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إفتتاحية العدد
تشهد صناعة        
المملكة  فــي  ــدواجــن  ال
العربية السعودية تطوراً 
السنوات  فــي  ملحوظاً 
األخـــيـــرة، ويــرجــع ذلــك 
الكبير  ــمــام  االهــت ــى  إلـ
التي توليه حكومة خادم 
الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن 
االنتاجي  القطاع  بهذا 
ــق  ــن طــري ــوي عــ ــيـ ــحـ الـ

االستثمار   تشجع  التي  الجاذبة  البيئة  توفير 
بهذه  الخاصة  االنتاج  سلسلة  مراحل  كافة  في 

الصناعة الكبيرة والهامة.
صناعة  بتطوير  المتعلق  اإلطــار  هــذا  وفــي 
مشاريع  )إنــشــاء  الكمية  الناحية  من  الــدواجــن 
للمشاريع  االنتاجية  الطاقة  وزيـــادة  جــديــدة، 
المشاريع،  تــنــوع  ــادة  ــ )زي والنوعية  الــحــالــيــة(، 
البيئة  وزارة  أعلنت  الحديثة(،  التربية  وطــرق 
والمياه والزراعة عن قيامها بإصدار عدد )٩٠( 
ترخيصاً إنشائياً جديداً لمشاريع إنتاج الدواجن 
بتكلفة  الجاري ٢٠١٨،  العام  المملكة خالل  في 
نحو  بلغت  وتشغيلية  إنشائية  مالية  استثمارات 
إنشائيا  ترخيصاً   5٨ بـ  مقارنة  ريال،  مليار   ١٨
عدد  في   %٣5.56 بلغ  نمو  بمعدل   ٢٠١٧ في 
يهدف  والذي  المصدرة،.  اإلنشائية  التراخيص 
إلى زيادة اإلنتاج والوصول باالكتفاء الذاتي إلى 
 %٤٧ نحو  بلغ  حيث   ،٢٠٢٠ العام  بحلول   %6٠
خالل العام الماضي ٢٠١٧، إذ تستهدف الوزارة 
دخول  وتشجيع  المحلي،  الطلب  تغطية  ــادة  زي

مستثمرين جدد في هذا المجال.
»النافذة  نظام  من   %٩5 إنجاز  تم  أنــه  كما 
الــواحــدة« الــذي يهدف إلــى تسهيل اإلجــراءات 
التراخيص  ــدار  إصــ فــتــرة  تقليص  خـــالل  مــن 
وإنهاء العمل الورقي، وحل المشاكل والرد على 
بوابة  خــالل  مــن  العمل  وإنــجــاز  االستفسارات 
استكمال  مؤكدة  المستثمر،  إليها  يتقدم  واحدة 
للمستثمرين  وتدشينه   %١٠٠ بنسبة  المشروع 

والمواطنين خالل العام ٢٠١٩م.
الهائلة  االستثمارات  هذه  أن  القول  ويمكن 
الدواجن إلى حقبة جديدة  سوف تدفع صناعة 
من التطور والنمو من خالل زيادة اإلنتاج المحلي 
والمحافظة على جودته، إضافة إلى توفير فرص 
للكوادر  فرص  وكذلك  الوطنية  للكوادر  وظيفية 
لمشاريع  الــمــســانــدة  الــخــدمــات  فــي  النسائية 
االجتماعية  التنمية  في  والمساهمة  الدواجن، 
العمراني  النطاق  خــارج  الريفية  المناطق  في 
للمدن  ومن ثم تحول نظرة المجتمع إلى صناعة 

الدواجن إلى نظرة إيجابية.
رقم اإليداع: ١٤٣6/٢٩١٢ ردمد: 6٩٨٠-١65٨
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ــر الزراعــة »عالمــة التمــور الســعودية«، واســتمع  عقــب ذلــك دشــن وزي
لشــرح تفصيلــي مــن الرئيــس التنفيــذي للمركــز الوطنــي للنخيــل والتمــور 
الدكتــور محمــد النويــران، موضحــاً الدعــم الكبيــر مــن القيــادة الرشــيدة 
- أيدهــا اهلل - بصناعــة النخيــل والتمــور تحــت ظــل رؤيــة طموحــة 
وبرنامجــاً للتحــول الوطنــي، ويتجلــى ذلــك االهتمــام فــي صــدور األمــر 
التنميــة  برنامــج  بالموافقــة علــى اعتمــاد  القاضــي  الكريــم  الســامي 
الريفيــة الزراعيــة المســتدامة، وكان للنخيــل حصــه فــي هــذا الدعــم 
الســخي لتطويــر قطــاع النخيــل والتمــور، وهــو مــا يعــد امتــداداً لمــا 
توليــه القيــادة الرشــيدة مــن رعايــة واهتمــام بأبنائــه المزارعيــن فــي 
مناطــق المملكــة والدعــم الســخي لهــذا القطــاع فــي مختلــف أنشــطته 
ــي  ــة المملكــة ٢٠٣٠ وبرنامــج التحــول الوطن وبرامجــه، بمــا يحقــق رؤي

.  ٢٠٢٠

الســعودية مبنيــة علــى  التمــور  النويــران أن »عالمــة  الدكتــور  وأفــاد 
المواصفــات القياســية للتمــور لتحقيــق أحــد أهــم المرتكــزات واألهداف 
ــة  ــادرة وزارة البيئ االســتراتيجية للمركــز الوطنــي للنخيــل والتمــور، ومب
والميــاه والزراعــة للتجــارة اإللكترونيــة، مشــيراً إلــى أن الربــع األول مــن 
العامــة الحالــي ٢٠١٨، شــهد نمــواً فــي قيمــة صــادرات التمــور الســعودية 
بنســبة تصــل إلــى ١١.٧% مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي، 
وقــد قفــزت قيمــة صــادرات المملكــة مــن عــام ٢٠١5 إلــى عــام ٢٠١٧ 

بنســبة ٣٠%.
وأوضــح أن الهــدف مــن تدشــين عالمــة »التمــور الســعودية« هــو تعزيــز 
القيمــة الســوقية للتمــور الســعودية، وضمــان مســتوى عــاٍل وثابــت مــن 
ــة،  ــادة الفــرص التســويقية فــي األســواق المحليــة والعالمي الجــودة، وزي

افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، المعرض الزراعي السعودي ٣٧ بالتزامن مع انطالق أعمال 
المعرض التجاري الدولي الثاني لالستزراع المائي الذي يقام بمشاركة الجمعية السعودية لالستزراع المائي الشريك االستراتيجي للمعرض، والذي 
يعد أكبر معرض متخصص في االستزراع المائي في نسخته الثانية، وهي المرة األولى التي يتم افتتاح معرض متخصص في االستزراع المائي بهذا 

الحجم في مدينة الرياض، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وتجول الوزير الفضلي في أرجاء المعرض الذي يشارك فيه ٣٣ دولة حول العالم، حيث يعتبر ملتقى للتعارف وتطوير العالقات التجارية، ويقدم فرص 

وفيرة لكافة قطاعات الغذاء واألعمال والقطاعات الحكومية.

الفضلي يفتتح
»المعرض السعودي الزراعي 37«

ويوقع عددًا من االتفاقيات
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ــور، إذ  ــدة فــي صناعــات التم ــدول الرائ ــة مــن ال ــى أن المملك مشــيراً إل
تمتلــك نحــو ٢٨.5 مليــون نخلــة فــي ١٢٣ ألــف حيــازة زراعيــة بينمــا يبلــغ 

إجمالــي إنتــاج التمــور فــي المملكــة ١.٣ مليــون طــن.
وأعلــن المركــز الوطنــي للنخيــل والتمــور لوصولــه ألكثــر مــن ٤٠٠٠ آالف 
ــاً،  ــع عالمــي مجان ــذ بي ــر مــن ١٤٠٠ منف ــاً، وأكث ــي مجان ــع محل ــذ بي منف
ويتطلــع المركــز لتصبــح المملكــة هــي المصــدر األول للتمــور عالميــاً مــن 
ــة  ــج، ومعرف ــة تضمــن جــودة وســالمة المنت ــة موثوق خــالل وجــود عالم
درجتــه وتصنيفــه، ويهيــئ البيئــة المناســبة لتســويق تمــور المملكــة محليــاً 

وعالميــاً وتســهيل عمليــة التســويق اإللكترونــي.
كمــا دشــن الفضلــي توســعة مشــروع ســمك إلــى أكثــر مــن ١٠٠ معــرض 
ــاض وجــدة  ــة الري ــة، تشــمل كل مــن مدين فــي عــدد مــن مناطــق المملك
والدمــام والجبيــل واألحســاء، مــن خــالل متاجــر شــركاء »ســمك« الذيــن 
يمثلــون أكبــر شــركات البيــع بالتجزئــة فــي الشــرق األوســط، باإلضافــة 

إلــى عــدد مــن المطاعــم.
ــن  ــي عــن المشــروع مــن أمي ــي لشــرح تفصيل ــدس الفضل واســتمع المهن
عــام الجمعيــة الســعودية لالســتزراع الســمكي محمــد عذيبــي، حيــث يعــد 
مشــروع ســمك SAMAQ، البرنامــج الوطنــي إلصــدار الشــهادات لمنتجات 
ــي أطلقتهــا  ــادرات الطموحــة الت ــة، أحــد المب ــي الوطني االســتزراع المائ
وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ممثلــة بالبرنامــج الوطنــي لتطويــر الثــروة 
الســمكية، بمشــاركة الجمعيــة الســعودية لالســتزراع المائــي، بهــدف رفــع 
معاييــر الجــودة الخاصــة بالمنتجــات الســمكية المســتزرعة، لتقديــم 

منتجــات طازجــة وآمنــة وصحيــة.
وأشــار عذيبــي إلــى أن قطــاع االســتزراع المائــي، يعــد أحــد القطاعــات 
الزراعيــة الهامــة التــي ســيكون لهــا دوراً بــارزاً فــي المســاهمة فــي تحقيق 

األمــن الغذائــي للمملكــة، والوصــول إلــى االكتفــاء الذاتــي مــن المنتجــات 
الســمكية تحقيقــاً لرؤيــة المملكــة ٢٠٣٠، التــي دعــت إلــى تركيــز الجهــود 
فــي دعــم هــذا القطــاع، والنهــوض بــه للمســاهمة فــي االقتصــاد والتنميــة 

الوطنية.
كمــا ســلم وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة، تصاريــح المســتثمرين فــي 

مشــاريع االســتزراع المائــي.
مــع  للتمويــن  الســعودية  الخطــوط  مــع  تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع  وشــهد 
المركــز الوطنــي للتمــور، وتــم توقيــع اتفاقيــة شــراكة النضمــام الخطــوط 
الســعودية للتمويــن إلــى برنامــج عمــالء »ســمك« لتقديــم منتجــات ســمك 
المتنوعــة مــن األســماك والروبيــان والكافيــار، كوجبــات لعمالئهــا الذيــن 
تجــاوز عددهــم ٣٢ مليــون راكــب فــي العــام الماضــي، فــي خطــوة تعــزز 
دور ومكانــة المنتجــات الســمكية الوطنيــة المســتزرعة، ومســتوى الجــودة 
والســالمة الغذائيــة التــي تحظــى بهــا، كمــا تــم توقيــع اتفاقيــة بيــن »تبــوك 
الزراعيــة« والهيئــة العامــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعــي، وتوقيــع اتفاقيــة 

بيــن المركــز الوطنــي للنخيــل والتمــور، مــع شــركة »نمــاء المدينــة«.
وســلمت جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، دراســة نفذتهــا مؤخــرا، 
وتــم تســليم ١٠ شــركات عالمــة التمــور الســعودية، كمــا ســيتم تســليم 
شــهادات االنتســاب للعالمــة لعــدد ١5 شــركة أخــرى، وتكريــم شــركاء 

مشــروع ســمك.
الرحمــن  عبــد  المهنــدس  والزراعــة  والميــاه  البيئــة  وزيــر  وقــع  كمــا 
الفضلــي عقــد مبــادرة تطويــر الممارســات الزراعيــة، لتحســين إنتاجيــة 
الخضــروات والفاكهــة والتمــور والمحاصيــل الحقليــة مــع جامعــة الملــك 
فيصــل، لمــدة أربــع ســنوات بقيمــة إجماليــة بلغــت )٩٨.٩٠٠.٠٠٠.٠٠( 

ريــال.
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مصنع مرام 
لمكعبات 

ومركزات األعالف
المعرض الزراعي

بالرياض  ٢٠١٨
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جناح
شركة مزارع الوادي للدواجن

بالمعرض الزراعي بالرياض
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الحلولالمشاكل
على  الخاملة  الفيروسية  اللقاحات  معظم  تحتوي 
المستحلب في  تم تجميد  زيتية. وفي حال  مستحلبات 

ثالجات، يتكسر ويصبح غير صالح لالستعمال. 

يجب أال تالمس زجاجة اللقاح القسم األبرد من الثالجة 
)أي الخلف(.

مباشرة.  التلقيح  قبل  الثالجة  من  اللقاح  إخراج  يتم 
فالمستحلب البارد يكون سميكاً مما يُصّعب مروره عبر 

الِمحقن واإلبرة.

أخرج كمية اللقاح المناسبة من الثالجة مساًء قبل يوم 
حتى  المعتدلة  الحرارة  درجة  على  واحفظها  التلقيح 

يحين وقت استعمالها.
إذا لم يتم تعيير المحاقن بشكل دقيق فهي تُخرج كمية 

من اللقاح أكثر أو أقل من المطلوب.
التلقيح. إستعمل اإلبر  العيار قبل بدء  من  تحّقق دائماً 
مدرَّجة  اسطوانة  أو  فقط  واحد  الستعمال  الصالحة 

للتأكد من كمية اللقاح الُمزّود بها.
الطيور  في  الستعماله  جداً  طوياًل  اإلبر  بعض  يكون 
يعمل  الذي  الِمحقن  استخدام  عند  وأيضاً  الصغيرة. 
اإلبر  تكون  قوارير،  بثالث  والمزود  المضغوط  بالهواء 

التي يبلغ طولها  إنش قصيرة جداً.

الطير  لنوع  وفقاً  المناسب  الحجم  ذات  اإلبر  إستعمل 
)مثاًل  إنش للطيور الصغيرة( وللِمحقن الذي تستعمله 
بالهواء  يعمل  الذي  للِمحقن  إنش  بطول   إبرة  )مثاًل 

المضغوط والمزود بثالث قوارير(. 

األخطاء الشائعة في تقنية حقن 

اللقاحات في مزارع تربية الدواجن

نستعرض في هذا المقال بعض األخطاء الشائعة التي تم مالحظتها أثناء مراقبة عملية حقن اللقاحات في الدواجن 
في مزارع التربية، اعتقاداً منا بأنه يمكن تعلّم الكثير من أخطاء اآلخرين!

وقد ُطلب مراقبة عمليات الحقن بشكل عام لمعالجة المسائل التالية:
- النتائج السيرولوجية الضعيفة

- المشاكل اإلنتاجية مجهولة األسباب أثناء مرحلة وضع البيض 
- عمليات المراقبة الروتينية لتحديد مكامن الضعف بغية تحسينها

يُظهر الجدول التالي المشاكل الشائعة التي تم مالحظتها وتوصياتنا لمعالجتها

د. حسام بكري
Husam.bakri@vaxxinova.com    |    +962 79 5553703
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عند عملية جمع الطيور، يتم احتجاز عدد كبير منها في 
أسوأ  في  -أو  اإلجهاد  لها  يسبب  مما  أقفاص صغيرة 

. Picture number2 الحاالت اختناقها

إحتجز أكبر عدد ممكن من الطيور شرط أال يؤثر ذلك 
على سالمتها. 

في  وضعها  عند  أو  أقفاص  في  الطيور  تلقيح  عند 
إصابتها  إلى  القاسية  المعاملة  تؤدي  للنقل،  أقفاص 

بجروح خطيرة في األجنحة أو األرجل. 

يجب تدريب فرق إمساك الطيور لتكون على علم بخطورة 
المعاملة القاسية ونتائجها السلبية على الطيور.

حركة  من  يحّد  الحظائر  في  اإلضاءة  قوة  خفض  إن 
القائمين  لدى  الرؤية  وضوح  من  أيضاً  ولكن  الطيور 
بعملية التلقيح. قد يؤدي ذلك إلى الحقن الذاتي بطريقة 
في  ربما  دقيقة،  غير  بصورة  الطيور  حقن  أو  عرضية 

المفاصل أو البطن.

القوية في  اللبمات  أو  المحمولة  المصابيح  قد تساعد 
مكان العمل على تحسين الرؤية والحد من الحوادث.

Picture number 1

Picture number 2
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Picture number 3

Picture number 5

Picture number 4

Picture number 6

إلى  لتقديمه  جناحه  من  الطير  مسك  يسبب  أن  يمكن 
ح للرفس من قبل  ح إجهاداً كبيراً له. فيتعرض الُملقِّ الُملقِّ
الطير ويصاب بجروح، كما قد يتضرر أنبوب الِمحقن. 
وهكذا فقد تتعرض أرجل الطير للضرر وتسبب اإلبرة 
حة في ما  الملوثة خراجاً في مكان الحقن للطيور الُملقَّ

بعد. 

إلجأ إلى تقنية أخرى لإلمساك بالطيور وتقديمها إلى 
ح؛ أو امسك طائراً واحداً من جناحيه بيد واستعمل  الُملقِّ

اليد األخرى لإلمساك برجليه. 

بعد  الرمي  أو  األرض  على  لإلسقاط  الطيور  تتعرض 
تلقيحها، وقد تحّط على أشياء صلبة مما  االنتهاء من 

يصيبها بجروح.

الفرشة   من  كومة  ضع  أو  منخفضة  فواصل  إستعمل 
قرب الفاصل حتى تحّط عليها الطيور.
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Picture number 7Picture number 8

إن الضغط على اإلبرة بشدة عند غرزها  يمكن أن يسبب 
األلم للطير، كما قد يُحدث إصابات في العظام أو تضرر 

األعضاء الحيوية مثل الكبد أو الحوصلة.

عند  باعتدال  فاضغط  جداً.  رقيقاً  الدجاج  جلد  يكون 
قيامك بإدخال اإلبرة. 

