـــرنـــا(  أن  )كــمــا ســبــق 
يــتــم قــيــاس طـــول الــبــيــاض وعــرضــه 
ويؤخذ  المنزلقة  األدمــة  باستخدام 
ليعبر بذلك عن متوسط  متوسطهما 
دليل  حساب  ويتم  البياض،  اتــســاع 

البياض كما في المعادلة التالية:
100 X = دليل البياض

س- بعض الطرق األخرى

حالة  تقدير  يمكن  عامة  بصفة 
البياض ودرجة جودته بإحدى الطرق 

البسيطة اآلتية:
البيضة  تحتويه  ما  نسبة  حساب   -
ذلك  ويتم  الكثيف،  البياض  من 
بواسطة  الكثيف  البياض  بفصل 
ذات  فــتــحــات  ــه  ل خـــاص  منخل 
قطر معين تسمح بمرور البياض 
ويحسب  الكثيف  دون  الخفيف 
يمر خالل  ال  الذي  البياض  وزن 

مدة معينة.
ارتفاع البياض السميك.  -

 Albumen ــاض  ــي ــب ال مــســاحــة   -
.area

مقارنة  عند  أنه  القول  وخالصة 
الطرق السابقة لتقدير جودة البياض 
ودرجــة  ودقتها  بساطتها  حيث  مــن 
وحــدات  أن  نجد  هــا  على  االعتماد 
هاو H.U. هي أصلحها جميعاً ألنها 
تعطي مقياساً رقمياً معبراً عن حالة 
البياض إذ أن ارتفاع البياض فقط أو 
دليل البياض فقط ال تعطي مقياساً 
معبراً عن جودة البياض بينما تحديد 
دليل مساحة البياض ونسبة البياض 
السميك تعتبر مضيعة للوقت وليست 
مرتبطة بدرجة كافية مع مظهر وحالة 

بياض البيضة المكسورة.

شكل )5( البقع الدموية واللحمية.
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 Yolk ٢- خصائص جودة الصفار
quality characteristics

Yolk height أ- ارتفاع الصفار
بنفس  الصفار  ارتفاع  قياس  يتم 
قياس  فــي  تستخدم  الــتــي  الكيفية 
الصفار  كــان  وكلما  البياض،  ارتفاع 
قوياً ومتماسكاً كلما كان مرتفعاً مما 

يدل على تحسن جودته.
Yolk index ب- دليل الصفار

 دليل الصفار عبارة خارج قسمة 
ارتفاع الصفار على متوسط القطرين 
للصفار، وقد يتم تقديره على الصفار 
زال  مــا  وهـــو  الطبيعي  وضــعــة  فــي 
من  فصلة  بعد  أو  البياض  حوله  من 

البياض في حذر.
100 X = دليل الصفار

Yolk shape ث- شكل الصفار
قوة  على  الصفار  شكل  يتوقف 

كل من غشاء الصفار وطبقة البياض 
به،  تحيط  التي  الداخلية  السميك 
الصفار  يكون  البيضة  وضــع  ساعة 
كروياً متماسكاً وبمرور الوقت تحدث 
عدة تغيرات كيميائية وفيزيائية تجعل 
شكل الصفار يتغير عن الشكل الكروي 
حيث تضعف قوة غشاء الصفار مما 
إلي  البياض  من  الماء  بمرور  يسمح 
داخــل الصفار مما يــؤدي إلــي زيــادة 
في  وتفرطحه  الحجم  فــي  الصفار 
الظاهرة  هذه  استمرار  ومع  الشكل، 
مع  مكوناته  وتختلط  الصفار  ينفجر 
هذه  فــي  البيضة  وتصبح  الــبــيــاض 
الحالة فاسدة وال تصلح لالستهالك 

اآلدمي.
Yolk shadow جـ - ظل الصفار

الضوئي  الــفــحــص  ــراء  إجــ عــنــد 
ظاًل  له  يظهر  الصفار  فــإن  للبيضة 
في داخلها يكون أوضح ما يكون في 
البيض  عن  القشرة  األبيض  البيض 

الطازج  البيض  وفي  القشرة،  البني 
يكون الظل خفيفاً غير واضحاً )شكل 
الكثيف  والبياض  الكالزا  تعمل   ،)6
على حفظ الصفار في مركز البيضة، 
يتحلل  العمر  في  البيضة  تقدم  ومع 
البياض الكثيف وتضُعف الكالزا مما 
البيضة  مركز  يترك  الصفار  يجعل 
القشرة  إلي  يكون  ما  أقــرب  ويصير 
البيضة  لف  عند  جلياً  ذلــك  ويظهر 
الكشاف الضوئي، وفي  أمام  بسرعة 
داكناً  الصفار  ظل  يكون  الحالة  هذه 
البــتــعــاده عــن مــركــز البيضة،  نــظــراً 
وبصفة عامة يتأثر ظل الصفار بدرجة 

لون الصفار )صبغات الصفار(.
Yolk color هــ - لون الصفار

ــار مـــن أهــم  ــصــف يــعــتــبــر لـــون ال
الصفات التي تلقى اهتمام المستهلك 
فبعض الشعوب تفضل الصفار الفاتح 
الصفار  يفضل  اآلخر  والبعض  اللون 
اللون، وبصفة عامة فإن لون  الغامق 

البيضة B تكون حدود ظل الصفار واضحة 
ويمكن مشاهدتها ويكون له ظل غامق

شكل )6( ظل الصفار كما يظهر عند إجراء الفحص الضوئي للبيضة.

البيضة A تكون حدود ظل الصفار واضحة 
إلي حد ما

البيضة AA تكون حدود ظل الصفار غير 
واضحة
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الصفار المفضل يختلف من شخص 
إلي آخر، وتفضل ربات البيوت اللون 
الــغــامــق لــلــصــفــار العــتــقــادهــن بــأن 
أعــلــى محتوى من  الــداكــن  الــصــفــار 
الصفار  عن  الغذائية  المواد  ناحية 
من  محتواه  في  يكون  وهــذا  الفاتح 
 Carotenoidsالكاروتينات صبغات 
التي هي من أهم مضادات األكسدة 
الجسم  يحتاجها  والــتــي  الطبيعية 
ضغوط  تزايد  مع  خاصة  باستمرار 
البيض  الحياة، كذلك يفضل منتجوا 
الصفار  والمجفف  والمجمد  السائل 
ــلـــون حــيــث تــدخــل تلك  ــق الـ ــام ــغ ال
المايونيز  صــنــاعــة  فــي  المنتجات 
والمخبوزات  والــمــكــرونــة  والــحــلــوى 
على  الــغــامــق  الــصــفــار  يعمل  والــتــي 
إكسابها لوناً مميزاً، ويتحكم مستوى 
العليقة التي تتغذى على ها الدجاجة 
الــصــفــار، وتعتبر  لـــون  تــحــديــد  فــي 
أهم مصادر صبغات  الصفراء  الذرة 
الــدواجــن،  عالئق  فــي  الكاروتينات 
تتغذى  التي  الدواجن  أن  ثبت  ولقد 
األعشاب  أو  الخضراء  األغذية  على 

تنتج صفاراً غامق اللون.
يمكن قياس درجة اللون )مستوى 

الصبغات( فى الصفار بعدة طرق هي 
كالتالي:

أو  البصرية  أو  الوصفية  الطرق   -
يتم   :Visual scoring العينية 
باستخدام  الصفار  لــون  تحديد 
التي   Roche fanروش مــروحــة 
تحتوي على 15 شريط ملون تبدأ 
وتنتهي  الباهت  األصفر  باللون 
البرتقالي  أو  ــر  األحــم بــالــلــون 
كذلك  ويمكن   ،)7 )شكل  الغامق 
باستخدام  الصفار  لــون  تقدير 
وفــارفــر  هــايــمــان  طــوق  أو  دوار 
 Haiman and Varver rotor
ــذي يــحــتــوى عــلــى 24 لــون  ــ والـ
تعتبر  الطريقتين  وكلتا  للصفار، 
حيث  عينية  أو  بــصــريــة  ــرق  طـ
بلون  الصفار  لــون  بمقارنة  تتم 
المروحة أو الدوار إلي أن يحدث 

التطابق في األلوان.
ــيـــة ــوئـ ــهـــروضـ ــكـ الـــطـــريـــقـــة الـ  -

 Photoelectric determination
of reflectance: وتتم باستخدام 
عاكس محلل للضوء يتصل بمقياس 
)االسبكتروفوتوميتر الــطــيــف 
حيث   )  Spectrophotometer

الضوئي  االنــعــكــاس  قــيــاس  يتم 
ومنها  معين  مــوجــي  طــول  عند 
لتركيز  رقمية  قيمة  على  نحصل 
الــصــبــغــات فــي الــصــفــار، ولقد 
أثبتت الدراسات أن هناك تالزماً 
بين هذه الطريقة والطرق  تماماً 
إلي  باإلضافة  األخـــرى  العينية 
تميز هذه الطريقة بأنها أكثر ثقة 
ودقة من الطرق العينية األخرى.