مرتين(،  الحقن  عند  )وخاصة  الرجل  في  الحقن  عند 
الدموية  األوعية  أو  األوتار،  أو  العظام،  إصابة  يسهل 

Picture 5 .للفخذ، فيسبب ذلك األلم أو العرج للطيور

حيث  الفخذ  من  العلوي  الثالث  الجزء  في  بالحقن  قم 
باتجاه  اإلبرة  ووّجه  سماكة،  األكثر  العضالت  توجد 

مفصل الركبة.
نهاية  حول  الصدر  عضالت  في  اإلبرة  غرز  تم  إذا 
قد  فهي  الخاصرة،  منطقة  في  أو   keel القص  عظمة 
تبلغ األعضاء الحيوية وتتسبب بإصابات مميتة للطيور. 

Pictuer8

إستخدم طرف عظمة القص keel bone لتوجيه اإلبرة 
وقم بغرزها على مسافة ١ إنش واحد بجانب العظمة. 
يكفي  بما  سميكة  تكون  المنطقة  هذه  في  فالعضالت 

لغرز اإلبرة بأمان.
قد يحصل تورم في الرأس والتواء في الرقبة إذا تم حقن 
اللقاح الخامل قريباً جداً من الجمجمة، أو في عضالت 

Pictuer6 .الرقبة

يكون  حيث  الرقبة  من  السفلي  الجزء  في  بالتلقيح  قم 
الجلد رخواً ويمكن شده بسهولة. وتجّنب االقتراب من 

العضالت والعظم في هذه المنطقة. 
قد تهرب الطيور من األقفاص وال تخضع كلها للتلقيح. 
كما  آخر  إلى  طير  من  الخاملة  اللقاحات  تنتشر  ال 
في  يُعطى  الذي  اللقاح  ويستعمل  الحية.  اللقاحات 
المناعة خالل مرحلة وضع  لتحفيز  التربية  فترة  نهاية 
البيض. وبالتالي فمن الضروري تلقيح كل طير على حدة 

Picture number 7.وبالشكل المناسب

واستعمل  االحتجاز  أقفاص  في  الطيور  ازدحام  تجنب 
فواصل تكون على قدر كاٍف من العلو. إمسك بأي طير 

يهرب وقم بتلقيحه. 

باللقاحات  العرضي  الذاتي  الحقن  يُلِحق  أن  يمكن 
الخاملة المحتوية على مستحلب زيتي إصابات خطيرة 
بالقائم بعملية التلقيح ويحتمل أن يؤدي ذلك إلى فقدانه 
لإلصبع الُمصاب إذا لم يحصل على المساعدة الطبية 

Pictuer number 3 .الفورية

تأكد من أن طرق الحماية، والتعامل مع أدوات التلقيح 
وطرق إعطاء اللقاحات تحّد من خطر الحوادث )أغطية 
 Pictuer number ).لإلبر، قفازات خاصة للوقاية، إلخ

 4
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DESIGNED TO IMPROVE RESISTANCE  
OF SKIN AND MUCOSA

Improves feathering, skin condition and foot pad health 

Supports efficacy of medication and vaccination

Supports immunity

POULTRY

LIQUISHINE

Feed Safety for Food Safety®LIQUID APPLICATION
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Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH
Küstermeyerstr. 16 · 49393 Lohne · Germany
Phone: +49 4442-92890 · www.biochem.net

Mode of action
LiquiShine has been developed to promote resistance and 
integrity of skin and mucosal membranes. Wet litter, skin 
lesions and a weakened immune system can lead to foot 
pad dermatitis, affecting animal welfare and consequently 
meat quality. A supplementation of trace minerals, biotin 
and betaine can help to meet the increased needs of 
affected flocks or those that go through the molting 
process. 

In the formulation of LiquiShine, a special focus is given 
to zinc, a trace element that is known to be essential for 
the function of skin and mucosa, various enzymes as well 
as the immune system. 

Both biotin and methionine are needed for keratin 
synthesis, a structural protein that is a key material of 
epithelial cells as well as feathers. A deficiency is linked 
to poor feathering and skin disorders.

The contained betaine supports the intestinal function. 
It helps to reduce fecal water losses while the resorption 
of nutrients is improved.

LiquiShine supports your flock:

During and after vaccination
In times of higher risk for foot pad dermatitis
During molt

LiquiShine supports the function and integrity of skin, 
feathers and immunity. Its combination of chosen 
ingredients helps to increase the performance of your 
animals.

YOUR SOLUTION FOR HEALTHIER SKIN 
AND BRILLIANT FEATHERS

LIQUISHINE
POULTRY

Organically bound 
zinc

Organically bound 
manganese

Organically bound 
copper Betaine anhydrous

Biotin Methionine

Additives

Recommended dosage
1 liter per 1000 liter drinking water

Package size
1 liter bottle and 5 liter canister

BLUE CAPS

5 
liter

1 
liter
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العمليات األربع التي هي عصب 
اإلنتاج للعلف اجليد وهي:

للخامات  والتنسيب  الوزن  عملية   -١
 Raw materials weight and

  placement process

ــجــرش  ال أو  ــطــحــن  ال عــمــلــيــة    -٢
 Crushing or grinding

  process

 Mixing الــخــلــط       ٣-  عملية 
         process

 Pressing ٤-  عملية الكبس والتبريد
 and cooling process

والــتــنــســيــب  الــــــــوزن  عــمــلــيــة  أوال: 

 Raw materials weight للخامات 
and placement Process

تصميم  ــالف  ــ أعـ مــصــنــع  ــكــل  ل
نظام  برمجة  يتم  وانتاجية  ــدرة  وقـ
هذا  أســـاس  وعــلــى  عليها  التشغيل 
بالساعة  اإلنتاجية  والقدرة  التصميم 
قـــدرات  لجميع  تصميم  وضـــع  يــتــم 
اإلنــتــاج، مثال مصنع  أجــزاء خطوط 
طن   ٢5 إنتاجية  بقدرة  اعالف  ينتج 
تصميم  يتم  ان  يجب  هنا  بالساعة 
أجزاءه الميكانيكية والنواقل وقدرات 
األولية  التخزين  وسعات  المحركات 
هذه  أســاس  على  والنهائية  والبينية 
نواقل  يتم عمل  ان  القدرة فال يصح 
مثال تنقل ٢٠ طن بالساعة والمصنع 

بالساعة  طن   ٢5 ينتج  األســاس  في 
فيجب ان يكون هناك توازن يميل الى 
الفائض التصميمي في المعدات بدال 

من النقص التصميمي.
في  خــطــوة  أول  تعتمد  هنا  مــن 
العالية  ــجــودة  ال ذو  العلف  تصنيع 
التنسيب ومشتمالته من  على ميزان 
الميزان  الــى  السيلوهات  من  نواقل 
عالية  كمبيوتر  وبرامج  وزنية  وخاليا 
جيدا  فاهم  مصنع  ومــديــر  الــكــفــاءة 
فالنواقل  وتنسيبها،  الخامات  توزيع 
أًيا كان نوعها يجب أن تكون دقيقة، 
تــوزيــع  عــلــى  المصنع  مــديــر  ــدرة  ــ وق
الخامات وترتيب تنسيبها عامل هام 
يكون  وأن  وكفاءته،  العمل  جودة  في 

مراحل جودة
تصنيع األعالف 

مرورا  االعالف  مصنع  خارج  من  باالحتياطات  تبدأ  هامة  وعملية  علمية  مجموعة خطوات  نتاج  هي  العلف  جودة 
بالتجهيز داخل المصنع وحتى يأخذ مدير المصنع قرار التصنيع مرورا بجميع العمليات داخل خطوط اإلنتاج وكفاءة 
خطوط اإلنتاج،منتهية بتخزين أو إعادة الشحن للمنتج سائب او مكيس، جميعها عمليات وخطوات في منتهى األهمية 
وال يمكن التغافل عن احداها او التهاون فيها، ولكن يوجد بين كل هذه الخطوات التصنيعية أربعة مراحل هي األخطر 
في عملية تصنيع العلف وانتاجه بالشكل والجودة المطلوبة لتحقيق اقصى عائد واقل تكلفة وتعظيم أرباح المشروع 
وتقليل المخاطرة بأكبر عنصر مشارك في عملية انتاج الدجاجة وهو العلف، وسوف نتناول تحليل هذه العمليات 
بشيء من التفصيل حتى يتمكن المتماسين مع مصانع االعالف وتغذية الحيوانات والدواجن والعاملين فيها باالستفادة 

من هذا المقال.

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

 Dr_ashrafkhalil65@yahoo.com - ٠٠96655964٨١7٠٠ - ٠966567٨٠6مصنع االعاف - ٠٠٠
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بسيط  سهل  مرن  الكمبيوتر  برنامج 
تعلوا  السيلوهات  كانت  وكلما  دقيق، 
ميزان التنسيب كان أفضل في الدقة 
السيلوهات  من  النواقل  كانت  وكلما 
الى الميزان قصيرة ومستقيمة كانت 
إذا  أما  أعلى،  والكفاءة  افضل  الدقة 
كان ميزان التنسيب أعلى السيلوهات 
اليها  الخامات  نقل  وتم  بجوارها  او 
اقــل  ــدقــة  ال كــانــت  مرحلية  بــنــواقــل 

والجودة أقل أيضا.
لذا فعملية وزن وتنسيب الخامات 
أو  نقصها  يفضل  ال  هــامــة  عملية 
بالكمبيوتر  المسجل  عــن  زيــادتــهــا 
نقصان  أو  الخامات  أحد  زيــادة  الن 
التركيبة  األخرى يسبب اختالف في 
من حيث الشكل والجودة وهذا يؤثر 
الدجاج  قطعان  كفاءة  على  مباشرة 
من  الغرض  كــان  أيما  الحيوانات  أو 

تربيتها.
اجلــرش  أو  الطحن  عملية  ثــانــيــا: 

Crushing or grinding process

عنها  ــول  ــســئ م الــعــمــلــيــة  هــــذه 
 Hammer mill المطرقية  المطحنة 
وسميت بذلك ألنها تعتمد على عدد 
تقوم  التي  المعدنية  الشواكيش  من 
بجرش الحبوب، وخالل هذه العملية 
بعد  الخام  الــمــواد  استقبال  يمكننا 
وبدء  السابقة،  المرحلة  في  تنسيبها 
يتحكم  العملية  وهذه  الجرش  عملية 
النظرة  تــكــون  عــديــدة  عــوامــل  فيها 
العلمية فيها لنوع الطائر أو الحيوان 
ــإذا  الــعــلــف ف ــه هـــذا  ل الـــذي نصنع 
الضبط  عمليات  تكون  لحيوان  كــان 
كانت  اذا  امــا  معقدة،  وغير  بسيطة 
عملية الجرش للدواجن يكون السؤال 
لها؟  بالتصنيع  تقوم  دواجــن  أي  هنا 
أي  وفــي  بياض  دجــاج  مثال هل هي 
الى  يحتاج  ذلك  الن  إنتاجية  مرحلة 
جرش معين سواء للحبوب او الحجر 
التربية  اعمار  من  يختلف  الجيري، 
عن اعمار اإلنتاج ومن اول اإلنتاج الى 
مراحل تعظيم اإلنتاج، وأيضا يختلف 

الــجــرش حــال تغذية دجـــاج اآلمــات 
في مراحل مختلفة من عمر الدجاج 
في  والتركيز  االحتياجات  الختالف 
تــنــاول الــوجــبــات الن دجـــاج اآلمــات 
ــات  أوق ــي  وف مــحــددة  تغذية  يتغذى 
ففيه  التسمين  دجـــاج  أمــا  مــحــددة، 
اختالفات وعوامل كثيرة تزيد الضغط 
على فريق التصنيع بحيث أن اختالف 
أنواع العلف في وقت قصير وهو ُعمر 
في  اختالف  يتطلب  التسمين،  دجاج 
احجام العلف حيث ان اعالف دجاج 
التسمين جميعها مفتتة ومكعبة، لذا 
فكر  والطحن  الجرش  عملية  تتطلب 
اكثر تقدما من حيث مقاس الحبيبات 
في  يساعد  وهــذا  الخامات  لجميع 
المطحنة  غرابيل  ثقوب  فيه  التحكم 
المحرك وسرعته  لفات  وأيضا عدد 
وأيضا كفاءة الشواكيش، ففي اعالف 
تتطلب  البيض  وامات  البياض  دجاج 
تـــدرج فــي حبيبات  يــكــون هــنــاك  ان 
العلف وعدم وجود اختالفات واسعة 

شكل ١: ميزان التنسيب والسيلوهات والنواقل العلوية والسفلية

شكل ٢: تصميم المطاحن المطرقية في 
المصانع الحديثة
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انتقاء  يتم  ال  حتى  الحبيبات  بين 
في  اما  الدجاج،  بواسطة  المكونات 
الى  نحتاج  التسمين  دجــاج  اعــالف 
طحن اشبه بالناعم حتى يكون سهل 
مكبس  على  الضغط  وعــدم  الكبس 
بشكل  المكبس  من  وخروجه  العلف 
بنسبة  للمزارع  ويصل  ومقبول  جيد 
ناعم ال تتعدي 5%، لذا نحتاج طحن 

متناسق في مقاس الحبيبات.
الــقــديــمــة كانت  الــمــصــانــع  فــي 
المطاحن افقية مثل مطاحن الدقيق 
المتسارع  والبحث  العلم  تقدم  ومــع 
في عالم تغذية الحيوانات والدواجن 
أصبحت التغذية وفروعها تتحكم في 
تصميم المصانع ومشتمالتها، اما في 
المصانع الحديثة أصبحت المطاحن 
يمكن التحكم في مخرجاتها بواسطة 
التحكم،  غرف  من  الكمبيوتر  برامج 
وحديثا اصبح تصميم المصنع يحتوي 
مطحنة  مــن  بـــدال  مطحنة   ٢ عـــدد 
المطحنتين  تــقــوم  ان  على  واحـــدة، 
ما  ولــكــن  ــواحــدة  ال المطحنة  بعمل 
الجديد هو كون  التصميم  يميز هذا 
األمان  عوامل  من  عامل  المطحنتين 
لتشغيل المصنع حال حدوث اعطال 
المصنع  يمكن  المطاحن  احــد  فــي 
يعمل بنصف طاقته، اما في مصانع 
يتوقف  ســـوف  الـــواحـــدة  المطحنة 

المصنع تماما.
الحديثة  المصانع  مــزايــا  ومــن 
مخرجات  على  تعتمد  أصبحت  انها 
على  بالحفاظ  وذلك  للمنتج  الجودة 
المدخالت من خالل تزويد المصانع 
قبل  يوضع  تصفية  بغربال  الحديثة 
وظيفته  ــمــجــارش  ال او  الــمــطــاحــن 
الخلطة  مــن  الناعم  الــجــزء  تصفية 
في  الخلطة  الــى  مباشرة  واضافته 

المطاحن  على  المرور  دون  الخالط 
ــك يــزيــد مــن نسبة  والــفــالتــر الن ذل
الهادر في الكمية والهادر في الجودة 
تكون  قد  الناعمة  المواد  معظم  الن 
جزء  أي  فقدان  وحــال  مركزه  مــواد 

منها يقلل من جودة المنتج.
Mixing process ثالثا: عملية اخللط

انتهاء  مع  تبدأ  التي  العملية  هي 
عملية الجرش والطحن وهي من اهم 
الخطوات في عمل مصانع االعالف 
على  كبيرة  بنسبة  تعتمد  الجودة  ألن 
وسالمة  انتقاء  حال  الخلط   عملية 
أو  وجــرشــهــا  وتنسيبها  ــخــامــات  ال
طحنها، وهذه العملية عبارة عن مزج 
المكونات بشكل متناسق بدرجة كبيرة 
تكاد تكون موحدة في جميع البلعات 
الحيوان  او  الدجاجة  تتناولها  التي 
من  الحقيقية  النسب  على  مشتملة 
المصممة  الكيميائية  العلف  مكونات 
في تركيبة العلف، الن حال اختالف 
يعود  الخلط  لسوء  الــراجــع  النسب 
على القطعان بالتدهور وعدم تناسق 
المنتج رغم ثبات الُعمر والمعامالت.

أصبح الخالط بمصنع االعالف 
بجودة عالية،  تجهيز علف  هو مكان 
المواد  فيه  يتقابل  الذي  المكان  فهو 
مثل  والمجروشة  المطحونة  الخشنة 
الحبوب واالكساب مع المواد الناعمة 
اإلضــافــات  مصطلح  عليها  ويطلق 
العلفية سواء كانت تغذوية أو عالجية 
السوائل  ضخ  يتم  أيضا  مكملة،  او 
ــدهــون بــأنــواعــهــا على  بــأنــواعــهــا وال

المكونات أثناء زمن الخلط.
طبيعة  فــي  الــخــالطــات  تختلف 
عــمــلــهــا بــيــن الــخــالطــات الــرأســيــة 
Vertical mixer والخالطات األفقية 

وتستخدم   ،Horizontal mixer
الرأسية غالبا في اإلنتاج المحلي أي 
منخفض السعة التي ال تتعدى من١٠٠: 
اكثر من  ٢5٠ كجم  وفي حال كمية 
وجــودة  دقيق  غير  العمل  يكون  ذلــك 
الخلط غير جيدة واإلنتاجية ستكون 
الى  المصنعون  اتجه  ولذلك  ضعيفة 
االفقية،  الــخــالطــات  على  التركيز 
حسب  االفقية  الخالطات  وتختلف 
فمثال  ــور،  ــطــي ال او  ــوان  ــحــي ال نـــوع 
ذات  االفــقــيــة  الــخــالطــات  تستخدم 
وهي    Paddle Mixer الــبــداالت  
متداخلة  واذرع  كــفــوف  عــن  عــبــارة 
وهــذا  الخلط   بعملية  تــقــوم  بحيث 
الحيوانات  اعــالف  مــع  جيدا  يكون 
التي تحتوي بعض مخلفات المزرعة 
المطحونة ذات االلياف العالية  ومنها 
 Single Shaft Paddle الــفــردي 
 Double الــمــزدوج   ومنها    Mixer
أيــضــا   ،Shaft Paddle Mixer
الحلزونية  االفقية  الخالطات  هناك 
 Horizontal والمتعددة   البسيطة 

.Mixer Ribbons

الــخــالط فــي مــصــنــع االعـــالف 
األحيان  معظم  في  خالله  من  يمكن 
ــدرة الــمــصــنــع اإلنــتــاجــيــة  ــ مــعــرفــة ق
الــخــالط  كـــان  إذا  فمثال  بــالــســاعــة 
يكون  طــن  واحـــد  الحجمية  سعته 
التصميمية ١٠ طن  المصنع  إنتاجية 
طن   ٤ سعته  كــانــت  وإذا  بالساعة، 
أصبحت إنتاجية المصنع التصميمية 
هناك  كان  إذا  اال  بالساعة،  ٤٠ طن 
اتفاق بتغيير سعة الخالط لسعة أكبر 
دون باقي أجزاء المصنع وهذا وارد 

أحيانا.
يكون  أن  ممكن  الــخــالط  أيضا 
بيت انتشار االمراض في جميع أنواع 
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االعــالف وهــذا يكون واضــح وظاهر 
ــخــدام الــخــالط  ــال اســت ومــتــوقــع حـ
ودواجــن  حيوانات  أعــالف  انتاج  في 
تختلف  الحيوانات  أعالف  فمكونات 
عن مكونات أعالف الدواجن، وبعض 
ضارة  تكون  قد  العلفية  اإلضــافــات 
ــم أن  ــوع أخـــر، واألهـ ــوع على ن مــن ن
الناعمة  المواد  الخالط مكان لخلط 
على  يعمل  وهذا  والدهون  والسوائل 
وقاع  بحوائط  طبقات الصقة  تكوين 
وخاصة  المتحركة  وأجزائه  الخالط 
السائل  الــمــوالس  يستخدم  كــان  اذا 
ينشأ  وهــذا  الحيوانات  خلطات  في 
بيئة جيدة لتكاثر الفطريات والبكتريا 

والسموم الفطرية.
الــخــالط يخلط  ــان   أيــضــا ان ك
اليها  ويضاف  دواجــن  اعــالف  فقط 
بالتأكيد زيوت وهذا أيضا يسبب مع 
تعمل  النظافة  قلة  أو  وعــدم  الوقت 
لنمو  بيئة  تكون  طبقات  تراكم  على 
البكتيريا والفطريات وانتشار السموم 

الفطرية.
وعلى مدير المصنع ان يكون على 
علم بكيفية قياس جودة الخلط وهذا 
من  دوريـــة  بصفة  تتأكد  أن  يتطلب 
خطوات  يتطلب  وذلك  الخلط  جودة 
هامة يجب إتباعها     لالطمئنان على 
العلف من خالل عدة خطوات  خلط 

هي:
في  معين  عنصر  نسبة  تحديد   -
قياس  المقصود  العلف  تركيبة 

جودة الخالط به.
إنزال الخلطة الى الخالط وإتمام   -
الخالط  إيقاف  ثم  الخلط  زمــن 

تماما.
أبعاد  على  عينات  ثمانية  اجمع   -

أفقية وعمودية متساوية وأعطي 
ــم مــعــروف لديك  كــل مــنــهــم رقـ

مدلوله.
أرسل العينات الى المختبر طالبا   -
تقدير نسبة العنصر المحدد في 

العينات.
االخــتــالف  معامل  بحساب  قــم   -
بــيــن نــتــائــج الــعــيــنــات والــشــاردة 

استبعدها.
إذا كان معامل االختالف أكبر من   -
١٨% فهذا الخالط وهذا الخلط 

غير مقبول.
 %١٠ االخــتــالف  معامل  كــان  إذا   -
فهذا الخالط وهذا الخلط جيد. 
 %5 ــالف  االخــت معامل  كــان  إذا   -
فهذا الخالط وهذا الخلط جيد 

جدا. 
الخالط  كفاءة  تقدير  حالة  وفي 
الحكم  يمكنك  الخلط  وزمن  وعملية 
على إنتاج أعالف جيدة وهذا يحتاج 
حيث  من  الخالط  جودة  اكتمال  إلى 
اكتمال  مــع  وثنائي،  أفقي  يكون  أن 
ميل  زوايـــا  وضــبــط  ــخــالط،  ال أزرع 
السحب من  يكون  أن  ويفضل  األذرع 
الــذاتــي  السقوط  بطريقة  الــخــالط 
لكامل طول الخالط، مع ضبط زمن 

الخلط حسب نوع العلف ومكوناته.
ــا: عــمــلــيــة الــكــبــس والــتــبــريــد  ــعــ رابــ

 Pressing and cooling process

والتحبيب  الكبس  عملية  تــبــدأ 
الخلط  عملية  انتهاء  بعد  لألعالف 
الى  الــخــالط  مــن  الخامات  وخـــروج 
 Pellet المكبس  أعلى  السيلوهات 
العلف  مكبس  تشغيل  بــعــد   ،mill
الــى  المخلوطة  ــواد  ــم ال ــزال  ــ ان يــتــم 

في  البخار  مع  المخلوط  طبخ  مكان 
Conditioner وهو عبارة عن خالط 
صغير مجهز بأن يتم ترطيب المخلوط 
فيه بالبخار على درجة حرارة  ١٠٠ 
درجة مئوية وهنا يمكن التخلص من 
واالي  السالمونيال  من  كبيرة  نسبة 
كوالي، من هذا العجان أنواع مختلفة 
منها الفردي، أي قطعة واحدة، ومنها 
والــزوجــي مــن حيث درفيل  الــفــردي 
الخلط  جــودة  لتعزيز  وهــذا  التقليب 
والعجن بالبخار، وأيضا منها الزوجي 
من حيث الطبقات بأن يكون مكون من 
خاللهما  من  المخلوط  يمر  طابقين 
والفكرة  المكبس،  ــى  ال يصل  حتى 
مخلوط  هو خلط   Conditioner في 
جودة  تعزيز  وأيضا  بالبخار  المواد 
المخلوط  تعريض  خــالل  من  العلف 
أطــول  ــمــدة  ال كــانــت  وكــلــمــا  للبخار 
والبخار بجودة اعلى كلما كان هناك 
بالمخلوط  الغذائية  للمواد  تعزيز 

شكل ٣: خالط العلف االفقي وملحقاته
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منها  واالســتــفــادة  هضمها  وتبسيط 
من  يبدأ  زمن  يتطلب  وهذا  بسهولة، 
الوقت  طــال  وكلما  ثانية   ٢٤٠  :٢٠
يجتهد  ولــهــذا  أفضل  النتائج  كانت 
 Conditioner المصنعون الى تصميم
نصل  حتى  الــطــوابــق  وثــالثــي  ثنائي 
أما  الــعــالــيــة،  ــجــودة  ال الــى  بالمنتج 
محببة  اعالف  وإنتاج  الكبس  عملية 
المستهلكين  لدي  افضلية  ذات  تكون 
من حيث الجودة والعائد االقتصادي، 
يوصي  ما  وهذا  الطيور  لدى  وأيضا 
به الباحثين والعلماء من اجل تحقيق 
حبيبات  أن  حيث  ــاح،  ــ وارب مكاسب 
كامل  عــلــى  مشتملة  تــكــون  الــعــلــف 
ويرغم  محتوياته  بجميع  المخلوط 
الحبيبات  هــذه  تــنــاول  على  الطائر 
من  تحتويه  بما  انــتــقــاء  دون  كاملة 

عناصر غذائية.

ــســقــط مــخــلــوط الــعــلــف من  ي
التحبيب  غرفة  الــى   Conditioner
محتوية  الــغــرفــة  ــذه  وهــ بــالــمــكــبــس 
بثقوب مناسبة  Die مثقب  داي  على 
   Rollesدائرية وروالت  مخروطية، 
الروالت  الكبس  ويطلق عليها بكرات 
القاسي  الحديد  والــداي مصنعة من 
جدا ليتحمل الضغط الشديد  ودرجة 
بعد  المخلوط  المرتفعة،  ــحــرارة  ال
 %٨٠  :٧٠ به  الرطوبة  تكون  البخار 
الكيك  عجينة  مثل  المخلوط  ويكون 
ويتم  الــمــكــبــس  تشغيل  يــبــدا  وهــنــا 
الـــروالت  ضغط  خــال  مــن  التحبيب 
على  ارغــامــهــا  ليتم  المخلوط  على 
الــخــروج مــن ثقوب الـــداي وبــأطــوال 
من  زوج  بواسطة  قطعها  يتم  معينة 
السكاكين المثبتة على جانبي الداي، 
يجب ان تكون جودة الحبيبات جيدة 
وهــذا من خــالل عــدة عالمات منها 
للحبيبات   احتراق  رائحة  وجود  عدم 
وأيضا درجة حرارة الحبيبات ال تزيد 
تتكسر  مئوية حتى ال  درجــة  عن ٨٠ 
تقل  او  الــغــذائــيــة  الــعــلــف  مــكــونــات 
قيمتها الغذائية، وايضا عدم التشقق 
تكون صالبتها جيدة حوالي ٨٨  وان 
قليلة  الناعم  نسبة  تكون  وان  ضغط 

جدا 
تبريد العلف: 

 Cooler الــمــبــرد  يــتــم ذلـــك فــي 
بعد  المحببة  االعــالف  الية  وتسقط 
المكبس  حــرارة  بدرجة  وهي  كبسها 
مئوية  درجـــة    ٨٠  :٧٠ مــن  حــوالــي 
ويجب هنا ان يقوم المبرد بتبريدها 
المحيطة  الــجــو  ــة حـــرارة  الــى درجـ
الذائدة  الحرارة  والتخلص تماما من 
ــهــواء مــن داخــل  مــن خــالل شفط ال
والتخلص  بالحرارة  محمال  المبرد 

عــادة  والمبرد  المصنع  خــارج  منها 
يتناسب مع القدرة اإلنتاجية للمكبس 
الحديد  شرائح  من  بحصيرة  ومــزود 
عن  فيها  التحكم  يتم  األســفــل  فــي 
اتوماتيكيا  الكمبيوتر  برنامج  طريق 
بأن يتم ضبط زمن الفتح والغلق لها 
كل  تفتح  الطبيعي  المعدل  في  وهي 
٢٠ ثانية ومدة الفتح من ٢: ٣ ثانية، 
وبعد ذلك ينزل العلف الى هوبر يتبعه 
وظيفته  تكون  الذي  المفتت  مباشرة 
أقل  مقاسات  الــى  الحبيبات  تفتيت 
تتناسب مع اعمار الصيصان الصغيرة 
ــراص  أق فــي  التحكم  يتم  والمفتت 
العاملين  خبرة  يدويا حسب  التفتيت 
ــودة أقـــراص  بــالــمــصــنــع وحــســب جــ
العلف من حيث  التفتيت يكون جودة 

تناسق الحبيبات وكمية الناعم.
من هنا نعلم ان االعالف ليست 
ــة يــتــنــاولــهــا الــحــيــوان  ــي مــــادة غــذائ
لها  ــادة  مـ بــل هــي  الــطــائــر فقط  أو 
تقدم  ان  يجب  مــتــعــددة  مــواصــفــات 
يتم  ان  بــعــد  ــات  ــوان ــحــي وال لــلــطــيــور 
وتكون  الــجــودة  بمراحل  الــمــرور  لها 
تقوم  التي  المختبرات  من  معتمدة 
بتقييم المنتج،   فاألعالف في العموم 
تعتبر  والباحثين  المتخصصين  وعند 
مادة حيه يتم التعامل معها بحساسية 
شديدة، الن أي انحراف في مكوناتها 
او طريقة تصنيعها أو المعامالت التي 
من  تغير  ســوف  بالتأكيد  عليها  تتم 
التي  ونتائجه  المشروع  استراتيجية 
التعامل  يجب  ولــذا  سلبية  تكون  قد 
متخصصين  من خالل  االعــالف  مع 
للخامات  الشراء  مراحل  جميع  في 
والتجهيز والتصنيع واإلنتاج حتى يتم 
تعظيم  الى  النهائي  بالمنتج  الوصول 

الربحية وتحقيق أهداف المشروع.

شكل ٤: شكل توضيحي للمكبس والمبرد 
والمفتت
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الرسالة

الرؤيا

قيمنا

األردن،  يف  الدواجن  منتجات  وتسويق  انتاج  بقطاع  اإلستشاري  املركز  يختص 
يف  بريادتنا  نفخر  واذ  العربي.  املغرب  ودول  والسودان  ومصر  اخلليج  ومنطقة 
املزيد  لتحقيق  نسعى  فإننا  بنيناها،  التي  والشراكات  بها  ننشط  التي  األسواق 
التمّيز يف هذه الصناعة  القائم على  التزامنا بقيمنا ومنوذج عملنا  ومن خال 
من خال العناية الفائقة بالعامل واملنتج والعميل، اننا نؤمن أن السر األول يف 
قوة ومتّيز - املركز اإلستشاري ملشاريع الدواجن - يكمن بعد توفيق اهلل يف والء 
العاملني وتسخيرهم لقدراتهم وصقلهم ملهاراتهم األمر الذي يفرض علينا بذل 
اإلهتمام بجودة  بهم وتطوير قدراتهم وخبراتهم، وألن  واإلهتمام  للعناية  املزيد 
خدماتنا هو هدفنا الذي ال نحيد عنه، وألن عمائنا هم يف مركز اهتمامنا كّنا 
وال نزال نراهم شركاء النجاح والعمل ،نحرص على معرفة وتلبية احتياجاتهم 

ورغباتهم وتطلعاتهم بكل احترافية واقتدار.

األوســط  والشرق  الخليج  في منطقة  الــدواجــن  وحلول مشاريع  األفضل لخدمات  المزود  لنكون  نسعى 
وتمكين  واثــــراء  الــفــرص  توفير  مــن خــال  والــعــمــاء  للمساهمين  قيمة مضافة  لتحقيق  نــهــدف  وافــريــقــيــا، 
العاملين وشركائنا في العمل والمجتمع المحلي، ونسعى إلدارة التمّيز من خال كفاءة اإلجراءات وتسخير 

التكنولوجيا وادارة المعرفة.

قيادة صناعة الدواجن بالتمّيز من خال العناية الفائقة بالعامل والمنتج والعميل.

النزاهة، العدالة، الشفافية، تعزيز الشراكة، مصلحة المستفيدين و المجتمع المحلي.



األنشطة المستهدفة

خدماتنا

المحاور الرئيسية للتميز
رأس المال البشري  	
تمّيز العمليات و اإلجراءات  	

ادارة المعرفة و التكنولوجيا  	
الحميمية في التعامل مع العماء 	

مشاريع الدواجن 	
مصانع األعاف 	

مصانع األدوية البيطرية 	
مصانع األضافات العلفية 	

مصانع المطهرات البيطرية 	
هيئات الخدمات البيطرية 	

الدواجن،  	 دراسات الجدوى اإلقتصادية لمشاريع 
المطهرات  العلفية،  األعــاف، اإلضافات  مصانع 

البيطرية.
ــال الــــدواجــــن،  	 ــجـ أبــــحــــاث ودراســـــــــات فــنــيــة فــــي مـ

األعاف، األدوية، المطهرات البيطرية.
ــلــــول إســـتـــشـــاريـــة يـــقـــدمـــهـــا مــتــخــصــصــون فــي  	 حــ

المجال.
حلول تسويقية لمنتجات مشاريع الدواجن. 	
حلول توفير الموارد لتشغيل وإدارة مشاريع الدواجن. 	

لتشغيل  	 ــة  ــ واإلداريـ الفنية  الــكــوادر  توفير  حــلــول 
وإدارة المشاريع.

حلول لوجيستية لخدمات مشاريع الدواجن. 	
الغذاء  	 هيئة  لمعايير  والتأهيل  المطابقة  حلول 

والدواء وإستخراج التراخيص النظامية للمشاريع.
ــادات األيــــزو  	 ــهـ حـــلـــول الــمــطــابــقــة والـــتـــأهـــيـــل لـــشـ

والجودة العالمية.
حلول تسليم المفتاح إلنشاء مشاريع الدواجن. 	
خدمات البحث والتطوير لمشاريع الدواجن. 	

٠٠٩6٢٧٩٠٧٣١٠٠٢ أحمد البشايره   : االدارة العامه: األردن 

٠٠٩6٢5٠٣٠٠٤٧١٣ د. محمد الدربي   : السعوديه 

 ٠٠٩665٩٤5١6١٤٣ صالح عبدالرحمن    

٠٠٢٠١٠6٠5٢٢٢٤١ م. احمد السكوت   : جمهوريًة مصر العربيه 

٠٠٢٤٩١٢٨٤6٢٣5٣ د. وفاء موسى   : السودان 
٠٠٩6٨٩٩٣٤56٠٤ د. عصام نصرالدين   : ُعمان 

٠٠٩6٤٧٧١١٤٤٤٨٨٨ د. ماجد حقي   : العراق 
٠٠٩65٢5٧٣٢٠٧٩ د. عبداهلل خفاجي   : الكويت 
٠٠٢١6٢٢٧٣٨5١٧ م. فوزي أوالد زايد   : تونس 

المرکز اإلستشاري لمشاریع الدواجن

http://www.poultry-consultants.com/
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الناتجة  االقتصادية  الخسائر  إن 
تفوق  المرضية  المسببات  هذه  عن 
في  التطهير  برامج  كلفة  بكثير 
برامج  أن  كما  الدواجن  مشاريع 
تكلفة  من  تقلل  الجيدة  التطهير 
التي  واللقاحات  األدوية  استعمال 
تعتبر ذات تكلفة عالية مقارنة بأسعار 

المطهرات.
األسئلة  من  العديد  وتوجد   
المختلفة  المطهرات  أنواع  حول 
وخصائصها وطرق تأثر كل منها وما 
مشاريع  في  المناسب  المطهر  هو 

الضار  والغير  المختلفة  الدواجن 
داخل  الموجودة  واألدوات  للمعدات 
مشاريع الدواجن )المعالف والمشارب 
واألقفاص السلكية وغيرها( وما هي 
على  للمطهرات  الجانية  التأثيرات 
أو  المشروع  داخل  العاملين  صحة 
وعلى صحة  ذاتها  بحد  الطيور  على 
أن  يمكن  التي  والتفاعالت  البيئة 
مع  المطهر  خلط  حال  في  تحدث 
التي  والعوامل  أخرى  كيميائية  مواد 
المطهر  كفاءة  من  تحد  أو  تساعد 
الستخدام  الوسائل  أفضل  هي  وما 

التركيز  حساب  وكيفية  المطهر 
األمثل للوصول إلى الفاعلية القصوى 
أفضل  إلى  باإلضافة  إسراف  دون 
واإلجراءات  التطهير  ووسائل  طرق 
عند  اتخاذها  الواجب  واالحتياطات 

إجراء عمليات التطهير. 
تقسيم املطهرات البيطرية

يمكن تقسيم المطهرات البيطرية 
بعدة طرق مختلفة بحسب:

وحالة  )نــوع  الكيميائي  التركيب   -
المطهر(. 