الكيميائية:  الكمية  الــطــريــقــة   -
ــحــاث  ــذه تــســتــخــدم فـــي األب ــ وه
استخالص  يــتــم  حــيــث  العلمية 
الــصــبــغــات بــواســطــة األســيــتــون 
جزيئات  يرسب  الذي   Acetone
الدهنية  المواد  ويذيب  البروتين 
يقارن  ثم  الصبغات  تحمل  التي 
قياسي  بمحلول  الناتج  المحلول 
ــات بــاســتــخــدام  ــن ــي ــاروت ــك مـــن ال
مــقــيــاس الــطــيــف )ويــعــبــر عنها 
بالميلليجرام كاروتين/ جم صفار 

.)mg carotene/g yolk

 Vitelline الــصــفــار  غــشــاء  قـــوة  و- 
membrane strength

الصفار  غشاء  قوة  قياس  يعتمد 
على وضع أنبوبة شعرية قطرها 2مم 

تقدير لون الصفار باألجهزة الحديثةمروحة روش
شكل )7( طرق تقدير لون الصفار
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على غشاء الصفار ثم يتم عمل تفريغ 
هوائي )شفط Vacuum( ثم تُحسب 
القوة الالزمة النفجار غشاء الصفار، 
زئبق/ )مــم  بــالـــ  القيمة  عــن  ويعبر 
المقياس  هــذا  وباستخدام  ثانية(، 
وجد أن هناك عالقة وثيقة بين قوة 
الصفار  وشكل  الصفار  غشاء  تحمل 
وتأثرهما معاً بنفس الدرجة بظروف 
هناك  فــإن  عامة  وبصفة  التخزين، 
الصفار  خـــواص  بين  وثيقة  عــالقــة 
فيها  )بما  البياض  خــواص  وجميع 
البياض  H.U.، سمك  هــاو  وحــدات 
الخفيف، نسبة البياض الخفيف إلي 
السميك( عالوة على أن العوامل التي 
ذاتها  هــي  البياض  حالة  على  تؤثر 
العوامل التي تؤثر على حالة الصفار، 
ولقد علل العلماء ذلك بأن قوة تحمل 
تــكــون مرتبطة  الــصــفــار قــد  غــشــاء 
تحيط  التي  الكالزية  الطبقة  بكثافة 
طبقة  فهناك  بــه،  وتلتصق  بالصفار 
توجد  الــكــالزا  ألبيومين  مــن  رقيقة 
تتالشى  الصفار  غشاء  سطح  على 

بتقدم عمر البيضة، كذلك تؤثر درجة 
الحرارة الحفظ والتخزين على ثبات 

هذه الطبقة.
سيدتي  تحكمين  كيف  )ثــانــيــاً( 
على جودة البيض في المنزل بأبسط 

الطرق؟
السابقة  التفاصيل  عــن  بــعــيــداً 
العلم  وطلبة  الباحثين  تهم  والــتــي 
الفائدة  تعم  أن  على  منا  وحــرصــاً 
وينتشر النفع خاصة مع ربات البيوت 
أردن  إن  وبناتنا  أمهاتنا وأخواتنا  من 
أن يحكمن على جودة البيض بطريقة 
بسيطة جداً ومعبرة وفي نفس الوقت 
البيضة على  يتم كسر  بالدقة،  تتسم 
مسّطح  طبق  أو  نظيف  زجاجي  لوح 
ثم النظر إليها من أعلى ومن الجانب 
 ،)8 )شكل  النظر  مستوي  بمحاذاة 
 )AA )الرتبة  الطازجة  البيض  ففي 
ومرتفعاً  متماسكاً  الــصــفــار  يــكــون 
وغير  متماسكاً  السميك  والبياض 
أما  صغيرة،  سطحه  ومساحة  سائل 

كل  ارتفاع  ينخفض   A الرتبة  بيض 
وتكون مساحة  والصفار  البياض  من 
الرتبة  بيض  من  أكبر  البياض  سطح 
AA، أما بيض الرتبة B يكون الصفار 
والبياض  قليل  وارتــفــاعــه  مفرطحاً 
كبيرة  سطحه  ومساحة  سائاًل  مائياً 
)شكل 8(. وإذا كان المطلوب الحكم 
كسرها  دون  من  البيض  جــودة  على 
به  عميق  إنــاء  في  وضعها  يتم  فإنه 
ماء فإذا طفت البيضة دل ذلك على 
فسادها  واحتمال  جودتها  إنخفاض 
وإذا غطست في الماء دل ذلك على 
الماء  معلقة في  كانت  وإذا  طزاجتها 

دل ذلك على أنه جودتها متوسطة.
املراجع

 ،)2015( وكنوزه«  »البيض  كتاب 
الناشر  عــبــيــد،  أمــيــن  ــارق  طـ أ.د./ 
والنشر  الطباعة  لدنيا  الــوفــاء  دار 

باألسكندرية.

البيضة B يكون الصفار مفرطحاً وارتفاعه 
والبياض  األبــيــض(،  السهم  )الحــظ  قليل 

مائياً ومساحته كبيرة

نوعاً  متماسكاً  الصفار  يكون   A البيضة 
األبيض(،  السهم  )الحظ  أقل  وارتفاعه  ما 
الــبــيــاض أقــل ثــبــاتــاً لــذلــك تــبــدو مساحة 

سطحة كبيرة نوعاً ما

متماسكاً  الــصــفــار  ــكــون  ي  AAالبيضة
البياض  األبيض(،  السهم  )الحظ  ومرتفعاً 
ومساحة  سائل  وغير  متماسكاً  السميك 

سطحه صغيرة 
شكل )8( تحديد رتبة البيض بالنظر إلي البيضة المكسورة على لوح زجاجي من أعلى ومن الجانب
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vaxxinova- شركة  اقامت  اسبوع  مــدار  على 
خبراء  من  لمجموعة  تدريبية  دورة   international
عن  السعودية  العربية  المملكة  في  الــدواجــن  تربية 
دور المختبر في تشخيص االمراض ومساعدة مربي 
الدواجن في السيطرة على االمراض وتقليل الخسائر 

الناتجة عنها.
المدير  السيد جوزيف  تحدث  الــدورة  بداية  وفي 
في  شــحــرور  دور شركة  عــن  شــحــرور  لشركة  الــعــام 
السعودية  العربية  المملكة  الدواجن في  دعم صناعة 
واللقاحات  المخبرية  الفحوصات  توفير  طريق  عن 

المناسبة للسيطرة على االمراض.
وشمل البرنامج على النحو التالي:

 - أهم األمراض الموجودة في منطقة الشرق االوسط.
 - كيفية ارسال العينات.

 - وشمل باقي البرنامج على كيفية اجراء الفحوصات 
وتققيم النتائج.

وفي نهاية الدورة تم توزيع الشهادات على جميع 
المشاركيين.

 أخبار شركة فاكسينوفا Vaxxinova الشرق االوسط وشمال 
افريقيا بالتعاون مع شركة الشحرور للتجارة
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وسوف نتحدث معكم في دور االنزيمات التى تضاف 
لألعالف للحصول على أعلى انتاجية وربحية، ونظرا لتغير 
الظروف الجوية باستمرار والتوسع المدني في العمران 
والصناعة وانتشار المدنية بصورة ايجابية متالحقة فقد 
بإهتمام قطاع  تتمتع  التى  الطيور  الدواجن من  أصبحت 

كبير من المهتمين بتوفير الغذاء للبشرية، ولكن ظهر من 
االختالفات السابقة في الحياة تحدي كبير للعاملين في 
صناعة الدواجن وهو ارتفاع أسعار المكونات العلفية مما 
زاد العبئ على االنسان مما يؤثر سلبا على اتفاق السالم 
بين الحيوانات والطيور من جهة واالنسان من جهة اخرى 

رحلة مع اإلنزيمات
في تغذية الدواجن

منذ خلق اهلل الكون وأعمره باألنسان والحيوان فكانت البيئة برية فالحيوانات والطيور كانت تعيش في البرية غير 
مستأنثة وكثير من البشر أيضا كان بري وما زال توجد قبائل تعيش حياة البرية الطبيعية، ولكن منذ تلك اللحظة 
صار هناك صراع بين االنسان والحيوان على من يقود االخر وفاز االنسان بمكرة ودهائة وأصبح الحيوان مطارد 
بيئتة وتطور  الحيوان مع  الحيوان وتعايش  اللحوم وااللبان، فتفنن االنسان في صيد  من االنسان بحثا عن مصدر 
حسب الفصول والعوامل الجوية والمناخية وأصبح الحيوان أيضا يهدد االنسان في مصدر حياتة وهي النباتات ولكن 
كان ذلك في اضيق الحدود مع انتشار الحياة البرية للجميع، ومع تطور العلم والمدنية ودخول االنسان في مراحل 
التفكير والبحث بدال من البداوة وحرفة الصيد قام االنسان بالتفاف حول الحيوان فبدل أن كان يتصارع معة وجد 
أن الصداقة والسالم هما سر حياة االثنين معا، ولذلك قام االنسان بمحاوالت شتى من أجل أن يستأنث الحيوانات 
والطيور وتدجينها وجعلها في طاعتة وتحت تأثيرة المباشر بدون صراعات وال حروب، ومن هذا المنطلق ركز العلماء 
على تطوير ماتم تدجينة من الحيوانات والطيور وفتح افاق كبيرة للبحث في حياة هذه الحيوانات من حيث التركيب 
الجسماني والتغذية والعادات والتربية وجميع نواحي حياتها، بما يضمن لالنسان كامل السيطرة على الحيوان وتوجيه 
التطور في الحيوان الى ما يراه االنسان في صالحة، ومن هنا أخذ االنسان مبادرة التحكم الكامل في حياة الطيور 
والحيوانات المدجنة الى أن وصل المكانية التحكم في االنتاج وكميتة والتغذية ومردودها ومدخالتها واحتياج الطائر 
والحيوان من عناصرها للحصول على أعلى ناتج منهما، ولذلك استطاع االنسان أن ينعم بالسالم مع عوالم كثيرة من 

الحيوانات والطيور.

مهندس أشرف عبدالرحمن خليل
ماجستير التغذية- جامعة طنطا - اململكة السعودية - شركة دواجن املتحدة - استشاري التغذية ومدير 

Dr_ashrafkhalil65@yahoo.com - ٠٠٩66٥٥٩648١7٠٠٩ - ٠66٥678٠6مصنع االعاف - ٠٠٠
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مما يضعف من سيطرة االنسان على انجازاتة واحتواءة 
لهما فقد اشتعلت الجامعات ومراكز البحوث عمال وبحثا 
من أجل الحفاظ على مكتسبات االنسان مع عوالم البرية 
ومن خالل البحث كان التركيز على تقليل تكلفة االعالف 
جوانب  تحقيق  من  المربين  لتمكين  ممكن  حد  أقل  الى 
اقتصادية نتيجة محافظتهم على مكتسبات االنسان من 

عوالم البرية.
وقد اتفق العلماء على أن القرن الحالي سوف يشهد 
نقص شديد في االعالف التقليدية المستخدمة في انتاج 
من  االستفادة  كيفية  في  البحث  نشط  وعلية  الدواجن، 
الثروة  احتياجات  تغطية  في  ومستقبليا  حاليا  المتوفر 
واحاطها  االنزيمات  تكنولوجيا  ظهرت  وهنا  الداجنة 
من  كثير  أن  الــى  وتوصلوا  والتجريب  بالبحث  العلماء 
على  سلبا  تؤثر  هضمية  مشاكل  بها  االعــالف  مكونات 
القطعان اقتصاديا وبدون مردود فعلي وعلية تم التركيز 
الغامض  المستقبل  المنجيات من  كأحد  االنزيمات  على 
في مكونات أعالف الدواجن واطلقوا مقولة أن استخدام 
االنزيمات في تغذية الدواجن توفر امكانات هائلة للتغلب 

على المشاكل الحالية والمستقبلية.