استراتيجيات التطهير
في مشاريع الدواجن

المطهرات وعمليات التطهير والتعقيم المختلفة تلعب دوراً هاماً في نجاح برنامج األمن الحيوي في مشاريع الدواجن 
حيث أن برامج التحصين الوقائية ضد األمراض المعدية والوبائية ال تغنى عن برامج محكمة للتطهير والتعقيم يتم 

أتابعها بصورة دورية داخل مشاريع الدواجن.
إن استعمال وتطبيق برنامج تطهير دوري في غاية األهمية وذلك إلزالة أو تقليل نسبة تواجد المسببات المرضية 
المختلفة ) الفيروسية، البكتيرية والفطرية( في بيئة الطيور، حيث أن هذه المسببات المرضية تؤدي إلى خسائر 
اقتصادية فادحة ليس فقط نتيجة ما تسببه من نفوق ظاهر للطيور في مشاريع الدواجن والذي قد يصل في بعض 
األحيان إلى ١٠٠% نتيجة اإلصابة ببعض األمراض الوبائية شديدة الخطورة مثل النيوكاسل واألنفلونزا بل أيضا نتيجة 

ما تسببه من نقص في اإلنتاج وانخفاض في معدل الوزن نتيجة ضعف عملية التحول الغذائي في الطيور.

د. صالح شعبان عبد الرحمن
معهد بحوث االمصال واللقاحات البيطرية ــــــ مصر، وزارة البيئة واملياه والزراعة- اململكة العربية السعودية

sshaban1970@gmail.com
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طيف المطهر )واسع، متوسط أو   -
محدود(.

)األسطح،  المطهر  استخدامات   -
األرضـــيـــات  األدوات،  ــد،  ــجــل ال

وغيرها(.
لتقسيم  الوسائل  وأفضل 
المطهرات يكون بحسب نوع المطهر 

وخصائصه الكيميائية والفيزيقية:
طــبــيــعــيــة: )الــشــمــس(. درجــات   .١
من  تنتج  التي  العالية  الــحــرارة 
البنفسجية  واألشــعــة  الــشــمــس 
المسببات  من  كثير  على  تقضى 

المرضية.
٢. احلرارة:

الحرارة الجافة )الفرن(:التسخين   -
سهلة  طريقة  بأنه  يتميز  الجاف 
تالئم  ال  الطريقة  وهذه  وسريعة 
مثل  بالحرارة  تتأثر  التي  المواد 
والمعدات  البالستيكية  الــمــواد 
التكلفة  ومــرتــفــعــة  الــكــهــربــائــيــة 
المحارق  أمثلتها  ومــن  الــمــاديــة 
ــرن الــكــهــربــي  ــفـ والـــغـــاليـــات والـ

واألشعة تحت الحمراء.
ــوكــالف(:  )االت الرطبة  الــحــرارة   -
ــا فــي  ــ ــه ــ ــدام ــخــ ــ ــت يـــفـــضـــل اســ
والعيادات  البيطرية  المختبرات 

البيطرية وعيوبها:
ــة  ــ ــاق الــــــمــــــيــــــكــــــروويــــــف: طــ  -
كــهــرومــغــنــاطــيــســيــة تــســتــخــدم 
ــرات لـــــــألدوات  ــبـ ــتـ ــخـ ــمـ فــــي الـ

والكيماويات.
األشعة: )أشعة جاما، الكوبالت،   .3
ــوق الــبــنــفــســيــجــيــة(.  ــ ــعـــة ف األشـ
في  أســاســيــة  بــصــورة  تستخدم 
الطبية  الــمــســتــلــزمــات  تــعــقــيــم 

ــحــقــن الــبــالســتــيــك  ــة ال ــاصـ وخـ
تستطيع  ال  وغيرها.  والقسطرة 
ــة  ــرب ــذه األشــعــة اخـــتـــراق األت هـ
والجدران الصلبة وتثير في خط 
الحظر  تــوخــي  ويــجــب  مستقيم 
لخطورتها على  استخدامها  عند 

صحة اإلنسان.
تعقيم  في  تستخدم  الترشيح:    .4

السوائل.
االثيلين،  )اوكــســيــد  الــــغــــازات:   .5
بروميد  االوزون،  الــفــورمــالــيــن، 
المثيل( تستخدم في األماكن التي 
مثل  تماماً  إغالقها  إحكام  يمكن 
الفقاسات والحضانات والحظائر 
الوصول  تستطيع  حيث  المغلقة 
إلى األماكن التي يصعب الوصول 
أنها  كما  األخــرى  بالطرق  إليها 
والمعادن  المعدات  على  تؤثر  ال 

كتأثير الحرارة أو الكيماويات.
الكيماويات:  .6

الحامضي  الوسط  األحــمــاض:   -
الكثير  وتكاثر  لنمو  مالئم  غير 
ــات ومـــــن ثــم  ــروبـ ــكـ ــيـ ــمـ مــــن الـ
استخدمت العديد من األحماض 
 )Aromatic( العطرية  العضوية 
كمواد   )Aliphatic( والدهنية 
المنتجات  من  كثير  في  حافظة 
أحماض  مثل  والغذائية  الدوائية 
والسوربيك  والــبــنــزويــك  )الــخــل 
والليمون(، وحامض  والبروبينيك 
الــلــبــن يــســتــخــدم كــمــطــهــر ضد 
الــبــكــتــيــريــا الــغــيــر مــتــبــوغــة في 
البروبينيك  وأحــمــاض  المسالخ 
لمكافحة  استخدمت  والفورميك 

السالمونيال كإضافات علفية. 
ــاض غـــيـــر عــضــويــة  ــمــ ــد أحــ ــوجــ ــ وت

)معدنية( مثل حامض كلور الماء 
التركيزات  فــي  لــالبــواغ  القاتل 
الذي  الكبريت  وحامض  العالية 
يــســتــخــدم مــحــلــول 5% مــنــة مع 
من  الــتــلــوث  إزالـــة  فــي  الفينول 

األرض والمشارب والمعدات.
القلويات:  -

هيدروكسيد  أو  الكاوية  الصودا   	
قلوية  ــواص  خـ ذات  الــصــوديــوم 
 )%٢( الــعــادي  والتركيز  شــديــدة 
يستخدم في التطهير إال أنة يؤدى 
إحكام  ويجب  المعادن  تأكل  إلى 
غلق الوعاء الحاوي لهيدروكسيد 
ــه إلــى  الـــصـــوديـــوم لــمــنــع تــحــول
ثاني  بواسطة  صوديوم  كربونات 

أكسيد الكربون الهوائي.
)Cao( عندما  الكالسيوم  أكسيد   	
ــة  ــع درجـ ــف ــرت يـــرطـــب بـــالـــمـــاء ت
حرارته ويتحول إلى هيدروكسيد 
شكل  على  ويستخدم  الكالسيوم 
بودرة أو مسحوق أو محلول مركز 
في الماء  كمطهر في الحظائر. 

شديدة  حروقاً  القلويات  تسبب 
عند  الشديد  الحذر  توخي  ويجب 
استخدامها فهي مميتة عند ابتالعها.
 )Biguanides( الــبــيــجــوانــيــد    -
ــديـــن  ــيـ ــسـ ــكـ ــوروهـ ــلـ ــكـ مـــثـــل )الـ
المفعول  سريعة  واالليكسيدين( 
جداَ )١5 ثانية( ولمتبقياتها تأثير 
فعال وتستخدم غالباً في تطهير 
الــجــلــد ولــهــا مـــدى طــيــف واســع 

مقبول.
-  االلديهيدات )Aldehydes( مثل 
وفورمالدهيد(. )جلوترالديهيد 
لهذه  المميزة  الخصائص  مــن 



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

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

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

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

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

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

والفيتامينــات.
 وقــد تــم هــذا كلــه مــن خــال إنتــاج عــدة 

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

)البــادي(.

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

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

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

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

معدل استهالك العلف:

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

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

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

أعالف مرام للسمان  000 ال شئ يفوق الجودة

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

المجموعالسادسالخامسالرابعالثالث الثانياألولالعمر باألسبوع
متوسط استهالك العلف اليومي 
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متوسط استهالك العلف األسبوعي 

24.53552.566.587.5105371)جم/طائر(
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طائــر الســمان مــن الطيــور البريــة التــي 
تتغــذى علــى الحبــوب والبــذور والثمــار وقــد 
ــادة  بــدأت تنتشــر فــي اآلونــة األخيــرة نظــراً لزي
االهتمــام بهــا وكثــرة إنتاجيتهــا مــن البيــض حيــث 
أنهــا تنتــج كميــة كبيــرة مــن البيــض بالنســبة 
لوحــدة وزن الجســم وفــي فتــرة أقــل فالبيضــة فــي 

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

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

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

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

فــي الســنة(.
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المعدنيــة  واألمــاح  والبروتيــن  الطاقــة  مــن 

والفيتامينــات.
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32
العدد الثالث والعرشون

في  الشديد  ثباتها  المجموعة 
جداً  ونشطة  الحامضي  الوسط 
في الوسط القلوي )pH٨( والمواد 
كفاءتها  على  تؤثر  ال  العضوية 
والجلوترالدهيد  كبيرة.  بدرجة 
ــي تــطــهــيــر  ــ ــادة ف ــ ــ ــخــدم ع ــســت ت
مع  استخدامها  وعند  األدوات 
كل  كــفــاءة  تــزيــد  الفورمالدهيد 

منهما )١٠( أضعاف.
لها   .)Alcohol( الــكــحــولــيــات   -
نــشــاط ضــد الــمــيــكــروبــات مثل 
الـــكـــحـــول االثـــيـــلـــي والــمــثــيــلــي 
وااليزوبروبيل  وبصفة عامة فان 
فعال  تأثير  لها  المجموعة  هذه 
وليس ضد  البكتيريا  سريع ضد 
االبواغ )Spores( ونشاط ضعيف 
ضــد الــعــديــد مــن الــفــيــروســات 
وتأثيرها الجيد عند تركيز )6٠-
٧٠ %( وتستخدم كمطهر للجلد. 
باسم  تعرف  االمــونــيــا:  مركبات   -
 Surface( عناصر فعالة السطح
في  تحتوى   )Active Agents
موقعين  على  الكيميائي  تركيبها 
والموقع  للماء  محب  احــدهــمــا 
ــذه  ــة لـــلـــمـــاء وهــ ــارهــ ــ األخــــــر ك
شديدة  عامة  بصفة  المجموعة 
طريق  عــن  أخـــذت  إذا  السمية 
ال  العادية  التركيزات  وفى  الفم 
تحدث تهيج أو حساسية للجلد. 
من  النوعية  هــذه  تقسيم  ويــتــم 
المطهرات تبعاً للشحنة الكهربية 
ــى الــمــجــمــوعــة  ــل الـــمـــوجـــودة ع

الجاذبة للماء إلى:
الشحنة  األمونيا موجبة  مركبات   	
كبيرة  بقدرة  تتميز   .)Cationic(
خصائصها  ولكن  البكتيريا  لقتل 

وتتأثر  جــداً  ضعيفة  التنظيفية 
بدرجة  االمونيا  مركبات  فاعلية 
العضوية  الــمــواد  بــوجــود  كبيرة 
درجات  في  عالية  بكفاءة  وتعمل 
امثلتها  ومن   )≥7( ايوني  تعادل 

 .)Cetrimide( السيترميد
الشحنة  سالبة  األمونيا  مركبات   	
بخصائص  تتميز   .)Anionic(
 Detergent( عــالــيــة  تنظيفية 
في  اقــل  وكفاءة   )or Cleaning
التركيزات  في  إال  البكتيريا  قتل 
تحلل  ــى  إل تـــؤدى  والــتــي  العالية 
 Gram( البكتيريا سالبة الصبغة
الماء  فــي  ذوبــانــهــا  عند   .)-ve
تتفكك كيمائيا إلى انيونات كبيرة 
التنظيفي  نشاطها  عن  مسئولة 
امثلتها   ومن  صغيرة.  وكاتيونات 
 Sodium Laural  Sulphate,
 Alkali metal and Metal
Soap, Sulphated Fatty Acids

ــا مــتــذبــذبــة  ــيـ ــونـ مـــركـــبـــات االمـ  	
الشحنة )Ampholytic(. تحتوى 
الخصائص  لــهــا  مــركــبــات  عــلــى 
الشحنة  ــة  ــب ــســال وال الــمــوجــبــة 
فتتميز بالنشاط الكاتيوني القاتل 
االنــيــونــيــة  ــاءة  ــف ــك وال للبكتيريا 
كبيرة  قـــدرة  ولــهــا  التنظيفية. 
للنشاط في درجات تعادل ايونى 
 Dodecyle( امثلتها  ومن  واسعة 
 Beta Alanine, Dodecyle

.)Amino Butyric Acid

ايونية  الغير  االمــونــيــا  مركبات   	
سلسلة  من  تتكون   .)Nonionic(
مرتبطة  الـــهـــيـــدروكـــاربـــون  مـــن 
بمجموعة من الماء الغير قطبية 
مكونة سلسلة من اوكسيد االثيلين 

وغالباً تفتقر إلى النشاط القاتل 
ضد البكتيريا.

)Halogene( الهالوجينات  -
مؤكسدة  عوامل  الكلور:  مركبات   	
قـــويـــة تـــحـــدث تـــأكـــل لــلــمــعــادن 
ــواد  ــم ــاض بــعــض ال ــي وتــســبــب ب
وأكثر أنواع الكلور استخداماً هو 
 )Hypochlorites( الهيبوكلوريت 
ضد  واســـع  بتأثير  يتميز  الـــذي 
المغلفة  والفيروسات  البكتيريا 
خارجي  بمظروف  غفلفة  والغير 
وهــي أكــثــر نــشــاطــاً فــي الوسط 
وتتأثر  الــقــلــوي  عــن  الحامضي 
وتركيز  العضوية  المواد  بوجود 
عادة  وتستخدم  والضوء  الكلور 
وتتفاعل  الشرب  مياه  تعقيم  في 
مكون  العضوية  األحــمــاض  مــع 
على  مسرطن  تأثير  لها  مركبات 
تنظيفى  ــر  ــأث ت ــهــا  ول ــان.  ــنـ األسـ
للتبيض  وتــســتــخــدم  ضــعــيــف 
ــمــزرعــة مثل  ومــطــهــر ألبــنــيــة ال
والـــجـــدران  اإلســمــنــتــيــة  األرض 

واألسقف.
 (Iodine الــــيــــود:  ــات  ــبـ ــركـ مـ  	
سريع  تأثير  لها   Compounds)
قاتل ضد أنواع البكتيريا المختلفة 
والخمائر  والفطريات  وابواغها 
العضوية  والــمــواد  والفيروسات 
فاعليتها  على  ضعيف  تأثير  لها 
وتكون أكثر فاعلية في األوساط 
الحامضية عن القاعدية وبالتالي 
المركبات  هذه  فاعلية  تنخفض 
وتسبب  العسر،  الماء  وجــود  في 
صبغات أو تلوين للمواد لألنسجة 
الحية وغاز هذه المركبات سام.

تتوفر في صورة مائية أو كحولية 
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لليود  حاملة  مواد  إضافة  ويمكن 
اليود وتكون  الحر تعرف بسم حامل 
شديد  تأثير  ذات  ايودوفور  مركبات 

ضد الميكروبات.
 Per( البيروكسجين  مــركــبــات   	
 :)Oxygen Compounds
 )kMnOبرمنجانات البوتاسيوم )٤
وهي   )H٢Oاألوكسجين)٢ ومــاء 
مجموعة  تنتج  مؤكسدة  عوامل 
 )OH( ــشــاردة  ال الهيدروكسيل 
تحطيم  إلى  تــؤدى  جيدة  بصورة 
ــذه  ــة وهـ ــمــرضــي ــبــات ال ــمــســب ال
بصفة  مستقرة  غير  المجموعة 
ــر قــابــلــة لــالشــتــعــال  عــامــة وغــي
تؤثر  وال  للمعادن  تأكل  وتحدث 
على االبواغ وتتأثر بوجود المواد 
مفعولها  تبطئ  حيث  العضوية 
فعال.  تأثير  لمتبقياتها  وليس 
وماء األوكسجين  قاتل للبكتيريا 
وتستخدم  والفيروسات  واالبــواغ 
والمعدات  األدوات  تطهير  فــي 

والحظائر.
 :)Phenols( الفينوالت -

من  لكل  مضاد  بنشاط  تتميز 
كما  الجرام  وموجبة  البكتيريا سالبة 
الخمائر  ضد  فعال  تأثير  لها  أن 
الفينوالت  وخاصة  والفطريات 
تحتوى  التي  والفيروسات  المهلجنة. 
على مظروف خارجي تكون حساسة 
على  تحتوى  ال  التي  بينما  للفينوالت 
فان  وكذلك  مقاومة  تكون  مظروف 
األبواغ البكتيرية مقاومة جداً لجميع 
الفينوالت  الفينوالت وتستخدم  أنواع 
لتطهير الحظائر وعجالت السيارات 
بشكل  والفينوالت  األحذية  ومغطس 

من  االمتصاص  وسريعة  سامة  عام 
وتكون شديدة  حروقاً  وتسبب  الجلد 
عدة  وتوجد  ابتالعها  عند  الخطورة 

أنواع من الفينوالت أهما التالي:
 Coal Tar( ــود  ــ األسـ ــل  ــســائ ال  	
وزيلينول  ليزول  تشمل   )Phenol
واسعة  الكريزول  بحامض  الغنى 
الطيف ضد أنواع البكتيريا وتؤثر 
على ميكروب الدرن )السل(.     

قطرانية  الغير  الفينول  مركبات   	
)Non Coal Tar Phenol( تتميز 
الميكروبات  ضــد  واســع  بطيف 
ومن  الــمــاء  فــي  لــلــذوبــان  وقابلة 

أمثلتها )الفينولفينيل(. 
والمنترجة  المهلجنة  الفينوالت   	
)Halo and Nitro Phenl( تزيد 
عمليات الهلجنة  والنترجة نشاط 
الــفــيــنــول ضــد الــبــكــتــيــريــا ومــن 
امثلتها )بنزيل ـ بي ـ كلوروفينول 

و٢٤6 كلوروفينول الثالثي(.
 Pine( الصنوبر  زيــت  مطهرات   	
هــذه  تــحــتــوي   )Disinfectant
على  الفينوالت  مــن  المجموعة 
زيت الصنوبر مذاب في الصابون 

  .)Terpineol( ومنها
الـــقـــواعـــد األســـاســـيـــة لــبــرنــامــج 

تطهير جيد وفعال
التطهير هو » القضاء التام على 
األشياء  على  المرضية  المسببات 
واألسطح غير الحية باستخدام طرق 
عملية  وتنقسم  طبيعية«  أو  كيميائية 
متتالية  مراحل  ثالث  إلى  التطهير 
وبصورة  بها  الجيد  االلتزام  ويجب 

صارمة.

املــــــرحــــــلــــــة األولــــــــــــــى )مــــــــــا قـــبـــل 
التنظيف(:

ــوارض وخــاصــة  ــ ــق ــ مــكــافــحــة ال  .١
الفئران ومنع تواجدها في محيط 
مصائد  بــاســتــخــدام  ــمــشــروع  ال
وإغالق  السامة  والمواد  الفئران 
ــدران  ــفــتــحــات فـــي جــ جــمــيــع ال
األعالف  ومستودعات  الحظائر 

لمنع دخول الفئران اليها.
مــكــافــحــة الــحــشــرات الــطــائــرة   .٢
الحشرات  انتقال  لمنع  والزاحفة 
الطائرة أو الزاحفة إلى الحظائر.
من  الــحــظــائــر  مــحــيــط  تنظيف   .٣
ــات والـــمـــواد الــعــضــويــة  ــاي ــف ــن ال
الــغــيــر  ــدات  ــعـ ــمـ والـ واألدوات 
متر   )١٠( محيط  في  مستعملة 

من الحظيرة.
تفريغ خطوط المياه. يتم تصفية   .٤
وكذلك  الرئيسي  الــمــاء  ــزان  خـ
الحظيرة  داخــل  المياه  خطوط 

وتركها تجف تماماً.
ــالف من  ــة بــقــايــا األعــ ــ يــتــم إزال  .5
داخل  الموجودة  العلف  خطوط 
الحظيرة وخزان العلف الرئيسي.
ــمــعــدات  وال األدوات  رفـــع  يــتــم   .6
الحظيرة  داخـــل  مــن  المتحركة 
جيداً  وغسيلها  وتنظيفها  ويتم 
ــهــا على  ــرك ــاري وت ــجـ ــمــاء الـ ــال ب
مفرش بالستيك تتعرض للشمس 

فترة كافية  حتى تجف تماماُ.
ــة الـــثـــانـــيـــة )الــتــنــظــيــف  ــلــ املــــرحــ

والغسيل(.
يتــم  األولــي.  الجــاف  التنظيــف   .١
إزالــة وتجميــع األتربــة والريــش 
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ــا  ــوت مــن الجــدران وزواي والعنكب
والشــبابيك  والســقف  الحوائــط 
ومــراوح الشــفط وخاليــا التبريــد 
التــي  األخــرى  األماكــن  وجميــع 
داخــل  إليهــا  الوصــول  يمكــن 

الحظيــرة.
فــي  وتجميعهــا  الفرشــة  إزالــة   .٢
أكياس من الخيش أو البالســتيك 
خــارج  ونقلهــا  إغالقهــا  ويحكــم 

الحظائــر.
ــم  ــة للمعــدات وترمي إجــراء صيان  .٣
والســقف  والجــدران  لألرضيــة 
لمنــع دخــول الفئــران والحشــرات 

والطيــور البريــة.
ويتــم  والســتائر  النوافــذ  إغــالق   .٤
غســل الحظيــرة مــن أعلــى إلــى 
أســفل باســتخدام مــاء دافــئ أو 
ســاخن تحــت ضغــط عالــي مــع 
ضــرورة التأكــد مــن غســيل أجــزاء 
التبريــد  خاليــا  فــوق  الســطح 
ومــراوح الشــفط وفتحــات التهوية 

وغيرهــا.
مــن  الحظيــرة  غســيل  يتــم   .5
إلــى  أعلــى  مــن  وتبــدأ  الداخــل 
أســفل وغســيل جميــع الجــدران 
واألدوات  والزوايــا  والحوائــط 
ــدات الموجــودة  واألقفــاص والمع
نظيــف  بمــاء  الحظيــرة  داخــل 
ويفضــل  عالــي  ضغــط  تحــت 
وتتــرك  ســاخن  مــاء  يكــون  أن 
ــى تجــف ويجــب أن  ــرة حت الحظي
لمــواد عضويــة  اثــر  يــرى أي  ال 
أو بقايــا أتربــة بالعيــن المجــردة 
ويتــم مســح األرضيــة مــرة أخــرى 

الغســيل. عمليــة  نهايــة  فــي 

)التطهيــر  الثالثــة  املرحلــة 
: ) ئــي لنها ا

بالطريقــة  المطهــر  تحضيــر   .١
طبقــاً  المناســب  والتركيــز 
قبــل  مــن  الــواردة   للتعليمــات 

المصنعــة. الشــركة 
األســطح  علــى  المطهــر  تــرك   .٢
واألشــياء المــراد تطهيرهــا حتــى 

تمامــاً. يجــف 
مــرة  المطهــر  اســتعمال  يمكــن   .٣
األمــراض  حــاالت  فــي  ثانيــة 
)اختيــاري(. الخطيــرة  الوبائيــة 

التــي  المــاء  كميــة  حســاب  يتــم   .٤
يتــم ضخهــا فــي خطــوط الميــاه 
ويتــم إضافــة المطهــر بالتركيــز 
المناســب فــي الخــزان الرئيســي 
الخــزان  فتــح  يتــم  ذلــك  وبعــد 
الرئيســي علــى خطــوط  الميــاه 
إلــى  المطهــر  وصــول  وعنــد 
نهايــة الخطــوط يتــم ســد فتحــات 
داخــل  المطهــر  ويتــرك  النهايــة 
خطــوط الميــاه )١٢-١٨( ســاعة 
وبعــد ذلــك يتــم ضــخ ميــاه جديــدة 
لشــطف  عالــي  ضغــط  تحــت 
حتــى  وتتــرك  الخطــوط  جميــع 

تمامــاً. تجــف 
يتــم تحضيــر محلــول مــن الصــودا   .5
الكاويــة )١.5 كــم صــودا كاويــة / 
٢٠٠ تــر مــاء( وترطيــب أرضيــة 
الحظيــرة بالكامــل ويراعــى تجنب 
لألســطح  المحلــول  تالمــس 
المعدنيــة ألنــة يــؤدى إلــى تأكلهــا.
تــم  التــي  والمعــدات  األدوات   .6
غســلها وتنظيفهــا وتطهيرهــا يتــم 
إدخالهــا إلــى الحظيــرة باإلضافــة 

إلــى فرشــة جديــدة  فــي الحظائــر 
األرضيــة.

جيــداً  الحظيــرة  إغــالق  يتــم   .٧
لتبخيــر  الفورماليــن  ويســتخدم 
رفــع  يتــم  أن  الحظيــرة ويفضــل 
أثنــاء  الحظيــرة  حــرارة  درجــة 
لمــدة  مغلقــة  وتتــرك  التبخيــر 
٢٤ ســاعة وبعــد ذلــك يتــم فتــح 

للتهويــة. الحظيــرة 
فــي  المطهــرات  وضــع  يتــم   .٨
مغطــس األقــدام أمــام الحظائــر 
دوريــة. بصــورة  تغيرهــا  ويتــم 

خصائص املطهر النموذجي:
يجــب أن تتوفــر جميــع أو بعــض 
المطهــر  فــي  التاليــة  الخصائــص 

النموذجــي:
اإلنســان  علــى  الســمية  قليــل   .١

. ر لطيــو ا و
سريع الذوبان في الماء.  .٢

مــواد  وجــود  فــي  بكفــاءة  يعمــل   .٣
. يــة عضو

للمعــدات  تــأكل  يحــدث  ال   .٤
بالمزرعــة. واألجهــزة  واألدوات 
ثابــت فــي الجــو العــادي وأثنــاء   .5

التخزيــن. عمليــة 
رائحته مقبولة نسبياً.  .6

علــى  متبقيــة  أثــار  لــه  ليــس   .٧
. نســجة أل ا

ال تنشا جراثيم مقاومة له.   .٨
الحــرارة  درجــات  فــي  يعمــل   .٩

جيــدة. بصــورة  المختلفــة 
ومتوفــر  التكلفــة  قليــل  ١٠. يكــون 

األســواق. فــي  تجاريــاً 
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أهم املطهرات الكيميائية وطرق استخداماتها
االحتياطاتاالستخدامأمثلةالمطهرات
الخل واللبن والبنزويك األحماض

والسوربيك والفورميك 
والبروبينيك والكلور

مواد حافظة للمنتجات الغذائية والدوائية
اللبن مطهر ضد البكتيريا بالمسالخ.

البروبينيك والفورميك لمكافحة السالمونيال في 
العلف.

تحدث تأكل للمعادن  )2%( تطهير األرضيات.هيدروكسيد صوديومالقلويات
وحروقاً شديدة للجلد 
ومميتة عند ابتالعها.

يستخدم على شكل بودرة أو مسحوق أو محلول أكسيد الكالسيوم   
مركز في الماء كمطهر للحظائر

الكلوروهكسيدين البيجوانيد
واالليكسيدين

تطهير الجلد ولها مدى طيف واسع مقبول.

االلديهيدات 
Aldehydes

جلوترالدهيد
وفورمالدهيد

تتأثر بالمواد العضوية.للمعدات واألدوات والحظائر
مسرطن وسام. الفورمالين مطهر عام لحظائر الدواجن والحضانات.

الكحوليات
Alcohols

االثيلي، المثيلي 
وااليزوبروبيل

لها تأثير فعال سريع ضد البكتيريا وليس ضد 
االبواغ ونشاط ضعيف ضد الفيروسات وتأثيرها 

الجيد  بتركيز )60-70 %( كمطهر للجلد.
مركبات االمونيا
 Surface Active

  Agents

شديدة السمية عند ابتالعها خصائصها التنظيفية ضعيفة جداًالسيترميد Cetrimide موجبة الشحنة  
والتركيزات العادية ال 

تحدث تهيج أو حساسية 
للجلد. وتتأثر فاعليتها 
بدرجة كبيرة بوجود 

المواد العضوية وتعمل 
بكفاءة عالية في درجات 

تعادل ايوني≤7. 

Sodium Laural  سالبة الشحنة
Sulphate

 , Alkali metal and
 Metal Soap, Sulphated

Fatty Acids

تتميز بخصائص تنظيفية عالية وكفاءة اقل في قتل 
البكتيريا إال في التركيزات العالية.

تستخدم في تنظيف المعدات وخزانات الماء

,Dodecyle Beta Alanineمتذبذبة الشحنة  
  Dodecyle Amino

.Butyric Acid

تتميز بنشاط كاتيوني قاتل للبكتيريا وكفاءة انيونية 
تنظيفية. ولها قدرة كبيرة للنشاط في درجات تعادل 

ايوني واسعة.
أكثر فاعلية في الوسط بطيء نسبياً ضد البكتيريا وليست قاتلة لالبواغ.االكريدينات Acridines  الصبغات

القلوي 
التراي فينيل ميثان 

Triphenyle methane
تتأثر بشدة  بالمواد مضاد للبكتيريا الموجبة وال تستطيع قتل االبواغ.

عضوية.
مركبات الكلورالهالوجينات 

)الهيبوكلوريت( 
  Hypochlorites

عوامل مؤكسدة قوية تتميز بتأثير واسع ضد 
البكتيريا وتشمل الفيروسات المغلفة والغير مغلفة 

وتستخدم في تعقيم مياه الشرب ومطهر ألبنية 
المزرعة اإلسمنتية والجدران واألسقف.

أكلة للمعادن وتسبب 
بياض بعض المواد 

وتتفاعل مع األحماض 
العضوية مكون مركبات  

مسرطنة
  Iodine مركبات اليود

 Compounds
لها تأثير سريع قاتل ضد أنواع البكتيريا المختلفة 

وابواغها والفطريات والخمائر والفيروسات والمواد 
العضوية لها تأثير ضعيف على فاعليتها 

تسبب تلوين المواد 
واألنسجة الحية  وغازها 

سام وتنخفض فاعليتها في 
الماء العسر.

مركبات البيروكسجين 
PerOxygen Compounds

برمنجانات بوتاسيوم 
 وماء األوكسجين

)Hydrogen Peroxide(

عوامل مؤكسدة وماء األوكسجين  قاتل للبكتيريا 
واالبواغ والفيروسات وتستخدم هذه المجموعة في 

تطهير األدوات والمعدات والحظائر.

تحدث تأكل للمعادن 
وتتأثر بوجود المواد 

العضوية وليس لمتبقياتها 
تأثير فعال.

الفينوالت 
Phenols

السائل األسود، واألنواع 
الحديثة تشمل ليزول 

وزيلينول الغنى بحامض 
الكريزول

واسعة الطيف ضد أنواع البكتيريا.
تستخدم الفينوالت بصفة عامة لتطهير الحظائر 

وعجالت السيارات ومغطس األحذية.

سامة وسريعة االمتصاص 
من الجلد وتسبب حروقاً 
وتكون شديدة الخطورة 

عند ابتالعها.
مركبات الفينول الغير 

قطرانية )الفينولفينيل(. 
 )بنزيل ـ بي ـ 

كلوروفينول و246 
كلوروفينول الثالثي(.

الفينوالت المهلجنة والمنترجة
تتميز بطيف واسع ضد الميكروبات وقابلة للذوبان 

في الماء
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اوال: ارشادات ما قبل وصول الصوص:
١- يجب ان تكون جميع عمليات التنظيف والتطهير قد 
انتهت داخل وخارج العنابر مع ضمان نظافة وتطهير 
اجراءات  كافة  فى  الشديد  والتدقيق  المعدات  كافة 

االمان الحيوى قبل وصول الصيصان
درجة   ٣٢ عند  الحرارة  درجــة  يتم ضبط  أن  يجب   -  ٢
مئوية والرطوبة النسبية )RH( ال تقل عن 5٠ % لمدة 
ال تقل عن ٢٤ ساعة فى داخل الحظائر قبل استالم 

الصيصان.
الناعمة  النظيفة  الخشب  نشارة  فرد  يتم  أن  يجب   -٣
المعقمة بطريقة متجانسة على ارضية الحظيرة فى 
اماكن تحضين الصيصان ويكون ارتفاعها عن االرض 
ال يقل عن 5 سم او بمعنى اخر من ٢ الى ٣ كيلو جرام 
لكل متر مربع من مساحة االرضية وهذه النشارة يتم 

تسخينها إلى درجة حرارة ٢٨-٣٠ درجة مئوية.
تقل ٢٨-٣٠  الفرشة ال  درجة حرارة  تكون  أن  ٤- يجب 

درجة مئوية عند استالم الصيصان 
5- يجب أن تكون جميع المساقى اليدوية واطباق العلف 
في اماكنها ويجب أن يتم ملئها مباشرة قبل وضعها 
إلى  الــفــوري  الــوصــول  من  الصيصان  تتمكن  بحيث 

العلف والماء.

كافة  على  والمحافظة  الحيوي  األمن  6- ضمان سالمة 
ــراءات طــوال الــوقــت ، كــل األيـــام وعــدم وجــود  اإلجــ

شخصية مهمة في مجال األمن الحيوي.

ثانيا: ارشادات عند وصول الصيصان
٧- تحقيق درجة الحرارة البيئية المثلى ، وهو أمر حاسم 
هو  كما  الصيصان.-  ونشاط  شهية  من  كل  لتحفيز 
عليه  المنصوص  المثالى  الوزن  الى  نصل  لن  معلوم 
الموردة  للشركة  االسترشادية  الفنية  النشرات  فى 
تحفيز  يتم  لــم  مــا  اســبــوع  كــل  نهاية  فــى  للصيصان 
شهية الصيصان عن طريق الضبط الدقيق لدرجات 
الحرارة والرطوبة طوال ساعات السبعة ايام االولى 

من عمر الصيصان
توفير  يضمن  بحيث   ، بسيط  تهوية  معدل  تحديد   -  ٨
على  الحفاظ  مع ضــرورة   ، للصيصان  النقي  الهواء 
بتبادل  والسماح  النسبية،  والرطوبة  الحرارة  درجة 
داخل  الــضــارة.  الــغــازات  تراكم  لمنع  الكافي  الهواء 

الحظائر
والحيوية  الحركة  مــن  الصيصان  سلوك  مراقبة   -  ٩
من  التاكد  مع  بسهولة  والماء  العلف  الى  والوصول 
تناول العلف والماء فعليا وهذا للتاكد من ان درجات 

الحرارة فعال مناسبة للصيصان.