Enzymes used in Poultry feed and substrates.
The material on which 

it works 
Enzyme

Main substratesCarbohydras
ArabinoxylanXylanase

ProteinsProtease
Beta- GlucanBeta-Glucanase

StarchAmylase
Beta- mannanBeta-manganese

وقد تم استخدام االنزيمات في مراحل التربية االولى 
على  المجتمع  من  البداية  منذ  التحفظ  رغم  للدواجن 
استخدام االنزيمات ولكن تم البحث والتعميم نتيجة تغيير 
االعالف،  لصناعة  االقتصادي  والمناخ  المجتمع  موقف 
وببساطة توجد مشاكل في مكونات االعالف فمثال العالم 
ينتج سنويا ما يقارب 2.5 مليار طن متري من الحبوب 
الزيتية  والبذور  البقوليات  من  متري  طن  مليون  و175 
والتى تدر ما يقدر بنحو 260 مليون طن من السكريات 

 ،)Non starch polysaccharides (NSPs نشوية  الغير 
وهذه المكونات مجموعة متنوعة تعمل على تقليل الهضم 
وهي غير مهضومة ويتم ازاحتها خارج جسم الطيور مع 
كميات  ربط  على  قــادرة  بأنها   )NSPs( وتتميز  الــروث، 
كبيرة من المياه ونتيجة لذلك فهي تسبب زيادة في لزوجة 
الهضم  في  مشاكل  يسبب  اللزوجة  في  والزيادة  السائل 
للمكونات اآلخرى من الدهون والبروتين والكربوهيدرات، 
وباإلضافة إلى ذلك اللزوجة العالية للهضم تزيد من كمية 
الروث اللزجة ويمكن التغلب على هذه المشاكل عن طريق 
زيادة  المتوقع  ومن  االعالف  لتركيبة  األنزيمات  إضافة 
جانب  من  فقط  ليس  التغذية  في  األنزيمات  إستخدام 
من جوانب تحقيق مكاسب اقتصادية ولكن أيضا حفاظأ 
استهالك  مــن  تزيد  فاالنزيمات  البيئية  الناحية  على 
وهضم العناصر الغذائية، وبذلك نخفض ونقلل من افراز 
سلبا  لتؤثر  تنطلق  والتي  الــروث  في  الغذائية  العناصر 
على البيئة بشقيها الهواء والتربية حال استخدام الروث 
الفوسفور  إفراز  تخفض  االنزيمات  ولذلك  التسميد  في 

والنيتروجين والنحاس والزنك في الروث.

Enzymes اإلنزميات
يبسط  الـــذي  البيولوجي  المحفز  هــي  االنــزيــمــات 
تغيير،  الخضوع ألي  دون  الحيوية  الكيميائية  التفاعالت 
االنزيمات هي البروتين في الطبيعة ويتكون من األحماض 
األمينية مرتبة في تسلسل ونشاط اإلنزيمات يعتمد في 
االساس على عشوائية التفاعل أو في موقع معين جدا، 
الخاليا  في  الكيميائية  التفاعالت  تسريع  واالنزيمات 
الغذائية  الــمــواد  مــن  الغذائية  العناصر  لبعض  الحية 
انها  وباالحري  الطائر  وأنسجة  لألعضاء  متاحة  لتصبح 
تساعد على تكسير بعض الجدر التي ال تتمكن عصارات 
الجهاز الهضمي للطائر أو الحيوان من تكسيرها وانطالق 
منها،  لالستفادة  بداخلها  الحبيسة  الغذائية  العناصر 
انتاجها  الكائنات الحية ولكن يتم  واالنزيمات ليست من 
والفطريات  والخميرة  البكتيريا  مثل  الحية  الكائنات  من 
تعمل  األعـــالف  فــي  واالنــزيــمــات  النباتية،  واألنــســجــة 
األعالف،  في  الغذائية  العناصر  زيــادة هضم  من خالل 
والتي  المنشطة  العمليات  في جميع  اإلنزيمات  وتشارك 

تنهي على عوامل تثبيط الهضم والنمو واالنتاج.
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تنتج  التي  التجارية  األعــالف  إنزيمات  إنتاج  ويتم 
وتزرع  والبكتيريا  والخمائر  الفطريات  بشكل طبيعي من 
وتنتج  الميكروبات  من  وراثيا  معدلة  أو  متحولة  سالالت 
كميات زائدة من االنزيمات خصوصا على السكر والنشا 
استخراج  ويتم  الحديثة  التخمير  تكنولوجيا  باستخدام 
األنزيمات المنتجة وفصلها عن مصدر الميكروبات قبل 
التدفق  لسهولة  أو سوائل  لمساحيق  إعدادها  يجري  أن 

الحر للخلط في األعالف.
نهائي  شكل  على  المستخدمة  التجارية  االنزيمات   
انزيمات منفردة  التغذية ال تحتوي على  لإلستخدام في 
واالنزيمات  االنزيمات  من  متنوعة  مجموعة  هم  ولكن 
المستخدمة في تغذية الدواجن بشكل رئيسي تقوم على 
نشطة  تصبح  العلف  إلى  تضاف  وعندما  الكربوهيدرات 
بعد الترطيب من عملية الهضم بالطيور كما يوجد بعض 
والتي  بــاالســواق  تجاريا  الموجودة  الميتة  التحضيرات 
اميليز،  بكتينيز،  السليلوز،  جلوكانيز،  بيتا  على  تحتوي 
بروتيز، اميليز، ليبيز، بيتا جلوكانيز، اوكسيلينيز، باكتينيز، 

جاالكتو منانييز، منانييز.
مواصفات االنزميات التجارية املثالية:

أن تكون ذات خصوصية عالية وموجهه للعمل على   -1
حسب المكون العلفي المطلوب هضمة.

أن ال يكون لة مردود سلبي على االعالف من حيث   -2
رفع درجة حرارة العلف عند التكعيب.

الشكل النهائي يكون متماثل من حيث قطر الحبيبات   -3
لسهولة الخلط والتجانس مع االعالف.

أعلى  ويوفر  وأمــان  سالمة  وأكثر  تكلفة  أقل  يكون   -4
عائد.

تعظيم كفاءة االعالف التقليدية والغير تقليدية عند   -5
استخدامة فيها.

وتأثير  لالنزيم  الذاتي  واالستقرار  الحيوي  الُعمر   -6
التخزين.

العمل على زيادة هضم مكونات األلياف وجعل المواد   -7
الغذائية متاحة أكثر للهضم.

الحد من تأثير عوامل مضادات التغذية في الحبوب   -8
والفيتات  والتنينات  واالكــســاالت  الصابونين  مثل 
والسيانوجينات  والجلوكسينوالت  والجوسيبوالت 

ومثبطات التربسين.
استكشاف االمكانات الوراثية للطائر وذلك لتمكينة   -٩
تحقيق  لمراقبة  الغذاء  من  اكثر  كميات  تمرير  من 

اعلى قدر من النمو واالنتاج.
الحد من الوفيات المبكرة بسبب مشاكل اعاقة النمو   -10

والسموم الفطرية في اعالف الدواجن.
تركيب  في  والدقة  المرونة  من  اكبر  بقدر  السماح   -11

االعالف مما يقلل من تكلفة العلف.
المواد  إفــراز  تقليل  خالل  من  البيئي  التلوث  تقليل   -12
الفوسفور  مثل  مهضومة  والغير  الــزائــدة  الغذائية 

والنحاس والزنك والنيتروجين.

Arabinoxylan -١
جــدران  مــن  كــل  فــي  ويتواجد  هيميسيلولوز  عــن  عــبــارة 
ذلك  في  بما  النباتات  في  والثانوي  االبتدائي  الخاليا 
السيقان والحبوب، وهي تتكون من بوليمرات )البنتوز - 
أرابينوز - الزيلوز(، وهو جزيء يحتوي على سلسلة من 
1، 4 مرتبطة بوحدات الزيلوز، ويتم استبدال العديد من 
وحدات الزيلوز مع 2 أو 3 أو 2،3 المرتبطة مع أرابينوز.

وهذه المادة تلعب دور أساسي في الهيكلية في الخاليا 
النباتية في السيقان والوقاية من األمراض الفطرية، كما 
أنها تتواجد في قشور واغلفة الحبوب، وتعتبر هي أيضا 
من  وغيرها   ferulic حمض  من  كبيرة  لكميات  خــزان 
الفينولية والتي ترتبط تساهميا ويمكن أيضا  األحماض 
أن تشارك األحماض الفينولية في الدفاع والحماية ضد 

مسببات األمراض الفطرية.
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وهي واحدة من المكونات الرئيسية الغير قابلة للذوبان 
 Arabinoxylan لوجود مواد لزجة ناتجة عن تركيز مادة
في مدخالت االعالف من القمح والحبوب النجيلية مما 
الدواجن  لتغذية  اقتصاديا  مناسبة  غير  خامات  تعتبر 
بسبب التحويل الغذائي المنخفض النتاتج عن انخفاض 
النمو وكمية كبيرة من الروث اللزج وهنا يجب اضافة مادة 
xyianase لتقليل اللزوجة وتخفيض االثر المثبط للنمو.

pectin -٢
 عبارة عن عديد سكاريد يدخل في تركيب الجدار الخلوي 
الرئيسي في النباتات الموجودة على سطح األرض واغلفة 
الغير  الكربوهيدرات  مكونات  احد  وهو  الحبوب  وقشور 
 Galacturonic نشوية وأساس تكوينة حمض جلوكتورونك
Acid وهو المسئول عن العمود الفقري لتكوين البكتين 
البكتين في مكونات االعالف  أهم مشاكل وجود  وأيضا 
 ،Xylems مادة  لوجود  اللزوجة  زيادة  على  تساعد  أنها 
انزيم  اضافة  يتم  البكتين  واثــر  اللزوجة  من  وللتخلص 
البكتيناز Pectinase الذي يساعد في عمليات التخلص 
من اللزوجة واعاقة النمو والتحويل الغذائي ويعطي نتائج 
فول  مثل  البقوليات  على  المحتوية  االعــالف  مع  جيدة 

الصويا والفاصوليا والبازالء.