إرشادات ضرورية لنجاح 
استقبال صيصان أمهات 

اللحم فى المزرعة 
د. محمد حسن سالم

دكتوراه امراض الطيور واالرانب جامعة القاهرة وكبير منسقى الصحة احليوانية بشركة الفروج الذهبى
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فحص جودة وحيوية الصيصان -

ضرورة التاكد من نوعية وجودة العلف قبل تقديمه للصيصان

وزن عينة من الصيصان بصورة فردية لضمان التجانس

اخضاع سيارة نقل الصيصان الجراءات االمان الحيوى قبل 
دخول حرم المزرعة

وزن عينة ممثلة من اقفاص الصيصان عند وصولها المزرعة

استالم الصيصان 
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كفاءة  من  للتاكد  الصيصان  حظائر  من  المسحات  عينات 
عملية نظافة و غسيل و تطهير حظائر الصيصان

النظافة بين عنابر الصيصان لضمان اجراءات االمان الحيوى

١٠- يتم وزن عينة يتم اختيارها عشوائيا مكونة من %5 
من اقفاص الصيصان ويتم اخذ الوزن االجمالى لكل 
قفص  كل  فى  الكتاكيت  عــدد  على  والقسمة  قفص 
ويتم  الواحد  الكتكوت  وزن  متوسط  على  للحصول 
ذلك عند وصول الصيصان وعند عمر ٧ يوم وعند 

عمر ١٤ يوم.
١١ يتم وزن عينة مكونة من 5 اقفاص بصورة فردية طائر 

طائرو يتم تسجيلها لتحديد مدى تناسق الكتاكيت.
ثالثا: ارشادات االسبوع االول من عمر الصيصان 

١٢- تحفيز الصيصان على العلف والماء للحصول على 
الوزن المثالى عند عمر ٧ يوم هى العنوان الرئيسى 

لهذه المدة
المساقى  مــن  كافية  مساحة  توفير  مــن  الــتــأكــد   -١٣
البدوية واطباق التعليف وتوفير العلف الجيد النوعية 

والحفاظ على درجات الحرارة المثالية.
من  واحــدة  وساعة  االضـــاءة  من  ساعة   ٢٣ توفير   -١٤

االضالم خالل اول يومين من عمر الصبصان.
١5- يجب أن تكون شدة الضوء موزعة بشكل موحد في 
شدة  توفير  يجب  التحضين.  منطقة  أنحاء  جميع 
إضاءة ٨٠-١٠٠ لوكس في منطقة التحضين لتعزيز 

التغذية وتناول المياه.
١6- يجب ان يتم عمل اختبار ملء الحوصلة خالل ال ٤٨ 
ساعة االولى النه مؤشر على تطور شهية الصيصان 
وانضباط الظروف البيئية من حرارة ورطوبة ومساحة 

التعليف ومساحة المساقى والتهوية
١٧- مراقبة سلوك الطيور وتعديل بيئة الحظيرة حسب 

الضرورة.
١٨- تحقيق أوزان الجسم المثالية المستهدفة نهاية كل 

اسبوع.
رابعا: ارشادات خال االسبوع الثانى والثالث من 

عمر الصيصان:
١٩- الحصول على عينة وزن الجسم المطلوب عن طريق 
الوزن بالجملة من الطيور في ٧ و١٤ يوم من العمر. 
يجب وزن ما ال يقل عن ٢ % أو 5٠ طائر )أيهما أكبر( 

من كل مجموعة.

)إلى  الى  وزنها  يتم  التي  الطيور  عدد  زيــادة  يجب   -٢٠
٢-٣ مرات في األسبوع( خالل أول ٢-٣ أسابيع بعد 

التنسيب سيكون مفيًد
ًما  يــو   ١٤ مـــدةال  خــالل  الجسم  أوزان  كانت  إذا   -٢١
 ، المستهدف  من  أقــل  السابق  للقطيع  )أسبوعين( 
يمكن ان يتم زيادة شدة ومدة االضاءة لمدة ٢١ يوًما 
تناول  تحفيز  في  للمساعدة  العمر  من  أسابيع(   ٣(

الطعام وتحسين اكتساب وزن الجسم.
٢٢- بدء تسجيل األوزان الفردية الجسام الطيور بين ١٤ 
و٢١ يوما )٢ و٣ أسابيع( من العمر. هذه المعلومات 
او   )CV%( الجسم  وزن  توحيد  لحساب  مطلوبة 

التجانس المطلوب.

املراجع
النشرات الفنية االسترشادية لشركة روص العالمية  -١

خبرات حقلية لكاتب المقال  -٢
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اجراء اختبار امتالء الحوصلة خالل الفترة من ساعتين وحتى 
٤٨ ساعة من وصول الصيصان

المساحات االرضية المخصصة لتحضين الصيصان

وسائل زيادة نسية الرطوية داخل الحظائر

اجراء عملية تلقيح الصيصان بالقاح الحى عن طريق الرش 
فور وصول الصيصان الى المزرعة

الصورة المثالية النتشار الصيصان وتوزيع المعالف والمساقى 
وضبط الظروف البيئية المثلى للصيصان خالل االيام االولى 

من العمر
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باب مشاكل وحلول تربية الدواجن
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باب مشاكل وحلول تربية الدواجن

االثارة الضوئية 
المهات الالحم  

بين العلم 
والفعل  للطيور 
Photosensitization

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 

التربية   فترة  خــالل  الــالحــم  امــهــات  مربين  يسعي 
الي تطبيق  برامج اضائة صارمة منذ بداية تحديد 
االضائة حسب نوع الساللة طول ٨ساعات وشدة اقل 

من 5 لكس وذلك لالهداف التالية:
التحكم بزمن بداية البيض  -

الحصول على أعلي %  لمثابرة انتاج البيض )فوق ٨٠%   -
اطول وقت ممكن(

التجانس في  وزن وحجم البيضه وصفات القشرة  -
التحكم في عمر النضج الجنسي لإلناث والذكور بتجانس عالي   -

الحصول علي نسبة اخصاب طول الفترة االنتاجية   -

ولدراسة وفهم الية  االثارة الضوئية ستكون البداية من تركيب العين 
ومستقبالتها 

تركيب العني:
مستقبات الضوء وعاقتها بالتناسل يف الطيور: 

عند  تستثار  Opsinالتى  صبغة  على  تحتوى  عصبيه  خاليا  هــي  
تعرضها للضوء وتبلغ أعلى استثاره عندطول موجى ٤٩٢ نانو متر وتعمل 
عند  الخليه  داخل  الحره  الكالسيوم  ايونات  زيــادة  على  االستثاره  هذه 

تعرضها للضوء                                   

 أنواع املستقبات الضوئيه 
Rod opsin مستقبالت  بشبكية العين وتسمى صبغة  -١
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العين  شبكية  خــارج  مستقبالت   -٢
وتسمى Pineal opsin لتواجدها 
ــل خـــاليـــا خـــاصـــه بــالــغــده  ــ داخـ

الصنوبريه
يـــوجـــد خـــارج  الـــثـــالـــث  الـــنـــوع   -٣
 Extraretinal الــعــيــن  شــبــكــة 
االجــزاء  فــي   photoreceptors
ــخ ويــســمــي  ــمـ ــعــمــيــقــة مـــن الـ ال
 Encephalic Photoreceptors
 Encephalopsin  وتسمي صبغة
خاصة  خاليا  داخــل  لتواجدها 
فــــي االجـــــــــزاء الــعــمــيــقــة فــي 
الــمــخ. وبــتــواجــد هــذا الــنــوع من 
عدة  في  الضوئية  المستقبالت 
المعروف  الــطــيــور  بمخ  مناطق 
 Lateral منها حتي االن منطقتي
 Mediobasal و   Septum

  Hypothalamus

ــة بـــيـــن الــمــســتــقــبــالت  ــعـــالقـ الـ
 :GnRH-I الضوئية وإفراز هرمون

يتأثر  التي  الكائنات  من  الطيور 
ولذلك  بــالــضــوء  الجنسي  نشاطها 
وحــتــي     Photoperiodic تــســمــي 
يستلزم  جنسياً  نشاطاً  الطائر  يظهر 
أن تكون فترة األضاءة أطول من فترة 
اإلظالم  خاصة بعد عمر االسوع ١٢ 
من فترة التربية وكذلك خالل الفترة 
اإلنتاجية فنجد الطائر يمر بمرحلتين 

من التأثير بالضوء. 
١- مرحلة التربية عدم األستجابة 

:Photo-refractoriness للضوء
وهي تعني عدم اإلستجابة الفورية 
لتنبيه الضوء كما تتميز )عدم نشاط 
الجنسية  الغدد  او ضمور(  او خمول 
وقناة المبيض. وتنقسم حسب طريق 

إستجابة الطيور لها إلي نوعين
ــة   ــق ــطــل عــــــــدم إســــتــــجــــابــــة م أ- 
بانخفاض  وتتميز   :Absolute
الهيبوثالمس  محتوي  في  شديد 
بــنــاؤه  ويــتــوقــف   GnRH-I مــن 
ويصاحب ذلك إغالق تام لمحور 
الــهــيــبــوثــاالمــس - الــنــخــامــيــه - 
ويصبح   )HPG( الجنسية  الغدد 
غير فعال وتكون الحالة التناسلية 
قبل  ما  لمرحلة  مشابهه  للطائر 

البلوغ. 
 :Relative نسبية  إستجابة  عدم  ب- 

حيث  الياباني  السمان  في  كما 
يــنــخــفــض الـــنـــشـــاط الــجــنــســي 
إنخفاض  بــدون  أ  في  سبق  كما 
من  الهيبوثاالمس  محتوي  فــي 

 .GnRH-I

للضوء  احلــســاســيــة  مــرحــلــة   -٢
:Photosensitive Stage

الجنسي  النشاط  بوجود  تتميز   
ومتناسبة  سريعة  وإستجابة  العادي 
طـــرديـــا مـــع زيـــــادة فــتــرة اإلضــــاءة 
الهيبوالثامس من  وزيادة في محتوي 
إلفراز  زيادة  تتناسب  كما   GnRH-I
مع طول  الجنسية طردياً  الهرمونات 
المرحلة  هذه  وتتميز  اإلضــاءة  فترة 

 . HPG بنشاط
ــغــيــرات مــورفــولــوجــيــه  ــحــدث ت ت
للخاليا  القدميه  النهايات  شكل  في 
 End feet of Glial Cells الالصقة 
للخاليا  الطرفيه  للنهايات  المغلفة 
 GnRH-I العصبية المفرزة للهرمون
 Median Eminence منطقة   فــي 
بين مرحلة الحساسية للضوء ومرحلة 
تمنع  بحيث  للضوء  اإلستجابة  عدم 

GnRH-I  إفراز هرمون
 أما في مرحلة الحساسية للضوء 
فيتقلص حجم النهايات القدميه مما 
العصبية  الــخــاليــا  لنهايات  يسمح 
الهرمونية بإفراز GnRH-I ووصوله 

إلي األوعية الدموية. 
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 اأعالف الدواجن الحم - بيا�ض
     حلــوم الدواجــن والبيــض مصــدر مــن مصــادر البروتــن رخيصــة الثمــن ذات القيمــة الغذائيــة العاليــة .. ســهلة الهضــم 

وذات مــذاق اجليــد. ونظــرا للتطورالــذي حــدث فــي صناعــة الدواجــن أصبحــت تربــى علــى نطاق جتــارى مكثف.
      وإنطاقــًا مــن الــدور الــذى يقــوم بــه مصنــع مــرام لألعــاف فــى تنميــة وتطويــر اإلنتــاج الداجنــي فــى اململكــة كان 
ــاف  ــة أع ــى صناع ــاه إل ــة العلف..واالجت ــل تكلف ــة لتقلي ــاليب احلديث ــذ باألس ــة.. واألخ ــام بالتغذي ــن االهتم ــد م الب
متكاملــة .. وحتديــد االحتياجــات الغذائيــة لــكل طائــر دون زيــادة أو نقــص للحصــول علــى أعلــى معــدل إنتــاج بأقــل 
تكلفــة مــع االســتفادة مــن املــواد العلفيــة املتاحــة لتكويــن عائــق تتوفــر بهــا جميــع العناصــر الغذائيــة التــي يحتاجهــا 
ــي الدواجــن واإلرتقــاء مبســتوى  ــدة أو بيــض التفريــخ، بهــدف خدمــة مرب ــاج اللحــم أو بيــض املائ ــر ســواء إلنت الطائ
األداء العلفــي ومعامــات التحويــل لألعــاف  باعتبــار أن التغذيــة أحــد العناصــر الرئيســية التــى 
تلعــب دورًا هامــًا فــى تنميــة وزيــادة اإلنتــاج نظــرا ألن تكاليــف التغذيــة متثــل مــن 60 ـــــ %70 

مــن املنتــج النهائــي ســواء كان حلمــا أو بيضــا. 
متخصصــة  أعــاف  وتصنيــع  جتهيــز  مت  فقــد  ذلــك  أجــل  مــن 
ــواد  ــن م ــًا م ــاف عاملي ــع األع ــرق تصني ــدث ط ــطة أح بواس
نباتيــة طبيعيــة ذات جــودة عاليــة متزنــة تفــي بإحتياجــات 
الطائــر لــكل مراحــل التربيــة والتســمن أوإنتــاج البيض ذات 
جــودة عاليــة باســتخدام أعــاف مكعبــة Pellets أو محببــة 
Crumbs أو بــودرة Mash مت تصنيعهــا بأضافــة األنزميات 
ــرام  ــع م ــاج مصن ــن إنت ــر لتكــون ســهلة الهضــم م وخمائ
ملكعبــات ومركــزات األعــاف طبقــا للمواصفــات العامليــة 
األمريكــي  القومــي  املجلــس  وتوصيــات 
للبحــوث، لتحقيــق وتلبيــة 
إحتياجــات مربــي الدواجن 
فــي  اكبــر  عائــد  وحتقيــق 

ــدودة. ــة مح ــرة زمني فت

إفراز  تأثير  تحت  تتم  المورفولوجيه  التغيرات  هذه 
الذي   Triiodothyronine  )T٣( اليود  ثالثي  الثيرونين 

يتم بناؤه وافرازه في نفس المكان. 
الطيور  في   GnRH-I إفــراز  ان  نجد  فاننا  وبذلك 
في  الموجودة  الضوئية  المستقبالت  طريق  عن  يكون 
مع  مباشر  اتصال  لها  والتي  المخ  في  العميقة  االجــزاء 
فإن  ولذلك   GnRH-I لهرمون  المفرزة  الصبية  الخاليا 
األساسي  الــدور  تلعب   Encephalic Photoreceptors
النخامية   - الهيبوالثامس  محور  تشغيل  في  الطيور  في 
- الغدد الجنسية )HPG(واما المستقبالت الضوئية في 
الغدة الصنوبرية أو في شبكة العين فليس لها اي دوراً في 

هذا  التنبيه. 
متي يكون قرار او بداية االستثارة الضوئية..

اوال احذركم ونفسي من حدوث اي تسريبات لالضائة 
اثناء فترة التربية ) ٨ ساعات ( حيث يمكننا تقييم اداء 

المزرعة عن فترة التربية وقبل اعطاء االثارة 
االثارة اصفر  والداليات قبل  الطيور  يكون عرف  ان   -١

باهت صغير 
تكون  ديــوك  او  انــاث صغير جدا  عند تشريح طيور   -٢

الخصيتان صغيرتان ايضا
ثم بعد ذلك البد من توافر بعض الشروط قبل االثارة 

الضوئية منها:
-  تحقيق الدهون االحتياطية المثالية من االسبوع ١6 

لفترة التربية 
-  متوسط وزن الجسم مطابق للقياسي او اعلي منه )في 
االغلب عند تحقيق وزن االسبوع  ٢٢ ونسبة تجانس 

مناسبة ال تقل ٩٠ % 
 - درجة اكتناز لحم الصدر 

-  نمو و تطور العرف و الداليات 
-  كثافة الطيور بالعنبر جيدة بدون ازدحام

-  المسافة بين عظمة الحوض تكون ٢.5 اصبع او اكثر

-  الحالة العامة للقطيع  جيدة
 - )اللمبات  االضائة  ادوات  توفير  ضبط  من  والبد   -
جهاز قياس شدة االضائة - توزيع المثالي لخطوط 

االنارة(.

مقاييس االضائة 
الشمعه Candel /هى شدة اإلضاءه فى اتجاه معين   -١
لمصدر يشع إشعاعا أحادى اللون بتردد )١٠١٢×5٤٠(
 )١/6٨٣( االتجاه  هذا  فى  اإلشعاعيه  وشدته  هرتز 

هرتز/ستراديان.
الضوئى  التدفق  قياس  وحــدة  هو   Lumen اللومن   -٢
ويرمز له بالرمز )lm( وهو مقدار الضوء الصادر عن 
شمعه معياريه يسقط فوق سطح قدم مربع واحد من 

مسافه تساوى قدم واحد.
نظام  فــى  االضـــاءه  وحـــدة شــدة  هــى   Lux اللوكس   -٣
الوحدات الدولى ويرمز لها بالlux وهى تكافئ مللى 

وات /مترمربع.
لبعض  وااليجابيات  السلبيات  عن  تحليال  وسنقدم 

اللمبات المستعملة في االضائة 



 اأعالف الدواجن الحم - بيا�ض
     حلــوم الدواجــن والبيــض مصــدر مــن مصــادر البروتــن رخيصــة الثمــن ذات القيمــة الغذائيــة العاليــة .. ســهلة الهضــم 
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إحتياجــات مربــي الدواجن 
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)Light Emitting Diode )LED اوال: ملبة الليد
مميزاتها

تصنع عادة من مواد غير سامة  o
يمكن تصميمها لتركيز الضوء على المناطق المطلوبة  o
على  اعتمادا  للضوء  اللوني  الطيف  تعديل  يمكن   o

الفوسفورات المستخدمة.
 ١6 في  ١٠ سنوات  إلى  يصل   - عمرها طويل جدا   o

ساعة يوميا )5٠،٠٠٠ - 6٠،٠٠٠ ساعة(
توفر مجموعة كاملة من الضوء  o

تنبعث  ال  المصابيح  ألن  كفاءة  األكثر  تكون  ما  عادة   o
منها األشعة

من  تصنيعها  يمكن  لذلك  )الحرارة(،  الحمراء  تحت   o
المواد غير الزجاجية  

o  تصل بسرعة ذروة شدة الضوء بعد تشغيله
مثالية للمناطق التي يتم فيها تشغيل األضواء وإيقاف   o

تشغيلها
عيوبها  

لتركيز  مناسبة  عدسة  ويتطلب  اتجاهي  الليد  ضوء   -
الضوء لتغطية مساحة أوسع. 

قد تحتاج إلى تغيير األسالك في المنزل لتتناسب مع   -
المواصفات الكهربائية ليد مثالية.

وعند ضعف  الغبار،  تراكم  مع  جدا  يقل  ضوءاللمبه   -
التهوية حول اللمبة 

قد  الدواجن   وعنابر  المنزل   في  اللوكس   إختبار   -
يكون مطلوبا لتحديد متى ينبغي تغيير المصابيح.

 Compact Fluorescent الفلورسنت احللزونية  ملبة 
)Light )CFL

مميزاتها:.
- كفاءة  فى الطاقة - رخيصه نسبيا - متماثلة ألطياف 

اللون كما فى المصابيح المتوهجة

عيوبها:
الغير  اللولبية  األنابيب  تنظيف  الصعب  من  يكون  قد   -

مكشوفة.
- مصنوعة من المعدن والزجاج وتكون عرضة للكسر

الحرق بسرعة  إمكانية  لمبات خافتة بشكل كبير، مع   -
أكبر.

- تتطلب المصابيح عدة دقائق للوصول إلى أقصى شدة 
الضوء عند تشغيلها.