Beta-Glucanase -3
من  خليط  تحتوي  الجلوكوز  بوليمرات  إال  ماهي 
الروابط PL-3 وPL-4 وهي التي تصنع تلك الخصائص 
عن  تماما  المختلفة  الخصائص  ذات  الفيزيوكيميائية 

السيليلوز الذي يتكون من سلسلة مستقيمة منبوليمرات 
BL-4، ويمثل الشعير والشوفان  الروابط  الجلوكوز ذات 
على رأس الخامات التي تحتوي مستوى عالي من روابط 
الى  الى 4% وذلك مما يؤدي  B- Glucanase قد تصل 
انخفاض القيمة الغذائية في أعالف الدجاج المربى على 
أعالف تحتوي نسبة من الشعير إلحتواءة أيضا على نسبة 

من الكربوهيدرات الغير نشوية.
ذلك  بمراعاة  التغذية  بمجال  العاملين  يقوم  ولذلك 
باضافة انزيمات تقوم على تكسير الروابط وتقليل االثر 
السيء على القيمة الغذائية للعلف وانزيم البيتا جلوكان 
Beta- Glucane هو من يقوم على معالجة االثر السيء 

لمادة البيتا جلوكانيز.

Phytic Acid -4
حمض الفيتيك أو الفايتيك Phytic acid أو الفيتات 
Phytates وهو عبارة عن سداسي فوسفات اإلينوسيتول 
 ،)inositol hexakisphosphate( الهيدروجين  ثنائي 
أو  أحــادي  ملح  صــورة  في  البقوليات  جميع  في  ويوجد 
ويعتبر حمض  م،  اكتشافه عام 1٩03  تم  التكافؤ،  ثنائي 
في  واإلينوسيتول  للفوسفور  الرئيسي  المصدر  الفيتيك 
البذور حيث يمثل الفوسفور الموجود به حوالي 80% من 
والفيتيك  الفلقات،  في  ويتركز  بالبذور  الكلي  الفوسفور 
له  بما  النمو  ومعيقات  التغذية  مــضــادات  كأحد  يعد 
مثل  الهامة  العناصر  بعض  إتاحة  تقليل  على  قــدرة  من 
والنحاس  والــزنــك  والحديد  والماغنيسيوم  الكالسيوم 
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البروتين،  مع  معقدات  تكوين  إلى  باإلضافة  والفوسفور 
األس  درجة  على  البروتين  مع  الفيتيك  ارتباط  ويعتمد 
الهيدروجيني والكاتيونات الثنائية ففي الوسط الحامضي 
شحنة  والفيتيك  موجبة  شحنة  البروتين  جــزيء  يحمل 

سالبة وهو ما يسمح بتكوين معقد منهما.

الكالسيوم  خاصة  الثنائية  الكاتيونات  زيــادة  وتــؤدي 
إلى دخوله كمنافس للبروتين في المعقد، أما في الوسط 
القلوي فنجد أن كاًل من البروتين والفيتيك يحمل شحنة 
سالبة مما يتيح الفرصة لتكوين معقد ثالثي من البروتين 
الفيتيك  حمض  وارتــبــاط  الفيتيك،  وحمض  والكاتيون 
لإلنزيمات  البروتين  تعرض  فرصة  من  يقلل  بالبروتين 
البروتيوليتية ألن اإلنزيم بروتين معرض لالرتباط بحمض 
الفيتيك مما يؤثر على نشاطه وفعله التحفيزي، وتجدر 
الماغنيسيوم  وفيتات  الكالسيوم  فيتات  أن  إلى  اإلشــارة 

مما  والنحاس  والحديد  الزنك  اخــذ  على  القدرة  لهما 
منها،  الجسم  الستفادة  العناصر  هــذه  إتاحة  من  يقلل 
وتؤدي عملية النقع إلى تقليل محتوى البذور من حمض 
الفيتيك نظراً لتواجده في صورة قابلة للذوبان في الماء، 
الذي  الفيتاز  إنزيم  من  تنشط  اإلنبات  عملية  فإن  وكذا 
ال  بينما  الــبــذور،  في  نسبته  من  ويقلل  الحامض  يكسر 
نظراً  الفيتيك  محتوي  على  وحدها  الطهي  عملية  تؤثر 
لثباته الحراري، ووجد ان حمض الفيتيك يتكون من حلقة 
مكونة  فوسفات  مجموعات  ستة  مع  مرتبطة  الكربون 
ولكن عند اضافة  واالمتصاص  للتفكك  قابل  معقد غير 
انزيم الفيتيز Phytase الميكروبي فيقوم بتكسير الروابط 
باالستفادة  الطائر  ويقوم  الفوسفات  مجموعات  وتحرير 
من الفوسفور المنطلق وايضا يقلل من التلوث البيئي من 
الروث، وأوصى  الفوسفور وانطالقة من  عدم امتصاص 
العلماء أن ال يعتمد كليا على الفوسفور المنطلق بواسطة 
معدني  فوسفور  مصدر  اضــافــة  ويجب  الفيتيز  انــزيــم 

الستكمال احتياجات الطائر.

األداء اإلنتاجي للدجاج يف حال استخدام مكمات 
االنزمي

Cellulose مــثــل  اإلنــزيــمــات  تــنــتــج  ال  ــن  ــدواجـ الـ

 B- Glucanaseو  xylanaseو  hemicellulosesو
التي اصبحت مطلوبة من أجل هضم مكون جدار الخلية 
حوالي  من  الدواجن  علف  ويتكون  النباتية،  المواد  من 
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كمية  على  تحتوي  التي  النباتية  الــمــواد  من   %  ٩0-85
تقوم  التي  االستراتيجية  بأن  علما  األلياف،  من  كبيرة 
للتغلب  األعــالف  تصنيع  في  اإلنزيمات  استخدام  على 
بعناية  االنــزيــم  اختيار  طريق  عن  وذلــك  المشاكل  على 
تجاريا  المتوافرة  اإلنزيمات  من  واسعة  مجموعة  من 
الــدواجــن. فــي  الــغــذائــي  األداء  فــي  تحسن  تــوفــر  حتى 

ــواعــدة مــع االنــزيــمــات هــي فــي االعــالف  النتائج ال
المحتوية على القمح أو الشعير والذرة الصفراء وكسب 
الصويا ونخالة القمح، ألنهم على حد سواء تحتوي على 
NSP( في   ( النشوية  السكريات غير  متفاوتة من  نسب 
جدران الخاليا ويمكن للمواد المعيقة من االستفادة من 
المكونات السابقة إلى حد ما يمكن القضاء عليها بواسطة 
البيتا جلوكان في  تأثير  القضاء على  ويمكن  االنزيمات، 
بيتا  إضافة  طريق  عن  الكتاكيت  في  الهضمية  القناة 
إلى  الميكروبي  المنشأ  ذات   B- Glucanase جلوكانيز 
االعالف المحتوية على الشعير، مما يجعله مقبوال لبرامج 
تسمين الدجاج الالحم مع إضافة الشعير كمكون رئيسيي 
انزيم  استخدام  عند  وأيضا  الالحم  الدجاج  أعالف  في 
xylanase، ويتركز تأثير االنزيمات في الشعير والشوفان 
والقمح لتحليل لزوجة السكريات غير النشوية والتخلص 
منها، مما تؤدي الى تحسن في زيادة الوزن وكفاءة التحويل 

الغذائي وانخفاض نسبة النافق.

أما االنزيم الخاص بالسيلولوز يستخدم في اعالف 
التسمين المحتوية على نسب عالية من نخالة القمح من 
10:20% وقد وجد تحسن ملحوظ في وزن الجسم مع زيادة 
في توفير الفوسفور، وقد تم تجربة مكمالت االنزيمات في 
أعالف منخفضة ومتوسطة وعالية في نسبة األلياف وجد 
تحسن في وزن الجسم، مع انخفاض في نسبة رطوبة في 
الزرق، ومن هنا نؤكد أن زيادة اللزوجة في االمعاء يرتبط 
مباشرة مع انخفاض النمو في دجاج اللحم وفي الدجاج 
البيض  من  نسبة  فقد  الى  الــزرق  لزوجة  يــودي  البياض 
نسبة  أن  كما  القذر،  البيض  نسبة  وزيــادة  التلوث  نتيجة 
غاز االمونيا تزداد مما يعود على القطيع بالضرر البالغ 

وعند استخدام انزيم B - Glucanase كانت ناجحة جدا 
في القضاء على مالحظات اللزوجة واالمونيا في الروث 
والقضاء على البيض القذر، واخيرا تم العثور على نسب 
عالية من الفيتات في مخلفات الطيور وهو راجع الى أن 
حمض الفيتيك مقاوم للتحلل المائي في القناة الهضمية 
ومع  الــدواجــن،  في  الفيتيز  أنزيم  نقص  بسبب  للطيور 
وجود مستويات مرتفعة من حمض الفيتيك في الحبوب 
يحتوي  والذي  عموما  الدواجن  أعالف  في  المستخدمة 
على 60 - 80% من مجموع الفوسفور على شكل فيتات غير 
متاحة للدواجن لفقرها في وجود انزيمات تحليل حمض 
والذي  الفيتيز  انزيم  باستخدام  يوصي  ولذلك  الفيتك 
وتحرير  النباتية  الخاليا  جدر  تكسير  على  بالعمل  يقوم 
الممكن االستفادة منه مع تحرير نسبة جيدة  الفوسفور 
الكالسيوم والمنجنيز والذنك والحديد والتي تسمى  من 
استخدام  في  االبحاث  نتيجة  وكانت   )phytatemetal(
الفيتيزالميكروبي زيادة وزن الجسم وايضا توفير اضافة 
التلوث  تقليل  الى  ادي  كما  الكيميائي  الفوسفور  مصدر 
البيئي الناتج عن وجود نسبة عالية من الفوسفور الغير 
مهضوم في الروث بنسبة 50%، مع زيادة امتصاص واضح 
من المغنيسيوم والزنك والنحاس والحديد، على التوالي 

تصل إلى 13 %، 13 %، 7 % و٩ %.

متزايد  بشكل  تقبل  أصبحت  ــدواجــن  ال فصناعة 
إلى  األنزيمات  وإضافة  التكميلية،  اإلنزيمات  استخدام 
عالئق الدواجن لديها مردودا ايجابيا على هضم األعالف، 
ويؤدي إلى أداء أفضل الى جانب ذلك يمكن أن مكمالت 
التجارية  لألعالف  اإلنتاجية  القيمة  تحسين  اإلنزيمات 
والسماح بقدر أكبر من المرونة في تركيب األعالف، كما 
من خالل  البيئي  التلوث  من  للحد  جيد  تأثير  لديها  أن 

تقليل إفراز الفوسفور والنيتروجين في الزرق.
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السبب الرئيسى
هى  المختلفة  البكتيريا  انواع  ان 
الحالة  هــذه  فــى  الرئيسى  المتهم 
القولونية،  البكتيريا  مثل  المرضية، 
والبكتيريا  العنقودية،  والــمــكــورات 
وعادة  البروتيوس.  وبكتيريا  العقدية 
ما تبدأ الوفيات في غضون 24 ساعة 
الوفيات  وتبلغ  الصيصان  فقس  من 
قمتها عند عمر 5 إلى 7 أيام. وغالبا 
ما تكون نسبة الوفيات من 5 - %10، 
فى  الــســرة  الــتــهــاب  مــن  يجعل  مما 
صيصان اللحم حديثة الفقس تحدًيا 
الصيصان  اداء  على  وموثرا   - كبيًرا 

الفاقسة بشدة.

الــظــاهــريــة والفحص  الــعــامــات 
التشريحى

لهذه  الظاهرية  العالمات  ومــن 
الحالة ان الصيصان المصابة تظهر 
كسولة جدا وذات رؤوس متدلية. كما 
يكشف الفحص التشريحى للصيصان 
السرة  حــول  الــون  تغير  عن  النافقة 
ويكون كيس الصفار ملتهبا مع أوعية 
رائحة  جــانــب  ــى  إل منتفخة،  دمــويــة 
يحدث  ذلك  الى  وباالضافة  كريهة. 

ارتشاح تحت الجلد.

ال شــك فــى أن حـــدوث حــاالت 
التهاب السرة فى الصيصان، يحدث 
المسببة  البكتيريا  توجد  أن  نتيجة 

تستخدمها  التى  الطريقة  وتتواجد 
إلى  الدخول  اجل  من  البكتيريا  هذه 

كيس الصفار الخاص بالصيصان.

يتم  ــى  ــت ال الــصــيــصــان  أن  كــمــا 
معقمة  وغير  ملوثة  بيئة  فى  فقسها 
بالتهاب  اإلصــابــة  احتمال  من  يزيد 
السرة بنسبة كبيرة حيث أن صوانى 
تلعب  المفقسات  وسالل  المفرخات 
العدوى  نقل  فى  وخطيرا  هاما  دورا 
كافة  فان  ذلك  وبناء على  وانتشارها 
الخاصة  والتطهير  النظافة  اجراءات 
الحيوى  ــدور  ــ ال تلعب  بــالــفــقــاســات 
واالساسى فى السيطرة على العدوى 
فى  انتشارها  مــن  وتحد  البكتيرية 

الفقاسات.

التهاب السرة فى صيصان اللحم
)خطر يدمر اداء الصوص فى األسبوع األول(

التهاب كيس الصفار
 الشك فى أنه من أحد األسباب الرئيسية لزيادة الوفيات في األسبوع األول لصيصان اللحم هو التهاب السرة، أو 
التهاب كيس الصفار: وهو مرض ينشأ فى المفرخ او الفقاسة ولذلك يعرف أيًضا باسم »مرض الفرخ الطري« او 

 ‘mushy chick disease’ and ‘navel ill’.»السرة المريضة«

الدكتور محمد سالم
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ب »الزر األسود« فهى اما ناتجة عن 
ارتفاع درجة حرارة الحضانة، خاصة 
ــام األخــيــرة مــن تفقيس  ــ خـــالل األي
الحرارة  درجــات  ان  كما  الكتاكيت. 
الــمــنــخــفــضــة لــلــغــايــة خـــالل األيـــام 
تنتج  ســوف  الحضانة  مــن  األخــيــرة 
ثم صعوبة  ومن  االغــالق  سيئة  سرة 

اإللتئام.

أثناء  للغاية  العالية  الرطوبة  ان 

إلى  تــؤدي  المخصب  البيض  تفريخ 
فقدان وزن البيضة بشكل غير كافي. 
الصفار  كيس  يصبح  لذلك،  ونتيجة 
المتبقي كّبيًرا عن الحدود الطبيعية، 
بشكل  اإلغــالق  من  السرة  يمنع  مما 

صحيح.

عندما  ذلــك،  من  العكس  وعلى   
فإن  للغاية،  منخفضة  الرطوبة  تكون 
الجفاف  فــى  يـــزداد  الــصــفــار  كيس 

المثالية،  الحضانة  ظــروف  فى 
الــســرة  مــع  ــادة  عـ الكتاكيت  تفقس 
في  ولكن  صحيح.  بشكل  الملتئمة 
أن  من  الرغم  على  الــحــاالت،  بعض 
عند  قلياًل  مفتوحة  تكون  قد  السرة 
التئامها  يتم  يجب  أنها  إال  الفقس، 
ساعتين  غضون  فــي  طبيعي  بشكل 
تجف  عــنــدمــا  اى  ــر،  ــ ــث ــ االك عــلــى 
الكتاكيت. وفي هذا السيناريو، تكون 
بالتهاب  اإلصــابــة  واحتمالية  نسبة 

السرة منخفضة للغاية.

أي  الــســرة  أظــهــرت  إذا  ــكــن  ول
تشوه، فإنه يخلق نقطة تحول وتصبح 
البكتيريا.  لدخول  سانحة  الفرصة 
المتوفرة  الغذائية  الــمــواد  أن  كما 
مع  جنب  إلى  جنبا  في صفارالبيض 
الصيصان سوف  درجة حرارة جسم 
تكون حافزا كبيرا ومنشطا قويا للنمو 
والتكاثرالبكتيري السريع. كما أنه لن 
المستمدة  اى  االمية  تتوفرالمناعة 
هذا  ضد  الكافية  الحماية  األم  من 
بعين  يؤخذ  كما  الــشــرس،  التحدي 
المناعي  الجهاز  أن  ايضا  االعتبار 
النمو  مكتمل  غير  يــزال  ال  للصوص 

والنضوج بالشكل الكامل.

ويــطــرح  هـــام  ــؤال  سـ ياتينا  هــنــا 
االسباب  أهــم  هى  ما  بشده:  نفسه 
حــدوث  الـــى  تـــؤدى  أن  يمكن  الــتــى 
فتسبب  ؟؟  الصوص  ســرة  فى  تشوه 
امتصاص كيس  السرة وعدم  التهاب 

الصفار؟؟؟؟؟

ــودى الــى  ــاب تـ هــنــاك عـــدة أســب
زيادة حدوث تشوه السرة او ما يعرف 

صورة رقم 2- توضح الفحص التشريحى للصيصان النافقة حيث يكون كيس 
الصفار ملتهبا
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ويصبح صلًبا، مما قد يؤدي إلى تلف 
األنسجة الحساسة حول السرة.

كما انه عندما يتم تخزين البيض 
تحضينه  يتم  ان  قبل  طويلة  لفترات 
مالحظة  يتم  التفريخ،  ماكينات  فى 
المزيد من التهابات السرة مع وجود 
سرة الزر السوداء، مما يشير إلى ان 
السرة لم يتم التئامها بشكل سليم في 

لحظة الفقس.

للمضادات  القياسي  االستخدام 
السرة  التهابات  من  للوقاية  الحيوية 
فــى الــصــيــصــان حــديــثــة الــفــقــس - 
تثبيته  ويــجــب  مستداًما  حــاًل  ليس 

واالستمرار عليه.

النصائح واالرشادات
نظافة  على  الحفاظ  يجب  اوال: 
يتعلق  ما  لكل  وتعقيم شامل 
من  ابتداء  التفقيس،  ببيض 
العش  داخــل  البيضة  وضــع 
تمام  وحتى  لها  المخصص 
وذلك،  منها  الصوص  فقس 

لتقليل حدوث التلوث.
يجب تجنب أن يصبح البيض  ثانيا: 
مبلاًل )مثل التعرق(، ألن هذا 
البكتيريا  اختراق  إلى  يؤدي 
مما  بسهولة  البيضة  لقشرة 

يودى الى انتشار التلوث.
يجب ان يتم تنظيف وتعقيم  ثالثا: 
)الفقاسة(  التفريخ  ماكينات 
ــافــة  ــك الــمــفــقــس وك ــذلـ وكـ
ــي الــمــســتــخــدمــة  ــوانـ ــصـ الـ
والــــــســــــالل الــمــخــتــلــفــة 
التفريخ  بيض  نقل  ومعدات 
والصيصان الفاقسة وما إلى 

صورة رقم 3 - توضح تشوه السرة بشكل واضح مما يودى الى عدم التئامها 
بشكل صحيح
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ذلك تماًما بعد كل استخدام 
انواع  عدة  باستخدام  وذلك 

من المطهرات الفعالة.
سالل  أن  مــن  التأكد  يجب  رابعا: 
قبل  تماًما  المفرخات جافة 
النقل، لتقليل خطر االختراق 
الجرثومي عبر مسام قشرة 

البيضة.
ــر  ــي ــطــه يـــجـــب غـــســـيـــل وت خامسا: 
طريق  عن  الجيد  والتعقيم 
نقل  بعد  للمفقس  التبخير 
إذا  وخاصة  منه  الصيصان 
البيض  من  مجموعة  كانت 

تحتوي على الملوثات
الن الهدف الرئيس هو انتاج  سادسا: 
يـــوم خالية  صــيــصــان عــمــر 

السرة  فى  تشوهات  اية  من 
فاصبح لزاما علينا تحسين 
ظـــــروف عــمــلــيــة الــتــفــريــخ 
عـــن طــريــق ضــبــطــهــا على 
وعلية  المثالية  القياسات 
يجب اخذ ساللة الصيصان 
وعمر قطيع االمهات مصدر 
تخزين  مدة  وكذلك  البيض 
االعتبار  فى  التفريخ  بيض 
حتى يتثنى لنا تحقيق الهدف
يجب استهداف أضيق نافذة  سابعا: 
يجب  وال   - ممكنة  تفقيس 
بينما  الكتاكيت  تسحب  ان 
طريا  رطًبا  بعضها  يــزال  ال 

ال  حيث  جفافه،  يكتمل  لــم 
يكون  أن  المحتمل  من  يزال 
قلياًلو  مغلقة  غير  سرة  لها 

بالصورة المثلى.
مــع  ــل  ــامـ ــعـ ــتـ نـ ان  يـــجـــب  ثامنا: 
الفاقسة في ظل  الصيصان 
المثالية  المناخية  الظروف 
وحتى  الفقس  لحظة  منذ 
وذلك  المزرعة،  في  وضعها 
لــتــيــارات  تعرضها  لتجنب 
ــاردة أو الرتــفــاع  ــب ــهــواء ال ال
درجــة الــحــرارة الــزائــد، ألن 
بالحالة  جـــدا  ــاًرا  ضــ ذلـــك 
ويعيق  للصيصان  المناعية 

امتصاص كيس الصفار.
الــنــصــيــحــة الــذهــبــيــة الــتــى  تاسعا: 
لتحقيق  قويا  مفتاحا  تمثل 
العالية  االنتاجية  الــكــفــاءة 
مـــن الــصــيــصــان الــفــاقــســة 
تناول األعالف  وهى تحفيز 
الصيصان  وصـــول  بمجرد 
إلــــى الـــمـــزرعـــة، لــتــســريــع 

امتصاص كيس الصفار. 
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والطاقة  الــبــروتــيــن  مــصــادر  ان 
ــي صــنــاعــة اعــالف  الــمــســتــخــدمــة ف
محدودة  العالم،ظلت  في  الــدواجــن 
كبير  بشكل  وتعتمد  طويلة  لسنوات 
وبعض   soybeanالصويا فــول  على 
الحبوب التقليدية االخرى مثل الذرة 
الــبــلــدان،وفــي  بعض  فــي   sorghum
الـــســـنـــوات االخـــيـــرة اطـــلـــت بعض 
التحديات التي تواجه صناعة اعالف 

الدواجن مثل:
استخدام . 1 بين  الحادة  المنافسة 

او  لــالعــالف  كمصدر  الــحــبــوب 
 feed versus fuelمصدر للطاقة
من  جــدوى  اكثر  وايهما   debate
تاثير  ومدى  االقتصادية  الناحية 

االعالف.حيث  انتاج  على  ذلــك 
اصبح انتاج حبوب الذرة الجافة 
DDGSالذوائب مــع  المقطرة 

ضرورة في امريكا وبعض البلدان 
الغربية.

بــعــض الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن . 2
المرتبطة بالمحافظة على البيئة 
 Legislation of وصــيــانــتــهــا 
 environmental protection
 Feed hygiene الغذاء  وسالمة 
مما يشكل عبئاً اضافياً بضرورة 
العلف  مكونات  وتقصي  فحص 
عــبــر مـــراحـــل تــكــويــن الــعــالئــق 

المختلفة.

محلية . 3 اعالف  مصادر  استخدام 
غذائية  وقيمة  اقــل  تكلفة  ذات 
 Of Low Amino Acids ادنى 
اسعار  ــاع  ــف ارت بسبب   Profile
ــبــاب  االعــــــالف، ربــمــا يــفــتــح ال
االمينية  االحــمــاض  الســتــخــدام 
 Synthetic Amino المصنعة 
مثالي  بــروتــيــن  ــاج  ــت الن  Acids
Ideal Protein يحتوي على كافة 
الــضــروريــة  االمينية  االحــمــاض 
استخدام  او  النقص  لتعويض 
ــاً  ــي ورث مــحــورة  علفية  مــصــادر 
ربما   Geneticaly Improved

تكون غير مرغوبة.

االتجاهات والتطورات الحديثة في تغذية الدواجن
Future trends and developments in poultry nutrition

التقني والعلمي والصناعي الذي حدث لقطاع صناعة الدواجن في السنوات االخيرة كأساس  التطور  يمكن تصور 
baseline للتنبؤ بالتطورات المستقبلية التي يمكن ان تحدث في مجال تغذية الدواجن، حيث يمكن اعتبار ان الحوجة 
لمزيد من اعالف الدواجن سوف تصبح اكثر الحاحاً في ظل النمو السكاني المضطرد خاصة في بلدان قارة اسيا 

مما يجعل زيادة االستثمار في مجال صناعة الدواجن fast-developing poultry sector واقعاُ مستقبلياً.

د. عزالدين آدم بابكر
استاذ مشارك تغذية احليوان



57
العدد الثامن والعرشون

تغذية  املستقبلية يف  االجتاهات 
الداوجن:

العناصر  ضرورة ضبط وحساب 
Micronutrients الكبرى  الغذائية 
ــصــغــرى والـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة ال
هامة  تعتبر  والتي   Micronutrients
ليس لزيادة االنتاج واالداء فحسب بل 
ايضا تقلل من الهدر المتوقع حدوثه 
 Nutrients Waste االعــــالف  فــي 
ويــهــدد  البيئة  يــلــوث  ــدوره  ــ ب ــــذي  وال
البيئة  ســالمــة  ان  حــيــث  ســالمــتــهــا 
االلفية  اهداف  اهم  من  واحدة  تظل 
 Millennium development goals

.(MDGS)

ــاول الــعــلــف  ــ ــن ــ ــي ت ــ الــتــحــكــم ف
 Voluntary feed intake االختياري 
النه  المرباة  للطيور  بالنسبة   (VFI)
العلف  لكمية  االول  الــمــحــدد  هــو 
اداء  يـــحـــدد  ــذلـــك  وكـ الــمــســتــهــلــكــة 
 Performance وانتاجيتها  الدواجن 
تناول  يرتبط   ،And Productivity
المناخ  العلف بعدة عوامل منها تغير 
درجــة  وارتــفــاع   Climate Change
والمتغيرات  االرضــيــة  الكرة  حــرارة 

المناخية االخرى.
مــعــدل  ذات  ــالالت  ــ سـ اخــتــيــار 

 Feed Conversion غذائي  تحويل 
Efficiency عالي.

الطيور ــاه  ورفـ بحقوق  ــزام  ــت االل
جـــودة  وكـــذلـــك   Bird Welfare
 Egg And Meat واللحوم  البيض 

.QUALITY

 Husbandry تربية  بيئة  توفير 
practices تدعم الحفاظ على صحة 
ــد مــن مــقــدرتــهــا على  ــزي الــطــيــور وت
واالوبئة وفي هذا  االمــراض  مقاومة 
االطــار فــان احــدث الــدراســات التي 
المجال،تقوم  هــذا  في  اجــراؤهــا  تم 
االستراتيجيات  افضل  تحديد  على 
لرفع   feeding strategies التغذوية 
وزيــادة  للطيور  المناعية  االستجابة 
مثبطات  اثـــر  وتقليل  الــنــمــو  مــعــدل 
 Anti-nutritionalالعلف النموفي 
مثل   factors)ANF(in feed

االفالتوكسينات وغيرها.
مستمرة مـــشـــروع  دورة  ــر  ــوف ت

 continues enterprise cycle
بــصــرف الــنــظــر عــن حــجــم مــشــروع 
وذلك  كبيراً  ام  كان  الدواجن صغيراً 
او  الــمــاديــة  المتطلبات  كــل  بتوفير 
التقنية لضمان استدامة االنتاج وذلك 
وليس  الــمــوارد  توفر  نظام  باعتماد 
 resources موسميتها  او  نــدرتــهــا 

sufficiency not scarcity مع وجود 
بدائل علفية مختلفة.

العلف وجــودة  بسالمة  االهتمام 
بصحة  ذلــك  الرتــبــاط   feed safety
لمنتجاتها  والمستهلك  الـــدواجـــن 
باالضافة الى ان انتاج وتصنيع اعالف 
سلسلة  مكونات  من  اصبح  الدواجن 
 food production ــذاء  ــغ ال ــاج  ــت ان
اعــالف  اخــضــاع  يجعل  chainمما 
الدواجن لنظم سالمة الغذاء وتوكيد 
امــراً   quality assurance الــجــودة 
تطبيق  تم  وقد  المستقبل  في  حتميا 
ذلك في دول االتحاد االوربي بالتركيز 

على:
1 . feed العلفية  االضافات  تحديد 

additives المستخدمة.

الصحية . 2 وااشــتــراطــات  الــلــوائــح 
.Hygiene regulations

ــح االغــذيــة . 3 ــوائـ اشـــتـــراطـــات ولـ
 Organic feed الـــعـــضـــويـــة 

.legislation

العلف. 4 مكونات  وتوضيح  اعــالن 
Ingredients declarationز

5 ..labeling ضرورة وجود ديباجة
6 .HACCP تطبيق نظام الهاسب



58
العدد الثامن والعرشون

 By following the pathway 
of formation of L-Methionine 
from DL-MHA, we can recognize 
the generation of the Reactive 
Oxygen Species (ROS) hydrogen 
peroxide (H2O2) which is not 
seen in the pathway of DL-
Methionine (Figure 2). H2O2 
is a strong oxidant and can leak 
from the cell to the blood stream. 
Thus it should be detoxified 
immediately. Glutathione 
(GSH) and taurine are important 
antioxidants in the body and their 
concentration increase in order 
to detoxify H2O2 (a product of 
MHA transformation pathway).

Accordingly, DL-MHA causes 
oxidative stress and this increases 
the demand for antioxidants to 
balance H2O2 producing effect 
of DL-MHA rather than a being a 
preventive effect.
Conclusion:
Based on the current knowledge,
1. DLM offers opportunity to put 

the birds in a better oxidative 
status in normal and heat stress 
situation. Animals fed with 
diets containing DLM have 
higher capacity to respond 
to oxidants (a typical case in 
heat stress, diseases or even 
in healthy high performing 
animals).

2. MHA products will lead to 
production of ROS during it 
conversion into L-Meth which 
in turn will lead to more stress 
on the antioxidant system of the 
body to neutralize the harmful 
oxidants.

References:
 	 Swennen Q, Geraert PA, Mercier 

Y, Everaert N, Stinckens A, 
Willemsen H, Li Y, Decuypere 
E, Buyse J. Effects of dietary 
protein content and 2-hydroxy-
4-methylthiobutanoic acid or 
dl-methionine supplementation 

on performance and oxidative 
status of broiler chickens. 
British Journal of Nutrition 
2011;106:1845-1854.

 	 Tang X, Yang Y, Shi Y, Le G. 
Comparative in vivo antioxidant 
capacity of DL-2-hydroxy-
4-methylthiobutanoic acid 
(HMTBA) and DL-methionine 
in male mice fed a high-fat diet. 
Journal of the Science of Food 
and Agriculture 2011;91:2166-
2172.

 	 Willemsen H, Swennen Q, 
Everaert N, Geraert PA, Mercier 

Y, Stinckens A, Decuypere E, 

Buyse J. Effects of dietary 

supplementation of methionine 

and its hydroxy analog DL-2-

hydroxy-4-methylthiobutanoic 

acid on growth performance, 

plasma hormone levels, and the 

redox status of broiler chickens 

exposed to high temperatures. 

Poultry Science 2011;90:2311-

2320.

Fig (1); the role of methionine in the formation of Glutathione.

 Fig (2); Mechanism by which both D-Met & MHA converted to L-Met.
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Beyond the bioavailability of MHA products 
compared to DL-Methionine.

It is now very clear that the bioavailability of methionine MHA products MHA-FA or MHA-Ca 
(also called DL-HMTBA) is 65% compared to the DL-Methionine on weight to weight basis. That 
is enforced with many strong references;

1. EFSA opinion 2018, Safety and 
efficacy of hydroxy analogue 
of methionine and its calcium 
salt (ADRY+®) for all animal 
species

2. EU code Feb 2014 version 
of good labelling practice 
for compound feed for food 
producing animals.

3. National research council of 
the national academies (NRC) 
2011, for aquaculture and 
shrimp.

4. Centraal Veevoeder bureau 
(CVB), 2003. It is the central 
Bureau for Livestock Feeding 
in Netherlands, Documentation 
Report No. 29, 55 pp). 

NB; all these references are 
available for whom need them. 
Please contact us for that.

Accordingly, the BE door 

should be closed forever and 
applied for the purchasing 
decision for any MHA products. 
Also the 65% of BE for the 
MHA products should be used 
effectively in the modern ration 
formulation of the monogastric 
animals that based on the 
ideal protein concept with the 
recommended M+C: Lys ratio, 
72% according to Ross, Cobb and 
Evonik recommendation.

What is after the BE? It is the 
oxidative stress from feeding the 
MHA products.

Recently and after massive 
research work, some researchers 
concluded that the usage of 
MHA products in the animal 
nutrition even with the proper 
BE figure (65%) is not highly 
recommended. That is because of 
the adverse physiological effect 
of such analogues in the form 

of cellular damage due to sever 
oxidative stress on the animal (see 
References for detail).

One of the important roles of 
sulphur containing amino acids 
(Methionine) is the formation 
of glutathione which is the main 
antioxidant in the body (Figure 
1). DL MHA and D-Methionine 
must first be transformed to 
L-methionine to be able to enter 
the methionine metabolism 
cycle. The fate of L-methionine 
is clearly dependent to the body 
needs or status (Protein synthesis, 
Glutathione synthesis, Cysteine 
synthesis, Taurine synthesis, 
Sulphate synthesis). This is 
determined by physiological needs 
does not depend on the source of 
methionine. The production of 
glutathione, cysteine and taurine 
is increased if the animal is facing 
oxidative stress.

Ahmed Khater 
Technical manager GCC

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

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

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

البحث األول

الشرب  لماء  كمطهرات  والسترات  واليود  الكلور  استخدام  تأثير 
وعلى كفاءة اإلنروفلوكساسين في دجاج التسمين

املصدر

Ledesma C, C Rosario J Gracia-Mora G Tapia H 
Sumano L Gutiérrez (2018). Influence of chlorine, iodine, 
and citrate-based water sanitizers on the oral bioavailability 
of enrofloxacin in broiler chickens. The Journal of Applied 
Poultry Research, 27: 71-80.

استخدام  تأثير  دراسة  إلى  االن  أيدينا  بين  التي  الدراسة  تهدف 
أشهر 3 من مطهرات الماء والشائع استخدامهم في مزارع انتاج 
الدجاج الالحم التجارية والتي تؤثر على كفاءة اإلنروفلوكساسين، 
خلطها  وتم  والسترات  والكلور  اليود  مطهرات  كفاءة  اختبار  تم 
خلط  أن  النتائج  أظهرت  مقطر،  مــاء  في  اإلنروفلوكساسين  مع 
المضادة  الــكــفــاءة  مــن  يخفض  الــكــلــور  مــع  اإلنــروفــلــوكــســاســيــن 
اإلنروفلوكساسين  خلط  الدم،  في  تركيزه  من  ويرفع  للميكروبات 
مع السترات يزيد من الكفاءة المضادة للميكروبات، كذلك، خلط 
اإلنروفلوكساسين مع اليود يزيد من الكفاءة المضادة للميكروبات، 
نخلص من هذه الدراسة إلى أن هناك عالقة تداخل بين مطهرات 
الماء واإلنروفلوكساسين مما يجب أخذها في االعتبار خاصة عند 
اعطاء االدوية، توصي الدراسة باستخدام مطهرات السترات نظراً 

لكفاءتها في تطهير مياة الشرب.

البحث الثاني

واالستجابة  النمو  معدالت  على  البيتا-جلوكان  استخدام  تأثير 
لعدوى الكوكسيديا في دجاج التسمين

املصدر

Ott C P, I I Omara, M E Persia, R A Dalloul (2018). 
The impact of β-glucans on performance and response of 
broiler chickens during a coccidiosis challenge. Poultry 
Science, pey148, https://doi.org/10.3382/ps/pey148
تسبب االصابة بالكوكسيديا يف الكثير من اخلسائر املادية 
لصناعة الدواجن سنوياً، كما االصابة بالكوكسيديا تتسبب 

باالضافة  الدواجن،  يف  الصحية  املشاكل  من  العديد  يف 
لتدهور معدالت النمو والكفاءة الغذائية، تتجه اآلن العديد 
من الدول إلى خفض استخدام مضادات الكوكسيديا يف 
صورة جرعات وقائية مما دفع الكثير من الباحثني للبحث 
الصحية  احلالة  لتحسني  تهدف  آمنة  طبيعية  بدائل  عم 
عام،  بشكل  للطيور  املناعة  وحتسني  الهضمية  للقناة 
والتي  الكربوهيدرات  من  نوع  عن  عبارة  البيتا-جلوكان 
والطحالب  اخلمائر  من  لكل  اخللوي  اجلدار  يف  توجد 
واحلبوب، ونظراً ألن البيتا-جلوكان يصعب هضمه بالقناة 
الهضمية للطيور فإنه يعمل عمل البريبيوتيك ويقلل من 
الكثير من األمراض واملشاكل املعوية باالضافة ألنه يعمل 
للطيور،  الغذائية  الكفاءة  من  ويحسن  النمو  على حتفيز 
تاثير  دراسة  إلى  اآلن  أيدينا  بني  التي  الدراسة  تهدف 
واالستجابة  النمو  البيتا-جلوكان على معدالت  استخدام 
لعدوى الكوكسيديا يف دجاج التسمني، مت استخدام 1280 
كتكوت دجاج كب Cobb 500( 500( ومت تقسمهم إلى 8 
)عشة(  مكررة  وبكل  مكررات   8 معاملة  ولكل  معامالت 
20 طائر يف تصميم عاملي 2 × 4 بحيث تتضمن عامل 
العدوى )العدوى بالكوكسيديا وعدم العدوى بالكوكسيديا( 
بيتا- جم/طن   150 كنترول+  كنترول،  )عليقة  والتغذية 

كنترول+  بيتا-جلوكان،  جم/طن   100 كنترول+  جلوكان، 
مت  يوم   15 عمر  وعند  سالينومايسني(،  جم/طن   100
أن هناك  النتائج  أظهرت  بالكوكسيديا،  الكتاكيت  عدوى 
املعامالت  بني  اإلصابة  عالمات  يف  صغرى  اختالفات 
الغذائية مع وجود انخفاض يف معدالت اصابة منطقتي 
األثنى عشر والألعور يف معاملة السالينومايسني باملقارنة 
العدوى  تسببت  والكنترول،  البيتا-جلوكان  مبعامالت 
بالكوكسيديا يف انخفاض أوزان اجلسم والعلف املستهلك، 
إلى وجود اختالفات معنوية يف وزن  املعامالت  لم تؤدي 
إلى  السالينومايسني  اضافة  عمل  لكن  املكتسب  اجلسم 
العلف  بني  معنوي  تداخل  هناك  املستهلك،  العلف  زيادة 
بيتا-جلوكان  إضافة  عمل  حيث  بالكوكسيديا  والعدوى 
الغذائيـة،  التحويل  معامل  زيادة  إلى  والسالينومايسني 
انخفاض  إلى  انخفاض  بالكوكسيديا يف  العدوى  تسببت 

محتوى الذبيحة من الدهون واللحم الصايف.
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Main topics - Scientific research

Influence of chlorine, iodine, and citrate-based 
water sanitizers on the oral bioavailability of 
enrofloxacin in broiler chickens

C Ledesma C Rosario J Gracia-Mora G Tapia H 
Sumano L Gutiérrez

2018 The Journal of Applied Poultry Research, 27: 
71-80.

This experiment was conducted to determine if 
the 3 most commonly used water sanitizers in 
commercial broiler chicken production affected 
the stability of enrofloxacin (ENR), when each 
was administered concurrently with ENR to broiler 
chickens via the drinking water. To that effect, the 
in vitro antibacterial activity of the solution of each 
ENR-sanitizer product (ESP) was compared to that 
of ENR alone. Also, bioavailability (F) studies of 
ESP were carried out in chickens and compared to 
the corresponding values of ENR in drinking water 
without sanitizer. Water sanitizers tested were iodine 
(as iodine-polyvinylpyrrolidone), chlorine (as sodium 
hypochlorite), and a citrate-based sanitizer from 
grapefruit extract. They were mixed with ENR in 
sterile de-ionized water, and the resulting substances 
were regarded as ESP. Then, the referred studies 
of ESP were carried out. Results showed that ESP 
of ENR/sodium hypochlorite decreased both the 
antimicrobial activity, as well as maximum serum 
concentration (Cmax) and F of ENR in chickens. ESP of 
ENR/citrate-based sanitizer increased both the in vitro 
antimicrobial activity and Cmax and F values of ENR 
at the 2 highest concentrations tested. ESP of ENR/
iodine reduced both in vitro antimicrobial activity 
and Cmax values of ENR at the highest concentrations 
tested. This study demonstrated that interactions 
between water sanitizers and ENR must be considered 
when medicating chickens via the drinking water to 
meet pharmacokinetics/pharmacodynamics ratios. 
The use of a citrate-based sanitizer is recommended, 
as relative F was increased.

The impact of β-glucans on performance and 
response of broiler chickens during a coccidiosis 
challenge

C P Ott I I Omara M E Persia R A Dalloul

2018 Poultry Science, pey148, https://doi.
org/10.3382/ps/pey148

Coccidiosis is a costly parasitic disease to the poultry 
industry with multiple prevention methods being 
explored to control its impact. This study evaluated 
the feeding effects of β-glucans on performance and 
responses of chickens during a coccidiosis challenge. 
Cobb 500 male broilers (n = 1280) were assigned to 
1 of 8 treatment groups (8 replicate pens; 20 birds/
pen) in a 2 × 4 factorial arrangement, including non-
infected and Eimeria-infected birds fed for 28 d a 
control diet, control + BG (150 g/MT Algamune 50), 
control + BGZn (100 g/MT Algamune 50 Zn), and 
control + 0.01% Salinomycin (Sal). On d15, birds 
in the challenge groups received a mixed Eimeria 
inoculum. Birds and feed were weighed weekly on 
a per pen basis to evaluate body weight gain (BWG), 
feed intake (FI), and feed conversion ratios (FCR). 
Lesion scores were assessed 6 d post infection (d21) 
on 3 birds per pen. Performance data were subjected 
to ANOVA and differences were established using 
the LS-MEANS statement with significance reported 
at P ≤ 0.05. There were minor differences in lesion 
scores among the dietary treatments in the infected 
groups with reduced duodenal and cecal scores in the 
Sal group compared to the BGZn and BG groups, 
respectively. The coccidiosis challenge main effect 
resulted in a significant reduction in 0-28 d BW and 
FI. Dietary treatment resulted in non-significant effect 
on BWG, but Sal addition resulted in increased FI. 
A significant diet X challenge interaction resulted 
in higher FCR in the Eimeria-challenged birds 
supplemented with Sal and BGZn in comparison to 
the other challenged groups, likely due to reduced 
mortality in the challenged Sal and BGZn groups. 
Body composition analysis at d28 revealed that the 
Eimeria challenge reduced both fat and lean tissue 
contents, where the β-glucans and Sal birds had lower 
fat percent than control birds.
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6. Characteristics of Internal quality of eggs

Ghada Z. Eid.

In this article the author write a short review about 
Characteristics of internal egg quality.

Features include internal egg quality determination of 
the characteristics of the air chamber, egg white and 
egg yolk,

These characteristics can be judged in several direct 
and indirect methods:

· Direct methods include candling, Van Wagenen 
Chart and USDA Chart

· Indirect methods include egg white guide, egg yolk 
guide and Hao units and others.

7. Enzymes in Poultry nutrition

Eng. Ashraf  A. Khalil

Enzymes are added to feed for the highest productiv-
ity and profitability, As poultry industry is facing a 
major challenge which is the high prices of feed in-
gredients, so the technology of enzymes is emerged to 
digest some ingredients such as Arabinoxylan, pectin, 
Beta-Glucan and Phytic Acid.

The ideal commercial enzymes should include the 
following characteristics:

· Highly specific to the feed ingredient required to di-
gest.

· Do not have a negative effect on feed in terms of 
raising the temperature of feed.

· The final form is symmetric in terms of diameter of 
the granules for easy mixing and homogenization 
with fodder.

· Less expensive, more safe, and provide the highest 
return.

· Maximize the efficiency of conventional and non-
conventional feeds when used.

· Bio-stability and self-stabilization of enzyme and 
storage effect.

· Increase digestion of fiber and making nutrients 
more available for digestion.

8. Omphalitis in Broiler.
Dr Mohammad Salem    

There are different types of bacteria that cause ompha-
litis, such as, E. coli, Staphylococcus aureus, Strepto-
coccus and bacteria. Deaths usually begin within 24 
hours egg hatching and deaths occur at the age of 5 
to 7 days. The mortality rate is often 5-10%, which 
makes navel infection in modern broiler chicks a ma-
jor challenge, the most important advice to prevent 
this phenomenon

· Clean and sterilize all hatching eggs.

· Avoid hatching eggs to become wet.

· Cleaning and disinfect hatcheries and all its facili-
ties and equipment’s.

· Provide appropriate environment for day old chicks 
from the moment of hatching until it is placed on 
the farm.

· Stimulate the intake of feed as soon as the chicks 
reach the farm, to accelerate the absorption of yolk 
sac.

9. Recent trends and developments in poultry 
nutrition
Dr. Ez Eldin A. Babeker

Poultry industry practice new trends and develop-
ments in poultry nutrition

In the following terms:

· The need to control and calculate the major nutri-
ents and micronutrients

· Selection of birds strains with high conversion rate

· Commitment to birds welfare and quality of eggs 
and meat.

· Provide an environment that supports the health of 
birds and increases their ability to resist disease and 
epidemics

· Concern for the safety and quality of feed for health 
of poultry and human.

· Compliance with health regulations and require-
ments

· Organic food regulations and application of the 
HACCP system

Main topics - Issue No. 27
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1. Avian Nephritis … A simple vision
Dr. Mohamed Hasan Salem
Viral nephritis infection in chickens is very rapid and 
characterized by severe damage to the kidneys, which 
lead to the deposition of the salts of the urates on 
the internal visceral organs in the chicken body and 
delayed growth rates with deaths between infected 
chickens at varying rates between 1% to 10%
The disease caused by Astro virus, and the infection 
is caused by direct contact with infected chickens or 
indirect contact with blood, blood or excretions of in-
fected chickens as well
Differential diagnosis  important because there are 
many disease give the same disease picture such as 
such as kidney infections by nephritic form of infec-
tious bronchitis, many bacterial diseases, fungal tox-
ins and pharmacological toxins.
The prevention of the disease is based on following 
biosecurity measures before and during the breeding 
period.
2. Future of poultry industry without antibiotics. 
Prof. Dr. Salah S. Abdel Rhaman
Poultry projects, whether marketed its products do-
mestically and those that export their products to for-
eign markets, should prepare alternative scenarios for 
the ban of antibiotics in poultry industry in the near 
future to meet the standards expected from global reg-
ulators such as the World Animal Health Organization 
and the US and European Food and Drug Administra-
tion
In this article, the author briefly reviews the most im-
portant points related to the use of antibiotics in poul-
try and the preparations for the future to be abandoned 
by producers in order to keep the continuous develop-
ment in this area
3. Chromium as anti - stress in poultry
Eng, Ahmed Alskoot
The author, give a glance on one of the most impor-
tant trace element for poultry (Chromium).
Recently, chromium is used as feed additives in poul-
try industry, where it is found to have a number of 
benefits as follows:
· It efficiently combats all types of stress such as heat 

stress, overcrowding, fungal toxins, poultry trans-
port specially during hot season or very low tem-
perature.

· Enhance the immunity of birds against viral and 
bacterial diseases.

· Improves growth performance and carcass quality.

4. Failure of respiratory vaccines is due to poor 
application.
Dr. Hossan Bakrey

This article reviews the reasons why vaccines fail to 
protect against respiratory diseases in chickens.

The writer concluded that there are (3) main reasons 
for this problem:

· Failure to apply the vaccine, not the vaccine itself.

· The vaccination process for large numbers of birds 
is a challenge in itself even for skilled profession-
als, and may be affected by a combination of factors 
such as ventilation and lighting.

· Farmers should avoid mixing vaccines in their own 
way as this can lead to poor results and vaccines 
should be mixed on the recommendation of vaccine 
manufacturers.

5. Physiology of bird digestive system (Part.2)

Prof. Dr. Taek A. obied

In this article, the author continues his previous  ar-
ticles in about physiology of the digestive system of 
birds and its associated organs such as liver, pancreas, 
the previous article concerned with digestive system 
stuctre and function and in this article focus on diges-
tion process which include the followings:

· The mouth digestion

· Esophagus and crop digestion

· Proventriculus digestion

· Gizzard digestion

· Small intestine digestion

· Pancreas secretions Bile and Gastrointestinal Hor-
mones

Main topics - Issue No. 27
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-The development of the poultry industry globally in the next phase 
is closely linked to the information revolution and information 
technology, where the large data available in poultry projects is 
the great opportunity for poultry producers to develop production 
processes and increase profitability.

The abundance of daily data flows in poultry projects challenges 
the ability of producers and managers to understand and use them, 
especially with the growing gap between the increasing amount 
of data and the complexity and capabilities of existing poultry 
management systems to deal with and benefit from them correctly.

Now, new technologies are available to take advantage of these 
data in the discovery, prediction and management of poultry health 
outcomes, production efficiency, quality and safety of the product throughout the 
production chain. 

Among many innovations to take advantage of this data to improve production and 
quality performance in poultry projects, Many IT companies have developed modern 
methods to take advantage of this information in the management of poultry markets 
worldwide. Among the most important innovations are:

1. Predictive analytics on performance

This technique is based on the use of predictive analyzes and deep learning analysis 
to manage live poultry production. Interactive management information boards 
with different models across the production chain (chicks, mothers, hatcheries and 
slaughterhouses) present the current standard performance indicators and expected 
future performance. The final product is tracked across the value chain in fine detail.

2. Simplify regulatory compliance

Blockchain is used to regulate veterinary records to maintain transparency and traceability 
while providing analyzes to assess the effectiveness of treatments. AgConnect provides 
veterinary records management, integration with existing FDA data management 
systems and cloud storage for electronic veterinary records and guidance and signed and 
encrypted veterinary specimens.

3. Detect process change

This innovation allows faster and more accurate identification and response to potential 
changes in variables that affect food safety or production outcomes throughout the poultry 
supply chain. Innovation across the supply chain can be used for any measurable process 
that the company wishes to monitor, including food safety outcomes Or production in 
terms of quantity, quality, efficiency, cost or customer satisfaction.

We look forward to the poultry companies in our Arab world to keep pace with this 
information and technological revolution to benefit from this data to develop the industry 
and achieve food security for citizens and residents.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah
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