- ضعيفة األداء في الطقس البارد
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تشغيل  يتم  أن  يجب  التي  الحاالت  في  مثالية  ليست   -
الضوء وإيقافه عدة مرات في اليوم الواحد.

Incandescent Lights (INL) املصابيح املتوهجه
مميزاتها

- جيده فى إخراج الطيف األحمر

- ممتازه فى توزيع الضوء

- سريعة التشغيل

عيوبها
- عمرها قصير ويجب استبدالها بشكل متكرر

- مصنوعه من المعدن والزجاج وهي عرضة للكسر

- أكثر من ٩٠% من الطاقة المستخدمة من قبل اللمبة 
يذهب إلى الحرارة بدال من الضوء.

مع  تتوافق  ال  المتوهجة  المصابيح  أنــواع  من  العديد   -
معايير كفاءة الطاقةالجديدة.

ودراسة ومراجعة كل ما سبق حتي نصل الي االتي؛

ان نجاح االثارة الضوئية  المثالية تحقق النمو الجيد 
للجنسين

اوال خط االناث فنجد ان قناة المبيض اليسرى هى 
العاملة فى الطيور ووزنها ال يتعدى حوالى ٠.٢جم قبل 
النضج الجنسى بينما مع اقتراب اإلناث للنضج الجنسى 
فإن الوزن يزداد تدريجياً ليصل لحوالى 5٠جم فى الدجاج 
البياض أى يتضاعف الوزن لحوالى ٢5٠مرة فيكون  طولها 
إثناء اإلنتاج ٧٠ - ٧5 سم اما مرحلة االثارة وقبل النضج 

الجنسي ١٨-١١ سم وتتكون من: 

فيه  وتمكث  سم   ١٠ طوله   :Infundibutum القمع   -١
البويضة تقريبا ١٠-٢٠ ق

يبلغ  طوله  بالبياض(  )الخاص    Magnum المعظم   -٢
بين  ٣٠ - ٣٣سم وتظل  البيضة فى المعظم  تقريبا 

٢.5 -٣  ساعات

الداخلى  القشرة  غشائى  أومنطقة   Isthmus البرزخ   -٣
والخارجى )تكوين الفجوة الهوائية (طوله حوالي ٧  - 

١٠ سم وتظل  البيضة تقريبا  ٧5 دقيقة

يبلغ طوله  القشرية  الغدة  أو منطقة   Uterus الرحم   -٤
١٠ سم وتظل  البيضة تقريبا ١٩- ٢٠ ساعة 

المهبل مخزن البيضة طوله ٧ سم

اما بالنسبة للديوك 

في  المنوية  الحيوانات  عدد  تاثير  مدي  نجد  فاننا 
فاننا  لــذلــك  والفقس  االخــصــاب  علي  التلقيح  عملية 
نتناولها فقط من ناحية الحث الضوئي فانا اعطاء برنامج 
االضائة الصحيح  مع عدم وجود اي  تسريب لالضائة 
الذكور  المنوي في  السائل  إنتاج  الي   التربية  اثناء فترة 
وتخليق  المنوية  االنابيب  لنمو    FSH افــراز  ينبه  حيث 
ينبه   LH هرمون  اما  المنوية(،  االسبرمات)الحيوانات 

الخاليا البينية الفراز الهرمون الذكري )التستسيرون(

 لذلك فان ساعات اضاءة ااثارة الضوئية  الضوئي 
تكون في حدود ١٣- ١٤ ساعة في اليوم للعنابر المغلقة 
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باب مشاكل وحلول تربية الدواجن

كافية لتنبيه نموحجم  الخصيتان و االنابيب المنوية  في 
الذكور حتي نحصل علي افضل واعلي االخصاب التالي 

وختاما 
فان الفهم والربط بين الناحية الفسيولوجية واالدارية 
لعملية االثارة الضوئية وعالقتها بالناحية الغذائية لوزن 
الجسم باالضافة الي نجاح فترة التربية  يجعلنا نتجنب 

االتي: 
يقل  الذي  الصغير  الحجم  ذو  البيض  تجنب  يجعلنا   -١
البيض،  صفار  على  يحتوي  ال  الذي  غراًما   ٣5 عن 
وال يمكن استخدام هذا البيض للتفريخ ولكن يمكن 
استهالكه كطعام او جبة  حيث ان الدجاج لم يصل 

للنضوج 
يجعلنا نتجنب البيض ) ذو الصفارين ( عند حدوث   -٢
التبويض بسرعة كبيرة أو عندما ينضم صفار واحد 
الدجاجات  في  الغالب  في  ذلــك   ويحدث  آخــر.  مع 
إلى  التناسلي  جهازها  بعد  يصل  لم  التي  الصغيرة 
الدورة  بين  تداخل  ويحدث  الجنسي  النضج  مرحلة 

البيضة  الــنــتــاج  )دورة  الــدجــاجــة  داخـــل  االنتاجية 
يستغرق ٢٢ إلى ٢٧ ساعة لتكوين ووضع البيضة(.

المفرطة   الـــوزن  ــادات  ــ زي نتجنب   يجعلنا  وايــضــا   -٣
العلف  جرامات  زيادة   ( الغذائي  الدفع  عن  الناتجة 
الجنسي  للنضج  للوصوع  االضائة  ساعات  زيادة  مع 
 ) للقطيع  بيضة  اول  )انتاج  التبشير  تاخر  حالة  في 
وكذلك تراكم الدهون في الكبد و مايترتب عليه من 
تجنب التبويض الداخلي للدجاجة و انقالبات الرحم 
منطقة  في  اللحمي  االكتناز  في  المفرطة  والزيادة 

الصدر.
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الدجاج  يصيب  لــلــعــدوى:  الــقــابــلــيــة 
فقط.

تنتقل  وانتشارها:  العدوى  طرق نقل 
التنفسي  ــاز  اجلــه طــريــق  عــن  الـــعـــدوى 
بزرق  امللوثة  واألتــربــة  الهواء  باستنشاق 
تنتقل عن طريق  وكذلك  املصابة  الطيور 
العلف  على  بالتغذية  الهضمي  اجلــهــاز 
ــعــــدوى أفــقــيــا  واملـــاء املــلــوث - تــنــتــشــر الــ
ــي: حركة  ــ ويـــســـاعـــد عــلــى انــتــشــارهــا االتــ
املزارع  او  العنابر  بني  والزائرين  العمال 
املــعــالــف واملــســاقــى بني  - نقل  املــصــابــة 

الطيور  املصابة -وجود  املزارع  او  العنابر 
البرية والكالب والقطط والفئران احلاملة 

للفيروس
بني  ما  تتراوح  املــرض:  فترة حضانة 

٢ -5 أيام
الـــعـــوامـــل املـــســـاعـــدة عـــلـــى خـــطـــورة 

وانتشار املرض
١- عوامل لها عالقة بالطائر وتشمل:

أ- احلالة الصحية واملناعية للطائر ) 
 - ابتدائية  أو  ثانوية  عــدوى  وجــود 

أو  االنيميا  أو  باجلمبورو  اإلصابة 
السموم الفطرية(

ب- الساللة )األكثر وزنا( 
ج- العمر )األصغر عمرا(

د- اجلنس )الذكور(
)التعرض  بالبيئة  عــاقــة  لها  عــوامــل   -٢
للبرد أثناء التحضين - العلف الغنى 

بالبروتين(
3- عوامل لها عاقة بالفيروس )ضراوة 

الفيروس - جرعة العدوى(

االلتهاب الشعبي المعدي
IB (Infectious Bronchitis)

التعريف بالمرض: مرض فيروسي يصيب الدجاج فقط سريع االنتشار يتميز بأعراض تنفسية وارتفاع نسبة النفوق 
في بداري التسمين - انخفاض انتاج البيض وتغير لون وسمك القشرة مع انخفاض معدل الخصوبة والفقس في 

البياض.
المسبب المرضى: فيروس األى بي ينتمى الى عائلة الكورونا فيريدى جنس الكورونا فيروس - الفيروس يمكنه النمو 
في أجنة البيض الخالي من األمراض وقتل االجنة كما يمكن عزله على األنسجة - يتميز الفيروس بخاصية تالزن 

الدم بعد معاملته بأنزيم الفوسفوليبيز - عترات الفيروس تنقسم حسب الضراوة الى:
١- عترات كالسيكية أو تقليدية )ماس - جورجيا - استراليا - نيوهامبشير - ايوا - ديلوير - كونيكت كت(.

٢ - عترات فارينت أو محورة )دى ٢٠٧ - ٢١٢ - ٣١٢٨ - ٣٨٩6( وهى ال تعطى صورة واضحة للمرض - التحصين 
بأحد العترات يعطى حماية كاملة ضد نفس العترة وحماية جزئية لباقي العترات تتراوح ما بين ٠% الى ٨٠% - 
محلول الفور مالين ٢% أو ١% من أحد محاليل الكلور أو اليود والبرمنجنات والكحول تقتل الفيروس ألن له غالف 

خارجي - يمكن عزل الفيروس بعد ١٤ اسبوع من العدوى من غدة األعورين أو بعد ٢٠ أسبوع من الزرق.

دسوقي محمد مراد
 dismou235@gmail.com دكتور باحث - أمراض الطيور واألرانب - مركز بحوث الصحراء
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أعراض املرض: أوال يف التسمني
العترات(  )معظم  التنفسية  العترة   -١
- العنبر ذو المناعة واألمن الحيوي 
للمرض  الحضانة  خالل  المضبوط 
تظهر األعــراض في صــورة - نقص 
الجفون  التهاب  مع  المياه  استهالك 
واتساعها  واألمونيا(  األدينو  )تشبه 
بــدون  ــك  وذل الميكوبالزما(  )تشبه 
نافق - زغطة كأنه واكل علف جاف 
األعـــراض  تبدأ  ثم   - عطشان  وهــو 

كاآلتي:
١- تكدس الطيور جانب اجلدار على 

الرغم من ضبط احلرارة 
ــوات  ــاع احلــشــرجــة )االصــ ــف ٢- ارت

التنفسية( 
٣- زيادة النافق 

٤- رفرفة شديدة للطائر كأنه مذبوح 
على  وميــوت  مباشرة  املــوت  قبل 

ظهره 
املنقار  عند  نشارة  أو  بلل  وجود   -5
وجود  علي  دليل  النافق  للطائر 

عدوى ثانوية 
- اسهال  العترة الكلوية ) استراليا(   -٢
مائي - نقص استهالك العلف وزيادة 

استهالك المياه 
أعراض   -  )9١/4( العصبية  العترة   -٣
 %١٠٠ ــة  االصــاب حجم   - عصبية 
٣٠-٨٠% حسب  الى  يصل  والنفوق 
عوامل الخطورة وبرامج التحصين - 
ثانيا في البياض )العترة التناسلية( 
 %5١٠-٠ البيض  انتاج  انخفاض   -
ثم  أسابيع   6  -  ٤ مــن  يستمر  وقــد 
يعاود الى االرتفاع - تغير حجم ولون 
وسمك البيض - انخفاض الخصوبة 

ومعدل الفقس
التشريح: أوال يف التسمني 

الــعــتــرات(  )معظم  التنفسية  الــعــتــرة   -١
نــالحــظ وجــــود االتــــي - احــتــقــان 

ــة ووجـــــود مـــواد  ــي ــوائ ــه الــقــصــبــة ال
مخاطية سائلة أو متجبنة - احتقان 
القصبة الهوائية ووجود مواد متجبنة 
عند تفريعة القصبة الهوائية )مميزة 
للمرض( - احتقان القصبة الهوائية 
الهوائية  األكياس  والتهاب  تضخم   -
أحيانا تجبنات على الكبد والقلب مع 

العدوى الثانوية 
وشحوب  تضخم   - الــكــلــويــة  الــعــتــرة   -٢
بأمالح  الحالب  امتالء   - الكليتين 
اليوريا- في المراحل المتأخرة وجود 

مواد تباشيريه على األحشاء 
٣- العترة العصبية - غير مميزة بصفة 

تشريحية ونادرة الحدوث.
ثانيا يف البياض )العترة التناسلية(
وقد  البيض  وقــنــاة  املبيض  التهاب 
وجود   - الطيور  بعض  يف  ضامرا  يظهر 

صفار البيض يف التجويف البطني
التشخيص  أوال  املــــرض:  تشخيص 
والصفة  األعــراض  على  يعتمد  احلــقــلــي 
الــتــشــريــحــيــة املــمــيــزة لــلــمــرض - ثــانــيــا 
الرئة  من  العينات   - املعملي  التشخيص 
البيض  وقناة  والكلية  الهوائية  والقصبة 
أو  النسيجي  بــالــزرع  الــفــيــروس  عــزل   -
األمــراض  مــن  اخلــالــي  البيض  أجنة  يف 
اكتشاف   - ــدم  ال ــالزن  ت اختبار  عمل   -
املسبب املرضى باستخدام امليكروسكوب 
الفلورسنتى - اكتشاف االجسام املناعية 
للمرض باستخدام اختبار منع تالزن الدم 
تعادل  اختبار  االجــار-  ترسيب  اختبار   -

السيرم - االليزا.
الوقاية والعاج: الوقاية تعتمد على 
١- تــطــبــيــق االشــــتــــراطــــات الـــصـــحـــيـــة - 
تحتويه  بما  العنابر  وتطهير  تنظيف 
التخلص   - وعــالفــات  مساقى  مــن 
الصحي من النافق بالحرق أو الدفن 
أو  العنابر  بين  العمالة  تنقل  منع   -

دخــول  مــنــع   - المختلفة  الـــمـــزارع 
الطيور البرية والكالب والفئران

٢- التحصين - في التسمين 
١- يف املــنــاطــق الــغــيــر مـــوبـــوءة عند 
أو   H120 نستخدم  أيــام  عمر٧ 
أو  بالعني  التقطير  ويفضل  املاس 

الرش. 
٢- يف املناطق املوبوءة - عند عمر5 
أيام نستخدم ٩١/٤ و- عند عمر 
عند  و-   H120 نستخدم  يــوم   ٧
ثنائي  ميت  نحقن  يــوم   ١٠ عمر 
مع نيوكاسل - يف البياض - عند 
أو   H120 نستخدم  أيــام   ٧ عمر 
أو  بالعني  التقطير  ويفضل  املاس 
أسبوع   ٤ عمر   - ــاء  امل أو  ــرش  ال
نستخدم H120 أو املاس ويفضل 
التقطير بالعني أو املاء - عمر ٨ 
عمر   - عضل  ميت  حقن  أسبوع 
اذا  عضل  ميت  حقن  أسبوع   ١٨
ب  الـــرش  يتم  البيض  ــون  ل تغير 

. H120

العاج
موسع   - تنفسية  االصــابــة  كــانــت  اذا   -١
حيوي  ومضاد  مناعة  ورافــع  شعب 
مناسب طبقا الختبار الحساسية في 

مياه الشرب
٢- اذا كانت االصابة كلوية - غسيل كلوى 
ووضــع  العلف  ورفـــع  مناعة  ورافـــع 
ومــضــاد  مــجــروشــة(  )ذرة  دشــيــشــة 
طبقا  للكليتين  مجهد  غير  حــيــوي 

الختبار الحساسية في مياه الشرب
3- في البياض وضع رافع مناعة واجراء 
تــحــصــيــن بـــالـــرش مـــع غــســيــل كلى 

ومنشط كبد
٤- تطبيق االشتراطات الصحية.
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يعتبر المثيونين حمض أميني مهم بمعنى 
من  والبد  تخليقه  يمكنه  ال  الحيوان  أن جسم 

اضافته لألعالف.

البروتين  انتاج  أن  تعلم  أن  لك  ولكن... 
داخل جسم الكائن الحي يعتمد على المثيونين. 
وذلك عن طريق ترجمة الشفرات من الحامض 
النووي )دي ان ايه( الى أنواع البروتين المختلفة 

اعتمادا على عدد من األحماض األمينية.
أميني  حمض  أول  هو  الميثيونين  ويعد 
لبناء أي نوع بروتين. هذا يعنى أن نقص كمية 
المثيونين تؤدى الى عدم تخليق البروتين كليا.

ماذا يعنى ذلك للحيوان؟ أوال وإذا اعتقدنا 
األساسي  المكون  هو  فقط   هو  البروتين  أن 
للعضالت وبروتين البيض والحليب؛ فان نقص 
النمو  معدل  نقص  الى  يؤدى  المثيونين سوف 
من  البروتين  لكن  والحليب.  البيض  وإنــتــاج 
داخل  مهمه  أخرى  عناصر  يشمل  أن  الممكن 

الجسم مثل:
الهضم  عملية  فــي  دور  لها  االنــزيــمــات:   -
ــات األمـــــراض  ــب والــتــخــلــص مـــن مــســب

واألنسجة الميتة من الجسم. 
كيميائية  مــواد  عن  عبارة  الهورمونات:   -
الهورمونات  مثل  الجسم  وظائف  تنظم 

التناسلية وهورمون الثيروكسين.
بروتينات أخرى مثل الكوالجين والكراتين   -
الجسم  هيئة  إعطاء  في  دور  لها  حيث 

وتحمية بصورة أوليه.
وبنقص المثيونين وفقدان دوره في تخليق 
البروتين يؤدى الى نقص انتاج كافة أنواعه مما 
الجسم  فان  ذلك  ومع  الجسم.  وظائف  يعطل 
للبقاء  المثيونين  استهالك  في  أولويه  يعطى 
حيا مما يعنى التضحية بإنتاجية الحيوان في 
صورة النمو او انتاج البيض او الحليب. وهذه 

هي الصورة التي من الممكن أن تظهر في حالة 
األعالف التي ال تحتوي على الكمية المطلوبة 

من المثيونين.
وبالتالي فما هي احتياجات الحيوان من 

الميثونين؟ ذلك يعتمد على االتي:
ــار، رومــي،  ــق نــوع الــحــيــوان )دواجــــن، أب  -

أسماك( وهكذا.
انتاج  ســريــع،  نمو  المطلوبة.  اإلنتاجية   -

بيض أعلى أو معدالت انتاج منخفضه
الرعاية  -

البيئة المحيطة  -
ومع األخذ في االعتبار كل هذه العوامل، 
ومن  المطلوبة.  المثيونين  كمية  تحديد  يمكن 
تلك االحتياجات على أساس  األفضل حساب 
بالخامات  معرفة  ذلــك  يتبع  منها.  المهضوم 
ــب عــالئــق تــوفــى  ــي ــرك ــمــتــاحــة وت الــعــلــفــيــة ال

باالحتياجات الغذائية وبأقل تكلفة.
كما  الــتــغــذيــة  فــي  المثيونين  وألهــمــيــة 
وضحنا، فانة من الضروري حساب احتياجاته 
أنه  حيث  ــة.   دق بكل  منه  الخامات  ومحتوى 
المطلوبة،  االحتياجات  عن  الزيادة  حالة  في 
إذا  أمــا  مــاديــة.  خــســارة  هناك  يكون  فسوف 
كانت االحتياجات أقل من المطلوب، فإنتاجية 
سبب  يأتي  هنا  مــن  سلبا.  ستتأثر  الحيوان 
الدور الريادي لشركة ايفونك والتي تمتلك أكبر 
المثيونين  الحتياجات  بيانات  قاعدة  وأحــدث 

باإلضافة الى تحليل لجميع الخامات العلفية.
الحيوان  الفعاله المداد  ومن أهم الطرق 
منتجات  استعمال  المثيونين،  من  باحتياجاته 
من  صوره  في  متاحه  وهي  النقيه.  المثيونين 

ثالثه:
أمينو®  المت  منتج  مثل  الدل-مثيونين،   -

من شركة ايفونك
ل-مثيونين  -

مثيونين هيدروكسى أنالوج  -
تلبى  أن  الممكن  من  المصادر  هــذه  كل 
فقط  منهم  واحدا  ولكن  المثيونين  احتياجات 

البد أن يتم تحويله داخل الجسم الى مثيونين 
هــذا  أنـــالـــوج.  هــيــدروكــســى  المثيونين  وهـــو 
مثيونين  الى  تحويلة  يتم  للمثيونين  المصدر 
بناء على أبحاث  بنسبة ال تتعدى 65%، وذلك 

علمية على مدار أكثر من ٣٠ عاما.
وفى هذا المقال سوف نستعرض واحدا 
من هذه األبحاث كما هو موضح بالرسم البياني 
التالي. حيث تم استخدام ٣ معامالت غذائية 
المثيونين(،  في  )فقيرة  ضابطه  عليقة  وهــم 
عليقة تحتوي على دل-مثيونين، وعليقة تحتوي 
على دل-مثيونين مخفف بنسبة 65%، وأخرى 

تحتوي على مثيونين هيدروكسى أنالوج. 

وهنا يتضح أن الحصول على نفس األداء 
ــوزن( البــد من استخدام  ال زيــادة في  )٢ كجم 
٠.٠٧ % مت أمينو® )دل-مثيونين( أو ٠.١١ % 
مثيونين هيدروكسى أنالوج أي بنسبة ١٠٠:65. 
معدل  نــفــس  ــخــدام  اســت أن  يعنى  هـــذا 
ــؤدى  اإلضــافــة مــن كــال الــمــصــدريــن ســـوف ي
كمية  وبزيادة   .%١٠ بحوالي  ضعيف  أداء  الى 
النسبة  ــى  ال ــوج  ــال أن هــيــدروكــســى  المثيونين 
الصحيحة سوف يؤدى الى رفع تكلفة العلف. 
استخدام  هو  طريق  أفضل  أن  يؤكد  هذا  كل 

المت أمينو® كمصدر للمثيونين.
اخلاصـــــــــة:

المثيونين له دور مهم في عملية بناء البروتين داخل   -
الجسم

اضافته  مــن  البــد  مهم؛  أميني  حمض  وباعتباره   -
لألعالف

نقص كميتة سوف يؤدى الى خفض أداء الحيوان  -
الــدل- يعد  المتاحة؛  مــصــادر  الــثــالث  ضمن  مــن   -
مثيونين هو أفضل مصدر من ناحية األداء والتكلفة.

تقدم ايفونك كل ما لديها من معرفه وخدمات فنيه   -
كفاءة  أكثر  الحيواني  اإلنتاج  من أجل جعل صناعة 

وربحية. 

المت أمينو® من ايفونك؛ دل-مثيونين ذو أفضل جودة وأفضل أداء 
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MetAMINO® (DL-Methionine) 
from Evonik with best Quality and best Performance. 

Methionine is an essential amino acid. 
This means it cannot be manuaactured 
by livestock, and the required amount 
must be supplied in the feed intake. 

But…did you know that manufacture 
of ALL proteins in the body rely on 
methionine? This is because the process 
of protein production relies on the 
instructions from DNA being translated 
in the ribosome by messenger RNA 
(mRNA) using codons; triplets of 
nucleotides that code for specific amino 
acids, and so the primary structure of the 
protein.

And the first codon of every protein 
manufactured by higher animals codes 
for…methionine. With insufficient 
methionine available, no protein 
synthesis can occur. It literally stops at 
this first step.

So what does this mean for animals? 
First we think of proteins as the main 
component of muscle, or egg white, or 
milk protein. So a deficit of methionine 
would mean less growth, less eggs, less 
milk. However, proteins are also key 
chemicals that actually keep an animal 
functioning.

Examples are;

· Enzymes – digest food, destroy 
pathogens, recycle dead cells in the 
body

· Hormones – chemical signals that 
regulate many body functions. For 
example luteinizing hormone and 
follicle-stimulating hormone are both 
involved in efficient reproduction, 
whilst thyroxine is involved in 
regulation of metabolic rate.

· Structural protein such as collagen 
and keratin actually define the bodily 
structure of animals, and help to 
protect it physically.

With a deficit of methionine, and its 
key role in ALL protein synthesis, 
the production of any and all of these 
compounds is potentially affected.

Of course, in reality what happens 
is that animals conserve methionine 
supply to ensure the essential functions 
of life continue; but this then means any 
growth or milk or egg production will be 
sacrificed. And this is EXACTLY what 
we see when insufficient methionine is 
included in the diet.

So…how much methionine does an 
animal need? This depends on;

· The species…chicken, pig, cow, 
turkey etc.

· The performance expected; rapid 
growth, high egg production or lower 
production levels.

· Management

· Environment

Taking all of these factors into account 
we can determine the requirement 
for methionine. We would calculate 
this on a digestible basis, to actually 
measure the quantity of methionine 
actually utilised by the animal. Using 
this requirement we can then look at the 
feedstuffs available and find the best, 
most cost effective way to supply this 
requirement; we can formulate a feed on 
a least cost basis.

With methionine being so vital, it is 
essential to calculate requirements 
and potential supply from feed very 
accurately and precisely. Too high a 
requirement / supply, and money is 
wasted. Too low a requirement / supply 
and the animal will not be efficient and, 
potentially, ill. This is where Evonik are 
world leaders; we are the worlds leading 
experts in methionine requirements and 
have the worlds most complete database 
of raw material composition.

One way to ensure requirements are met 
is to use pure methionine sources. There 
are three forms widely available;

· DL Methionine – for example 
MetAMINO® from Evonik

· L Methionine

· Methylhydroxy analogue MHA, also 
called HMTBA

All of these can supply the methionine 
requirement. The big problem is that 
MHA is NOT an amino acid and must 
be converted to methionine before it 
can do any of the jobs described above. 

The absorption and conversion process 
for MHA is not totally efficient, such 
that only 65% of each kg of MHA can 
actually perform the vital methionine 
tasks. This fact has been proved in 
numerous experiments over the past 30 
years. An example of such an experiment 
is shown below (Figure 2). Here, 
increasing quantities of DL Methionine 
or MHA are added to a feed deficient 
in methionine, and the growth of birds 
measured. As a control measure, some 
birds were also fed on a feed where the 
DL Methionine had been diluted to 65% 
by adding starch.

Figure 2; Report 15024 Danish Broiler Experiment

Here you can clearly see that to achieve 
the same performance (in this case a 
gain of 2000 g) one needs approximately 
0.07% MetAMINO® compared to 
0.11% MHA – a ratio of approximately 
65 : 100.

This then means that including MHA at 
the same inclusion level as MetAMINO® 
will result in poorer performance; in this 
case about 10%. Alternatively, including 
MHA at the correct inclusion level is 
likely to increase feed cost. Either way, 
MetAMINO® is the more dependable 
methionine source.

In conclusion we can say;

· Methionine has a unique position in 
protein synthesis in the body

· As an essential amino acid it must be 
supplied in the feed

· A deficit will likely cause a reduction 
in commercial performance

· Of the three sources available DL 
Methionine is the most effective and 
the most proven

· Evoniks services and knowledge can 
help all links in the meat production 
chain to improve efficiency and 
become more profitable
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البحث األول
تأثير استخدام الكلور واليود والسترات كمطهرات لماء الشرب 

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. 

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

في تطهير مياة الشرب.

البحث الثاني
النمو  معدالت  على  البيتا-جلوكان  استخدام  تأثير 

واالستجابة 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, 97:2713-2721

الخسائر  من  الكثير  في  بالكوكسيديا  اإلصابة  تتسبب 
بالكوكسيديا  االصابة  كما  سنوياً،  الدواجن  لصناعة  المادية 
الدواجن،  في  الصحية  المشاكل  من  العديد  في  تتسبب 
باالضافة لتدهور معدالت النمو والكفاءة الغذائية، تتجه اآلن 
العديد من الدول إلى خفض استخدام مضادات الكوكسيديا 
في صورة جرعات وقائية مما دفع الكثير من الباحثين للبحث 
الصحية  الحالة  لتحسين  تهدف  آمنة  طبيعية  بدائل  عن 
للقناة الهضمية وتحسين المناعة للطيور بشكل عام، البيتا-

في  توجد  والتي  الكربوهيدرات  من  نوع  عن  عبارة  جلوكان 
الجدار الخلوي لكل من الخمائر والطحالب والحبوب، ونظراً 
للطيور  الهضمية  بالقناة  هضمه  يصعب  البيتا-جلوكان  ألن 
األمراض  من  الكثير  من  ويقلل  البريبيوتيك  عمل  يعمل  فإنه 
النمو  تحفيز  على  يعمل  ألنه  باالضافة  المعوية  والمشاكل 
التي  الدراسة  تهدف  للطيور،  الغذائية  الكفاءة  من  ويحسن 
البيتا-جلوكان  استخدام  تاثير  دراسة  إلى  اآلن  أيدينا  بين 
على معدالت النمو واالستجابة لعدوى الكوكسيديا في دجاج 
 Cobb( 5التسمين، تم استخدام ١٢٨٠ كتكوت دجاج كب ٠٠
500( وتم تقسمهم إلى ٨ معامالت ولكل معاملة ٨ مكررات 
وبكل مكررة )عشة( ٢٠ طائر في تصميم عاملي ٢ × ٤ بحيث 
العدوى  وعدم  بالكوكسيديا  )العدوى  العدوى  عامل  تتضمن 
بالكوكسيديا( والتغذية )عليقة كنترول، كنترول+ ١5٠ جم/طن 
بيتا-جلوكان،  كنترول+ ١٠٠ جم/طن بيتا-جلوكان، كنترول+ 
١٠٠ جم/طن سالينومايسين(، وعند عمر ١5 يوم تم عدوى 
اختالفات  هناك  أن  النتائج  أظهرت  بالكوكسيديا،  الكتاكيت 
صغرى في عالمات اإلصابة بين المعامالت الغذائية مع وجود 
انخفاض في معدالت اصابة منطقتي األثنى عشر والألعور 
البيتا- بمعامالت  بالمقارنة  السالينومايسين  معاملة  في 

جلوكان والكنترول، تسببت العدوى بالكوكسيديا في انخفاض 
إلى  المعامالت  تؤدي  لم  المستهلك،  والعلف  الجسم  أوزان 
لكن  المكتسب  الجسم  وزن  في  معنوية  اختالفات  وجود 
المستهلك،  العلف  زيادة  إلى  السالينومايسين  اضافة  عمل 
بالكوكسيديا حيث  والعدوى  العلف  بين  تداخل معنوي  هناك 
عمل إضافة بيتا-جلوكان والسالينومايسين إلى زيادة معامل 
التحويل الغذائيـة، تسببت العدوى بالكوكسيديا في انخفاض 

إلى انخفاض محتوى الذبيحة من الدهون واللحم الصافي.

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
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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, 97:2713-2721

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.

Scientific research
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4. Important guidelines for successful receiv-
ing of broiler breeders in the farm

Dr. Mohamed S. Hassan

In this article, the author briefly mentioned some 
important guidelines for successful receiving of 
broiler breeders in the farm which classified in 
four main categories as follows:

·	 1ST: Before the arrival of the day old chick, 
Which focused mainly on adjusting the poul-
try house in term of temperature, litter, and 
biosecurity.

·	 2nd : On the arrival of the chicks, Which fo-
cused on Temperature, ventilation, chick be-
havior, weight and homogeneity of chick at 
arrival and at 7 and 14 day old.

·	 3rd : first week of age: Providing feeding  and 
water and light in terms of quantity and qual-
ity, Test the filling of the crop during the first 
48 hours because it is an indicator of appetite 
of chicks and the discipline of the environ-
mental conditions.

·	 4th : second and third week of age: which fo-
cused mainly on bird weight adjusting homo-
geneity of weight in the flock. 

5. Photosensitization of broiler breeders be-
tween science and application

Eng. Ahmed A. El-Skout

In these article the author review Photosensitiza-
tion of broiler breeders in term of its scientific 
background and successful application to achieve 

the following goals:

·	 - Controls the age of egg production start.

·	 - Highest egg production perseverance )above 
80%( for the longest possible time.

·	 - Homogeneity in egg weight and size shell 
quality.

·	 - Control the age of sexual maturity of females 
and males with high homogeneity

·	 - Fertility rate for the production period.

6. Avian Infectious Bronchitis

Dr. Disouky M. Mourad

In this article, the author briefly reviewed a very 
important respiratory disease in poultry, which is 
infectious bronchitis. 

The author mentioned types of different infec-
tious bronchitis viral strains causing the disease 
and epidemiology of the disease in terms of the 
source of infection , mode of transmitting be-
tween flocks and farms , Incubation period  and 
differential diagnosis of its symptoms and post-
mortem lesions from other similar respiratory 
disease such as avian influenza or Newcastle dis-
ease virus., 

Control and prevention of the disease include dif-
ferent ways in terms of application of strict bios-
ecurity at all stage of production and application 
of vaccination programme using different types 
of available vaccines according to disease situa-
tion and prevalence of virus strain in farm area.

Main topics - Issue No. 23
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1. Common mistakes in vaccines injection 
technique in poultry farms

Dr. Hossam Bakrey

In this article the author tabulated the most im-
portant common mistakes in injection of vaccines 
in poultry farms and how to avoid these mistakes 
as well as the possible corrective actions should 
be done in each case. 

The most important mistakes include improper 
preservation , handling of the vaccine before in-
jection, unsuitable needles or inaccurate adjust-
ing of needles.

Also, tough handling of birds and untrained vac-
cinator teams which may cause accidental injec-
tion of vaccinator himself or incorrect vaccina-
tion of birds which cause injury of birds and loss 
of vaccine efficacy. 

2. Quality stages in feed processing

Eng. Ashraf  A. Khalil

Feedstuff is the product of a series of important 
scientific and practical steps that begin with pre-
cautions from outside the feed factory through 
processing within the factory including all opera-
tions within the production lines and efficiency 
of the production lines, finished by storing or re-
charging the loose or bagged product.

In this article we will highlight four important 
manufacturing stages, which are the most dan-
gerous steps in the process of manufacturing and 
production of feed.

·	 Weighting and placement )rationing( process 
of raw materials.

·	 Crushing or grinding process
·	 Mixing process 
·	 Pressing and cooling process

All above four mentioned processes should be 
conducted with special care to produce the re-
quired product in terms of form and quality and 
achieve maximum return and lower cost and 
maximize the profits of the project.

3. Disinfection strategies in poultry farms

Prof. Dr. Salah S. Abdel Rhaman

Disinfection play important role in biosecurity 
program in poultry farms.

Vaccination programs against infectious diseas-
es does not dispense with strict disinfection and 
clean-up programs that are periodically followed 
up within poultry farms

The basic rules for a good and effective cleans-
ing and disinfection programs include three con-
secutive phases must be adhered to very well and 
strictly.

·	 1st  Phase )Pre Cleaning(: Control of rodents 
and insects and Cleaning the perimeter of 
poultry houses from waste and organic matter, 
removal of remained feed and water from feed 
and water lines.

·	 2nd Phase )Cleaning and washing(: Remove 
dust and feathers and litter and conduct main-
tenance of equipment and restoration of floor-
ing, walls and roof to prevent entry of rodents, 
insects and wild birds, Wash the barn from the 
inside and start from top to bottom and wash 
all walls, corners, tools, cages and equipment 
inside the barn.

·	 3rd Phase )Final disinfection(: Prepare the 
disinfectant in accordance to manufacturer in-
structions. Apply the disinfectant on the sur-
faces and things to be cleansed  and leave it on 
them until completely dry.

Main topics - Issue No. 23
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The poultry industry in the Kingdom of Saudi Arabia has 
witnessed a remarkable development in recent years, due to the 
great interest paid by the Government of the Custodian of the 
Two Holy Mosques to this vital productive sector by providing 
an attractive environment that encourages investment in all 
stages of the production chain of this large and important 
industry.

In this context related to the development of the poultry 
industry in quantitative terms (Establishment of new projects, 
increasing the capacity of existing projects), quality (increasing diversity of 
projects and methods of modern rearing), The Ministry of Environment, Water 
and Agriculture has announced the issuance of 90 new construction licenses for 
poultry projects in the Kingdom during the current year 2018, the cost of financial 
investment in construction and operation amounted to about 18 billion riyals, 
compared to 58 building licenses in 2017 growth rate of 35.56% in the number of 
licenses issued. Which aims to increase production and access to self-sufficiency 
by 60% by 2020, compared to 47% during last year 2017, as the ministry aims 
to increase the coverage of domestic demand and encourage the entry of new 
investors in this area.

In addition, 95% of the “One Window” system has been completed, which 
aims to facilitates procedures of issuance of licenses and ending the paperwork, 
solving problems and responding to queries. One portal to which the investor and 
citizens submits will be completed by 2019.

It can be said that these huge investments will push the poultry industry to a new 
era of development and growth by increasing local production and maintaining 
its quality, in addition to providing job opportunities for national professionals 
as well as opportunities for women cadres in supporting services for poultry 
projects and contributing to social development in rural areas outside the urban 
scale of the cities and then turn the community’s view of the poultry industry into 
a positive outlook.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah










