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Best results with 
MetAMINO®

Don’t water down 
your efforts.

Enhance nutritional value –and reduce costs. Liquid 
methionine sources add unnecessary mass to your feed 
mix. MetAMINO® in dry crystalline form adds nothing but 
pure quality. To make the very most of MetAMINO®, you 
can take advantage of our analytical services for feed 
components.

MetAMINO®: not just better – best results.

www.metamino.com
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الوكيل اإلعالني والتسويقي
 	Crystal labs supplies :االمارات العربيه املتحدة

جوال: ٠٠٩٧١٥٠٣٦١٤٩١٣
األردن: شركة بوابة جند الدولية للزراعة والتجارة	 

مهندس محمد الروسان - جوال: ٠٠٩٦٢٧٩٥٩١٩٩٨٩
السودان: د. وفاء موسى تنب	 
جوال: ٠٠٢٤٩٩٢٦٠٧٥٢٧١ - ٠٠٢٤٩١٢٨٤٦٢٣٥٣	 
جوال: 	   - زايــد  أوالد  فــوزي  اجلزائر:  ليبيا،  تونس، 

٠٠٢١٦٢٢٧٣٨٥١٧
 	 - مصطفى  نصرالدين  عصام  د.  عــمــان:  سلطنة 

جوال: ٠٠٩٦٨٩٩٣٤٥٦٠٤
ــوال: 	  ــ ــ ج  - خـــلـــيـــل  ــي  ــقـ ــدحـ ــاجـ مـ د.  ــراق:  ــ ــ ــع ــ ــ ال

٠٠٩٦٤٧٧١١٤٤٤٨٨٨
الكويت: عبداهلل خفاجي - جوال: ٠٠٩٦٥٢٥٧٣٢٠٧٩	 

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

إفتتاحية العدد
ــة مــع  ــ ــرك ــ ــع ــ ــم ــ ال
ــرارات  ــ ــ كـــــورونـــــا.. ق
عالمية بشأن الدواجن

تجدد  مع  تزامًنا 
ــم ضد  ــال ــع مــعــركــة ال
فقد  كــورونــا،  فيروس 
اتخذت الصين خطوة 
جديدة تتعلق بمقاومة 

الفيروسات، وتختص هذه المرة بالدواجن.

ــيـــروس كـــورونـــا  يــعــتــقــد أن فـ وحـــيـــث 
المستجد ظهر ألول مرة في العالم في سوق 
في  وهان  مدينة  في  الحية  الحيوانات  لبيع 

وسط الصين. 

أنها ستمنع،  الصين  أعلنت  فقد  لذلك 
بصورة تدريجية، ذبح الدواجن أو بيعها حية 

في األسواق التجارية

الجماعي  الــذبــح  على  تشجع  وســوف 
تخضع  التي  المسالخ  في  الحية  للدواجن 

لظروف مراقبة صارمة.

شائع  أمر  وذبحها  الحية  الدواجن  بيع 
والمنتجات  الزراعية  المنتجات  أســواق  في 
وال  الــعــالــم،  دول  مــن  كثير  فــي  الــطــازجــة 
الدجاج فقط بل  ببيع  تختص هذه األسواق 
أيًضا تقوم ببيع أنواع مختلفة من الحيوانات 
كورونا  فيروس  أن  يعتقد  انه  البرية، وحيث 
انتقل من الخفافيش إلى اإلنسان عبر وسيط 
ال يزال مجهوالً لذلك يتم التوجه إلى إغالق 
هذه األنــواع من األســواق التي تعد مستنقع 

لألوبئة واألمراض.

وفي هذا السياق ال يسعنا سوى تقديم 
الشكر للجهات المعنية بالمملكة على دورها 
ذبح  تم حظر  حيث  األمــر  هذا  في  السباق 
من  أكثر  منذ  النتافات  في  الحي  الــدجــاج 
)١٥( عاماً األمر الذي ساهم بشكل كبير في 
والذي  وتطويرها،  الدواجن  صناعة  حماية 
يجب على كل منه له صله بصناعة الدواجن 
الــقــرارات  هــذه  مثل  تشجيع  المملكة  فــي 
حماية  بها  ــزام  ــت االل على  والــعــمــل  الــهــامــة 

لصناعة الدواجن وصحة اإلنسان.
رقم اإليداع: ١٤٣٦/٢٩١٢ ردمد: ٦٩٨٠-١٦٥٨
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اختيار نوع الفرشة
يجب أن يأخذ مربي الدواجن في 
االعتبار عدًدا من العوامل عند اختيار 
يستخدمها  سوف  التي  الفرشة  نوع 

في منشآتهم، على النحو التالي: 
يــجــب أن تــكــون مـــواد الــفــراش   -
على  عالية  قدرة  لها  عام  بشكل 
وسريعة  ــة،  ــرطــوب ال أمــتــصــاص 
المثال  سبيل  فعلى  الــجــفــاف، 
الورقية  المنتجات  مــن  العديد 

ال  ولكنها  جيًدا  الرطوبة  تمتص 
تجف بسرعة وتحتفظ بالرطوبة 

لفترة طويلة. 
يجب أن يكون للمادة المستخدمة   -
بعد  للمربي  مادي  عائد  كفرشة 
انتهاء الدورة االنتاجية وذلك من 
لــألراضــي  كسماد  بيعها  خــالل 
سيحتاج  ذلــك  وبــدون  الزراعية، 
التخلص  إلــى  الــدواجــن  منتجي 
من الفرشة القديمة، والتراكمات 
الكبيرة من الفرشة المخزنة غير 

من  طويلة  لفترات  المستخدمة 
حتى  بيئًيا  مقبولة  ليست  الوقت 
عــلــى نــطــاق صــغــيــر، ولـــن تكون 

مستدامة من منظور صناعي. 
ــواد فــرشــة  ــ مـ تـــكـــون  ــجــب أن  ي  -
الدواجن متاحة باستمرار وسهل 
الــحــصــول عــلــيــهــا، فــفــي حين 
تكون  الــفــرشــة  مـــواد  بــعــض  أن 
جيدة، ولكن إذا كان من الصعب 
قبوالً  تجد  فلن  عليها،  الحصول 

لالستخدام كفرشة الدواجن.

إدارة فرشة الدواجن

فرشة الدواجن عبارة عن خليط من المواد المستخدمة كفراش في حظائر الدواجن وفضالت الدواجن واألعالف 
المنسكبة عليها والريش، وتستخدم الفرشة في مشارع الدواجن بهدف امتصاص الرطوبة، مما يحد من إنتاج األمونيا 

داخل الحظيرة وما ينتج عنها من تأثيرات ضارة على صحة الطيور.
وتوجد أنواع كثيرة من المواد الطبيعية يمكن استخدامها كفرشة للدواجن مثل نشارة الخشب، والتبن، وقشور الفول 
السوداني وقصب السكر المبشور والقش وغيرها من المواد العضوية الجافة التي لها قدرة على امتصاص الرطوبة، 

كما يستخدم الرمل أحياًنا كفرشة لحظائر الدواجن.

ا.د. صالح شعبان عبدالرحمن
وزارة البيئة واملية والزراعة - اململكة العربية السعودية

مركز البحوث الزراعية - جمهورية مصر العربية
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يجب أن يكون سعر مادة الفرشة   -
ومع  التكلفة،  حيث  من  تنافسي 
فرشة  ــواع  ــ أن وجـــدت  إذا  ذلـــك 
وكــان  مرتفعة  بــأســعــار  جــديــدة 
الـــحـــصـــول على  الــصــعــب  مـــن 
أو  نفسها  الحالية  الفرشة  مــادة 
يقرر  فقد  جــودتــهــا،  انخفضت 
مواد  استخدام  الدواجن  منتجي 

فرشة جديدة.
يجب أال تكون مواد الفرشة ضارة   -

للدواجن أو مربيها أو الحيوانات 
ــات األخـــرى  ــوان ــحــي ــرى وال األخــ
ــات األلــيــفــة والــحــيــاة  ــوان ــحــي وال

البرية والنباتات أيًضا.
الفرشة  مــادة  تحتوي  أال  يجب   -
ــوثــات، مــثــل الــمــبــيــدات  عــلــى مــل
أن  حيث  المعادن  أو  الحشرية 
الطيور يمكن أن تستهلك ما يصل 
الفرشة،  إلى ٤٪ من غذائها من 
ــر صحة  ــؤث ي أن  يــمــكــن  ــذي  ــ والـ

او  البيض  من  وانتاجها  الطيور 
جعل  في  يتسبب  وربما  اللحوم 
اللحوم أو المنتجات غير صالحة 

لالستهالك االدمي. 
إدارة الفرشة:

للفرشة  الناجحة  اإلدارة  لتحقيق 
مراعاة  يجب  الــدواجــن  مشروع  في 
على  تؤثر  التي  العوامل  من  العديد 
ــودة الــفــرشــة بــمــا فــي ذلـــك توقع  جـ
موسم التربية، سمك الفرشة، مساحة 
األرض لكل طائر، وممارسات التغذية، 
والوقاية من األمراض، ونوع األرضية، 

والتهوية، وأنظمة المشارب....الخ.
التدفئة  أنــظــمــة  مــراقــبــة  يــجــب   -
الــدواجــن  حظائر  فــي  والتهوية 
محتوى  على  للحفاظ  باستمرار 
الرطوبة في الفرشة بحيث تظل 

جافة باستمرار. 
ــفــضــالت الــمــائــيــة  ــون ال ــك قـــد ت  -
الناتجة عن التغذية الغير متزنة و 
/ أو المسببات المرضية المعدية 
في  الزائدة  للرطوبة  أيًضا  سبًبا 

فضالت الدواجن.
عــلــى مستوى  االحــتــفــاظ  يــجــب   -
رطوبة مقبول في الفرشة، حيث 
الفرشة  في  العالية  الرطوبة  أن 
تــؤدي إلى زيــادة عالية جــًدا في 
يتسبب  مما  البكتيرية  األحمال 
صحية  غير  نمو  ظــروف  بتوفير 
روائــح  إنــتــاج  عنها  ينتج  والــتــي 
ومشاكل  األمونيا(  ذلك  في  )بما 
الــحــشــرات )خـــاصـــة الـــذبـــاب( 
ــات وســادة  وآف المتسخ  والــريــش 
عضلة  بثور  أو  وكــدمــات  الــقــدم 
الصدر، والتي يمكن أن يؤثر ذلك 
على صحة القطيع ومعدل نفوقه، 
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النهائي  المنتج  جودة  وانخفاض 
للطيور عند الذبح.

الرطوبة  نسبة  تتراوح  أن  يجب   -
يتم  التي  الــدواجــن  حظائر  فــي 
إدارتها بشكل جيد بين ٢٥ - ٣٥ 

.٪
إذا أصبحت الفرشة مبللة للغاية   -
موضعية  مناطق  وجـــود  نتيجة 
لــلــتــكــتــل بـــالـــقـــرب مـــن أكــــواب 
الحلمات  أو  المتسربة  الــشــرب 
وتــم  األســطــح  أو  األحــــواض  أو 
السماح لها بأن تصبح )عجينة(، 
سطح  على  ستعيش  الطيور  فإن 
الفرشة  وهذه  ولزج،  وزلق  رطب 
»عجينة«،  عليها  يطلق  الرطبة 
الفرشة  تكون  الحالة،  هذه  وفي 
مشبعة بالماء وال يمكن أن تجف.
جتنب زيادة الرطوبة يف الفرشة:
لمنع  للحظائر  الجيد  التصميم   .١
داخل  إلــى  األمطار  مياه  تسرب 
بالفرشة  واخــتــالطــه  الحظيرة 

ورفع نسبة الرطوبة بها.
اســتــخــدام أنــظــمــة مــتــطــورة في   .٢
التبريد )خاليا التبريد( والشرب 
لمنع  والــمــســاقــي(  الــحــلــمــات   (

والــشــرب  التبريد  مــيــاه  تــســرب 
من  محتواها  ورفــع  الفرشة  إلى 

الرطوبة.
ــعــالئــق الــمــتــوازنــة  اســتــعــمــال ال  .٣
وتـــحـــســـيـــن مــــعــــدل الـــهـــضـــم 
وتجنب  الطيور  في  واالمتصاص 
ــور  ــطــي حـــــدوث إســـهـــال فـــي ال
اإلصابة  أو  التغذية  سوء  نتيجة 

باألمراض المختلفة.
تجميع الفرشة الرطبة )العجينة(   .٤
واستبدالها بفرشة جديدة جافة.

استخدام معالجات للفرشة والتي   .٥
سوف نتكلم عنهاالحًقأ.
إعادة استخدام الفرشة

الفرشة  استخدام  إعـــادة  يمكن   -
صحيح  بشكل  إدارتــهــا  تتم  التي 
مع محتوى الرطوبة المحتفظ بها 
حالة  في  المقبول  النطاق  ضمن 
عدم حدوث أي مرض أو مشاكل 
أخرى  ناحية  ومــن  أخــرى،  إنتاج 
بين  المتكتلة  الفرشة  إزالة  يجب 
بفرشة  واســتــبــدالــهــا  الــقــطــعــان 

جديدة.
في  الدواجن  منتجي  بعض  يقوم   -

بعض الدول بإزالة أجزاء الفرشة 
تنظيف  بعد  )العجينة(  الرطبة 
الصيصان  وضـــع  ثــم  الــحــظــائــر 
من  لعدد  القديمة  الفرشة  على 
الدورات، ويتوقع بعض المنتجين 
أن التنظيف الكامل ليس ضرورًيا 
ما لم يكن هناك بعض األمراض 
أو غــيــرهــا مـــن قــضــايــا األمـــن 

الحيوي.
بــعــض االبـــحـــاث تــشــيــر إلـــى أن   -
األقل  على  جزء  استخدام  إعادة 
كمكمل  المستخدمة  الفرشة  من 
لفرش نشارة الخشب الطازج في 
بشكل  تزيد  ال  الــدجــاج  حظائر 
ــراض  ــ كــبــيــر مـــن مــســبــبــات األم
الفرشة  في  الدقيقة  والكائنات 
مقارنة باستخدام نشارة الخشب 
الطازجة. لم يتم العثور على فروق 
ذات داللة إحصائية متسقة فيما 
مقارنة  عند  القطيع  بأداء  يتعلق 
الفرشة  تستخدم  التي  الحظائر 
تستخدم  الــتــي  الــحــظــائــر  مـــع 

الفرشة القديمة.
من المشكالت الرئيسية في إعادة   -
المستخدمة  الفرشة  استخدام 
طريق  عن  األمونيا  إنتاج  سابًقا 
لفضالت  ــومــي  الــجــرث الــتــحــلــل 
تزيد  والتي  الفرشة،  الدجاح في 

مع زيادة مستويات الرطوبة. 
لتقليل  الفرشة  معالجات  أضافة   -
يــؤدي  أن  األمــونــيــا، يمكن  إنــتــاج 
بمعالجة  األمــونــيــا  فــي  التحكم 
على  الــمــال  توفير  إلــى  الفرشة 
تقليل  الطاقة عن طريق  تكاليف 
المطلوب  الــهــواء  تــبــادل  مــقــدار 
ــودة الـــهـــواء  ــ ــى جـ ــلــحــفــاظ عــل ل

المناسبة.
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حتسني جودة الفرشة
مستويات  ارتفاع  يؤدي  أن  يمكن 
إلى  الــدواجــن  فــي حظائر  األمــونــيــا 
ضعف أداء الطيور وصحتها وخسارة 

األرباح للمربين.
يعد التحكم في األمونيا المتطايرة   -
أمــًرا  الــدواجــن  تربية  بيئات  في 
بـــالـــغ األهــمــيــة لــلــحــفــاظ على 
الحيوان  صحة  من  عاٍل  مستوى 

والرفاهية واألداء الحي الفعال.
ــوريــك  ــي ــل حــمــض ال ــحــوي ــم ت ــت ي  -
 )N( ــعــضــوي  ال ــنــيــتــروجــيــن  وال
واألعــالف  الطيور  فضالت  في 
 )+ NHالمنسكبة إلى أمونيوم )٤
الموجودة  الميكروبات  بواسطة 
ــد إنـــتـــاج  ــ ــزي ــ ــة، وي ــرشـ ــفـ ــي الـ ــ ف
درجة  ارتفاع  )NH٣(مع  األمونيا 
درجة  وارتفاع  والرطوبة  الحرارة 
الحموضة )أي الظروف القلوية(.
الرطوبة  محتوى  على  اعــتــمــاًدا   -
ودرجة الحرارة وحموضة الفرشة، 
األمونيوم  من  جزء  تحويل  سيتم 
واألمونيا   ،)NH٣( أمونيا  إلــى 
تهيج  التي  الالذعة  الغازات  من 
للطيور  التنفسي  والجهاز  العين 
من  تقلل  أن  ويمكن  ــســان،  واإلن
مقاومة الدواجن للعدوى، حيثأنه 
لألمونيا،  العالية  التركيزات  في 
ستقلل األمونيا من كفاءة التغذية 
النافق  معدل  زيـــادة  مــع  والنمو 
والنتيجة  الذبيحة،  جودة  وتدني 
اقتصادية  خسارة  هي  النهائية 

للمربيين.
نظًرا ألن الصيصان أكثر عرضة   -
فإن  لألمونيا،  السلبية  للتأثيرات 
بها  حظائر  في  الصيصان  وضع 

الفرشة  ــن  م عــالــيــة  مــســتــويــات 
المتراكمة أمر ضار بشكل خاص، 
كما أن درجات الحرارة المرتفعة 
تزيد  الحضانة  أثناء  المطلوبة 
أن  كما  األمونيا،  مستويات  من 
وجــود  )بسبب  الرطبة  الفرشة 
تسريبات في المساقي أو ارتفاع 
والتهوية  بــهــا(  الــمــيــاه  مــنــســوب 
الشتوية غير الكافية تساهم في 

ارتفاع مستويات األمونيا أيًضا.
يعتمد بعض  الــحــاالت،  في هــذه   -
الــمــربــيــن بــشــكــل أســاســي على 
في  ــا  ــي ــون األم لتقليل  الــتــهــويــة 
فقدان  فإن  ذلك،  ومع  الحظائر، 
الــفــرشــة يقلل من  األمــونــيــا مــن 
قيمتها كأسمدة، ويمكن أن يؤدي 
إلى  البيئة  إلــى  األمونيا  إخــراج 

مشاكل صحية وبيئية.
المعالجات  من  أنواع  عدة  هناك   -
وتقليل  الفرشة  جــودة  لتحسين 
شيوًعا  وأكثرها  األمونيا  نسبة 
والعديد  المحمضة،  المواد  هي 
مـــن الــمــعــالــجــات الــمــيــكــروبــيــة 

واإلنزيمية للفرشة.

)Acidifier( احملمضات
يخلق  المعالجات  من  النوع  هذا 
ظروًفا حمضية )الرقم الهيدروجيني 
يؤدي  مما  الفرشة،  في   )٧ من  أقــل 
نيتروجين  من  بمزيد  االحتفاظ  إلى 
 )NH٤( كأمونيوم  مؤقًتا  األمونيوم 

 .)NHبدالً من أمونيا )٣
كما أن األمونيوم هو أيون شديد   -
الــتــفــاعــل يــرتــبــط بــالــكــبــريــتــات 
لتكوين  والــفــوســفــات  والــنــتــرات 
تعمل  ــي  ــت ال األمـــونـــيـــوم  ــالح  ــ أم
عند  الفرشة  قيمة  تحسين  على 

استخدامها كسماد زراعي.
بيئة  أيـــًضـــا  الــحــمــوضــة  تــخــلــق   -
المحللة  للبكتيريا  مواتية  غير 
إنتاج  مــن  يقلل  مما  للفضالت 
اإلنزيمات التي تساهم في تكوين 
األمونيا، مما يؤدي إلى انخفاض 

إنتاج األمونيا.
ــا الــمــحــلــلــة  ــري ــي ــت ــك ــب تــمــتــلــك ال  -
مثالية  حموضة  درجة  للفضالت 
ومــعــالــجــة   ٨.٣ ــي  ــوالـ حـ تــبــلــغ 
حموضة  درجــة  تخفض  الفرشة 
إلى أقل من ٤.٠  الفرشة  سطح 
لفترة قصيرة من الوقت، عادًة ما 
على  اعتماًدا  أيــام   ٥ إلى   ٣ بين 

معالجة الفرشة.
من  مختلفة  ــواع  ــ أن عـــدة  هــنــاك   -
والشب  الشب  مثل  ضات،  الُمحِمّ
ــي  ــائ ــن ــل الــمــحــمــض وث ــائـ ــسـ الـ
وكبريتات  الــصــوديــوم  كبريتات 
الكبريتيك،  وحمض  الحديديك 
 alum, acidified liquid(
 alum, sodium bisulfate,
 ferric sulfate, and sulfuric
في  استخدامها  تم  والتي   )acid
صناعة الدواجن، وتختلف فعالية 
هذه المنتجات حيث يرتفع الرقم 
نشاط  خــالل  من  الهيدروجيني 

الدواجن في غضون أسبوعين.
ــخــدام  ــن اســت ــي ــجــمــع ب يـــوفـــر ال  -
معالجات الفرشة وتهوية حظائر 
تــربــيــة صحية  بــيــئــة  الـــدواجـــن 

ومريحة للطيور.
معظم ُمحّمضات الفرشة مسببة   -
وفًقا  تطبيقها  عند  ولكن  للتآكل 
فهي  الصانعة  الشركة  لتعليمات 

آمنة وفعالة.
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االستفادة من الفرشة
الدجاج  تربية  فترة  يبلغ متوسط   -
 ٣٢-٤٥ بين  مــا  حــالــًيــا  الــالحــم 
ــة  دول مــن  ذلـــك  ويختلف  ــا،  ــوًم ي
متطلبات  حــســب  ــرى  ــ أخـ ــى  ــ إل
المستهلكين ألوزان الطيور الحية 

عند التسويق.
النموذجي  الالحم  الدجاج  ينتج   -
الفرشة  مــن  كــجــم   )١( ــي  حــوال
ــفــضــالت ومــــواد الـــفـــراش(،  )ال
الدجاج  حظيرة  أن  يعني  وهــذا 

 ٢٠٠٠٠ حـــوالـــي  تــحــتــوي  ــي  ــت ال
طائر، يمكن أن يولد أكثر من ٢٠ 
طن من الفرشة لكل قطيع في كل 

دورة. 
مصدًرا  الدواجن  فضالت  تعتبر   -
للمحاصيل،  الغذائية  للعناصر 
فهي تحتوي على مستوى عاٍل من 
 ،C و P و N العناصر الغذائية مثل
وتضمنت التطبيقات المستخدمة 
لــفــرشــة الـــدواجـــن، االســتــخــدام 
أو  للمحاصيل  كسماد  لـــألرض 
األحيان  بعض  في  أو  المراعي، 

كمادة أصيص للصوبات الزراعية 
وحاويات النباتات.

قيمة التسميد لفضالت الدواجن   -
من  تركيًزا  أقــل  ولكنها  ممتازة، 
يعطيها  مما  الكيماوية،  األسمدة 
وهــذا  نــســبــًيــا،  منخفضة  قيمة 
يجعل من غير االقتصادي الشحن 
لــمــســافــات طــويــلــة، ويــمــيــل إلــى 
بسرعة  النيتروجين  قيمة  فقدان 
استخراج  يتطلب  مــا.  حــد  ــى  إل
في  استخدامها  يتم  أن  قيمتها 
المزارع المجاورة. هذا يحد من 
المناطق  في  البيع  إعــادة  قيمة 
التي يوجد بها مزارع دواجن أكثر 
القريبة  الزراعية  األراضـــي  من 

المناسبة.
فــي اآلونـــة األخــيــرة، كــان هناك   -
ــدام فــرشــة  ــخـ ــتـ ــه فـــي اسـ تـــوجـ
ــن كــمــصــدر  ــدواجــ ــ وفـــضـــالت ال
للوقود الحيوي للتوليد المشترك 
لــلــكــهــربــاء والـــغـــاز حــيــث يوجد 
توليد  العديد من محطات  حالًيا 
الكهرباء في عدد من دول العالم 
مثل المملكة المتحدة، والواليات 
ــحــدة، تــســتــخــدم فــضــالت  ــمــت ال

الدواجن كوقود أساسي لها.
ــطــاق أصـــغـــر، تـُـســتــخــدم  عــلــى ن  -
أيرلندا  فــي  ــدواجــن  ال فــضــالت 
الحيوية.  الكتلة  طاقة  كمصدر 
فضالت  النظام  هــذا  يستخدم 
بيوت  لتدفئة  كــوقــود  ــدواجــن  ال
ــيــة من  ــال ــت الـــدجـــاج لــلــدفــعــة ال
تربيتها  ــم  ــت ي الـــتـــي  ــن  ــدواجــ ــ ال
الحاجة  مــن  التخلص  وبالتالي 
إلى غاز البترول المسال أو أنواع 

الوقود األحفوري األخرى.
املصدر:

https://en.wikipedia.org/wiki/Poultry_litter
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ــم الــكــيــمــيــائــي لــلــبــيــتــايــن  ــ اإلسـ
ــيــل الــجــلــيــســريــن  ــث ــى مــي ــالثـ ــو ثـ هــ
 )Trimethyleglycine-TMG (
مجموعات   ٣ عــلــى  يــحــتــوى  حــيــث 
األمينى  بالحمض  مرتبطة  ميثيل 
ــمــا هـــو مــعــلــوم فــان  الــجــلــيــســيــن وك
للجسم  ضــروريــة  المثيل  مجموعة 
حيث تحتاج الحيوانات الى مجموعة 
اإلجهاد  فترات  فى  وخاصة  الميثيل 
ــاد الـــحـــرارى واجــهــاد  ومــنــهــا االجــه
ــة  ــابـ ــتــحــصــيــنــات واإلصـ ــقــل وال ــن ال
بمرض الكوكسيديا وهذه المجموعة 
حيث  للجسم  ضــروريــة  الكيميائية 
تدخل فى العديد من التفاعالت التى 

تتم داخل الجسم.

لمجموعة  ــادر  ــصـ مـ  ٣ يـــوجـــد 

البيتاين  وهــي  العالئق  في  الميثيل 
والميثيونين. ــورايــد  كــل  والــكــولــيــن 
الميثيونين  من  كفاءة  أكثر  البيتاين 
يحتوى  الميثيونين  من  كل جزئ  ألن 
فقط  واحـــدة  ميثيل  مجموعة  على 
ــى ٣  ــايــن عــل ــت ــبــي ــوى ال ــحــت بــيــنــمــا ي
البيتافين  أن  كما  ميثيل،  مجموعات 
يمكن أن يحل محل الكولين كلورايد 
بالكامل حيث أن كل وحدة )كجم( من 
البيتافين بتركيز ٩٣٪ يمكن أن تحل 
محل ٤.٠٣ وحدة )كجم( من الكولين 
من  كجم   ٣.٣٥ او   .٪٥٠ كــلــورايــد 

الكولين كلورايد ٦٠٪.

ولــلــبــيــتــايــن وظــيــفــتــني هــامــتــني 
داخل اجلسم وهما:

الــمــصــادر  مــن  الــبــيــتــايــن  يعتبر   .١

الـــهـــامـــة لــمــجــمــوعــة الــمــيــثــيــل 
العمليات  مــن  لعدد  الــضــروريــة 

الحيوية في جسم الطائر. 

الــتــركــيــب الــكــيــمــيــائــي الــفــريــد   .٢
تنظيم  خاصية  يعطيه  للبيتاين 
للخاليا. ــمـــوزي  األسـ  الــضــغــط 
فى  هاما  دورا  يلعب  والبيتاين 
المائى  التوازن  على  المحافظة 
اإلجــهــاد  ــروف  ظـ تــحــت  للخلية 

الحرارى.

البيتافني واإلجهاد احلراري:
الحراري  اإلجهاد  تعريف  يمكن 
فيها  تستطيع  ال  التي  الحالة  بأنه 
ــيــن الــفــقــد  ــور عــمــل تـــــوازن ب ــطــي ال
ــحــراري، حين  ــاج ال ــت ــحــراري واإلن ال

استخدام البيتافين في 
تغذية امهات دجاج الالحم

مقدمة:
البيتافين هو الصورة الطبيعية للبيتاين و يوجد بصورة طبيعية في كثير من النباتات والحيوانات. و يوجد البيتاين 
في بنجر السكر وال يوجد البيتاين بكميات كبيرة في معظم مواد العلف المستخدمة في عالئق الدواجن والحيوان، 
وبعكس النباتات وبعض الحيوانات فإن قدرة الدواجن إلنتاج البيتاين داخل الجسم ضعيفة و لهذا تظهر الحاجة إلي 

إضافة البيتاين إلي عالئق الدواجن والحيوانات.

إعداد/ د. خالد عكاشة
دكتوراه تغذية الدواجن - املدير الفني اإلقليمي للشرق األوسط، شركة ديبونت 

E.mail: khaled.okasha@dupont.com ،)دانيسكو لتغذية احليوان(



OMMAT - Saudi Arabia: +9662 6393333
OMMAT - Egypt: +202 337066660 • OMMAT- Sudan: +249 187714490

www.ommat.com

١٠٠ مليون  صوص إنتاجنا السنوي
100 Million chicks is our annual production
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الــحــراري  لإلجهاد  الطيور  تتعرض 
فيؤدي  الحرارة  من  التخلص  تحاول 
ذلك إلي إرتفاع معدل التنفس وظهور 
ال  الطيور  ألن  وذلـــك  اللهاث  حــالــة 
على  تعمل  فهي  للعرق  غــدد  تملك 
الجهاز  طــريــق  عــن  جسمها  تبريد 
قلوية  زيادة في  التنفسي كما يحدث 
الدم مما يؤدي في النهاية إلي نفوق 
الدواجن، حيث يحدث إضطراب فى 
إلى  الماء  فيتحرك  المائى  الــتــوازن 
تركيز  ــادة  زيـ نتيجة  الخاليا  خـــارج 
األمالح ويحدث نتيجة لذلك إنكماش 
الضغط  ــالل  إلخــت نتيجة  لــلــخــاليــا 
تعديل  يــحــدث  لــم  وإذا  األســمــوزى، 
الخاليا  تتعرض  األسموزى  للضغط 

للتدمير وبالتالي ال تقوم بوظيفتها. 

إحتياج  ــزداد  ي الحالة  هــذه  وفــى 
ــحــافــظــة الــتــى  ــر لــلــطــاقــة ال ــطــائ ال
يستخدمها فى الحفاظ على التوازن 
المائى واآليونى وبالتالى تقليل الطاقة 
الالزمة للنمو واإلنتاج. ويقوم البياتين 
بتقليل هذا التأثير حيث يعيد التوازن 
جفافها  ويمنع  للخاليا  األســمــوزى 
خالل  مــن  وظائقها  على  ويــحــافــظ 
تقوم  الــخــاليــا حيث  داخـــل  تــراكــمــه 
اآليــونــات  ضــخ  بميكانيكية  الخاليا 
علي  للحفاظ  وذلــك  اإلجــهــاد  أثــنــاء 
تستهلك طاقة  العملية  وهذه  التوازن 
وعند إضافة البيتايين يتم توفير هذه 
الطاقة فيستخدمها الطائر في النمو 
واإلنتاج وذلك يفسر دور البيتافين في 
تحسين وزن الجسم ومعامل التحويل. 

االخصاب  علي  البيتافين  تأثير 

للديوك  المنوية  الحيوانات  وجــودة 
تحت ظروف االجهاد الحراري: 

ــام بـــهـــا عــطــيــة  ــ ــة قـ ــ ــ ــــي دراسـ ف
ان  وجـــد   ٢٠١٩ عـــا  فـــي  ــرون  ــ واخــ
كجم/  ١ بمعدل  البيتافين  استخدام 

طــن فــي أعــالف الــديــوك حسن من 
االجهاد  االخصاب في ظروف  نسبة 

الحراري.

و في تجربة اجريت في مصر في 
 ٢٠٠.٠٠٠( االمهات  شركات  احدي 
ام( تم اضافة ٥٠٠ جم من البيتافين 
الصيف  فترة  اثــنــاء  علف،  طــن  لكل 
ساعد البيتافين علي المحافظة علي 

انتاج البيض وزادت نسبة الفقس.

ــي تــجــربــة فــي جــامــعــة عين  وفـ
واخــرون ٢٠٠٦( علي  )فتحي  شمس 
الهاين  من  بياض  دجاجة   ٣٠٠ عدد 
ــروف االجــهــاد  اليـــن الــبــنــي تــحــت ظـ
الكولين  استبدال  تم  حيث  الحراري 
جم   ٣٠٠ وتقليل  بالكامل  كــلــورايــد 
ان  النتائج  اوضحت  المثيونين،  من 

بيتافين  علي  تغذت  التي  المجموعة 
من  عالية  مستويات  علي  حافظت 
بينما   ٪٨٥.٧ الــي  وصــلــت  ــاج  ــت االن
انخفض االنتاج الي ٧٩٪ في المعاملة 
التي تم تقليل المثونين وازالة الكولين، 
وفي المعاملة الكنترول االيجابي كان 

االنتاج ٧٨.٥٪.

وفي تجربة علي عدد ٧٠٠٠امهات 
الدجاج الالحم من ساللة روص ٣٠٨ 
وتم التغذية علي البيتافين بمعدل ٢ 
 ٣٥ مــن  الفترة  فــي  علف  كجم/طن 
استخدام  وأدي  العمر  مــن  اســبــوع 
نسبة  زيــادة  الي  الطبيعي  البيتافين 
 ،٪٨٦.٨٩ الي   ٪٨٤.٧٥ من  الفقس 
الفقس  نسبة  ــي  ف الـــزيـــادة  ان  اي 
٢.١٤٪، حسب دليل التربية الخاص 
بساللة روص ٣٠٨ قمنا بعمل حساب 
البيتافين  لتاثير  االقتصادي  العائد 
امهات  في  الفقس  نسبة  زيــادة  علي 
الالحم وكانت النتائج كما في الجدول 

رقم )١(.

شكل توضيحي رقم ٢
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البيتافني وظاهرة الكبد الدهني 
:)Fatty Liver(

ظاهرة الكبد الدهني من أمراض 
ويــظــهــر بشكل  ــي  ــذائ ــغ ال الــتــمــثــيــل 
وقد  البياض  الــدجــاج  فــي  أســاســي 
التغذية  عند  التسمين  دجاج  يصيب 
علي عالئق غنية في الطاقة أو وجود 

سموم فطرية في األعالف. 

في  هــامــا  دورا  ــكــبــد  ال يــلــعــب 
بعض  ونتيجة  الدهون  تمثيل  عملية 
)علي  الفطرية  السموم  مثل  العوامل 
التي  األفالتوكسينات(  المثال  سبيل 
تسبب تلف في خاليا الكبد مما يؤثر 
الدهون  تمثيل  عمليات  علي  سلبا 

وجد  وقــد  السابقة،  الحالة  فتظهر 
في  هاما  دورا  يلعب  البيتافين  أن 
التقليل من هذه الظاهرة حيث يمنح 
البيتايين مجموعة ميثيل حيث يتكون 
خالل  من   )Carnitine( الكارنتين 
S- adenosylemethionine ويعتمد 

طويلة  الدهنية  األحــمــاض  إنــتــقــال 
الداخلي  الجدار  السلسلة من خالل 
األكــســدة  ومــعــدالت  للميتوكوندريا 
ويعيق  الــكــارنــتــيــن،  علي  الطبيعية 
األحماض  أكــســدة  الكارنتين  نقص 
الدهنية. ويعتبر البيتايين أكثر كفاءة 
ظاهرة  من  التقليل  في  الكولين  من 

الكبد الدهني.

ــافــــة الــبــيــتــافــني فــى  أهـــمـــيـــة إضــ
عالئق الدواجن:

محل  يحل  أن  للبيتافين  يمكن   .١
الكولين وجزء من الميثيونين )ال 
من  الميثيونين  إستبدال  يمكن 
العليقة بالكامل ولكنه يحل محل 
وبالتالى  الميثيونين(  مــن  جــزء 

تقل التكلفة للعلف. 

فى حاالت اإلصابة بالكوكسيديا   .٢
يــحــدث تــلــف فــي جـــدر األمــعــاء 
التي  الخمالت  علي  يــؤثــر  مما 
وذلك  اإلمتصاص  بعملية  تقوم 
ــي إمــتــصــاص  يـــؤثـــر ســلــبــيــا عــل
يقل  وبالتالي  الغذائية  العناصر 
معدل النمو ويتأثر بالسلب علي 
معامل التحويل الغذائي، كما أن 
يصاحبها  بالكوكسيديا  اإلصابة 
خــلــل فـــي الـــتـــوازن األســـمـــوزي 
البيتايين  أن  وجد  وقد  واأليوني 
يقلل من التأثير السلبي لإلصابة 
فقد  مــن  ويــقــلــل  بالكوكسيديا 
اإلصــابــة  يصاحب  الـــذي  الــمــاء 

بالكوكسيديا.

الضغط  تنظيم  بـــإعـــادة  ــقــوم  ي  .٣
ــوزى لــلــخــلــيــة وأنــســجــة  ــ ــم األســ

األمعاء.

مثل  االمــهــات  أداء  مــن  يحسن   .٤
زيادة انتاج البيض ونسبة الفقس

البيتافني وثبات الفيتامينات يف 
البرميكس:

من المعروف أن الكولين كلورايد 
في  الفيتامينات  فاعلية  علي  يؤثر 

بدون 
البيتافني

مع البيتافني 

١٧٥١٧٥البيض القابل للفقس حتي 64 اسبوع 
٢.١٤٪٨٦.٧٥٪٨٤.٧٥٪نسبة الفقس

٣.٥ كتكوت ١٤٨.٣١٥١.٨عدد الكتاكيت )الصيصان( الفاقسة
)صوص(

كــجــم/100   37.7 العلف  استهالك 
كتكوت

٥٦٥٧

٠.٣٧٧٠.٣٧٧استهالك العلف لكل كتكوت
١١٤جم ٠استهالك البيتافين لكل ام

٦٦سعر كيلو البيتافين دوالر/كجم
 64 عمر  حتي  ام  لكل  البيتافين  تكلفة 

اسبوع
٠.٦٨$٠

٠.٣٠٠.٣٠متوسط سعر الكتكوت $
مع  ــدوالر  ــال ب ام  لكل  الــربــح  صافي 

استخدام البيتافين*
$٠.٣٧$٠.٣٧

٢٥٩٠$صافي الربح في القطيع 7000 أم 

الجدول ١: لم يتم حساب اي االرباح االخري نتيجة استخدام البيتافين مثل نتيجة 
الكولين  استخدام  تقليل  او  البيض  انتاج  في  الزيادة  او  الحراري  االجهاد  تقليل 

كلورايد وغيرها.
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إضافة  بعدم  ينصح  لذا  البريمكس، 
ــي مــخــلــوط  ــيــن كـــلـــورايـــد عــل ــكــول ال
الشكل  فــي  ويــالحــظ  الفيتامينات، 
رقم )٢( كيفية تأثير الكولين كلورايد 
مع  خلطه  عــنــد  ك  فيتامين  عــلــي 
أن  كما  بالبيتايي،  مقارنة  الفيتامين 
فاعلية  علي  يؤثر  كلورايد  الكولين 

معظم الفيتامينات.

كلورايد  الكولين  أن  وجــد  وقــد 
بنسبة  هـ  فيتامين  فاعلية  من  يقلل 
وذلك   ٪٢٠ بنسبة  أ  وفيتامين   ٪٥٧
إلي  كــلــورايــد  الكولين  إضــافــة  عند 
لمدة  معا  وتــواجــدهــمــا  البريمكس 
شهر كما هو موضح في الشكل رقم 
استخدام  مــزايــا  مــن  فــان  لــذا   .)٣(
السلبي  التأثير  تــالفــي  البيتافين 

للكولين الكلورايد علي الفيتامينات.

اخلالصة: 
امهات  في  البيتافين  استخدام   .١
الفقس  معدل  الالحم حسن من 

وانتاج البيض

قلل البيتافين من التأثير السلبي   .٢
ــحــراري خــاصــة في  لــالجــهــاد ال

فصل الصيف.

الدهني  الكبد  ظاهرة  من  يقلل   .٣
واالستسقاء في امهات الالحم.

يقلل من استخدام الكولين ويمكن   .٤
استبدال جزء من المثيونين. 

يقلل من التأثير السلبي لإلصابة   .٥
شكل رقم ٤: تأثير استخدام البيتافين في امهات الالحم علي نسبة الفقس:بالكوكسيديا.
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األهمية االقتصادية
عدوى الريميريال أناتبستيفير هو 
المرض الرئيسي الذي يواجه صناعة 
البط في جميع أنحاء العالم ويسبب 
كــبــيــرة بسبب  اقــتــصــاديــة  خــســائــر 
الوزن  وفقدان  الوفيات  ارتفاع معدل 
اللحوم  كــفــاءة  ونــقــص  واإلعـــدامـــات 
ولكنه ليس له أهمية للصحة العامة.

املسبب املرضي:
ريميريال أناتبستيفير وهي بكتريا 
عصوية، غير متحركة وسالبة لصبغة 

الجرام.
اإلمراضية:

الميكروب يصيب البط واإلوز في   -
المقام األول.

تــم عزله مــن الــرومــي والــدجــاج   -
وبعض الطيور المائية األخرى.

طريقة نقل العدوى:
المرض البط في  هــذا  يصيب 
العمر الصغير والذي يتراوح من ١-٨ 
شيوعاً  أكثر  اإلصابة  وتكون  أسابيع 
ــمــوالر  فــي الــبــط الــمــســكــوفــي ثــم ال
فالبلدي )السوداني( فالبكيني ويؤدي 
بالنسبة للبط في  كبير  لعدوى ونفوق 

األعمار الصغيرة. 
الجهاز  طريق  عن  العدوى  تحدث   -
المباشر  باالحتكاك  التنفسي 
أو  المعدي  بالبط  مباشر  وغير 
من خالل جروح الجلد، وخاصة 

في القدمين.

فترة احلضانة: 
عادة ما تكون فترة الحضانة من 
٢-٥ يوم وهي المدة التي تبدأ بدخول 
العدوى إلى حسم الطائر وحتى ظهور 

أعراض المرض عليه.
العوامل املهيأة لإلصابة:

ــادة الــرطــوبــة  ــ بــلــل الــفــرشــة وزيـ
مياه  بعثرة  البط  عــادة  من  بها حيث 
ــشــرب عــلــى الــفــرشــة مــمــا يسبب  ال
السامة  الــغــازات  وتصاعد  تخمرها 
للغشاء  المثير  الــنــشــادر  غـــاز  مــثــل 
مما  التنفسي  لــلــجــهــاز  الــمــخــاطــي 

يضعف من مقاومة البط لألمراض
ــرارة  ــحــ ــ ــالف درجـــــــات ال ــ ــت اخــ
ــرات  ــت ــي ف ــاع فـ ــ ــف ــ )انـــخـــفـــاض وارت

عدوى الريميريال
في البط

يعد البط أحد المصادر المهمة للحوم الحمراء الغنية بالبروتين ذات المذاق المحبب لدى كثير من الناس ولهذا يتم 
االهتمام بدراسة العوامل التي تؤثر على انتاجيته ومعدل التحويل ومنها األمراض البكتيرية، وتأتي عدوى الريميريال 
المنزلية ويعرف أيضا  التربية  البط بأنواعه وكذلك  كأحد أهم األمراض التي تسبب خسائر اقتصادية في مزارع 

بالتسمم الدموي في البط الصغير أو مرض البط الجديد

د. عاطف عبداملجيد سالم
باحث أمراض دواجن، املعمل الفرعي بكفر الشيخ، مركز البحوث الزراعية، 

معهد بحوث الصحة احليوانية
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يسبب  مما  الرطوبة  وزيــادة  قصيرة( 
للمناعة وسوء  إجهاد الطيور وإنهاك 
التهوية خصوصاً في األيام األولى من 
الغازات  نسب  تزيد  حيث  التحضين 
ثاني  مثل  الحضانة  داخــل  السامة 
أكسيد الكربون والنشادر وأول أكسيد 

الكربون
ــراض بــكــتــيــريــة  ــ ــأم ــ ــة ب ــ ــاب اإلصــ
أخرى مثل السالمونيال واالي كوالي 
والــســيــدومــونــاس وكــذلــك األمـــراض 
حيث  البط  طاعون  مثل  الفيروسية 
من  وتعظم  المرض  شــدة  من  تفاقم 

الخسائر
بعض  بفعل  المناعي  التثبيط 
الفيروسات وسوء العليقة )مثل تلوثها 

بالسموم الفطرية أو تزرنخها( 
أعراض املرض:

إفرازات  بخمول،  األعراض  تبدأ 
من العين واألنف ثم أعراض تنفسية 
إسهال  وعــطــاس،  بسيطة  كحة  مثل 
أخــضــر وجــفــاف ونــقــص فــي النمو 
التشنجات  مثل  أعــراض عصبية  مع 
واهتزاز الرأس، وأحيانا ترقد الطيور 
المصابة على ظهورها وتبدل برجليها 
الــى٧٥٪  مــن٥٪  النفوق  نسبة  وتصل 
على  ونحافة  هــزال  أعــراض  ويظهر 

البط الناجي من المرض.
اآلفات التشريحية:

األغشية  فــي  متنوعة  التهابات 
سيروفيبرينية  من  تتدرج  السيروزية 
الهوائية  )األكياس  مثل  فيبرينية  إلى 
بالقلب  المحيطة  األغشية  والتهاب 
التهاب  األمــعــاء(.  ومساريقا  والكبد 
الكبيرة  ــار  األعــم فــي  الــبــيــض  قــنــاة 
وتجويف  الــعــيــن  ملتحمة  والــتــهــاب 
التنفسي،  الــجــهــاز  ومــقــدمــة  األنـــف 
وكذلك األغشية الزاللية في المفاصل 
والكبد  الطحال  في  شديد  واحتقان 

والكلى والعضالت والجلد 

تشخيص املرض:
تــاريــخ  عــلــى  التشخيص  يعتمد 
مــن ســوء رعــايــة، األعـــراض  الحالة 
ــعــزل  ــم ال والــصــفــة الــتــشــريــحــيــة ثـ
والتصنيف للمسبب المرضي وإجراء 

االختبارات السيرولوجية
طرق الوقاية والعالج:

اتباع سبل األمان الحيوي
والتخلص  المصابة  األفراد  عزل 

منها
تصحيح عيوب الرعاية )حرارة- 
تهوية- فرشة- رطوبة( مع استخدام 

عالئق متوازنة 
إعطاء المضاد الحيوي المناسب 
اختبار  ــراء  اجــ بــعــد  ــك  وذلـ للطيور 

الحساسية
إعطاء أحد مركبات السلفا )مثل 

سلفاميثازين ٢٠٪ - سلفاكينوكسالين 
- سلفاديميثوكسين+ ترايمثوبريم(

أو  ــن  ــ ــي ــ ــل ــســ ــ ــن ــ ــب ــ ال إعـــــــطـــــــاء 
االستربتومايسين أواالنروفوكساسين 
طريق  عن  األدوية  استخدام  ويفضل 

الحق.
إعطاء أمالح وفيتامينات التحصني: 
التحصين بلقاح سيرفاك التسمم 
للبط  الـــربـــاعـــي  ــي  ــت ــزي ال ــوي  ــدمـ الـ
الريميريال  )عــتــرات  عــلــى  يــحــتــوى 

والباستريال(.
طـــريـــقـــة الـــتـــحـــصـــني: جــرعــة 
فى  الجلد  تحت  مللى   ٠.٥ ــى:  اولـ
مــن١- عمر  عند  الــرقــبــة  منتصف 

٢أسبوع.
جرعة منشطة:- ٠.٥ مللى عند 
عمر من ٥-٦ أسابيع، ويعاد التحصين 

عند عمر ٦شهور عند الضرورة.
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أهمية تطهير بيض التفقيس:

ــاســات مـــن أهــم  ــق ــف تــطــهــيــر ال
اإلجراءات التي يجب أن تتم بصورة 
صحيحة حيث تعتبر الفقاسة مصدر 
خطير النتقال العديد من المسببات 
وتهدف  الصيصان  ــى  إل المرضية 
برامج التنظيف والتطهير إلى تحقيق 
عدد من األهداف على النحو التالي:

ــان ومــن  ــكـ ــقــدر اإلمـ الــتــقــلــيــل ب أ. 
الكائنات  العملية أعداد  الناحية 
ــة، وخـــاصـــة  ــقـ ــيـ ــدقـ الـــحـــيـــة الـ

الممرضات إذا كان موجودا.

بين  المتبادل  التلوث  من  الحد  ب. 
من  والــقــذرة  النظيفة  المناطق 
الــمــبــنــى وبــيــن مــجــمــوعــات من 
البيض في حضانة والصيصان.

الجوانب 
العملية في 

تطهير بيض 
التفقيس

الغذاء فلقد زاد في اآلونة األخيرة اإلهتمام بدور  مع تزايد مفهوم سالمة 
عن  يبحث  المستهلك  أصبح  لقد  اليوم  اإلنسان،  تحسين صحة  في  الغذاء 
المنتجات الصحية التي تحتوي علي كافة العناصر الغذائية النافعة والمقوية 
للبدن وفي ذات الوقت تكون خالية من الملوثات والكيماويات وكل ضار أو 
غير مفيد؛ حيث ثبت أن هناك إرتباط وثيق الصلة بين نوعية الغذاء وصحة 
المستهلك، لذلك صارت األنظار تتجه اليوم إلي لحوم األرانب لكونها من أهم 
وأفضل اللحوم؛ تتميز لحوم األرانب بأنها ذات قيمة غذائية ممتازة الرتفاع 
محتواها من البروتينات والفيتامينات والمعادن وفي نفس الوقت انخفاض 
الدهون والكوليسترول، لذلك دائما ما ينصح االطباء وعلماء  محتواها من 
التغذية بتناولها واإلكثار منها لألطفال ولكبار السن باإلضافة إلي الباحثين 
عن القوام الرشيق فضاًل عن الرياضيين، هناك كثير من الشعوب األوروبية 
)االيطاليين، الفرنسيين، األسبان..... الخ( من يهتمون اهتماماً بالغاً بلحوم 
األرانب ليقينهم بأهميتها للصحة العامة، وهناك بعض الشعوب العربية مثل 
مصر وتونس والجزائر من يولون األرانب اهتماماً بالغاً، وعلي الجانب اآلخر 
هناك من الشعوب من يلفظ لحوم األرانب وال يرتاح مطلقاً لتناولها؛ لذلك 
أردنا أن نبين أهمية لحوم األرانب من الناحية الغذائية والصحية حتى يُقبل 

عليها المواطن العربي من الخليج إلي المحيط. 

د. أمين سامي أمني
استاذ مساعد ميركوبيولوجي

المركز القومي للبحوث - مصر





20
العدد السابع والثالثون

بيئة  فــي  البكتيريا  تــراكــم  تقليل  ت. 
المبنى.

ــذه الــمــســبــبــات  ــم هــ ــن أهــ ــ  وم
المرضية التالي:

1. Pseudomonas,
2. Escherichia coli,
3. Salmonella,
4. Mycoplasma,
5. Moulds such as Aspergillus 

fumigatus

توجد عدة وسائل لتظهير بيض 
فيما  االخــتــيــار  يعتمد  التفقيس، 
بينها على عدة عوامل منها الطاقة 
الكلية وحجم االنتاج داخل الفقاسة 
ــراض  ــ ــم االم ــوع الــطــيــور و أهـ و نـ

محيط  في  والمتواجدة  المنتشرة 
موقع الفقاسة باإلضافة إلى تكلفه 
التي  المواد  و  والمعدات  األجهزة 
ستستعمل لذلك وتشمل هذه الطرق 

التالي:

ــازات وخــاصــة  ــغـ ــالـ الــتــبــخــيــر بـ  .١
الفورمالين.

الرش بالمطهرات.  .٢
األشعة فوق البنفسجية  .٣

الغسيل  .٤

المقالة  هذه  في  نركز  وسوف   
باستخدام  التطهير  عملية  عــلــى 
ــيــن والـــعـــوامـــل الــمــؤثــرة  الــفــورمــال
للبيض  التطهير  عملية  نجاح  على 

المخصب.

ــيـــض الــتــفــقــيــس  ــلــــوث بـ طــــــرق تــ
باملسببات املرضية:

التفقيس  بــيــض  تــلــوث  يــحــدث 
من  بــأحــد  الــمــرضــيــة  بالمسببات 
رأسياً  إمــا  المعروفتين  الطرقتين 
األم  من  المرضي  المسبب  )انتقال 
أو  البيضة(  ــل  داخـ الــصــوص  إلــى 

أفقياً داخل الفقاسة.

االنتقال الرأسي للمسبب املرضي: 
يحدث التلوث راسياً عن طريق 
قناة  في  المرضي  المسبب  تواجد 
الــبــيــض وبــالــتــالــي تــحــدث إصــابــة 
ومن  البيضة  نــزول  قبل  الــصــوص 
باللورم  )السالمونيال  لذلك  األمثلة 

والسالمونيال جالينيرم(.



21
العدد السابع والثالثون

البيضة  لقشرة  تــلــوث  يــحــدث 
المرضي  المسبب  اختراق  يتم  ثم 
في  مــرورهــا  أثناء  البيضة  لقشرة 
مصابة  لــدجــاجــة  المجمع   فتحة 
نزولها  بعد  مباشرة  أو  بالميكروب 
إلى فرشة ملوثة بالمسبب المرضي، 
انتريتيدس  سالمونيال  ذلك  وأمثلة 

وسالمونيال تايفميوريم.
ــي لــلــمــســبــب  ــ ــقــ ــ االنـــــتـــــقـــــال األفــ

املرضي:
للمسبب  االفــقــي  االنتقال  يتم 
نتيجة  الــفــقــاســة  ــل  الــمــرضــي داخـ
وجـــــود مـــصـــدر لـــهـــذا الــمــســبــب، 
للمسببات  مــصــادر  عـــدة  ــوجــد  وت

ــة الـــتـــي تــنــتــقــل بــصــورة  ــمــرضــي ال
ــفــقــاســة وتــشــمــل  افــقــيــة داخــــل ال
الــهــواء والــمــاء ومــن أهــم مسببات 
األمراض التي تنتقل بطريقة أفقية 
 E.coli, Pseudomonas and(

).Staphyloccocus
إجـــــــراءات خـــاصـــة لــلــتــعــامــل مع 

بيض التفقيس:
فــرشــة دجــاج  تــكــون  أن  يجب   ·
بقدر  والــجــدود جافة  األمــات 

اإلمكان.
يجب  البيض  أعشاش  فرشة   ·
أن تكون نظيفة وبكمية كافية.

يجب جمع البيض مرتين على   ·
األقل في اليوم.

التفقيس  بــيــض  وضـــع  يــجــب   ·
في أطباق نظيفة تم تطهيرها 

مسبقاً.
البيض  جــمــع  يــتــم  أن  يــجــب   ·
والمتسخ  والمشروخ  المكسور 
ــداً فــي أطــبــاق خــاصــة وال  جـ

يستخدم في التفقيس.
وتطهير  جــمــع  يــتــم  أن  يــجــب   ·
وقت  بأسرع  النظيف  البيض 
البيض  جمع  من  االنتهاء  بعد 

من الحظيرة.
البيض  تخزين  يتم  أن  يجب   ·
في  وتطهيره  جمعه  تم  الــذي 
غرف خاصة وتكون نظيفة وال 

يدخلها غبار.
الحرارة  درجة  تكون  أن  يجب   ·

جدول رقم )١(: البرنامج الدوري للتنظيف والتطهير للحضانات والفقاسات
معدل التنظيف والتطهيرالمكان/ الموقعم

بعد االنتهاء من عملية رص البيض في صواني التحضينمستودع البيض
الفقاسات ذات المرحلة الواحدة )الحضانة 

األحادية(
بعد كل عملية فقس

)حضانات  المراحل  متعددة  الفقاسات 
متعددة(

ماكينات حمل صواني البيض المتحركة يتم تنظيفها كل شهر.

ويتم  اسبوع،  كل  األرضيات  تنظيف  يتم  الثابتة  الفقاسات 
تنظيف الماكينة كاملة كل عام.

بعد كل عملية فقسحامالت البيض المتحركة وصواني البيض
بعد كل عملية فقسغرف الفقاسة

بعد كل عملية فقسغرف خدمة الصيصان
يتم غسيل األرضيات بعد اختبار معدل الخصوبة.غرف التحضين

يتم غسيل الغرف كاملة كل شهر.
بعد نقل الصيصان خارج الفقاسةغرف نقل لصيصان

بعد كل عملية فقسغرف غسيل وتنظيف معدات الفقاسة
أسبوعياًالممرات وصاالت التوزيع

ربع سنوي بمعدل كل )٣( شهورغرف األجهزة والتهوية 
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 )١٣-١٥( التخزين  غرفة  في 
الرطوبة  ودرجــة  مئوية  درجــة 

تتراوح بين  )٧٠-٨٠٪(.  
العاملين  لدى  يتوفر  أن  يجب   ·
للتنظيف  بــرنــامــج  بالفقاسة 
تطبيقه  يتم  الدوري  والتطهير 
فـــي كــافــة أجـــــزاء الــفــقــاســة 
ــع مــكــونــاتــهــا  ويـــشـــمـــل جــمــي

وأدواتها )جدول رقم ١(
اختيار املطهر:

المطهرات  مــن  العديد  تــوجــد 
التي يمكن استخدامها في مشاريع 
والفقاسات  عامة  بصفة  الدواجن 
ــن هــذه  ــة، ولـــكـــل مـ ــاصـ بــصــفــة خـ
)مميزات  الكيميائية  المطهرات 
ــا عند  ــه ــات ــراع ــجــب م وعـــيـــوب( ي

االســتــخــدام ويــوضــح الــجــدول رقم 
المطهرات  مــجــمــوعــات  أهـــم   )٢(
ــخــدمــة في  ــمــســت ــيــة ال ــائ ــكــيــمــي ال

الفقاسات.
أن  يجب  المطهر  اختيار  عند 
أن  يمكن  الذي  المطهر  اختيار  يتم 

يفي بالمتطلبات التالية:
الطيف  ــع  واســ يــكــون  أن  يــجــب   ·
على  كبيرة  قـــدرة  لــه  تــكــون  )أن 
تدمير أنواع مختلفة من الكائنات 
جــرام  أو   +ve جـــرام  الدقيقة، 

.) -ve
أدنى  عند  نشط  يكون  أن  يجب   ·

تركيز.
لالستخدام  آمــن  يكون  أن  يجب   ·

ــى بيض  ــك عــل ــذلـ الـــبـــشـــري وكـ
التفقيس.

يجب أن يكون مستقرة كيميائيا،   ·
وليس له تأثير على تآكل المعادن.
وفق  بــه  مــصــرح  يــكــون  أن  يجب   ·

للوائح المحلية.
ــأخــذ فـــي االعــتــبــار  يــجــب أن ي  ·
عـــوامـــل مــخــتــلــفــة ســتــؤثــر على 
نشاط المطهر مثل النوع السطح 
الجرثومية  والخصائص  ومكانه، 
والفيزيائية والكيميائية للتخفيف 
ودرجــة  التركيز  ودرجــة  بالمياه، 

الحرارة.
المناسب  المطهر  اختيار  يمكن 
من واحدة من المجموعات الرئيسية 

جدول رقم )٢(: أهم مجموعات المطهرات الكيميائية المستخدمة في الفقاسة
Peracetic

acid
GlutaraldehydeIodophorsFormaldehydePhenolsQuaternary

Ammonium
Compounds

Hypochlorites
&

Chlorine based
compounds

Activity 
 at normal
conditions

GaseousLiquid

++++++++Bactericidal

+++++±-+Sporicidal

++++++±±Fugicidal

+++++±±±Virucidal

-±-+++-± Toxic to
 animal and
human

±±--+±-- Activity
 with organic
matter

------+-Detergency

--+--+--Staining

±----+-±Corrosive

+++---+-Cost

+ve   Positive characteristic        -ve Negative characteristics                ±Variable characteristics



23
العدد السابع والثالثون



24
العدد السابع والثالثون

المطهرات،  أنــواع  أهم  تشمل  التي 
كما  المجموعات  هــذه  تقسيم  وتــم 
هــو موضح فــي الــجــدول رقــم )٢( 

على النحو التالي:
1. Hypocholrites and chlorine 

compounds

2. iodophors

3. Aldehydes,

4. Quaternary ammoniums 
compounds,

5. Phenol and derived,

6. Peroxides

7. Organic acids

تطهير بيض التفقيس:
المقال  هذا  في  نتحدث  سوف 
في  العملية  الــجــوانــب  بــعــض  عــن 
باستخدام  التفقيس  بيض  تطهير 

التبخير.
غــاز  بــاســتــخــدام  التبخير   .١

الفورمالدهيد. 
غــــاز الــفــورمــالــيــن اســتــخــدم 
ــوات عـــديـــدة وأظـــهـــر كــفــاءة  ــســن ل
المسببات  على  القضاء  في  كبيرة 
الى  باإلضافة  المختلفة  المرضية 
أجزاء  إلى كل  الوصول  قدرته على 
ومعدات  البيض  وأقفاص  الفقاسة 

نقل البيض.
وتطهير  تــنــظــيــف  أوال  يــجــب 
الــفــقــاســة ومــعــداتــهــا بــالــمــاء ويلي 
بالتركيز  الفورمالين  استخدام  ذلك 
يوضح   )٣( ــم  رق جـــدول  الصحيح 

الفورمالين  من  المناسبة  الكميات 
يمكن  التي  البوتاسيوم  وبرمنجنات 
استخدامها في مواقع مختلفة داخل 
الفقاسة، والذي يدل على ذلك هو 
عند خلط  اللون  بني  بقاء مسحوق 
برمنجانات  مع  الفورمالين  سائل 

البوتاسيوم.
يمكن  تـــركـــيـــزات   )٣( تــوجــد 
استخدام أي منها في عملية التبخير 

على النحو التالي:
 + )٪٣٧,٥( فورمالين  )٥٣(  مل   .١
برمنجانات  بوتاسيوم  جم   )٣٥(

لكل متر مكعب.
 +  )٪٣٧,٥( فورمالين  مل   )٤٣(  .٢
برمنجانات  بوتاسيوم  جم   )٢١(

لكل متر مكعب.
 +  )٪٤٠( فــورمــالــيــن  مــل   )٤٥(  .٣
برمنجانات  بوتاسيوم  جم   )٣٠(

لكل متر مكعب.
١. تــبــخــيــر بــيــض الــتــفــقــيــس يف 

غرف خاصة
يــجــب تــوفــيــر غــــرف خــاصــة   ·
بعد  البيض  لتبخير  تستخدم 

جمعه من حظائر الدجاج.
الغرف  هــذه  تــكــون  أن  يجب   ·
محكمة الغلق والتأكد من عدم 

نفاذيتها.
يجب أن تحتوي غرفة التبخير   ·
ــة لــتــقــلــيــب غــاز  ــى مـــروحـ عــل
شفط  ومروحة  الفورمالدهيد 
الغاز  مــن  للتخلص  تستخدم 

بعد انتهاء عملية التبخير.
التبخير  مساحة  احتساب  يتم   ·

من األبعاد الداخلية للغرفة.
يتم وضع وعاء من المعدن أو   ·
غرفة  أرضية  في  السيراميك 

التبخير.
يجب عدم استخدام أوعية من   ·
تولد حرارة  نتيجة  البالستيك 
ــن تــفــاعــل الــفــورمــالــيــن مع  م

برمنجانات البوياسيوم.
الوعاء  حجم  يكون  أن  يجب   ·
ــر نــســبــيــاً  ــي ــب ــخــدم ك ــســت ــم ال
الكيماوية  الــمــواد  أن  بحيث 
ــي عــمــلــيــة  ــ ــة ف ــخــدم ــســت ــم ال
التبخير ال تحتل أكثر من ٢٥٪ 

من حجم الوعاء.
البيض في رفوف  يجب وضع   ·
من السلك بحيث تسمح بمرور 
ودوران الغاز حول البيض من 

جميع االتجاهات.
الماء  من  حــوض  توفير  يجب   ·
بحيث  التبخير  غــرفــة  داخـــل 
الرطوبة  على مستوى  يحافظ 
التبخير  غرفة  داخل  النسبية 

.)٪٦٠-٨٠(
حــراري  مــصــدر  توفير  يجب   ·
التبخير  غرفة  داخل  كهربائي 
التفاعل  عملية  على  ليساعد 
الحرارة  درجــة  تتراوح  بحيث 

)٢٤-٣٨م(.  
برمنجات  وضع  يتم  أن  يجب   ·
وعــاء  فــي  أوالً  الــبــوتــاســيــوم 
التبخير قبل وضع الفورمالين.
يــتــم وضـــع الــفــورمــالــيــن على   ·
برمنجانات البوتاسيوم بسرعة 
ويتم إغالق باب غرفة التبخير 
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جيداً .
يجب وضع عالمة تحذير على   ·
لتجنب  التبخير  غــرفــة  بــاب 
والتعرض  الــخــاطــئ  الــدخــول 

لغاز الفورمالدهيد.
يتم تشغيل السخان الكهربائي   ·
ــة الـــحـــرارة داخــل  لــرفــع درجـ
عملية  لتسريع  التبخير  غرفة 
كفاءة  على  والحفاظ  التفاعل 

عمل غاز الفورمالدهيد.
يتم تشغيل مروحة تقليب الهواء   ·
داخل غرفة التبخير لمدة )٢٠ 
مروحة  تشغيل  يتبعها  دقيقة( 

للتخلص  الــخــارجــي  الشفط 
الباب  فتح  ويمكن  الــغــاز  مــن 
من  التخلص  فــي  للمساعدة 

الغاز.
يجب اتخاذ الحذر عند وضع   ·
الفورمالين  مــن  كبيرة  كمية 
البوتاسيوم  برمنجانات  على 
يؤدي  الفورمالدهيد  غاز  ألن 
والجهاز  العين  الــتــهــاب  إلــى 
المواد  من  أنــه  كما  التنفسي 
يفضل  وبــالــتــالــي  المسرطنة 
خلط  عن  كمامات  استخدام 
برمنجانات  مــع  الــفــورمــالــيــن 

البوتاسيوم.
تعتمد  التطهير  عملية  كفاءة   ·
الظروف  على  أساسية  بصور 
وأهم  فيها  التبخير  يتم  التي 
الحرارة  درجــة  العوامل،  هذه 
الــنــســبــيــة، حيث  والـــرطـــوبـــة 
يفقد  الفورمالدهيد  غــاز  أن 
الحرارة  درجــات  عند  كفائته 

المنخفضة والجو الجاف.
التبخير داخل املفقس

أ. تبخير البيض يف احلضانات:
لرفع  الحضانات  تشغيل  يتم   ·
ــرارة قــبــل وضــع  ــحــ ــ درجــــة ال
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المناسبة  الدرجة  الى  البيض 
للتحضين.

يجب تبخير البيض في خالل   ·
في  وضـــعـــه  ــن  مـ ســـاعـــة   ١٢
الحضانة وبعد وصول درجات 
لماكينة  والــرطــوبــة  الــحــرارة 
الــتــحــضــيــن الــــى الــمــســتــوي 

المستوى الطبيعي. 
الحضانة  بــاب  اغـــالق  يجب   ·
استمرار  مع  التهوية  ومروحة 

تشغيل مروحة توزيع الهواء.
ــاب الــتــهــويــة بعد  يــتــم فــتــح بـ  ·
اتمام عملية التبخير لمدة ٢٠ 

دقيقة.
يجب عدم تبخير البيض الذي   ·
 ٢٤-٩٦ تحضينة  عــلــى  مـــر 
في  ذلــك  يتسبب  حيث  ساعة 

حدوث نفوق في األجنة.
ب. تبخير البيض يف ماكينة الفقس:   
في بعض االحوال يمكن تبخير   ·
ماكينة  مــن  نقلة  بعد  البيض 
التحضين الى ماكينة التفقيس 
وقبل أن تصل نسبة نقر األجنة 

للبيض الى ١٠٪.
داخــل  الــى  البيض  نقل  بعد   ·
تشغيل  يتم  التفقيس  ماكينة 
الــمــاكــيــنــة حــتــى تــصــل درجــة 
ــة الـــى  ــ ــوب ــرطــ ــ ــرارة وال ــ ــحـ ــ الـ
لــدرجــة  الطبيعي  الــمــســتــوى 

التفقيس.
مع  التهوية  مخرج  اغــالق  يتم   ·
تقليب  مروحة  عمل  استمرار 
الهواء داخل ماكينة التفقيس.

التبخير  يجب أن ال تقل فترة   ·
عن ٢٠ دقيقة.

الــتــحــضــني  تــبــخــيــر مـــاكـــيـــنـــات  ت. 
والتفقيس اخلالية:

تفقيس  ــن  مـ ــتـــهـــاء  االنـ ــد  ــع ب  ·
من  الصيصان  ونقل  البيض 

الفقاسات.
ــة بــقــايــا الــبــيــض من  ــ يــتــم إزال  ·

ماكينات التفقيس.
الماكينة  وتطهير  غسيل  يتم   ·
ــيـــض  ــبـ الــــخــــالــــيــــة مــــــن الـ

والصيصان.
يلي ذلك عملية تبخير تستمر   ·
أن  ويفضل  ســاعــات   ٣ لــمــدة 
يفضل  كما  الليل  طــوال  تظل 
الــتــركــيــز  اســتــخــدام  يــتــم  أن 
األول لعملية التبخير )٥٣ مل 
فورمالين + ٣٥ جم برمنجانات 

البوتاسيوم(.
التبخير  عملية  انــتــهــاء  بــعــد   ·
الفورمالين  تأثير  ايقاف  يتم 
محلول  استخدام  طريق  عــن 
بتركيز  األمونيا  هيدروكسيد 
٢٥٪ بكمية ال تزيد عن نصف 
المستخدمة  الفورمالين  كمية 
في عملية التبخير ويتم اغالق 

باب الماكينة فوراً.
٢. التخلص من نفايات التفريخ. 
ــار أن  ــب ــاالعــت عــنــد الـــوضـــع ب  ·
متوسط التفريخ حوالي ٨٥ ٪ 
أن  إما  البيض  من   ٪  ١٥ فإن 
يكون غير مخصب أو به أجنة 

ميتة.
إلــى جنب  البيض  جنبا  هــذا   ·
المتبقي  الــبــيــض  قــشــر  مـــع 
يكونان  الصيصان  خروج  بعد 

مخلفات عملية التفريخ.
المخلفات  هـــذه  الن  نـــظـــراً   ·
لنقل  الخطيرة  المصادر  من 
البلدان  بعض  فان  األمــراض، 
وتشريعات  قوانين  ــدرت  أصـ

ــاج  إدمـ أو  اســتــخــدام  تحظر 
مخلفات الفقاسات مع مخلفات 
ــتـــاج إضــافــات  ــمــســالــخ إلنـ ال
منها  التخلص  ويجب  علفية  
وعدم استخدامها في صناعة 

اإلضافات العلفية.
يتم هرس البيض الذي يحتوي   ·

على أجنة لم يتم تفقيسها.
يـــتـــم إعـــــــــدام الـــصـــيـــصـــان   ·
تشوهات  نتيجة  المستبعدة 
ثاني  غاز  باستخدام  وغيرها 
وسيلة  أي  أو  الكربون  أكسيد 

أخرى مناسبة.
النفايات  جميع  تجميع  يتم   ·
ويتم  الغلق  محكم  خــزان  في 
لألنظمة  طبقاً  منها  التخلص 
المحلية واالشتراطات البيئية.

املراجع:
1. Aviagen Turkeys Ltd , Hatchery 

Cleaning and Disinfection 
.  Management Article. http://
w w w . a v i a g e n t u r k e y s . c o m /
uploads/2015/11/20/HA10%20
Hatchery%.pdf

2. Vincent Turblin (2008):  
disinfection of hatching eggs, 
Importance and practical aspects. 
Hatchery expertise online. Issue 
No. 21 / November.

3. Y. SAMBERG and M. 
MEROZ (1995): Application of 
disinfectants in poultry hatcheries 
Rev. sci. tech. Off. int. Epiz.,14 
(2), 365-380.
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درجة  تكون  عندما  أنه  ويالحظ 
فإن   o٢٢م حوالي  الحظيرة  حــرارة 
الطيور  تستهلكها  التي  المياه  كمية 
استهالك  وزن  ضعف  حوالي  تكون 
العلف، ويمكن أن يكون ذلك أعلى مع 
مع  وأقل  العمر  في  الصغيرة  الطيور 
الطيور الكبيرة ويمكن زيادتها بشكل 

ملحوظ مع ارتفاع درجات الحرارة.
أســاســي  دور  ــاء  ــم ال يلعب  كــمــا 
واالمــتــصــاص  الهضم  عمليات  فــي 
الوسط  وهو  الجسم  حــرارة  وتعديل 
األساسي الذي من خالله يتم إعطاء 
الطيور اللقاحات واألدوية والعالجات 
المختلفة والتي تتأثر بدرجة الحرارة 
الجو المحيط في الحظيرة، وفي ذات 
أهم مصادر  احد  الماء  يعتبر  الوقت 

إذا  الــدواجــن  ــراض في مشاريع  األم
كان غير صحي في محتواه أو تلوث 

بالمسببات المرضية المختلفة.
في صناعة الدواجن، يعد استخدام 
الطبيعية،  الــخــصــائــص  ذو  الــمــيــاه 
الجيدة  والميكروبيولوجية  الكيميائية 
التي تتالءم مع المعايير الصحية من 

األهمية بمكان.
وحيث أن العديد من الطيور يمكن 
لها الوصول إلى مصدر المياه نفسه 
انتقال  احتمال  فإن  واحــد،  وقت  في 
المسببات المرضية بين الطيور يكون 
عنها  وينتج  الماء  بسبب  جداً  سريع 
عدد  على  تؤثر  سوف  كثيرة  مشاكل 

كبير من الطيور في آن واحد. 
حيث تلعب مياه الشرب دورا هاما 

في انتقال بعض المسببات المرضية 
والطفيلية  الفيروسية  البكتيرية، 
من  الــعــديــد  تسبب  الــتــي  ــيـــة  واألولـ
أمراض  بين  من  تعد  التي  األمــراض 

الدواجن األكثر شيوعا.
ومن ثم يجب توفير الماء بالكمية 
أمــام  المناسبة  والــنــوعــيــة  الكافية 
نــقــي وخــالــي  يــكــون  الــطــيــور بحيث 
من  وخالي  المرضية  المسببات  من 
الروائح الكريهة وكذلك مستساغ من 
به  األمالح  نسبة  وتكون  الطيور  قبل 
في  مناسبة  حرارته  ودرجــة  مناسبة 

الصيف والشتاء.
الشرب  مياه  وللتأكد من مالئمة 
العمر  مراحل  في  للطيور  ومناسبتها 
بعض  على  تــعــرف  يجب  المختلفة 

قياسات هامة 
لجودة ماء الشرب للدواجن 

الماء أحد العناصر الغذائية الهامة التي يستهلكها الطيور حيث تستطيع الطيور البقاء على قيد الحياة لمدة أسابيع 
دون تغذية، ولكن ال تستطيع البقاء على قيد الحياة سوى أيام معدودة فقط بدون ماء.

 الماء مكون أساسي من مكونات الدم وأنسجة الجسم حيث يحتوى جسد الطائر، اعتمادا على العمر، حوالي ٦٠-٨٥٪ 
ماء وتحتوي البيضة على حوالي ٦٥٪ من المياه. 

د. علي بن حسني اجلاسم
ماجستير علوم أمراض الطيور
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بكميتها  المتعلقة  الشرب  لمياه  االساسية  المقاييس 
ونوعيتها وخصائصها والتي سوف نعرضها في الجداول 

التالية.
الطيور  بواسطة  المستهلكة  الــشــرب  مياه  كميات   .١

مقارنة بالحيوانات األخرى.
المختلفة  الطيور  ألنــواع  الماء  استهالك  متوسط   .٢

)جالون/١٠٠ طائر/يوم(.
تأثير درجة الملوحة على حيوانات المزرعة المختلفة.  .٣
مناسبة الماء للدواجن بتركيزات مختلفة من المواد   .٤

الصلبة الذائبة. 
الخصائص الميكروبية والكيمائية لجودة ماء الشرب   .٥

المناسبة للطيور. 
في  البكتيريا  أنــواع  تركيز  في  المساقي  نــوع  تأثير   .٦

خطوط ماء الشرب.
مختلفة  بتركيزات  الشرب  ماء  في  الــدواء  استهالك   .٧

عند درجات حرارة مختلفة.
وفي النهاية يجب العمل على توفير المياه المناسبة 
عالي  وانــتــاج  صحة  ذات  طيور  على  للحصول  للطيور 
يتناسب مع المعايير القياسية لكل ساللة بحسب المرحل 

المختلفة للعمر واالنتاج.
جدول رقم )١( 

كميات مياه الشرب المستهلكة للطيور والحيوانات األخرى
كمية الماء المستهلك )لتر/ يوم(نوع الحيوانم
٥٥أبقار تسمين١
١٦٠أبقار اللبن )حالبة(٢
٧-٢أغنام٣
٠.٣٠ – ٠.٢٥دجاج٤

جدول رقم )٢( متوسط استهالك الماء ألنواع الطيور المختلفة  )جالون/١٠٠ طائر/يوم(
درجة حرارة الغرفة نوع الطيور

 )٢٠ درجة مئوية(
الجو الحار

 )٣٢ درجة مئوية(
طائر كبيرطائر كبيرالطائر الصغير )مرحلة النمو(

Layer pullets٢.٦٤٣.٤٣٥.٢٨
Breeder pullets٣.١٧٤.٢٣٦.٦٠
Layer hens٥.٥٥١٠.٥٧
Broiler breeders٧.٩٣١٥.٨٥
Broiler chickens٤.٢٣٦.٦٠١٣.٢١
Broiler turkey٧.٦٦١٤.٢٧٢٦.٤٢

جدول رقم )٣( تأثير درجة ملوحة مياه الشرب على حيوانات المزرعة المختلفة
ال يوجد تأثير سلبي نوع الحيوان

على الحيوان
عدم قابلية الحيوان على شرب الماء.

يمكن أن تسبب حدوث إسهال.
يمكن التألم على تلك النوعية مع عدم 

حدوث نقص في اإلنتاج

حدوث انخفاض في اإلنتاج.
وتأثير سلبي على صحة الحيوان

٤٧٠٠ – ٣١٠٠٦٣٠٠ – ٠٤٧٠٠ - ٣٠٠٠طيور
٦٣٠٠ – ٣٩٠٠١٠٩٠٠ – ٠٦٣٠٠ - ٣٩٠٠أبقار حالب
٧٨٠٠ – ٦٣٠٠١٥٦٠٠ – ٠٧٨٠٠ - ٦٣٠٠أبقار تسمين

٩٤٠٠ – ٦٣٠٠١٠٩٠٠ – ٠٩٤٠٠ - ٦٣٠٠خيول
١٥٦٠٠ - ٧٠٠٠٢٠٣٠٠ - ٠١٥٦٠٠ - ٧٨٠٠أغنام
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جدول رقم )٤( مناسبة الماء للدواجن بتركيزات مختلفة من المواد الصلبة الذائبة م
)تركيز جزء/المليون(

إجمالي المواد الصلبة الذائبة 
)جزء بالمليون(

اإلجراء

يفضل استخدام هذه النوعية من المياه وليس لها أي تأثير ضار على أي نوع من أقل من ١٠٠٠ ١
أنواع الدواجن.

هذه المياه مرضية لجميع فئات الدواجن.١٠٠٠- ٢٢٩٩٩
 قد تسبب حدوث فضالت مائية )وخصوصا في المستويات العليا( ولكنها ال تؤثر 

على الصحة أو األداء للطيور
هذه هي المياه سيئة للدواجن، وغالبا ما تسبب فضالت مائية، وزيادة معدل ٣٠٠٠- ٣٤٩٩٩

الوفيات، وانخفاض النمو
هذه مياه غير مقبولة للدواجن ودائما تقريبا تسبب بعض المشاكل، خصوصا في ٥٠٠٠- ٤٦٩٩٩

الحدود العليا، حيث تسبب انخفض النمو واإلنتاج أو زيادة معدل الوفيات على.
هذه المياه غير صالحة للدواجن ولكن قد تكون مناسبة ألغراض أخرى ٧٠٠٠- ٥١٠٠٠٠
يجب عدم استخدام هذه المياه إطالًق للدواجن أو الماشيةأكثر من ٦١٠٠٠٠

جدول رقم )٥( القياسات الميكروبية والكيمائية لجودة ماء الشرب المناسبة للطيور
Remarks Maximum

acceptable level
Average 
level

Contaminant or
characteristic

Desirable 100/ml
50/ml

0/ml
0/ml

Bacteria
Total bacteria
Coliform bacteria

Levels from 3 to 20 mg/l affect
performance.

25 to 45 mg/l
4 mg/l

10 mg/l
0.4 mg/

Nitrate
Nitrite

A pH of less than 6.0 is not
desirable. Levels below 6.3 may degrade 
performance.

6.8 to 7.5 pH

-- 60 mg/l Calcium
250 mg/l 14 mg/l Chloride

Higher levels produce a bad
odor and taste.

0.6 mg/l 0.002 mg/l Copper

Higher levels produce a bad odor and taste. 0.3 mg/l 0.2 mg/l Iron
Higher levels are toxic 02 mg/l -- Lead
Higher levels have a laxative effect.
 Levels > 50 mg/ml may affect performance 
if magnesium and chloride levels are high.

125 mg/l 14 mg/l Magnesium

Levels above ٥٠ mg/l may affect
performance if the sulfate or
chloride level is high

٣٢ mg/l -- Sodium 

Higher levels have a laxative effect.
 Levels >٥٠ mg/l may affect performance if 
magnesium and chloride levels are high.

٢٥٠ mg/l ١٢٥ mg/l Sulfate 

Higher levels are toxic. ١.٥٠ mg/l -- Zinc
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جدول رقم )٦( تأثير نوع المساقي في تركيز أنواع البكتيريا في خطوط ماء الشرب

سقايات برميليةحلماتنوع الميكروب
نهاية الحظيرةبداية الحظيرة نهاية الحظيرة**بداية الحظيرة* 

Total Colifrom٦٤٠٣.٣٠٠١٦٠٠١.٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠
Fecal coliform١٣٠٢٣٠١٠٠٠٨٠.٠٠٠.٠٠٠
Escherichia Coli١١٠٩٠٠٩٠٠٦٦.٠٠٠.٠٠٠
Fecal streptococcus٥٥١٢٠٠٢٠٠٠٣٦.٠٠٠.٠٠٠
Mesofiles Micro-organisms***٢٤.٠٠٠٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠٨٦.٠٠٠١.٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠

*أول سقاية في الحظيرة
**أخر سقاية في الحظيرة

 Saprophytes and pathogenic(( الماء غير معالج ومجموع ميكروبات ***

جدول رقم )٧( معدل استهالك الدواء في ماء الشرب 
بتركيزات مختلفة عند درجات حرارة مختلفة

العمر
)أسبوع(

الطائر
)وزن/جم(

٣٢ درجة مئوية٢١ درجة مئوية
تركيز الدواء في ماء الشرب )جزء بالمليون(

١٠٥٢١٠١٠٥٢١٠
٣٧٠٠٧١٣.٢٧.٤.٣١٦٢.٨
٥١٥٠٠.٩١٠٢١.٨٢٣.٥٤٦.٩
٧٢٤٥٠٩.٣١٨.٦١٨.٥٣٦.٩
املراجع.

 Amaral LA do (2004). Drinking Water as a Risk Factor to
 Poultry Health. Brazilian Journal of Poultry Science. Oct -
Dez 2004 / v.6 / n.4 / 191 – 199

 John Summers. WATER QUALITY: AN IMPORTANT
CONSIDERATION http://www.poultryindustrycouncil.ca/

pdfs/factsheets/fs_65.pdf

 The role of water in the life of a chicken. Technical Team,
Ziggity Systems, Inc

http://ziggity.com/wp-content/uploads/2014/08/cont_
article_pdf_20.pdf



33
العدد السابع والثالثون

ومـــن نــاحــيــة أخـــري يــجــب علي 
في  يـــأخـــذ  أن  ــج  ــال ــمــع ال الــطــبــيــب 
الصحية  الــنــاحــيــة  األول  ــبــار  االعــت
لحوم  يستهلك  سوف  الذي  لإلنسان 
الدواجن وبيضها، فإن التأثير السلبي 
منتجات  مــن  ــســان  اإلن يتناوله  لما 

أي  علي  إهماله  يمكن  ال  الــدواجــن 
الحيوية  المضادات  وجه،فمتبقيات 
سلبي  تأثير  لها  المنتجات  تلك  في 
وسالمة  اإلنسان  صحة  علي  خطير 
عند  فيجب  وعليه  جسمه،  أعــضــاء 
حيوي  مضاد  باستخدام  قــرار  أخــذ 

وتطبيق  الحيطة  كــامــل  أخــذ  معين 
في  بها  الموصي  القياسية  المعايير 
الحقيقي  ــهــدف  ال ألن  االســتــخــدام 
لتربية الدواجن والحيوانات ليس من 
وإنما  األول  المقام  في  الربح  أجــل 
آمن  حــيــوانــي  بــروتــيــن  توفير  أيــضــا 

بين الحلم والواقع..
إنتاج الدواجن بدون المضادات الحيوية.. 

هل هذا ممكن؟؟

المضادات الحيويه )antibiotics( هي مواد كيمياويه تنتجها الجرثيم او الفطريات وهي تقتل او تثبط الباكتيريا 
تأثيرها على  الحيوية، وطرق  المضادات  انواع من  وهنالك عدة  الطيور  السيئة علي  اثارها  دون  وتحول  الممرضه 
ونفس  التاثير  نفس   لها  عام  بشكل  المجموعه  نفس  الى  تنتمي  التي  الحيوية  المضادات  فهناك  مختلفه  الباكتريا 
اآلليه في العمل وفي حدوث المقاومه لها، وتكون فعاله على نفس الباكتريا. وهناك بعض المضادات الحيوية التي 
 Broad spectrum(لها تاثير واسع على انواع مختلفه من الباكتريا وتسمى،المضادات الحيوية ذات الطيف الواسع
تؤثر فقط  الحيوية  المضادات  اآلخر من  النوع  لعالج مسببات مرضيه مختلفه.  استعمالها  ويمكن   )antibiotics
 Narrow spectrum(.على انواع محدده من الجراثيم، لذلك يطلق عليها المضادات الحيوية ذات النطاق الضيق
antibiotics(  إن المقصد من االستخدام الصحيح للمضادات الحيوية )antibiotics( هو الحصول علي أفضل 
عنها،  التغاضي  الحقلي  للطبيب  يمكن  ال  الهامة  المعادلة  تلك  وحقيقة  أقل،  اقتصادية  وبتكلفة  العالجية  النتائج 
فاستخدام مضاد حيوي في غير موضعه أو بدون إجراء اختبار حساسية كما هو الحال في بعض أنواع من الميكروبات 
يعتبر مضيعة للمال الذي أنفق في شراء هذا المضاد عالوة علي استمرار الخسائر في المزرعة متمثلة في النفوق 

وتدني معامل اإلنتاج.

د/ هاني محمد شتا 
دكتوراه- أخصائي الوبائيات - مديرية الزراعه باخلرج- وزارة الزراعه السعودية
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لإلنسان.
ــي االطــــبــــاء  ــ ــل ــب عــ ــجــ ــ ــا ي ــ ــم ــ ك
والممارسين في الحقل اتباع المعايير 
استخدام  عند  الــواجــبــه  األســاســيــة 
الــدواجــن  فــي  الحيوية  الــمــضــادات 

وهي:
أواًل: إختيار املضاد احليوي املناسب: 
ــادر عــلــي قــتــل الــمــيــكــروب  ــقـ الـ
وذلــك  المرضيه  لــلــعــدوي  المسبب 
الجيد  التشخيص  طريق  عن  يكون 
يسمى  ما  واجــراء  المرضية  للحالة 
اخــتــبــار الــحــســاســيــة لــلــمــضــادات 
 antibiotic sensitivity( الحيوية 
الحيوي  المضاد  نوع  لتحديد   )test

االنسب لالستخدام
ثانيًا: حساب جرعة املضاد احليوي: 
المناسبة  الجرعه  حساب  يجب 
العالج  في  المرغوب  االثــر  الحــداث 
بتحديد  وذلــك  الحيوي  المضاد  من 
اوزان الطيور التي سوف يتم معالجتها 
وطريقة استخدام المضاد سواء عن 
ــان فــي مــاء الــشــرب او  ــذوب طريق ال

الحقن
ــاد  ــضــ ــب املــ ــحــ ــرة ســ ــ ــتـ ــ ثـــــالـــــثـــــًا: فـ

 )withdrawal time( :احليوي
تمر  أن  الــتــي يجب  الــفــتــرة  هــى 
بين أخر تعاطي للعالج وذبح الطائر 
ــود  ــي يــمــكــن تــجــنــب وجـ ــك حــت ــ وذلـ
أنسجة  فــي  ــدواء  ــ الـ مــن  متبقيات 
التي  واألحشاء  )العضالت  الذبيحة 
لضرر  تــؤدي  قد  والتي  أكلها(  يمكن 
المستهلك عند تناول الطيور أو أحد 
مضاد  كل  دراســة  تم  منتجاتها،وقد 

متخصصين  علماء  بواسطة  حيوي 
جميع  سحب  فــتــرة  بتحديد  قــامــوا 
المضادات الحيوية التي تستخدم في 
مسجلة  الفترة  وتلك  الدواجن  عالج 
علي عبوات المستحضرات التي تباع 
في األســواق، وبكل أسف فإن بعض 
المستحضرات  تلك  مستخدمي  من 
ال يلقوا باالً لتلك المعلومات المدونة 
إحتمال  عنه  ينتج  مما  العبوات  علي 
للمستهلكين،  صحية  مشاكل  حدوث 
وعلي سبيل المثال ال الحصر اليمكن 
بــأي حــال إســتــخــدام مــضــاد حيوي 
التسمين  دجــاج  في  الحقن  بواسطة 
فترة سحبة قد تتعدي ١٠٠ يوم، ومن 
الحيوية  الــمــضــادات  أن  بــه  المسلم 
التي تعطي في ماء الشرب وال تمتص 
ــاء لــيــس لــهــا فــتــرة سحب  ــع مــن األم
الهدف  كــان  وإن  النيوميسين،  مثل 
توفير  هو  الدواجن  لتربية  األساسي 
لإلستهالك  صالح  حيواني  بروتين 
فإن تطبيق حظر الذبح قبل إنقضاء 
بشكل  تفعيله  يجب  السحب  فــتــرة 
الطيب  للمستهلك  نقدم  حتي  كامل 
من الطعام الحالل الذي ال يؤذي وال 

يضر اإلنسان.
رابعًا: تطبيق مدة العالج املطلوب:
بــالــمــضــادات  الـــعـــالج  ــرة  ــت ف إن 
أيــام   ٥ ــي  ال  ٣ بين  تــتــراوح  الحيوية 
حسب شدة الحالة ونوعية الميكروب 
المسبب للعدوي وقد تمتد تلك الفترة 
الي ٧ ايام كما هو الحال في عدوي 
السالمونيال أو حتي أسبوعين أو أكثر 
كما هو الحال في عدوي الكالميديا، 
وقد تختلف تلك الفترة كما هو الحال 
توصي  التي  اإلنجليزية  المدرسة  في 

ــعــالج لــمــدة يــومــيــن بعد  بــإمــتــداد ال
وهنا  اإلكلينيكية،  األعــراض  إختفاء 
تطبيق  في  األخــطــاء  بعض  نجد  قد 
إستخدام  مثل  المطلوب  العالج  مدة 
أو  واحــد  يوم  لمدة  الحيوي  المضاد 
إثنين وتغيره مباشرة دون إنتظار ظهور 
العامة  الحالة  فــي  ملحوظ  تحسن 
للطيور، فإن عدم ظهور تحسن واضح 
الــطــيــور خــالل ٤٨  وكبير فــي حــالــة 
ساعة من بدء العالج ليس معناه عدم 
القضاء  في  الحيوي  المضاد  كفاءة 
علي العدوي الميكروبية ولكن قد يعني 
كافية  لمدة  يحتاج  الطائر  جسم  أن 
جسمه  أجــهــزة  جميع  تستعيد  حتي 
مخاطر  من  وإن  الطبيعية،  وظائفها 
التغيير المستمر للمضاد الحيوي دون 
إنتظار للتحسن المرجو من العالج هو 
المقاومة  البكتريا  من  تكون سالالت 
 antibiotic( الحيوي  المضاد  لهذا 

.)resistant bacteria

ــادات  ــدم خــلــط املـــضـ خـــامـــســـا: عــ
احليوية الغير متوائمة:

ودراســـات  علمية  قــواعــد  هناك 
مــســتــفــيــضــة أرســــت قـــواعـــد خلط 
المضادات الحيوية، فهناك مجموعة 
من القواعد مثل عدم خلط مضادات 
لها  أو  المجموعة  نفس  مــن  حيوية 
نفس التأثير علي البكتيريا المرضية، 
الحيوية  المضادات  بعض  كذا هناك 
مضادات  أنـــواع  بعض  مــع  تعطي  ال 
بعض  ويوجد  العلفية،  الكوكسيديا 
المضادات التي بينها تآزر أو تعاضد 
مثل األوكسيتتراسيكلين والنيوميسين 

أو األوكسيتتراسيكلين والكولستين.
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أحد  الحيوية هي  المضادات  ان 
األطباء  أيدي  في  المتوفرة  األدوات 
ــي مــن خــاللــهــا يتم  ــت الــبــيــطــريــن وال
البكتيرية  األمـــراض  علي  السيطرة 
عالوة  الــدواجــن  صناعة  تهدد  التي 
علي أنها تساعد علي توافر منتجات 
ــراض  ــ الـــدواجـــن الــخــالــيــة مـــن األم
المعدية التي من شأنها أن تهدد صحة 
المستهلك،وعليه فإن استخدمت تلك 
األداة بأساس علمي صحيح وبإرشاد 
المتخصصين ظلت سالح يساعد في 
زيادة  في  ويساهم  األمراض  مقاومة 
طيب  منتج  وتوفير  الداجني  اإلنتاج 

بالرغم  وذلك  اإلنسان  صحة  يحمي 
من المخاوف المتزايدة من االضرار 
الــمــضــادات  هــذه  تسببها  قــد  الــتــي 
نشؤ  هــو  اخــطــرهــا  والــتــي  الحيوية 
الــمــقــاومــة  البكتيريا  ــن  م ســـالالت 
 antibiotics( الحيوية  للمضادات 
قد  ــي  ــت وال  )resistant bacteria
ــد تــودي  ــكــون قــاتــلــه لــإلنــســان وقـ ت
عالج  ألي  استجابته  لــعــدم  بحياته 
المستمرة  الـــنـــداءات  مــن  وبــالــرغــم 
المضادات  استخدام  منع  أو  لتقليل 
)برامج  الداجني  االنتاج  الحيوية في 
الــتــربــيــة الــخــالــيــه مــن الــمــضــادات 

 ABF( )antibiotic-free( الحيوية( 
production programs( إال أن هذا 
االمر مازال يشكل التحدي االكبر من 

تحديات السيطرة علي االمراض.

في عام ٢٠١٣ وفي ندوة لصحة 
ــدواجــن قــدم الــدكــتــور تيم  وإنــتــاج ال
الخدمات  في  االطباء  كبير  كامينغز، 
الفنية لواحدة من اكبر شركات االدوية 
نتائج  البيطرية االمريكية  واللقاحات 
رسمية  غــيــر  اســتــقــصــائــيــة  دراســــة 
والباحثين  البيطريين  األطــبــاء  مــن 
في  الخبرة  ذوي  من  واالستشاريين 
من  الخالية  الــدواجــن  إنــتــاج  بــرامــج 
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المضادات الحيوية.
ــي  ــة ال ــدراســ ــ ــث خــلــصــت ال حــي
بعض الخبرات المستفادة من برامج 
الــمــضــادات  مــن  الخاليه  الــدواجــن 

الحيوية ومنها:
من  المكونه  الغذائية  الوجبات   -١
All- كامل  بشكل  الخضراوات 

بشكل  تعمل   vegetable diets
جيد.

دورا   Husbandry الرعاية  تلعب   -٢
علي صحة  الحفاظ  في  محوريا 

القطعان
 bird density ٣- تقليل كثافة الطيور
دورات  بين  البينة  المدد  وتقليل 
 downtime between اإلنــتــاج 

.flocks

 Litter الــــفــــرشــــة  ادارة   -٤
بــالــمــعــامــالت   management
ــالـــغ االهــمــيــة  ــة أمــــر بـ ــ ــالزم ــ ال
انتاج  بــرامــج  لنجاح  والــخــطــورة 
المضادات  من  الخالية  الدواجن 
 ABF antibiotic-free( الحيوية 

.)production programs

الــتــحــكــم فــي الــكــوكــســيــديــا عن   -٥
بشكل  يعمل  التحصين  طــريــق 
بالطرق  يستخدم  عندما  جيد 
الصحيحة حيث يؤدي التحكم في 
 the control  مرض الكوكسيديا
of coccidiosis الي تقليل فرض 
االمعاء  التهاب  بمرض  االصابة 
 necrotic enteritis التنكرزي 
ــتـــخـــدام  والـــــــذي يـــســـتـــلـــزم اسـ
الحيوية لعالجه وفي  المضادات 
النهاية اشار الدكتور تيم كامينغز 

ان برامج انتاج الدواجن الخالية 
من المضادات الحيوية في تطور 
مــطــرد ومــســتــمــر وبـــذلـــك فــان 
النتائج التي خلصت اليها دراسته 
االنشطة  كل  معبرة عن  تعتبر  ال 
ــي هــذا  الــتــي تــتــم مــمــارســتــهــا ف

المجال.
انتاج  التحديات التي قد تواجه 
بدون استخدام مضادات  دواجن 

حيوية
استخدام  بــدون  دواجــن  نتاج  ان 
مــضــادات حــيــويــة لــيــس هــو بــاالمــر 
السهل الميسر وانما هي عملية صعبة 
تواجهها  حيث  االن  حتي  ومــعــقــدة 
والصعوبات  التحديات  مــن  العديد 
ومن  تحققها  دون  تحول  قــد  والــتــي 

هذه التحديات:
 Management ١- صعوبات إنتاجية
challenges: حيث ان انتاج مثل 
هذا النوع من االنتاج يحتاج الي 
وتتوافر  خاص  نوع  ذات  حظائر 
بها العديد من االمكانيات التقنية 
الوصول  من  المنتج  تمكن  والتي 
في  وتربيتها  الــدواجــن  بـــدورات 
مــنــاخ يــحــول دون الــحــاجــه الــي 
الحوية  ــمــضــادات  ال اســتــخــدام 
وذلـــك عــن طــريــق الــتــحــكــم في 
الحرارة والرطوبة والتهوية بهدف 
تقليل فرص االجهاد stress الذي 
وتوفير  الطيور  لــه  تتعرض  قــد 
الحيوي  االمـــن  درجـــات  اقــصــي 
حظائر  ــل  داخــ  biosecurity
الدواجن هذا باالضافة الي تقليل 
 stocking density كثافة الطيور

down- البينية  الفترات  واطالة 
time بين الدورات االنتاجية.

 Health ــة  صــحــي ــات  ــديـ ــحـ تـ  -٢
ــق  طــري عــــن   :challenges
ــراض  ــ االمــــراض الــمــعــويــة واالم
 enteric and systemic الجهازية
لها  تتعرض  قد  التي   diseases

الطيور خالل دورة االنتاج.
بالحيوان  بالرفق  تتعلق  تحديات   -٣
 Animal welfare challenges
ــالل خـــيـــارات قد  ــك مــن خـ ــ وذل
يجب اتخاذها عن الحاجه لعالج 
البرامج  الــي  التحول  أو  الطيور 

التقليدية.
ــا نـــري انـــه مــن خـــالل هــذا  ــن وان
التحديات  عن  تناولناه  الذي  الطرح 
التي قد تعترض طريق انتاج الدواجن 
التركيز  وان  حيوية  مضادات  بــدون 
وكيفية  الصحية  الــتــحــديــات  عــلــي 
احتوائها والتغلب عليها قد يكون هو 
من  المنشود  الهدف  لتحقيق  الغاية 
انتاج الدواجن بهذه الطريقة المغايره 
االعــتــمــاد علي  والــتــي تحطم جـــدار 
بنائه  تم  الــذي  الحيويه  المضادات 
خالل عقود مضت في انتاج الدواجن 

الغراض تجاريه.
 HEALTH الصحية  التحديات 

CHALLENGES

بالرغم من اكتشاف بعض المواد 
التي قد يكون لها تاثير فسيولوجي او 
مناعي مثبط للباكتريا اال ان االعتماد 
وخاصة  الحيوية  الــمــضــادات  علي 
أثناء  العالئق  مع  تستخدم  التي  تلك 
كان   in-feed antibiotics التغذية 
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للباحثين  االول  االهتمام  هو  ومــازال 
الدواجن  تربية  عالم  في  وللمنتجين 
الحيوية  المضادات  لهذه  لما  وذلــك 
من اثر انتاجي فعال وكذلك لتحقيقها 
المطلوبه  المناعي  االمــان  مستويات 
حيث  الــدواجــن  انتاج  عملية  لنجاح 
بات من المؤكد ان هذه المعايرر البد 
من وضعها في ذهن اي عالم يحاول 
ان يبحث عن بدائل لهذه المضادات 

الحيوية.
يتعرض  ســوف  الــذي  المنتج  ان 
استخدام  بدون  دواجن  انتاج  لعملية 
يدرس  ان  البــد  الحيوية  المضادات 
ــات الــصــحــيــة  ــحــدي ــت ــك ال ــل جـــيـــدا ت
القطيع  تواجه  سوف  التي  الخطيره 
ــك فـــي مــحــاولــة  ــ ــه وذلـ ــي ــرب ــذي ي ــ الـ
للسيطرة والتحكم في هذه التحديات 

واخطرها هي:
 Enteric الــمــعــويــة  االمـــــراض   -١

disease challenges

 Systemic الجهازية  االمـــراض   -٢
disease challenges

حتــــــديــــــات االمـــــــــــــراض املــــعــــويــــة 
Enteric disease challenges

ان اخطر تحدي قد يواجه منجي 
المضادات  استخدام  بدون  الدواجن 
الحيوية ABF chickens لهو الحالة 
العضو  ذلك  الطيور  المعاء  الصحية 
وانـــتـــاج اي طائر  ــي حــيــاة  ف االهـــم 
او  صحة  فــي  اعــتــالل  اي  ان  حيث 
العملية  يــهــدم  قــد  ــاء  ــع االم وظــيــفــة 
حياة  يهدد  وقد  بل  برمتها  االنتاجية 
ان  هنا  ونجد  االســـاس  مــن  الطائر 
التحدي االصعب هو مكافحة مرض 

الكوكسيديا coccidiosis في الطيور 
والذي يعتبر بمثابة المقدمة وفاتحة 
التهاب  وهو  االخطر  للمرض  الباب 
 necrotic enteritis االمعاء التنكرزي
هذا  لتحقيق  يجب  ان  حيث   ))NE
ــرض بـــاالســـاس االســتــغــنــاء عن  ــغ ال
الكوسيديا  ضد  الحيوية  المضادات 
 ionophore ــور  ــطــي ال ــق  عــالئ فـــي 
anticoccidials واالعتماد فقط علي 
الكوكسيديا  ضد  التحصين  برامج 
او   live coccidiosis vaccines
التحصينات  بين   rotations التبادل 
الكيمائية  الــكــوســيــديــا  ومـــضـــادات 
والتي   chemical” anticoccidials”
قد تواججها العديد من تحديات تكون 
المتطفر  الكوكسديا  لطفيل  مناعه 
resistant mutant parasites ضدها 
التحكم  فــي  فاعليتها  بذلك  مــهــددا 
الكوكسيديا  طفيل  فــي  والسيطرة 
التحدي  هـــذا  ــزغ  ــب وي كــامــل  بشكل 
اللقاحات  استخدام  حالة  في  ايضا 
والتي  الكوكسيديا  طفيل  الحية ضد 
متكرر  بشكل  استخدامها  يــؤدي  قد 
يمكن  حيث  مناعه ضدها  تكون  الي 
االمــعــاء  ــدار  جـ الطفيل  يــخــتــرق  ان 
لحدوث  الــالزمــه  المقدمات  مسببا 
مـــرض الــتــهــاب االمـــعـــاء الــتــنــكــرزي 
الكلوستريديا  طــريــق  عــن  وخــاصــة 
perfringens type A C. التي تعيش 
بشكل طبيعي داخل االمعاء وهذا هو 
استخدام  لضرورة  الحقيقي  السبب 
عن  )وخــاصــة  الكوسيديا  مــضــادات 
التحصينات  طريق االعالف( بجانب 
الحيه ضدها جنبا الي جنب وخاصة 
فيرجينيامايسين  الحيوي  المضاد 

يـــؤدي  والـــــذي   Virginiamycin
الكوسيديا  تحصينات  مع  استخدامه 
الحية الي نتائج انتاجية رائعه ولكنه 
لالسف ال يصلح ان يكون خيرا لمن 
مضادات  بدون  الدواجن  انتاج  يريد 
حــيــويــة ولـــهـــذا فــقــد لــجــأ هـــؤالء 
عدة  علي  االعــتــمــاد  ــي  ال المنتجين 
استراتيجيات تهدف الي تقليل االثار 
الــمــضــادات  ــخــدام  ات لمنع  السلبية 
الحيوية كمضادات للكوسيديا حفاظا 
ومن  الطيور  أمعاء  واداء  علي صحة 

هذه االستراتيجيات:
pelleting أ.  ــالف  ــ االع مــعــالــجــة 

الميكروبي  حملها  تقليل  بهدف 
 bacterial load

ــام غـــذائـــي ب.  ــظـ ــي نـ ــ ــول الـ ــحـ ــتـ الـ
والتي   vegetarian diet نباتي 
ــدوي بــكــتــيــريــا  ــ ــرص عـ ــ تــقــلــل ف
 clostridial الــكــلــوســتــريــديــا 

contamination

الفرشة ج.  جــفــاف  عــلــي  الــحــفــاظ 
الطيور  كثافة  تقليل  طريق  عن 
وزيــــادة   stocking density
 ventilation التهوية  مــعــدالت 
وزيادة سمك المواد المستخدمة 
ــشــارة  ــل ن ــفــرشــه لــلــطــيــور مــث ك

shavings االخشاب
لتقليل د.  الـــشـــرب  مــيــاه  تــطــهــيــر 

 bacterial الميكروبي  التلوث 
contamination

بشكل ه.  االمــن  الصحي  التخلص 
ــور الــنــافــقــة  ــطــي مــســتــمــر مـــن ال
االفــتــراس  ظــاهــرة  مــن  للوقاية 
فــرص  وتــقــلــيــل   cannibalism
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 bacterial الميكروبي  التلوث 
contamination

ــيـــك و.  ــوتـ ــيـ ــروبـ ــبـ ــدام الـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
من  مبكر  وقت  في   probiotics
الصحيح  االنشاء  بهدف  الحياة 
للميكروفلورا الصحية في االمعاء 
 healthy intestinal microflora
االول  الصد  حائط  تكون  والتي 
في  الممرضه  الباكتيريا  ضــد 
الفترات المبكرة من حياة الطائر

Coarser ز.  الـــخـــشـــن  الـــطـــحـــن 
grain بهدف  grinding للحبوب 
ــدة الــغــديــه  ــع ــم ــم وظــيــفــة ال دعــ
 digestion والــهــضــم   gizzard
ــحــقــيــق هـــذه  ــن ت ــك ــم ــا ي ــضــ ــ واي
استخدام  طــريــق  عــن  االهـــداف 
الحبوب الكاملة whole grain او 

grit الحصي
الغذائية ح.  المكمالت  اســتــخــدام 

والـــــتـــــي تــــكــــون عـــــبـــــارة عــن 
األساسية  الدهون  مستخلصات 
والذي   essential oil extracts

يؤدي الي تحسن صحة االمعاء
بروتيني ط.  الغير  النيتروجين  تقليل 

عن طريق صياغة النظم الغذائية 
ــاد عـــلـــي االحـــمـــاض  ــمـ ــتـ ــاالعـ بـ
ــة الـــقـــابـــلـــة لــلــهــضــم  ــي ــضــم ــه ال
يمنع  digestible AAsوالذي 

تكاثر الجراثيم
العلفية ي.  الــمــكــونــات  ــخــدام  اســت

القابلة  األلــيــاف  من  المزيد  مع 
والتي   soluble fiber للذوبان 
تمنع بقاء االلياف غير المهضومه 

في نهاية القناة الهضمية 

استخدام الدهون fats والنشويات ك. 
للهضم  القابلية  عالية   starches

بهدف تحسين الهضم 
تقليل إدراج المكونات مثل القمح ل. 

 wheat, والــشــوفــان  والــشــعــيــر 
كمكونات   barley and oats
تقليل  الــي  يهدف  ــذي  وال علفيه 
بجدار  تلحق  قد  التي  االضـــرار 
يكون  ان  يمكن  ــذي  والـ االمــعــاء 
االمعاء  بالتهاب  لالصابة  مقده 

necrotic enteritis التنكرزي
الحفاظ علي توازن امالح الجسم م. 

بشكل   electrolyte balance
صحيح بحيث يمنع توهج االمعاء 
الغذاء  مــرور  وسرعة   flushing

عبر القناة الهضمية
بهدف ن.  الغذائية  التغيرات  تقليل 

قد  التي  الضارة  التغيرات  تقليل 
تلحق بالباكتيريا النافعه باالمعاء 

gut microflora

ــمــات الــخــارجــيــة س.  ــزي ــة االن اضــاف
بهدف   exogenous enzymes
 extraction استخالص  تعظيم 
الـــمـــواد   digestion وهـــضـــم 
الغذائية nutrients وتقليل لزوجة

المهضومة  ــمــادة  ال  viscosity
digesta

ــات ع.  ــارسـ ــمـ ــي مـ ــلـ ــاظ عـ ــ ــف ــحــ ــ ال
 management الجيدة  االدارة 
االجهاد  تقليل  بهدف   practices

stress

الحيوي ف.  االمــن  ممارسات  اتباع 
االمــراض  انتقال  لمنع  الصارمة 

الي القطعان

 SYSTEMIC حتديات االمراض اجلهازيه
 DISEASE CHALLENGES

ـــدات  ــدي ــهـ االتـ ــر  ــطـ اخـ ــن  ــ م ان 
تهدد صحة  التي  الجهازيه  المرضية 
قطعان انــتــاج الــدواجــن هــي عــدوي 
 Escherichia(القولوني الميكروب 
بشكل  تعيش  والتي   coli )E. coli
ــور حيث  ــطــي طــبــيــعــي فـــي أمـــعـــاء ال
للعدوي  اســاســي  مسبب  تعتبر  ال 
 primary pathogen الــمــرضــيــة 
ولكنها تعد من الميكروبات االنتهازية 
الفرص  تنتهز  التي   opportunistic
الممرضة  للصورة  لتتحول  المناسبة 
للطيور وذلك عند تعرض الطيور الي 
المختلفة  االجهاد  عوامل  من  عوامل 
المسببات  من  العديد  تتواجد  بينما 
 primary االســـاســـيـــة  ــة  ــمــرضــي ال
الــمــســبــبــات  وخـــاصـــة   pathogen
من  العديد  تسبب  التي  الفيورسيه 
الطيور  حياة  تهدد  التي  ــراض  االمـ
النيوكاسل  أمــراض  مثل  كبير  بشكل 
وااللــتــهــاب   Newcastle disease
 infectious ــي  ــائـ ــوبـ الـ ــي  ــب ــشــع ال
المعدي  البرسا  bronchitis والتهاب 
 infectious bursal )الــجــامــبــورو( 
disease وغيرها الكثير من الجائحات 
عند  والــتــي   outbreaks المرضيه 
حدوثها يستلزم استخدام المضادات 
ــة لــتــقــلــيــل حــجــم االصــابــة  ــوي الــحــي
االقتصادية  الخسائر  تقليل  وبالتالي 
الناتجة عن هذه الجائحات المرضية 
السيطرة  ــب  وجـ ــذا  لـ  outbreaks
االمراض عن  والتحكم في مثل هذه 
الوقائية  التحصينات  برامج  طريق 
ورسم  اعدادها  يجب  والتي  الفاعله 
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بعناية واحكام مطلق حسب  خططها 
وبائية كل منطقة يتم تربية الدواجن 

بها.
والعلماء  العلم  لنا  يخرج  يوميا 
بــمــحــاوالت جــــاده لــتــحــقــيــق هــدف 
استخدم  بدون  الدواجن  تربية  وحلم 
متبقي  في  ولنا  الحيوية  المضادات 
االطــالع  نحاول  ان  المقال  هــذا  من 
واالفكار  التجارب  هذه  احــدث  علي 
الــمــراد  هــذا  لتحقيق  ــمــحــاوالت  وال
ومنها استخدام السوبر اكسدة للمياه 
 )Super Oxidized Water )SOW
وفعالة  حديثة  طريقة  تعتبر  وهــي 
التي  المياة  اســتــخــدام  علي  تعتمد 
 oxidising تحتوي علي مواد مؤكسده
 ozone االوزون  ــل  ــث م  species
وخالفها بتركيزات معينه حيث تكون 
تدمير  طريق  عــن  للباكتيريا  قاتله 
 bacterial cell wall جدارها الخلوي
عن  الطريقة  هــذه  استخدام  ويكون 
طريق استخدامها في تطهير البيض 
 SOW for Egg للتفريخ  الــمــعــد 
كاضافات  او   Decontamination
لمياه الشرب في عنابر الدجاج الالحم 
 SOW Broiler Drinking Water
االغشية  لتطهير  وكذلك   Additive
مياه  مجاري  من   Biofilms الحيوية 
ــشــرب فــي الــعــنــابــر وخــاصــة تلك  ال
باكتر  الكامبيلو  ببكتريا  الــخــاصــة 
لحوم  وللتطهير   Campylobacter
خاصة  الباكتريا  هــذه  من  الــدواجــن 
 Decontamination المسالخ  فــي 
 of Campylobacter on Chicken
ــحــاث في  االب فـــان  وبــالــفــعــل   Meat
استخدام هذه الطريقة مشجعه جدا 

في مجال توفير خيار بديل الستخدام 
وانتاج  تربية  في  الحيويه  المضادات 
الدواجن وايضا هناك طريقة اخري 
الــمــضــادات  عــن  لالستغناء  حديثة 
الحيويه التقليدية وذلك باستخدام ما 
يسمي بالببتديات المضادة للباكتيريا 
 AMPs( Antimicrobial peptides(
والتي تمثل امل واعد في ايجاد بديل 
التقليدية  الحيوية  للمضادات  حيوي 
تكون  مخاوف  من  التخلص  فيه  يتم 
عترات الباكتيريا المقاومة للمضادات 
الذي  الداهم  الخطر  ذلــك  الحيوية 
يهدد صحة االنسان حيث هي عبارة 
الباكتيريا  من  انتاجها  يتم  مواد  عن 
والثدييات  والبرامائيات  والحشرات 
 chemical كما يمكن تخليقها كيميائيا
هــذه  ان  ــد  وجــ حــيــث   synthesis
وقاتله  مضادة  خصائص  لها  المواد 
للباكتيريا دون قابلية لحدوث مقاومه 
وجد  انــه  كما  الباكتريا  قبل  من  لها 
لخصائص  مالكه  فقط  ليست  انها 
للباكتيريا  كمضادة  الطيف  واســعــة 
لها  ايضا  وانما  الفيروسات  وبعض 
قبل  من  للمقاومه  مقويه  خصائص 
المسببات  تجاه  الطائر  او  الحيوان 
وجد  وايضا  بل  المختلفه  المرضيه 
للنمو  لها بعض الخصائص المحفزه 
وتحسين  الهضم  علي  والمساعدة 
مــورفــولــوجــيــا وخــصــائــص الــجــهــاز 
 intestinal morphology الهضمي 
الــمــضــادات  محل  لتحل  يؤهلها  مــا 
تربية  صناعة  في  التقليديه  الحيويه 

الدواجن في القريب العاجل.
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سلوكيات التلقيح الطبيعي يف 
الطيور 

فــهــم  أن  ــه  ــيـ فـ الشـــــك  ــا  ــمـ مـ
سلوكيات التلقيح الطبيعي واإللمام 
جداً  يزيد  أن  شأنه  من  بها  الجيد 
كتب  ولقد  الخصوبة،  معدالت  من 
العالم دانكان Duncan فصاًل ماتعاً 
في  الطبيعي  التلقيح  عن سلوكيات 
كتاب بيولوجيا تربية الدواجن الذي 
صدر عام ٢٠٠٩ م، ولقد أكد هذا 
أسباب  أهــم  من  أن  الكبير  العالم 

فــي قطعان  الــخــصــوبــة  انــخــفــاض 
القطيع  علي  القائمين  أن  األمهات 
واألمراض  التغذية  الشاغل  شغلهم 
يشغل  وال  البيض  إنتاج  ومــعــدالت 
بالهم مالحظة السلوكيات الجنسية 
نسلط  أن  أحببنا  لــهــذا  للقطيع؛ 
الهام  الموضوع  هــذا  علي  الضوء 
أعلي  إلى  بقطعاننا  الوصول  بُغية 
معدالت اإلنتاج بما يعود – إن شاء 
اهلل – بالنفع علي صناعة الدواجن 

في بالدنا.

بيولوجيا 
التلقيح 

الطبيعي في 
الطيور

إن النواحي البيولوجية للتلقيح الطبيعي وسلوكياته في الطيور مليئة باألسرار 
فال  بسيط  أمر فطري  أنها  األولي  للوهلة  المرء  يظن  قد  التي  والتفاصيل 
يقف أمامه وال يعطيه حقه في التأمل والتدبر، إال أن األمر مليء بالتفاصيل 
والسلوكيات التي في كثير من األحيان تكون راقية جداً لدرجة تصل إلى حد 
السُمو مثل سلوك اإلعجاب بين الذكر واألنثى والغيرة عند الديوك والتودد 
إلى األنثى بإطعام الطعام واإلخالص المطلق بين الزوجين )كما في الحمام( 
والحياء المطلق )كما في دجاج غينيا( ، فالعجب كل العجب في تلك الفطرة 
النقية والخصال السوية التي أنعم بها رب البرية علي تلك الكائنات ليصير 
لها سمتها وسُموها الذي قد ال يوجد عند بني اإلنسان. إننا دائما ما نحب 
أن نسلط الضوء علي المعلومات الهامة الموجودة في بطون الكتب والمراجع 
العلمية والتي قد ال يصل إليها الكثير من الناس وهذا انطالقاً من منهجنا 

في التأصيل العلمي.

أ.د./ طارق أمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن 

كلية الزراعة والطب البيطري، 
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
جوال ٩٦٦٥٤٢٨٢٥٤٧٩+
tarkamin@gmail.com
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البناء االجتماعي لقطعان الدواجن 
بأنه  القول  ينبغي  بدء  ذي  بــادئ 
فى  يُربى  ــذي  )ال الحمام  عــدا  فيما 
أزواج أو عائالت الواحدة منها مكونة 
من ذكر وأنثي( فإن جميع الطيور التي 
استأنست سواء إلنتاج اللحم أو البيض 
 Polygamous األزواج  عديدة  تعتبر 
أي  من  التلقيح  تقبل  األنثى  أن  أي 
تلقيحها  يتم  وربما  العشيرة  فى  ذكر 
أو  اليوم  نفس  فى  ذكر  من  أكثر  من 
ربما فى غضون دقائق، كذلك الحال 
يقوم  أن  يمكنه  الذي  للذكر  بالنسبة 
بتلقيح أكثر من أنثي في نفس اليوم، 
أنه فى  التطبيقية نجد  الناحية  ومن 
مجموعات  فى  الدجاج  تربية  حالة 
ما  عادة  الطبيعي  التلقيح  واستخدام 
تكون النسبة الجنسية ١: ٧-١٤ )أي 
أنــثــي( وذلــك  واحــد ذكــر لكل ٧-١٤ 
وعمر  الجسم  ووزن  الساللة  حسب 
المثلى  النسبة  يحقق  وذلــك  القطيع 
من الخصوبة، وتجدر اإلشارة إلى أن 
الذكور مع اإلناث ليس شرطاً  وجود 
تأثير  لــه  ولــيــس  التبويض  لــحــدوث 
البيض،  وإنتاج  التبويض  معدل  على 
الذكور  نسبة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
أقل  التسمين  أمهات  في  اإلناث  إلى 
منها فى قطعان إنتاج الدجاج البياض 
زاد  كلما  أنه  الــوزن( حيث  )الخفيفة 
النسبة  زادت  كــلــمــا  الــجــســم  وزن 
الجنسية )بمعنى إنخفاض عدد اإلناث 
حتى  وذلـــك  ذكـــر(  لكل  المخصصة 
معدالت  أعلي  علي  الحصول  يمكن 
يتطلب  كثيرة  الخصوبة، وفى حاالت 
األمر زيادة عدد الذكور أو استبدالها 
بــأخــرى أكــثــر كــفــاءة خـــالل موسم 

جديدة  ذكــور  إضافة  أن  إال  التزاوج 
مــصــادمــات  يصاحبه  القطيع  إلـــى 
ــن الـــذكـــور الــقــديــمــة  ــي عـــدوانـــيـــة ب
ــك لــصــراعــهــا على  ــ والــجــديــدة وذل
 ،Social dominance زعامة القطيع
ويحدث استقرار المراتب االجتماعية 
قبل  الــذكــور  بين  الزعامة  وتسلسل 
الطبيعي  الجنسي  النشاط  حــدوث 
تتحقق  ال  الخصوبة  قمة  فإن  لذلك 
التشكيل  أو  البناء  استقرار  بعد  إال 
االجتماعي في القطيع، والذكور ذات 
تــؤدى  العالية  االجتماعية  المرتبة 
عدد أكبر من التلقيحات عن الذكور 
األدنى في المرتبة االجتماعية إذ أنه 
في القطعان الكبيرة تشتد المنافسة 
بأن  علماً  باإلناث  للفوز  الذكور  بين 
فى  الدنيا  المرتبة  ذات  الذكور  تلك 
مع  فــرديــة  وضــعــت  مــا  إذا  القطيع 
التلقيح  مـــرات  يـــزداد عــدد  اإلنـــاث 
الفرصة  لها  تتاح  وذلك ألنه ساعتها 
البيولوجية،  بوظيفتها  للقيام  كاملة 
فإن  الكبيرة  التجارية  القطعان  وفى 
الذكور تؤسس لها حرماً مكانياً حيث 
تبسط نفوذها على مساحة معينة من 
فإنه  أخر  ذكر  أخترقها  وإذا  األرض 
فيما  والصراع  المواجهة  تكون  حتما 

بينهما. 
إن من أهم السلوكيات التي يجب 
قد  الــديــك  أن  هــو  مالحظتها  دومـــاً 
يصطفي لنفسه مجموعة من اإلناث 
له فال   Harem الحريم  بمثابة  تكون 
يسمح ألحد غيره من االقتراب منهن 
بــل يــكــون عــنــده غــيــرة شــديــدة جــداً 
تسود  األحــيــان  بعض  وفــي  عليهن، 
مانعًة  الضعيفة  على  القوية  الديوك 

الوقت  نفس  وفي  التلقيح  من  إياها 
في  بعيداً  الضعيفة  الديوك  تنزوي 
أحـــد األركـــــان خـــوفـــاً مـــن شــراســة 
النسبة  تختل  وبذلك  القوية  الديوك 
داخل  واإلناث  الديوك  بين  الجنسية 
الشديد  الحرص  يجب  لذلك  العنبر 
على تجانس أوزان الديوك واستبعاد 
من  الــهــزيــلــة  أو  الضعيفة  ــوك  ــدي ال
القطيع ألنه ال فائدة منها، وفي نفس 
الوقت قد تفضل مجموعة من اإلناث 
بعض الديوك دون غيرها، وفي بعض 
اإلنـــاث من  تنفر بعض  قــد  األحــيــان 
بعض الديوك إما لشراستها أو لكبر 
مخالبها ومهمازها والذي قد يتسبب 
ــب الــدجــاجــة عند  ــي تــمــزق جــوان ف

التلقيح.
اإلنعكاسات )اإلنفعاالت( اجلنسية 

املصاحبة لعملية التلقيح
يتم  ــذي  الـ هــو  تلقيح  أنــجــح  إن 
البيض  من  البيض  قناة  تخلو  عندما 
لذلك فإن أفضل ميعاد لتلقيح اإلناث 
للبيضة،  الــدجــاجــة  وضــع  عقب  هــو 
حيث تُطلق الدجاجة بعض الصيحات 
الدالة على رغبتها في التلقيح فيهرع 
إليها الديك لتلقيحها أي أنه في حالة 
من  كل  رغبة  فــإن  الطبيعي  التلقيح 
الذكر واألنثى هي المحدد األساسي 
علي  التعرف  ويمكن  التلقيح،  لميعاد 
تلقيحها  يتم  التي  التسمين  أمهات 
في  الــريــش  مظهر  مــن  دائـــم  بشكل 
عملية  تكرار  يتسبب  حيث  المؤخرة 
منطقة  في  الريش  فقد  في  التلقيح 
الظهر وحول فتحة المجمع وبالتالي 
الخصوبة.  عالية  ــاث  اإلن تلك  تكون 
من  عـــدداً  التلقيح  عملية  تتضمن 
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الذكر  بين  الجنسية  االنــعــكــاســات 
ــارة إلـــى أن  ــ ــجــدر اإلشـ واألنـــثـــى، وت
بمجرد  تنشأ  الجنسية  االنعكاسات 
واكتمال  الجنسي  للنضج  الــوصــول 
نمو األعضاء الجنسية وهى تضم في 

الطيور مجموعة انعكاسات هي:
ــرغــبــة . ١ ال أو  الـــشـــهـــوة  مــرحــلــة 

Appetitive phase الجنسية
اإلقـــتـــراب والــمــداعــبــة والــغــزل . ٢

Courtship

تجهيز أعضاء الجماع )االنتصاب . ٣
Erection )أو االحتقان

والـــوطء . ٤  Mounting ــالء  االعــت
Copulation والجماعTreading 

٥ .Ejaculation القذف
هـــذه  أن  ــر  ــذكـ ــالـ بـ والـــجـــديـــر 
ترتبط  ــاالت(  ــع ــف )اإلن اإلنــعــكــاســات 
كلها ببعضها حيث أن عملية الجماع 
ال تحدث إذا لم تتم عملية اإلقتراب 
من  ــد  الب الــقــذف  عملية  تتم  ولــكــي 
حدوث اإلنتصاب وبالتالي فإن غياب 
يمنع  الخمسة  المراحل  هذه  من  أي 

حدوث المراحل األخرى. 
١. مرحلة الشهوة أو الرغبة اجلنسية
لكي تنجح عملية التلقيح البد أن 
يسبقها أوالً قبوالً عاطفياً وانسجاماً 
الديك  بين  متبادالً  وإعجاباً  روحياً 
والدجاجة وهذه تسمي مرحلة الشهوة 
 Appetitive الجنسية  الــرغــبــة  أو 
العالقة  تتم  أن  يمكن  وال   ،phase
الجنسية في الطيور بدون القبول من 
يبدأها  ما  غالباً  والتي  الطرفين  كال 
أحدهما، فقد يختار الديك الدجاجة 

تبدأ  قد  وكذلك  معاشرتها  يود  التي 
يُظهر  أن  المهم  االختيار  في  األنثى 
أحــدهــمــا إعــجــابــه بــاألخــر ثــم يكون 
)فسبحان  األخر  الطرف  من  القبول 
اهلل حتى الطير زواجه عرٌض وقبول( 
يدل  فإنما  شــيء  علي  دل  إن  وهــذا 
ُجبل  الــتــي  السليمة  الــفــطــرة  عــلــي 
األمهات  قطعان  وفي  عليها،  الطير 
يكثر  معينة  أوقات  أن هناك  تالحظ 
فيها الجماع وهي خالل فترة ما بعد 
النشاط  خاللها  يــزداد  حيث  الظهر 
ــقــد تــالحــظ  الــجــنــســي لــلــقــطــيــع، ول
نسبة  تـــزداد  الفترة  تلك  خــالل  أنــه 
الناجحة، ومما يؤكد تلك  التلقيحات 
العالقة أنه عند استخدام تكنولوجيا 
 Artificial االصــطــنــاعــي  التلقيح 
أكبر  أن  وجــد  فإنه   insemination
تركيز  وأعلي  المنوي  للسائل  حجم 
للحيوانات المنوية يتم الحصول عليه 
بــإجــراء  يُنصح  ولــذلــك  الظهر  بعد 
التلقيح االصطناعي بعد الثانية ظهراً 
وذلـــك أيــضــا لــضــمــان وضـــع معظم 
قناة  خلو  وضــمــان  للبيض  الــدجــاج 
البيض من البيض المتكلس القشرة، 
وبصفة عامة يمكن إجمال القول بأن 
الطيور  في  الطبيعي  التلقيح  نمط 
معظم  تكون  حيث  نــهــاري  نمط  هــم 
يمكن  أنه  إال  الظهر  بعد  التلقيحات 
يكون  ما  وغالباً  الصباح،  في  تتم  أن 
أساس  علي  الجنسين  بين  اإلعجاب 
الشكل الظاهري لكل منهما مثل بناء 
الجسم وحالة وشكل الريش، وتفضل 
الكبير  العرف  ذات  الــديــوك  ــاث  اإلن

البراق اللون والجسم المتناسق.

٢. مرحلة اإلقتراب واملداعبة والغزل 
يمكن أن يظهر إنعكاس اإلقتراب 
ــوك فــى صــورة  ــدي والــمــغــازلــة فــى ال
وفيها   )١ )شكل  الجنسية  المداعبة 
يطلق عليه  مــا  بـــأداء  الــديــك  يــقــوم 
)شكل   Waltzing الجنسية  الرقصة 
٢( بأن يقوم بخطوات قصيرة سريعة 
صوتاً  ُمحدثاً  الدجاجة  حول  ويــدور 
جناحيه  أحــد  بفرد  يقوم  ثم  مميزاً 
وفي  بعيداً،  بهما  ويــلــوح  كليهما  أو 
رفع  إلى  الديك  يلجأ  األحيان  بعض 
نفسه عاليا ألعلي ما يمكن ويضرب 
بيديه،  يصفق  الذي  كحال  بأجنحته 
ــك إلـــى الــمــداعــبــة عن  ــدي ويــلــجــأ ال
حالة  فــي  الجنسية  الرقصة  طريق 
إعجابه بأحد اإلناث وإظهارها عدم 
له  رفضها  حالة  في  أو  فيه  الرغبة 
من  إليها  التودد  علي  جاهداً  فيعمل 
خالل تلك الرقصة وكذلك من خالل 
مميزة  أصواتاً  يُصدر  حيث  الصوت 
يلجأ  وقــد  فيها،  رغبته  علي  تــدل 
الديك إلى طريقة أخرى يُطلق عليها 
الغذائية  الجنسية  المداعبة  اســم 
Titbitting )أو التودد بإطعام الطعام( 
وفيها يفتش الديك عن حبة من القمح 
ويلتقطها  ذلك  شابه  ما  أو  الــذرة  أو 
بعملية  خــاص  مميزاً  صوتاً  محدثاً 
الــدجــاجــات  جـــذب  بــهــدف  التلقيح 
كذلك  إياها،  بإعطائها  يقوم  ثم  إليه 
قد يقوم الديك بمغازلة األنثى ولفت 
أمامها  يمشي  أن  خــالل  من  نظرها 
 Strutting والُخيالء  التبْختُر  مشية 
حيث يقوم بشد جسمه بالكامل ويمد 
أرجله لألمام بثقة ثم يقوم بعد ذلك 
بمطاردتها للفوز بها، كذلك من أهم 
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بتحريك  يقوم  أن  الــذكــر  مداعبات 
إلى  جانب  من  سريعة  حركات  ذيله 
يقع  فإنه  ولــهــذا  أفــقــي،  بشكل  آخــر 
دعوة  في  الكامل  العبء  الذكر  علي 
قبول  عالمات  ومن  للتزاوج،  األنثى 
ترفرف  أن  المداعبة  لتلك  األنــثــى 
قليال  أمامه  وتفردهما  بأجنحتها  له 
)وكأنها تجيب الدعوة علي استحياء(، 
وعلي الجانب اآلخر قد تقوم الدجاجة 
الدالة على  بإطالق بعض الصيحات 
رغبتها في التلقيح فيهرع إليها الديك 
عقب  غالباً  هــذا  ويحدث  لتلقيحها 
تحدثنا  وإذا  للبيض،  الدجاجة  وضع 

عن الغزل في الطيور فلن يسعنا إال 
أن نقول أن الحمام علم البشرية كلها 
فنون الحب والغرام بين الزوجين فإذا 
اجتمع الزوجان في عش الزوجية فلن 
ويظل  زوجته  مغازلة  من  الذكر  يمل 
ــوال مجالسته  طـ الــحــال  هـــذا  عــلــي 
المطلق في  إياها، وكذلك اإلخالص 
الــحــمــام لــه شــأن أخــر خــاصــة وأنــه 
يعيش في عائلة زوجية بكل ما تحمله 
الكلمة من معني لدرجة أنه إذا مات 
أحــد الــزوجــيــن يــحــزن اآلخـــر حزناً 

شديداً قد يُؤدي بحياته.

يمكن للديك القيام بحوالي ٢٥-

٤٠ عملية تلقيح فى اليوم ولكن فى 
الدجاجات  عــن  المعزولة  الــديــوك 
يصل هــذا الــعــدد إلــى حــوالــي ١٣-

عند  الساعة  فى  تلقيح  عملية   ٢٩
إلـــيـــه، إال أن  الـــدجـــاجـــات  تــقــديــم 
تــؤدى  الــمــتــكــررة  التلقيح  عمليات 
ــحــاد فــى حجم  إلـــى اإلنــخــفــاض ال
ومحتواه  المقذوف  المنوي  السائل 
حالة  وفــى  المنوية،  الحيوانات  من 
التربية الجماعية يالحظ أحياناً ميل 
إناث معينة  تلقيح  إلى  الذكور  بعض 
أكبر  الظاهرة منتشرة بصورة  وهذه 
بين األوز ولعل ذلك من أحد أسباب 

شكل )١( سلوك المداعبة الغزل في الطيور المختلفة.

شكل )٢( رقصة الغزل في الطيور المختلفة.
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انخفاض الخصوبة فيه.
والوطء  واالعتالء  االنتصاب   .3

واجلماع 
بمجرد االستثارة الجنسية يمتلئ 
ويحدث  بالليمف  ــذكــري  ال العضو 
االنتصاب وتصل الشهوة إلى ذروتها، 
يبدأ الوطء )شكل ٣( باقتراب الديك 
ــم إعــتــالؤه  مــن مــؤخــرة الــدجــاجــة ث
لظهرها وإمساكه جيداً بها من أسفل 
الجناحين عن طريق أصابع القدمين 
طريق  عن  عليها  التامة  والسيطرة 
بمساعدة  عرفها  أو  لرقبتها  إمساكه 
علي  القبض  إحكامه  وعقب  منقاره، 
ذيله  بخفض  الديك  يقوم  الدجاجة 
وإبعاده في أحد االتجاهات في حين 
تقوم الدجاجة بإبعاد ذيلها في االتجاه 
احتقان  يــحــدث  وســاعــتــهــا  اآلخــــر، 

لعضو الجماع فيمتلئ بالسائل الشبيه 
بالليمف ويصبح جاهزاً لعملية الجماع 
التي تتم في صورة االقتراب الشديد 
الديوك  بين مجمع  اإللتصاق  لدرجة 
إتصال  يحدث  ال  حيث  والدجاجات 
الديك  ألن  الكامل  بالمعني  جنسي 
بارز، ولهذا  ال يوجد به عضو ذكري 
لدي  الجنسية  الرغبة  تكون  أن  البد 
عملية  تكون  حتى  شديدة  الطرفين 
االقـــتـــراب مــتــزامــنــة فــي كــل منهما 
السائل  انتقال  عملية  تنجح  وبذلك 
الدجاجة،  ــى  إل الــديــك  مــن  المنوي 
يتم  والنعام  واألوز  البط  حالة  وفــى 
ــري فــى فتحة  ــذك ــال الــعــضــو ال إدخــ
وفي  معينة،  لمسافة  األنثي  المجمع 
جرعة  وتفريغ  قــذف  يحدث  النهاية 
عضالت  بإنقباض  المنوي  السائل 

المركز  ويوجد  الجنسية،  األعــضــاء 
العصبي للقذف فى الجزء الحوضي 
النبضات  وتــقــوم  الــشــوكــى  للحبل 
األعــصــاب  تحملها  الــتــي  العصبية 
الباراسمبثاوية إلى األعضاء الجنسية 
تسرعها  بينما  القذف  عملية  بإعاقة 
ومن  السمبثاوية،  األعصاب  نبضات 
ــة عــلــي نجاح  ــدال أهـــم الــعــالمــات ال
عقب  الديك  يقوم  أن  الجماع  عملية 
بحركات  الــدجــاجــة  علي  مــن  نــزولــه 
وفي  الحوض  بمنطقة  سفلية  خلفية 
نفس الوقت تقوم الدجاجة بالرفرفة 

الشديدة المتكررة بجناحيها.
الخصوبة  معدالت  انخفاض  إن 
 ٥٠ عمر  بعد  األمــهــات  قطعان  فــي 
أسبوع قد يكون سببه البناء الجسمي 
دون  يحول  الــذي  وزنــه  وثقل  للديك 
المجمع  فتحتي  بين  اإللتصاق  تمام 
العلماء  من  كذلك  والدجاجة،  للديك 
من ذكر أن الزيادة المفرطة في الوزن 
الجنسية  الرغبة  إنخفاض  يصاحبها 
شراسة  تتسبب  كذلك  الطيور،  لدي 
الديوك الزائدة عن نفور اإلناث منها.

املراجع 
كتاب »فسيولوجيا التناسل وتطبيقاتها . ١

أ. د./  الــدواجــن«،  مــزارع أمهات  في 
الوفاء  دار  الناشر  عبيد،  أمين  طارق 
باإلسكندرية  والنشر  الطباعة  لدنيا 

عام ٢٠١٣.

٢ . Duncan, I.J.H. (2009). Mating

 Behaviour and Fertility (Chapter

 8, In: Biology of Breeding Poultry.

 Poultry Science Symposium

 Series Volume Twenty-nine.

CAB International, London, UK).

من  لكل  المجمع  فتحتي  تالمس  طريق  عن  والجماع  والــوطء  االعتالء   )٣( شكل 
الديك والدجاجة.
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اوال تشخيص االزمة احلالية يف 
صناعة الدواجن؟

بيانات  تــوجــد  ال  الــحــديــث  قبل 
دقيقة عن المزارع فأغلبها عشوائية 
غدا  تعمل  ال  ــد  وق الــيــوم  تعمل  قــد 
بــعــضــهــا بــالــجــبــال وبــعــضــهــا وســط 
االراضي الزراعية وفي المنازل وقد 
فتقريبا  ذلــك  ضعف  االرقـــام  تكون 
ألف   ٢٥ نحو  المصرى  السوق  يضم 
مزرعة دواجن وقد تكون اكثر، بينهم 
ألــف  ــى ٢٠  إلـ بــيــن ١٥  يـــتـــراوح  مــا 
عنبراواحدا  تحوى  صغيرة  مــزرعــة 
على  تستحوذ  الصغيرة  والـــمـــزارع 

ــاج الــدواجــن  ــت ٪٨٠ مــن إجــمــالــى إن
فـــى مــصــر ويــغــيــب عــنــهــا الــتــطــويــر 
غير  القانونية  وأوضاعها  والتحديث 
من  العديد  تعانى  يجعلها  ما  سليمة، 
 ٥ نحو  مقابل  السوق  داخل  العقبات 
وكلها  ومتوسطة  كبيرة  مزرعة  آالف 
المربين  عقبات صغار  وأن  مرخصة 
تراخيص  وجـــود  عــدم  فــى  تتلخص 
على  قادرين  غير  يجعلهم  ما  للعمل، 
ارتفاع  من  الصناعة  أعباء  مواجهة 
اإلنتاج، فضاًل عن حرمانهم  تكاليف 
الدواجن  منتجى  اتحاد  عضوية  من 
المميزات.  من  العديد  يوفر  والــذى 
األعالف  توفير  على  قدرتهم  وعــدم 

المطلوبة  وبالجودة  مستمرة  بصورة 
التي تؤثر عليهم اما لزيادة أسعارها، 
خاصة بعد أزمة العملة الصعبة التى 
يعانى منها االقتصاد المصرى بسبب 
ــة  األون فــى  المصري  الجنيه  تعويم 
فريسة  أصــبــحــوا  أنــهــم  أو  ــرة  األخــي
ألرتـــفـــاع أســعــار الــكــتــاكــيــت وتــدنــي 
باب  فتح  مــن  وقلقهم  اللحم  أســعــار 
انخفاض  فكرة  مع  االستيراد خاصة 
الخلفية  )االجــزاء  المجزاءات  اسعار 
للدجاج( لذلك ان تركنا هؤالء وتخلينا 
عنهم فلن تنهض الصناعة فمشاكلنا 

ــزارع  ــم أزمــتــنــا الــقــديــمــة هــي ال

اوسكار منظومة الفشل 
المتكاملة 

او  المربين  خالل  من  الدواجن  صناعة  حماية  عن  استراتيجية  اي  غابت   ٢٠٠٦ عام  الطيور  انفلونزا  ظهور  منذ 
المسئولين وازدادت االجتماعات والحلول المقترحة والبديلة وطال االنتظار.......

فمع دخول أنفلونزا الطيور، لم تكن الدولة او الشركات العاملة فى السوق مستعدة او جاهزة او لديها الوعي لمكافحة 
المرض، رغم وجود توقعات رسمية تحذر من المرض قبل ظهوره 

كل صادرات  الحبيبة  غابت عن شمسنا  التاريخ  ذلك  ومنذ  العربية  في سماء جمهورية مصر  االنفلونزا  فانتشرت 
فى  منه  المطلوب  بالدور  يقم  فلم  عنا  غاب  اإلعالم  وحتي  وافريقيا  اسيا  إلى  والدواجن  الكتاكيت  من  المصريين 
التدفئة.. االستيراد..  العلف..  للمربين..األمراض...  الصناعة  للمصريين ومشكالت  الدواجن  أهمية صناعة  شرح 

العشوائية.. الدوالر والجميع يري انهيارها ولنحكي عن:

م. أحمدعلي السكوت - مصر
استشاري تربية ورعاية وانتاج الدواجن 

مدير التسويق والدعم الفني الحدي شركات الجدود

باب مشاكل وحلول تربية الدواجن
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ــا الــحــديــثــة هي  ــن الــعــشــوائــيــة وازمــت
تحور  فمع  الفيروسية  العشوائية 
البد  لذلك  الفيروسات  كــل  وتــطــور 
من محاولة احتواء عشوائية المزارع 
معهم  التواصل  وينبغي  تركهم  وليس 
وليس نبذهم وانهم عنصر من عناصر 
الصناعة البد من بذل الجهود العادة 

الثقة 
الموجودة  األمــراض  ماهي  ثانيا 
له  السوق حاليا؟ وهل كل فصل  في 

أمراض خاصة به؟
ــراض  ــ ــ ــا االم ــعــن ــن صــن ــ نـــحـــن م
بايدينا  صتاعتنا  ودمــرنــا  باهمالنا 
وتركنا من ال يملكون القرار يتخذون 
ولو  لصالحنا  ال  لصالحهم  الــقــرار 
المزرعية  العملية  اجـــراءات  اتممنا 
نكن  لم  العشوائية  وتركنا  امانة  بكل 
السيئة  الــنــهــايــة  هـــذه  إلـــى  سنصل 

وبمسح اخر مشاكلنا المرضية. 
اوال: فيروس أنفلونزا الطيور

الــضــراوة  منخفض  األول  الــنــوع 
النوع  اما  العام،  طــوال  يظهر   )H9(
يظهر   )H5( الضراوة  عالي  الثاني  
غــالــبــاً فــي الــشــتــاء، ونــدعــو اهلل اال 
اطــاح  ــذي  الـ الــجــديــد  ــنــوع  ال ينتشر 
بأوروبا في ثالثين يوماً وظهر بمصر 

.)H5N8( والمسمى
العالم  من  انتهي  الماريك  اوال: 
وظهر لدينا في العام الماضي ٢٠١٥-

اإلصابة  تتم  معلوم  هو  وكما   ٢٠١٦
خالل  الصغيرة  للكتاكيت  بالمرض 
بسبب  العمراو  من  األولــى  األسابيع 
الفيروس  طريق  عن  او  اللقاح  فساد 
العنبراما  المتواجد في غبار وفرشه 
بالعنبر  سابق  قطيع  إلصابة  نتيجة 
ولم يتم تطهيره حيث تنتشر اإلصابة 

عن طريق الجهاز التنفسي وفي عده 
األنسجة  في  الفيروس  ينتشر  ــام  أي
ظرف  وفي  الــورم  مسببا  الليمفاوية 
أسبوعين ينتشر الفيروس في جذور 
إن اإلصــابــة  الــريــش كما  وتــجــاويــف 
والطفيليات  الــكــوكــســيــديــا  بــمــرض 
فعالية  عدم  علي  )تساعد  الداخلية 
ــهــيء الــطــائــر بــاإلصــابــة  ــقــاح( وت ــل ال
عن  أيضا  ينتقل  انــه  كما  بالماريك 

طريق الهواء المحمل بالفيروس نتيجة 
قرب المزارع من بعضها وقد يصاب 
األول  اليوم  منذ  بالفيروس  الكتكوت 
بجسم  حيا  يبقى  ولكنه  حياته  مــن 
الطائر طوال فتره حياته بالرغم من 
ناتجة  بجسمه  مناعية  أجسام  وجود 
انتقالها  أو عن طريق  التحصين  عن 
من األم )المناعة األمية تبقي حوالي 
الفيروس  يظهر  ال  ولكن  ٣أسابيع( 

باب مشاكل وحلول تربية الدواجن
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أي نشاط إال بعد بضعه أسابيع ألن 
وفترة  بطيء  يكون  لفيروس  تكاثرا 
بفيروس  واالصــابــة  طويلة  حضانته 
الجمبورو او فطر االسبرجلوزيس او 
يتسبب  العلف  من  الفطري  التسمم 
المناعي  الجهاز  واضعاف  هدم  في 
وبالتالي ال تتكون أي مناعة كافية من 

اللقاح
وضع  الخطورة  من  جــداااا  هــام 
في  الواحد  اليوم  عمر  ذات  كتاكيت 
كــبــيــرة العمر  بــهــا قــطــعــان  مــزرعــة 
حيث تزداد فرصة االصابة بالعدوي 
الطفيليات  أن  كــمــا  ــاورة...  ــمـــجـ الـ
تتطفل  الــتــي  وخصوصا  الخارجية 
بامتصاص الدماء تلعب دورا في نقل 

العدوي.
ــي انــتــشــار مــرض  ــا الــســبــب ف م
تحصين  عــدم  ان  الـــمـــاريـــك؟؟؟؟؟؟؟ 
في  اللقاح  عمل  فشل  او  طائر  اي 
إلى  سيؤدي  اللقاح  فساد  او  داخله 
كارثة لذلك دائما وابدا ننصح بالدقة 
التحصين  والتركيز في اجراء عملية 
فتحصين الماريك يمنع ظهور االورام 

السرطانية والطائر المحصن يتحمل 
الوقت يفرز  المرض ولكنه في نفس 
الفيروس الضاري مع افرازاته ليكون 

مصدرا للعدوي.

I.B مرض التهاب الشعبي املعدي

ان األمن الحيوي )وحقا هو اللقاح 
الغير متخصص لكل االمراض( وفن 
التنسيق  إلــى  ــؤدي  ي الجيدة  اإلدارة 
والتنظيم لتعظيم اإلستفادة بالقدرات 
بالقطعان  والوصول  للطائر  الوراثية 
لبر األمان وذلك بالحد من المشاكل 
االمــن  مــن  الكثير  نفتقد  الننا  لكن 
لدينا  فاصبح  مزارعنا  باغلب  والفن 

االلتهاب الكالسيك والمتحور 

Newcastle Genotype 7 النيوكاسل 

في اغلب االوقات اصبح ظهورهم 
مع  وتحالف  بي  االي  مع  فاتحد  معا 
االنفلونزا واشترك مع المايكوبالزما 
الداجنة  ثروتنا  علي  القضاء  بهدف 

لذلك البد من اليقظة والحذر له 
مرض االلتهاب التنفسي المزمن 
وينتشر  التهوية  ســوء  بسبب  يــأتــي 

االكوالي  مع  دائما  وياتي  الشتاء  في 
اللقاحات  فعل  ورد  والمايكوبالزما 
تحت  الطيور  تكون  حينما  التنفسية 

اجهاد قاسي 
مــاهــي اســبــاب انــتــشــار األمـــراض 
ــزارع  احلــالــيــة وتــاثــيــرهــا عــلــي املــ

الصغيرة واملتوسطة؟
نسبة  يملكون  من  او  المربين  ان 
اغلبهم  الصناعة  انــتــاج  مــن   ٪  ٧٥
يستخدمون أساليب بدائية وسلوكيات 
فــى عمليات  كــبــيــرة  ــدرجــة  ب ســيــئــًة 
علي  النافقة  الدواجن  من  التخلص 
سبيل المثال عمل حفرة للنافق أمام 
القائها  أو  الكالب  تاكلها  المزرعة 
تغطيسها  او  والمصارف  الترع  في 
من  يفعلونه  ما  ،وأقصي  الفنيك  في 
القدمين  غمس  هو  الحيوي  ــان  االم
الــدخــول  قــبــل  التطهير  حـــوض  فــي 
للعنابر كنوع من التطهير ورش الزوار 
برشاشة صغيرة فهل هذا يكفي للحد 

من انتشار االمراض. 
 كما أن نقل السبلة )سماد مزارع 
موبؤ  عنبر  او  مكان  مــن  ــدواجــن(  ال
بدون اي مراعاة ألقل الشروط التي 
تتبع للحد من نقل االمراض يؤدي إلى 
تفشي االمراض في المناطق السليمة 
الكبري  الشركات  به  تقوم  ما  وبرغم 
المقومات  كــل  لتوفير  مجهود  مــن 
لــنــجــاح بــرنــامــج خــلــو الــمــنــاطــق من 
لها  يسمح  حــتــي  الــطــيــور  انــفــلــونــزا 
في  ننجح  في  لم  اننا  اال  بالتصدير 
ــر الــعــالــمــي ان  ــاع الــجــانــب االخـ اقــن
الصيصان  المناطق  تلك  من  يستورد 
لعدم  لــمــاذا؟؟؟  ــدرون  ات الكتاكيت  او 
الثقة في أدائنا أو لقربها من مناطق 

موبؤة.....
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والحقيقة هل من األمان االعتماد 
والتحصينات  استيراداللقاحات  على 
مليار  و١٤   ١٢ مابين  نستورد  فنحن 
جرعة »حية - مثبطة« تخطت ١.٣٥ 
مليار دوالر فهل هذا كان مناسبا لحل 
فالجميع  ال  بالطبع  مشاكلنا؟؟؟  كل 
ما  بكل  الطيور  انفلونزا  قصة  عاش 
فيها وايضا هناك مثال اخر مثل مرض 
المعروف  المعدي  القصبات  التهاب 
كــل شيئ  برغم  بــي(  )أي  اخــتــصــارا 
فعلناه اال اننا فشلنا في التعامل معه 
والقصة الجميع يعلمها )بدانا بعترات 
لقاحات  ــا  ــوردن اســت ــم  ث كالسيكية 
أنها  اكتشفنا  ثم  متغيرة  أو  متحورة 
المعامل  من  ليس  وهذا  غير مجدية 
صيحات  مــن  ولــكــن  الفحوصات  او 
اننا  قالوا  المربين  وخساير  وصــراخ 
لهم  فقلت  االصابة  وتحدث  نحصن 
من  يقلل  بل  االصابة  يمنع  ال  اللقاح 
توابع االصابة فقالوا لي )واللي مش 
بيحصن وال يصاب قلت لهم الجميع 
قال ذلك( وبالفعل تم الغاء اللقاحات 
المتحورة بعد أن دخلت مصر وتركنا 
في المواجهة والبحث كيفية التعامل 

مع االي بي(.
ــة تــلــك  ــهــ ــواجــ ــة ملــ ــ ــرؤيــ ــ مــــاهــــي الــ

املشكالت وابرز احللول املمكنة؟
خالل  من  الوقائي  البعد  توفير   -١
ــزارع مثل  ــمـ الــمــســافــات بــيــن الـ
كل  بين  متر   ٥٠٠ إلــى  التسمين 
األمهات  بينما  وأخـــرى،  مزرعة 
نحو ٣ كيلو مترات، واما الجدود 
بين ٥ و١٠ كيلو مترات، من أجل 
وتحسين  الــعــدوى  انــتــقــال  مــنــع 
بوابة  امــا  ومصداقيتنا  صورتنا 

التصدير العالمية.

المائية  الحصة  وضــع  حالة  في   -٢
لمصر في المقام االول هل يمكننا 
التوسع فى زراعة محاصيل الذرة 
النها  الصويا،  وفــول  الــصــفــراء، 
من  االســتــفــادة  وتوفير  االفــضــل 
مجال  او  لقطاع  الصعبة  العملة 
البد  وايضا  الدولة  تحتاجه  اخر 
ــن علي  ــمــزارعــي مـــن تــشــجــيــع ال
المقبلة  الفترة  خــالل  ــزراعــة  ال
البد  ــه  الن المستورد  عــن  بديال 
االســتــيــراد  مخاطر  معرفة  مــن 
الن الوزارة اصبحت تقوم برفض 
الــشــحــنــات النـــهـــا غير  بــعــض 
ثبت  حيث  للمواصفات  مطابقة 
تدعى  حشائش  ببذور  إصابتها 
»االمبروزيا«، للحفاظ على الثروة 
رفض  تم  وقد  المصرية  النباتية 
في  بعضها  اذكــر  شحنات  بعض 
تقدر  االولــي   ٢٠١٦ يونيو  شهر 
بنحو ٤٠ ألف طن من األرجنتين، 
أوكرانيا،  والثانية ١٩.٥ طن من 
واألخيرة ٥٢ ألف طن من أوكرانيا 
أيضا، بإجمالى ١١١.٥ ألف طن 
تقدر  وبتكلفة  الثالثة  للشحنات 
امريكي  دوالر  مليون   ٤٤ بنحو 
 ٤٤٠« الجنيه  تعويم  قبل  وكانت 
ــرى«، حيث  ــصـ ــيــون جــنــيــه مـ مــل
ــراوح طــن الــفــول الــصــويــا ما  ــت ي
بين ٤٠٠ و٤٥٠ دوالر ولو تخلينا 
كارثة  فستكون  احــداهــا  تسرب 
ونعظم  كوارثنا  من  نكثر  فلماذا 

من خسائرنا.
وعبئ  للصيصان  هامة  التدفئة   -٣
ــي خــصــوصــا فــتــرة  ــمــرب عــلــي ال
المربين  صغار  ان  فنجد  الشتاء 
الواحدة  الغاز  أسطوانة  يشترون 
السوداء  السوق  الــذروة من  وقت 

يوفرون  حتى  ٩٠جنيه  او   ٨٠ ب 
التدفئة لمزارعهم لذلك البد من 
توفر  فمثال  حلول  فــي  التفكير 
للمربين  دعــم  نصف  الحكومة 
فمثال  بـــدائـــل  او  ــاد  االتـــحـ فـــي 
الجاف  الــوقــود  استخدام  يمكن 
يتم  حيث  الغاز  اسطوانات  بدل 
وبقايا  األرز  قش  من  استخدامه 
الطاقة  انتاج  في  السكر  قصب 
الدواجن  مــزارع  داخــل  والتدفئة 
)حل قد يختلف البعض عليه( أو

ــارات  ــم ــث اســت ان  ــن  مـ بـــالـــرغـــم   -٤
الصناعة تصل بنسبة اكثر من ٣ 
الخاص  القطاع  وأن  دوالر  مليار 
من  والــبــاقــي   ٪٨٠  -  ٧٠ يمثل 
القطاع الداجني الريفي اال ان كل 
خيوط الصناعة فى يد الحكومة 
علي  الحكومة  سيطرت  بسبب 
اعطاء  في  والهيئات  المراكز  كل 
مع  الشراكة  فيجب  المعلومات 
القطاع الخاص في اتخاذ القرار 
وليس القرار منفردا او علي اقل 
حدث  كما  مفاجئا  ليس  التقدير 
باستيراد  السماح  صـــدور  عند 
الرسوم  والغاء  المجمد  الدجاج 
يعرض  مــمــا  عليها  الــجــمــركــيــة 
صناعة الدواجن المحلية للدمار 

واالنهيار.
اتحاد  فى  العضوية  دور  تفعيل   -٥
الدول  فى  كما  الدواجن  منتجى 
الحق  فــرد  ألى  وليس  ــرى،  األخـ
التى  بالطريقة  النشاط  ممارسة 
يختارها بعيًدا عن االتحاد معظم 
لها  الكبري  والــمــزارع  الشركات 
قاعدة  وضمن  تشغيل  تراخيص 
الحيواني،  االنتاج  قطاع  بيانات 
يتجنبون  الــمــربــيــن  صــغــار  لــكــن 
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الــبــيــانــات لعدم  اإلفـــصـــاح عــن 
من  للخوف  أو  الضرائب  ســداد 
بسبب  العشوائية  عنابرهم  أزالة 
مخالفتها لبعض او لكل الشروط.
٦- تفعيل دور الهيئة العامة للخدمات 
المرجعي  والــمــعــمــل  البيطرية 
ومباشر  حيوي  دور  من  لها  لما 
فقط  لالعالن  ليس  التعامل  في 
عن  الــنــشــرات  فـــي  بــــأول  أوال 
ووفاة  بــؤرة جديدة  اعــالن ظهور 
شفافية  بكل  الهيئة  وان  جديدة 
والمرضية  الوبائية  الحالة  تعلن 
التتابع  عــمــل  ولــكــن  لــلــفــيــروس 
الجينى للفيروس هل تحور أو ال 
وتحديد عترته التى تستخدم فى 
كما  المرض  ضد  اللقاح  تصنيع 
المجانى  التحصين  اجـــراء  يتم 
النفلونزا الطيور من خالل الهيئة 
البيطرية  واإلدارات  والمديريات 
ــالل خطة  بــالــجــمــهــوريــة مــن خـ
مــرض  ضــد  التحصين  الــهــيــئــة 
تحصين  وهــى  الطيور  انفلونزا 
المشاريع الصغيرة او المفارخ او 
الحضانات مجانا أو بأجر رمزي 
مستوى  وعلى  السنة  مــدار  على 

الجمهورية 
االمــان  كــفــاءة  رفــع  على  العمل   -٧
الــحــيــوى وتــطــبــيــق اشــتــراطــات 
ــراء  ــالل اجـ االمــــان الــحــيــوى خـ
ــة  ــ ــادي وارشــ تــدريــبــيــة  دورات 
وإرشــادهــم  التجارية  بــالــمــزارع 
بطرق التربية السليمة. بمساعدة 
ــع درجــة  اصــحــاب الــمــزارع ورفـ
الوعى من ايضا فرق االستجابة 
السريعة لعمل الندوات اإلرشادية 
ورفع درجة الوعي لدى المربين.

أهمية تفعيل نقل مزارع الدواجن   -٨
العشوائية  او  الدلتا  مناطق  في 
ضرورة  مع  الصحراوى،  للظهير 
توفير  فى  الدولة  جهود  تكثيف 
الالزمة  الطرق  المرافق وتسهيل 
االنتقال  على  المربين  لتشجيع 
المخصصة  الــجــديــدة  لألماكن 
فى  واالستثمار  الدواجن  لتربية 
تلك  كــل  بعد  وخاصتا  الــقــطــاع، 
استعداد  على  فالجميع  الكوارث 
بالنهوض  والمساهمة  للمشاركة 
لتوفير  المحلي  االنــتــاج  بحجم 
بروتين رخيص لذلك يجب ايضا 
الـــدولـــة فيما  تــوفــيــر مــســاعــدة 
الالزمة  المرافق  توفير  يخص 

وتيسير اصدار التراخيص.
ــاد الــزراعــي ىجــب اعــادة  االرشـ  -٩
المربين  مــع  الــتــقــارب  فــي  دوره 

والتوجيه لهم.
ماهو دور الشركات العاملة يف السوق 

يف مواجهة تلك املشكالت؟
كبير  ــمــصــري ســـوق  ال الـــســـوق 
 ١٠ إلــى  األمهات  عــدد  فيه  تصل  اذ 
 ٢٥٠ يبلغ  الجدود  وعــدد  أم،  مليون 
ألف جدة، وينتج السوق اكثرمن ٢.٢ 
لذلك  يومًيا  تسمين  كتكوت  مليون 
فان الشركات الكبرى عليها دور كبير 
في الوقوف بجانب المربين ومنحهم 
تربية  كيفية  فــي  وتــوعــيــة  دورات 
الدواجن من أجل النهوض بالصناعة 
العشوائية  ــزارع  ــمـ الـ أن  وتــوضــيــح 
السبب  هي  الفيروسية  والعشوائية 
حلول  وطرح  المربين  لخسارة  االول 
بقدر االمكان الستيعاب تلك المزارع 
ليس  الحل  ألن  للدواجن  العشوائية 
كبيرة  نسبة  تشكل  فهي  بإغالقها.. 

ــدواجــن وإخــراجــهــا من  مــن انــتــاج ال
رفع  إلــى  سيؤدي  االنتاجية  العملية 
بصورة  ولو  واقترح  كثيراً..  األسعار 
التي  الــمــزارع  اختيار  يتم  ان  مؤقتة 
تنطبق عليها الشروط االساسية حتي 
يمكن متابعتها وإرشادها مع إعطائها 
للتطوير  سنوات   ٥ إلــى   ٢ من  مهلة 
والتحديث وتطبيق احتياطات األمان 
الحيوي او النقل للظهير الصحراوي.
ماهو دور احلكومة والقطاع اخلاص 

يف القضاء علي تلك االزمة؟
من  مشتركة  لجنة  تكوين  اوال 
ــاد الـــعـــام لــمــربــي الـــدواجـــن  ــحـ االتـ
المربين(  وصغار  )الشركات  بكياناته 
والمتابعة  الزراعية  الخدمات  وقطاع 
البيطرية  للخدمات  العامة  والهيئة 
ــروة الــحــيــوانــيــة  ــثـ وقـــطـــاع تــنــمــيــة الـ
اإلقليمي  والمركز  بالوزارة  والداجنة 
لألغذية واألعالف واإلدارة المركزية 
للتوصل  وذلــك  المرجعية  للمعامل 
الجانبان  يتفق  موحدة  ــرارات  ق إلــى 
األكبر  التحدي  مثل  تنفيذها  علي 
منذ  الــدواجــن  صناعة  أمــام  واألول 
الطيور  أنفلونزا  فيروس   ٢٠٠٦ عام 
بمراجعة  ــوزارة  ــ الـ تــقــوم  ان  وثــانــيــا 
يتناسب  بما  لتعديلها  القوانين  كــل 
تذليل  وايــضــا  الحالية  ظروفنا  مــع 
العقبات امام المستثمرين في مجال 
الدواجن بمصر من عمليات  صناعة 
نجده  ما  لكن  والجمارك.  االستيراد 
في الحقيقة )بسبب فكرة االستيراد 
لــمــجــزءات الــدواجــن مــن الــخــارج(ال 
الصناعة  بناءاستثمارات  في  يساعد 
ربما  لتقديرات  طبقا  بها  يعمل  التي 
عامل  مليون   ٥ ــى  إل  ٣ دقيقة  غير 
وقــرابــة ٣ مــلــيــون اســـرة والبـــد من 
عنها  لالعالن  لألوبئة  هيئة  تكوين 
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وشرحها وتقديم الحلول لمنع تفشيها 
منتجي  اتحاد  اقترح  وقد  وانتشارها 
بجزء  المساعدة  الــدواجــن  صناعة 
الهيئة  هــذه  مثل  إلنشاء  الدعم  من 
ويــجــب دعــم اقــتــراح اتــحــاد منتجي 
متكامل  معمل  إنشاء  الدواجن  مربي 
باستثمارات قوية تقودنا للخروج من 
األزمة  تلك  من  للخروج  االزمــة  تلك 
التي تحتاج مشاركة ومساهمة ودعم 

اآلخرين.
ومتوسطي  احتواء صغار  أن  كما 
العشوائية  بكلمة  المرتبطين  المربين 
لهم  مؤقتة  تراخيص  منح  من  فالبد 
برسوم متوسطة عائدها يمنح ألطباء 
لمساعدتهم  الهيئة  توفرهم  بيطرين 

لحين توفيق أوضاعهم بصورة كاملة 
خالل عامين، كبديل للتمسك بشروط 
الحكومة  تطلبها  الــتــى  الترخيص، 
ممثلة فى وزارة الزراعة وذلك نظرا 
والمتوسطة  الصغيرة  الــمــزارع  الن 
تستحوذ على ٧٠ ٪ من إجمالى إنتاج 
الدواجن فى مصر ولذلك فهم كيان 
يجب احتوائه وليس لفظه او الهروب 

منه.
اما التحدي الثاني فهو توفير او 
لتوفير  واضحة  خطة  رســم  او  دعــم 
خــامــات الــعــلــف وتــبــلــغ الــمــســاحــات 
الصفراء فى مصر  بالذرة  المزروعة 
قرابة  تــوفــر  ــدان،  فـ ألــف   ٥٢٠ نحو 
أقل من ٪٢٥  تمثل  مليون طن،   ١.٣

للقطاع  اإلجمالية  االحتياجيت  من 
طن  ماليبن   ٦ نحو  مصر  وتستورد 
للصناعة  الالزمة  الخام  المواد  من 
سنوياً، منها ٥ ماليين طن من الذرة 
الصفراءباالضافة إلى التأثير السلبي 
يعاني  الذي  الدوالر  ارتفاع سعر  من 
مــنــه الــمــربــيــن بــصــنــاعــة الـــدواجـــن 
العتمادهم على األعالف المستوردة 
لذلك يجب علي وزارة الزراعة توفير 
بعض مكونات األعالف محليا وخاصة 
الذرة لتقليل التكلفة على المستورد او 
االختيار االخر وهو التوسع في زراعة 
االعــالف  فــي  تدخل  التي  النباتات 

الغير تقليدية 
اما التحدي الثالث فهو ان تسعي 
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انــتــخــابــات مجالس  إلـــى  الــحــكــومــة 
تساعد  حتي  ونزيهة  قوية  المحلية 
في القضاء على انفلونزا الطيور في 
رأي إلى االن ليست لدينا القدرة على 
الوزارية  والــقــرارات  القوانين  تنفيذ 
الطيور  انفلونزا  بمكافحة  الخاصة 
 ٢٠٠٩ لسنة   ٧٠ رقم  القانون  ومنها 
التحكم  ــرورة  ضـ على  ينص  ــذى  والـ
الطيور وهو من  والسيطرة على نقل 
أهم القوانين التي يجب تنفيذها في 
الوقت الحالي الن تعطيله يساعد على 
انتشار المرض ويقلل من قدرتنا على 
نطالب  المستقبل  ووفــي  المكافحة 
مع  وتــراقــب  تتعاون  بــان  المحليات 
النافقة في المصارف  الهيئة الطيور 
المائية والترع والتوعية بطرق الدفن 

الصحي للطيور 
أما التحدي الرابع إصدار قانون 
المهندسة  المحاصيل  بتداول  يسمح 
»آمنة«  أنها  ثبوت  بعد  وذلك  وراثيا، 
وتساهم  ناحية،  من  للبيئة  وصديقة 
ــة الــمــحــاصــيــل  ــاجــي ــت ــادة إن ــ ــ ــى زي فـ
االســتــراتــيــجــيــة الــمــســتــخــدمــة هــذه 
التقنية بمعدالت تصل إلى ما يتراوح 
القمح  بين ٢٥٪ و٣٠٪ فى محاصيل 
التقليدية  باألصناف  مقارنة  والــذرة، 
من هذه المحاصيل وايضا في ظل ما 
وانخفاض  نقص  من  العالم  سيعانيه 
ــة بــاإلضــافــة  ــي ــمــائ ــوارد ال ــ ــم ــ فـــي ال
ظل  المناخية..وفى  التغيرات  إلــى 
التحديات المائية، التى تواجه مصر 
المائية  مــواردهــا  قلة  بسبب  حاليا 
فضال عن سعى الدولة إلى الحد من 
الهندسة  فــإن  المبيدات،  استهالك 
لهذه  سحريا  حــال  تمتلك  الــوراثــيــة 

الفجوة  حل  فى  وتساهم  المشكالت 
الغذائية لمصر وتوفر ٢٠٪ من المياه 
المستخدمة فى رى المحاصيل التى 
وربما  التقليدية  األصناف  تستخدم 
من  الذاتى  االكتفاء  تحقيق  نستطيع 
المهمة،  االستراتيجية  المحاصيل 
االرتفاع  فى ظل  والــذرة  القمح  منها 
لذلك  عالميا  ألسعارهما  الجنونى 
اقترح الحد من استيراد الحبوب من 
العالم واقترح بالتوسع في إنتاج الذرة 
الصفراء الُمعّدلة وراثًيا قد تجاوزت 
عتبة الـ٨٠٪ في كلٍّ من كندا، البرازيل، 
وتبلغ  إفريقيا  وجــنــوب  األرجنتين، 
نسبة محاصيل الذرة الُمعّدلة وراثًيا 
األمريكية،  المّتحدة  بالواليات   ٪٩٠
وفي نفس الوقت نجد ان العديد من 
بينها  من  األخــرى  األوروبية  البلدان 
وايطاليا-  وبولندا  وألمانيا  فرنسا 
المهجنة  ــذرة  ــ ال بـــذور  حــظــرت  قــد 
وراثيا ”إم أو إن ٨١٠”، )اغلب االراء 
بين  سياسية  حــرب  انــهــا  العالمية 
اوروبــا وامريكا( إال أن عملية فرض 
ألن  على  للجدل  مثيرة  هذه  الحظر 
االتحاد األوروبى لم يقرر بعد ما إذا 
كان سيجدد الترخيص الحالى بإجازة 

استخدام البذورأو ال.
أما التحدي الخامس ان يتم رفع 
قمح  )نــوع  العلف  قمح  عــن  الحظر 
نسبة  العلف  قمح  بالحيوان  خــاص 
في  ويستخدم   ٪١١ فيه  الــبــروتــيــن 
إلى ٥٠٪ في  بنسبة ٥٠٪  اوروبــا  كل 
 ١٣٠ سعره  ان  نجد  العلف  تركيبات 
حظر  ــم  ــ دوالر(ت  ٢٠٠ والـــذرة  دوالر 
استيراده بسبب تخوف المسئولين من 
االشخاص  بعض  استخدام  إمكانية 

من عديمي الضمير لقمح العلف فى 
صناعة الخبز وتسرب القمح المدعوم 
او يتم بيعه الستخدامات اخري ويمكن 
لحل ذلك وضع العديد من الضوابط 
بإنهاء  نطالب  لذلك  ذلك،  تمنع  التى 
الحظر المفروض على استخدام قمح 
حتى  األعـــالف  صناعة  فــى  العلف 
يمكن تخفيض أسعارها وتوفير جزء 

من العملة الصعبة
اما التحدي السادس احتواء قطاع 
مستوردي البط والرومي بدرجة كبيرة 
فهي بمثابة مشاريع صغيرة ومتوسطة 
لهم  استراتيجية  خطة  وضع  فارجو 
اوروبا  في  االنفلونزا  انتشار  في ظل 
وامريكا في وقت سابق فتربية البط 
الوقائي( لالمن  )خطأ  المنازل  فى 
وتحسين  انــتــعــاش  فــى  سبباً  لكنها 
فى  المصرية،  األســرة  دخل  مستوى 
ــرى الــصــعــيــد -حــيــث تربى  ــف قـ ريـ
األسر الدواجن ولكن لماذ ال نستطيع 
غلق االستيراد ألن االنتاج المحلي ال 
نظرا  كميات ضخمة  ونستورد  يكفي 
نصيب  انتاجه  في  الشديدة  للفجوة 
الــفــرد فــى مصر مــن البط أقــل من 
كيلو واحد سنويا، بما يعادل ثلث بطة 
فقط، وتهدف االستثمارات المطلوبة 
إلى  الفرد  نصيب  رفع  إلى  بالقطاع 
الدولة  تقديم  فان  لذلك  بطة  نصف 
تسهيل للتراخيص المطلوبة بالمزارع 
ــر الــمــرافــق  ــوفــي واالســـتـــثـــمـــارات وت
امهات بط  إلى وجود مزارع  سيؤدي 
القطاع  يحتاجها  التى  واالستثمارات 
 ١٠ من  المحلى  االنتاج  حجم  لزيادة 
مليون بطة إلى ١٥ مليوناً، بنحو ٢٠٠ 
تقريبا  تقريبا،  إلى ٢٥٠ مليون جنيه 
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متوسط عدد المزارع فى مصر يصل 
ــى اتاحة  ــى ١٠٠وهــــذا ســيــؤدي إل إل
الــمــجــال إلـــى غــلــق بـــاب االســتــيــراد 
)العملة  الــدوالرات  استنزاف  وتوفير 
كتاكيت  مع  حــدث  ما  مثل  الصعبة( 
المحافظة  وايضا  التسمين  بــداري 
علي الوطن من االمراض المستوردة 
ــري حــيــث صــدمــنــا في  مــن دول اخـ
الموقف الوبائي لها نعم يقول البعض 
ان انتشار االنفلونزا في اوروبا لديهم 
الحيوان  رفاهية  قــانــون  ــى  إل راجـــع 
ــيــس االهـــمـــال والــعــشــوائــيــة كما  ول
تبقي  لكن  صــدقــت  لــه  اقـــول  لدينا 
ننسي  وال  انفلونزا  الحالتين هي  في 
حينما   ٢٠١٥ سبتمبر  في  حــدث  ما 
البيطري  الحجر  سلطات  أعــدمــت 
ألف   ٢٥٠ الــدولــي،  القاهرة  بمطار 
 ٪٨٠ نحو  نفوق  بسبب  ”بط”؛  فــرخ 
قرية  إلى  وصولها  أثناء  الشحنة  من 
بالمطار؛ حيث كانت قادمة  البضائع 
من فرنسا لصالح ٥ شركات استيراد 
وأدى ذلك إلى ارتفاع اسعار كتاكيت 
ــي مــتــي ارتــفــاع  الــبــط بــعــد ذلـــك )الـ
االسعار بسبب وبدون سبب( ولوزارة 
العامة  الهيئة  فــى  ممثلة  الــزراعــة 
الــقــرار  اتــخــاذ  البيطرية  للخدمات 
مكان  لكل  الــوبــائــى  الموقف  بــشــأن 
فنفس  الــرومــي  دجــاج  امــا  استيراد 
ودعــم  تشجيع  علينا  يجب  الــفــكــرة 
مصر  ان  ــر  االخـ الــتــحــدي  المربين 
تستهلك ٨.٢ مليار بيضة فى السنة، 
البيض،  من  اإلنتاج  هــذا  معدل  وأن 
من  سنوياً  الفرد  معدل  يصل  حيث 
١٠٠ إلى ١١٠ بيضة تقريباً سنوًيا.. 

ان  الصعبة  للمعادلة  نصل  كيف 

والمستهلك  للمنتج  االستفادة  تكون 
المفيد  الــبــروتــيــن  ــذا  هـ خــصــوصــا 

السهل.
متي تنهض صناعة الدواجن يف 

مصر وماهي السبل لذلك؟
هـــي صناعة  ــهــوض  ــن ال وســيــلــة 
البعض  أن  التجربة  أثبتت  المربين، 
ثقافته  كانت  مهما  ــدا  وأب دائما  منا 
وعلمه ينتظر تدخل الحكومة دون أن 
يقوم بتغيير أو تطوير نفسه أو تعديل 
سيكون  فالنهوض  لذلك  حوله  مــن 
المعالم  واضــحــة  خطة  وضــع  عند 
يعمل  وليست سرية  مقرؤة  واالركــان 
عليها الجميع بكل السبل بحيث تكون 
بالتوازي بين اصالح أخطاء الماضي 
المستقبل  فـــي  ــاء  ــطـ األخـ وتــجــنــب 
ــوســع فـــي انــشــاء  ــت يــجــب الــنــقــل وال
الظهير  الجديدة فى مناطق  المزارع 
الصحرواى خالل ٣ سنوات من وسط 
مع  والعشوائيات  والتجمعات  الدلتا 
ــع الــتــزامــهــم ان  تــذلــيــل الــعــقــبــات م
مياه صالحة  بها  المناطق  تلك  تكون 
الحيواني  أو  البشري  لالستخدام 
ــل مـــشـــاكـــل تــخــصــيــص  ــــك حــ ــذل ــ وك
األراضي لنقل المزارع وعدم السماح 
واإلمتناع  األراضــي  تلك  على  بالبناء 
المزارع  تراخيص  منح  عن  والتوقف 
فى المناطق السكنية، وتعديل القرار 
وتــوفــيــر   ٢٠١٠ لــســنــة   ١٢٢٠ ــم  رقـ
أبعاد وقائية جديدة بأن تبعد مزارع 
وغيرها  كيلومتراً   ٢٥ نحو  الــجــدود 
من المسافات بين المزارع المختلفة 
شرح هام ألهمية البعد الوقائي )ألن 
أم   ٤٠  -٤٥ حــدود  في  توفر  الجدة 
 ١٥٠-١٢٥ بحدود  واألم  ــدورة  ال في 

كتكوت تسمين(
ومع إعالن مصر منذ ٢٠٠٦ أنها 
مصابة بالفيروس بصورة وبائية فان 
الهدف هو العمل على إنشاء مناطق 
الطيور  أنفلونزا  مــرض  مــن  خالية 
البيئة  فى  الفيروسي  الحمل  لتقليل 
أخرى  مــرة  التصدير  نشاط  ولعودة 
البيض  لتصدير  الكبرى  للشركات 
المخصب وكتاكيت األمهات والتسمين 
للمساهمة  الـــدواجـــن  ومــصــنــعــات 
وهذا  القومي  االقتصاد  إنعاش  في 
بالنسبة للشركات الكبرى التي ينطبق 
عليها شروط )OIE(. األمان الحيوي 
والبعد الوقائي طبقا لمنظمة االوبئة 

العالمية 
 وختاما الصناعة لن تنهض بفرد 
تنهض  لكنها  وزارة  أو  مؤسسة  أو 
بالجميع وحسن اتخاذ القرار وتطبيقه 
وليقدم الجميع كل كا لديه من توعية 
وافكار واراء في ندوات ومقاالت حتي 
ننتخب ونختار االفضل واخيرا وليس 
اخرا علينا جميعا االلتفاف واالتحاد 
تلك  لعبور  مستقبلية  خطة  لــوضــع 

االزمة فهذا ما يتمناه الجميع
تربية  عــالــم  مجلة  فــي  وهدفنا 
الدواجن ان يتجنب االخوة العرب كل 
ما اخفقنا في تحقيقه من ايجابيات 

ووقعنا به من سلبيات.
املصادر:

خبرات حقلية للكاتب 	 
 	 Genetic and molecular

 characterization of H9N2 and
 H5 avian influenza viruses from
 live poultry markets in Zhejiang

.Province, eastern China

باب مشاكل وحلول تربية الدواجن
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تــأثــيــر نــقــص الــبــروتــيــنــات  )أ( 
واألحماض األمينية على نسبة الفقس
يتسبب استخدام عالئق منخفضة 
المحتوى من البروتينات في انخفاض 
أعداد البيض المنتج وكذلك انخفاض 
إذا  األمر سوءا  ويزداد  الفقس  نسبة 
كان هناك نقص شديد في األحماض 
المثيونين  خاصة  األساسية  األمينية 
البروتينات  ألن  وذلــك   Methionin
ضـــروريـــة لــتــكــويــن الــبــيــض وكــذلــك 
وأنسجته  الجنين  لــبــنــاء  ضــروريــة 
البروتينات  المختلفة، وكما أن نقص 
فإن  الفقس  نسبة  انخفاض  يسبب 
عالئق  في  البروتينات  نسبة  ارتفاع 

كذلك  يــؤدى   ٪٣٠ من  أكثر  األمهات 
وتشير  الفقس،  نسبة  انخفاض  إلى 
أفضل  أن  إلى  الدراسات  من  الكثير 
نسبة فقس يمكن الحصول عليها من 
 ٪١٧-١٨ على  تحتوى  عالئق  تقديم 

بروتين.
مــن الــمــعــلــوم عــنــد الــجــمــيــع أن 
هناك عالقة وثيقة بين حجم البيضة 
ووزن الكتكوت الناتج منها ليس فقط 
التسويق  ســاعــة  بــل  الفقس  ســاعــة 
والـــذبـــح، وبــصــفــة عــامــة فــإنــه كلما 
جم   ١ بمقدار  البيضة  وزن  انخفض 
التسمين  دجاجة  وزن  انخفض  كلما 
جم،   ١٠-١٥ بمقدار  يــوم   ٤٠ عمر 

البيضة  حجم  أن  الــدراســات  وتشير 
الناتجة يتأثر بكل من نسبة البروتين 
ــة  ــة األســاســي ــي ــن ــاض األمــي ــ ــم واألحــ
خاصة الميثيونين والحامض الدهني 
اللينوليك، كذلك يتأثر وزن الكتكوت 
بنسبة البروتين إلى الطاقة فاالرتفاع 
فيها  الكبير  االنــخــفــاض  أو  الكبير 
يؤدى إلى صغر حجم الكتكوت الناتج 
أكثر  البروتين  نسبة  زيادة  ألن  وذلك 
على  كبيراً  عبئاً  تشكل  الـــالزم  مــن 
إصابة  في  وتتسبب  الغذائي  التمثيل 
نقص  وكذلك  بالنقرس  الدجاجات 
ضعف  فــي  البروتين  نسبة  يتسبب 

حيوية الكتكوت الناتج.

التغذية ونسبة الفقس 

تعتبر التغذية من أهم العوامل التي تؤثر على نسبة الفقس ويلعب محتوى العليقة التي تتناولها قطعان األمهات من 
البروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية دوراً هاماً في التأثير على كمية ونوعية البيض المنتج وكذلك على حيوية 
ومناعة الجنين النامي وبالتالي على نسبة الفقس وذلك ألن الصلة بين الجنين وأمه تنقطع بمجرد وضع الدجاجة 
للبيضة، ويذكر علماء التغذية أنه أي نقص في الفيتامينات واألمالح المعدنية يظهر أثره على البيض الناتج وعلى 
الجنين النامي وعلى نسبة الفقس قبل أن تظهر أثاره على قطيع األمهات؛ ولذلك فإنه يجب أن تحتوى البيضة على 
كافة العناصر الغذائية الضرورية للجنين لذلك البد من التأكد من تقديم عليقة متزنة لقطيع األمهات وتكون غنية في 
محتواها من البروتينات وفيتامينات أ، د، هـ، ب-١٢، الريبوفالفين، النياسين، البانتوثينيك وكذلك أمالح المنجنيز 

واليود ويجب تجنب آثار نقص تلك العناصر، وسوف نشير بإيجاز إلى تأثير نقص تلك العناصر.

السيدة/ غادة زكريا عيد
ghadae5@gmail.com باحثة يف علوم تغذية الدواجن - بريد الكتروني



57
العدد السابع والثالثون

الفيتامينات  نقص  تأثير  )ب(  
على نسبة الفقس

 Vitamin A١- فيتامني أ 
هاماً  دوراً  ”أ”  فيتامين  يلعب 
للجنين،  الطبيعي  للنمو  بالنسبة 
في  ”أ”  فيتامين  نــقــص  ويــتــســبــب 
عالئق األمهات في نفوق األجنة في 
)النفوق  التفريخ  مــن  األولـــى  األيـــام 
الجنيني المبكر عند عمر ٤٨ ساعة(، 
وكذلك فشل في تكون الجهاز الدوري 

للجنين.
 Vitamin D ٢- فيتامني د

هاماً  دوراً  »د«  فيتامين  يلعب 
له  يكون  مما  الكالسيوم  تمثيل  في 
وجــودة  البيض  إنتاج  في  األثــر  أكبر 
فلقد  الفقس،  نسبة  وكذلك  القشرة 
في  »د«  فــيــتــامــيــن  نــقــص  أن  ــد  وجـ
انخفاض  إلــى  أدى  األمــهــات  عالئق 
وإنتاج  الــدم  في  الكالسيوم  مستوى 
القشرة  الحجم ضعيف  بيض صغير 
الهيكل  في  تشوهات وضمور  وظهور 
مما  للجنين  والعظمى  الغضروفي 
وانخفاض  األجنة  نفوق  في  يتسبب 
إلى  اإلشـــارة  وتجدر  الفقس،  نسبة 
أشعة  إلـــى  ــدجــاجــات  ال تــعــرض  أن 
األشعة  ــى  إل أو  المباشرة  الشمس 
فوق البنفسجية لمدة ١٥ دقيقة على 
باحتياجات  للوفاء  تكفي  يومياً  األقل 
ويمكن  »د«،  فيتامين  مــن  الــطــيــور 
األمهات  عالئق  إلــى  إضافته  كذلك 
وذلك على حسب المقررات الغذائية 
الموصى بها حيث غالبا ما تستخدم 
التي  الغذائية  والمكمالت  اإلضافات 
العناصر  مــن  الــعــديــد  على  تحتوى 
تصنيع  في  الفيتامينات  أو  المعدنية 

أعالف الطيور.

 Vitamin E 3- فيتامني هـ
للحصول  ”هـ” ضروري  فيتامين 
عــلــى أعــلــى نــســب الــفــقــس، ونقص 
األمهات  عالئق  فــي  ”هـ”  فيتامين 
يؤدى إلى ظهور أنزفة دموية واختالل 
في تكون الجهاز الدوري خالل األيام 
إلى  يــؤدى  مما  التفريخ  مــن  األولـــى 
نفوق الجنين خالل األسبوع األول من 
”هـ”  فيتامين  نقص  أن  كما  التفريخ 
يتسبب في حدوث قمة النفوق الجنيني 
وظهور  التفريخ  من  أيام   ٣-٤ خالل 
حاالت لين الدماغ أو مرض الكتكوت 
المجنون Encephalomalacia وزيادة 
 ،Diathesis الــمــرضــى  االســتــعــداد 
وتجدر اإلشارة إلى أن فيتامين ”هـ” 
أهــم مــضــادات األكــســدة  يعتبر مــن 
الــواســعــة االســـتـــخـــدام فـــي عــالئــق 
أن  الدراسات  أثبتت  ولقد  الدواجن 
عالئق  ــى  إل ”هـ”  فيتامين  إضــافــة 
ــر األثــــر في  ــب ــات كـــان لـــه أك ــهـ األمـ
تحت  خاصة  الفقس  نسبة  تحسين 
ظروف اإلجهاد الحراري خالل أشهر 

الصيف.
4- الريبوفالفني )فيتامني ب ٢( 

 Riboflavin (B2)

ــبــوفــالفــيــن مـــن أهــم  ــري يُــعــد ال
الفيتامينات التي تؤثر بشدة في نسبة 

الفقس وأي نقص ولو كان قليال في 
عليقة األمهات من هذا الفيتامين فإنه 
الفقس،  نسبة  في  سلبياً  تأثيراً  يؤثر 
للنفوق  رئيسيتان  فــتــرتــان  وهــنــاك 
الريبوفالفين  لنقص  نتيجة  الجنيني 
ويظهر  يــوم   ٩-١٤ مــن  الفترة  وهــى 
في   Edema وارتشاحات  أوارم  فيها 
يوم   ١٧-١٩ مــن  والــفــتــرة  الجنين، 
حجم  في  وتقزم  ضمور  بها  ويظهر 
الهيكل  وضمور   Dwarfing الجنين 
 Chondrodystrophy الغضروفي 
 Paralysis الشلل  أعـــراض  وتظهر 
وتوجد  األصابع  اعوجاج  عن  الناتج 
جفن  مناطق  حول  قشرية  ترسيبات 
العين والــفــم وكــذلــك ظــهــور حــاالت 
وتلبد  المائي(  )الــرشــح  االستسقاء 

الريش. 
الـــبـــانـــتـــوثـــيـــنـــيـــك  ــــض  ــامـ ــ حـ  -٥

 Pantothenic acid

يتسبب نقص حامض البانتوثينيك 
في عالئق األمهات في نفوق األجنة 
خالل الفترة من ١٨-٢١ يوم، وحدوث 
)ترييش  الريش  ونمو  تكون  في  خلل 
ــي األجــنــة  ــوجــد ف غــيــر طــبــيــعــي( وي
النافقة أنزفه دموية تحت الجلد مع 

وجود ارتشاحات حولها.

شكل )١( مرض لين الدماغ أو مرض الكتكوت المجنون.
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 Folic acid 6- حامض الفوليك
الفوليك  حامض  نقص  يتسبب 
في عالئق األمهات في نفوق األجنة 
ــي عـــمـــر١٢- ١٥ يـــوم وكــلــمــا كــان  ف
في  النفوق  كان  كلما  شديداً  النقص 
النقص  أعــراض  وتظهر  مبكر،  وقت 
في شكل تشوه أو اعوجاج في المنقار 
 Parrot الببغاء  منقار  شكل  ليأخذ 
beak كما يظهر اعوجاج في مفصل 

العرقوب والتصاق أصابع القدم.
 Biotin 7- البيوتني

نسبة  فــي  بشدة  البيوتين  يؤثر 
الفقس التي قد تصل إلى الصفر في 
حاالت النقص الشديد وتنفق األجنة 
التفريخ وكذلك  الثالث من  اليوم  في 
خالل الفترة من ١٨-٢١ يوم، وتظهر 
ــرض مــمــيــز لنقص  عــلــى األجــنــة عـ
األطراف  قصر  وهو  الفيتامين  ذلك 
المنقار  ويأخذ  واألجنحة(  )األرجــل 
يحدث  وأحيانا  الببغاء  منقار  شكل 

ضمور للهيكل الغضروفي. 

Thiamine 8- الثيامني
نفوق  في  الثيامين  نقص  يتسبب 
الفترة  خالل  وكذلك  المبكر  األجنة 
١٩-٢١ يوم من التفريخ، وزيادة نسبة 
الفقس،  صواني  في  الميتة  األجنة 
الفاقسة  الــكــتــاكــيــت  نسبة  ــادة  ــ وزيـ
نسبة  في  واضــح  ارتــفــاع  المشوهة، 
يوم   ١٥ الـــ  خــالل  الكتاكيت  نــفــوق 
األولى من حياتها بالمزرعة، وقد وجد 
أن حقن األجنة بالثيامين يعمل على 
األمــراض،  تلك  من  السريع  شفائها 
الفيوزاريم  بفطر  اإلصــابــة  أن  كما 
االحتياجات  مــن  يــزيــد   Fusarium

الغذائية من الثيامين.
9- فيتامني ب ١٢

في  بشدة   ١٢ ب  فيتامين  يؤثر 
حــاالت  فــي  إنــه  حيث  الفقس  نسبة 
مبكراً  األجنة  تنفق  الشديد  النقص 
كأنها  تظهر  البيضة  أن  لدرجة  جداً 
غير مخصبة، كما أن نقص فيتامين 
ب ١٢ يسبب نفوق األجنة كذلك في 

ويظهر  التفريخ،  يوم من  عمر ٨-١٤ 
على األجنة ورم حول العينين وقصر 
في المنقار واعوجاج في أصابع القدم 

وضعف عام في تكوين العضالت.
)ج( تأثير نقص األمالح المعدنية 

على نسبة الفقس
١- الكالسيوم 

الكالسيوم في عليقة  يؤثر نقص 
بشكل  الفقس  نسبة  على  األمــهــات 
ــل مــن إنــتــاج  مــبــاشــر حــيــث يــتــأثــر ك
كبير  بشكل  القشرة  وجــودة  البيض 
بهذا النقص، وتظهر كذلك تشوهات 
وضـــمـــور فـــي الــهــيــكــل الــغــضــروفــي 
قصر  وكذلك  الجنين،  في  والعظمى 
األرجـــل واألجــنــحــة، ولــقــد وجــد أن 
إضافة الكالسيوم في صورة كربونات 
أفضل  فقس  نتائج  تعطى  كالسيوم 
كبريتات  صــورة  في  استخدامه  من 

كالسيوم.
٢- املنجنيز 

يعتبر المنجنيز من أهم العناصر 
نسبة  في  بشدة  تؤثر  التي  المعدنية 
المنجنيز  نــقــص  ويتسبب  الــفــقــس، 
انخفاض  فــي  األمــهــات  فــي عــالئــق 
وتدنى نسبة الفقس انخفاضاً شديداً 
األيــام  في  جنيني  نفوق  أعلى  ويكون 
ــيـــرة، وتــظــهــر أعـــراض  الــثــالثــة األخـ
نقص المنجنيز على األجنة في شكل 
)األرجــل  األطـــراف  فــي  قصر شديد 
واألجنحة( ويوجد اعوجاج في المنقار 
ليصبح على شكل منقار الببغاء ويتغير 
شكل الرأس ويتكون الزغب بشكل غير 
طبيعي على الجسم، كما يتسبب نقص 
المنجنيز في ظهور حاالت االستسقاء 

)الرشح المائي(.

 شكل )٢( اعوجاج المنقار ليأخذ شكل منقار الببغاء
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3- اليود 
عمل  تنشيط  على  الــيــود  يعمل 
الغدة الدرقية التي تلعب دوراً حيوياً 
فترات  الجنين خالل  حياة  في  هاماً 
نقص  يتسبب  لذلك  الجنيني  التطور 
اليود في عالئق األمهات في التأثير 

بشكل واضح على نسبة الفقس.
4- السيلينيوم 

تنشيط  فــي  السيلينيوم  يــدخــل 
وبذلك  لألكسدة  المضادة  اإلنزيمات 
فهو يحمى الخاليا من خطر الشوارد 
أواخــر  ومــع   ،Free radicals الحرة 
المنصرم  الــقــرن  مــن  الــتــســعــيــنــات 
اتــجــاه عــام الستخدام  صــار هــنــاك 
السيلينيوم  وهو  العضوي  السيلينيوم 
المرتبط مع احد األحماض االمينية 
 Selenium ميثيونين  سيلينيوم  )مثل 
سيستين  سيلينيوم  أو   methionin
من  ــدال  ــ ب  Selenium cystein(
)سيلينات  عضوي  الغير  السيلينيوم 
الصوديوم Sodium selenate( الذي 
ثبت أن له تأثيرات سمية ولقد ثبت 
أن  والمراجع  األبحاث  من  كثير  في 
إضافة ١٠جم من سيلينات الصوديوم 
للطن من عالئق قطيع األمهات يؤدى 
بشكل  الفقس  نسبة  انخفاض  إلــى 
وظهرت  الصفر  إلى  تصل  وقد  حاد 
ــة الــنــافــقــة الــعــديــد من  عــلــى األجــن
العالمات مثل االلتهابات واالستسقاء 
األرجل  وتتأثر  والرقبة  الــرأس  على 
ــوصــى األبــحــاث  واألعـــيـــن بــشــدة وت
السيلينيوم  استخدام  تعذر  إذا  أنــه 
نسبة  ــد  ــزي ت أال  فــيــجــب  ــعــضــوي  ال
جم   ٢ عن  عضوي  الغير  السيلينيوم 
السيلينيوم  استخدام  ويمكن  طن،   /

العضوي )سيلينيوم ميثيونين( بنسبة 
٣ جــم / طــن والـــذي ثبت أنــه يزيد 
ويحسن  واإلناث  الذكور  من خصوبة 
كثيراً من نسبة الفقس كما أنه يزيد 

من حيوية األجنة الفاقسة.
اعتبارات هامة

ما  األمــهــات  فــي قطعان  غــالــبــاً 
ــة مــســتــويــات عــالــيــة من  يــتــم إضــاف
اإلنتاج  تحسين  بهدف  الفيتامينات 
أن  إال  والفقس  الخصوبة  ونسبتي 
فترة  بطول  بشدة  تتأثر  الفيتامينات 
)درجــة  التخزين  وظـــروف  التخزين 
الحرارة، الرطوبة(، ولقد ثبت أن خلط 
المعدنية  األمـــالح  مــع  الفيتامينات 
وتخزينهما معاً قبل الخلط مع العلف 
الفيتامينات،  تلك  فقد  ــى  إل يـــؤدى 
الفيتامينات  بــعــض  ــاك  هــن ــك  كــذل
أخــرى  وفيتامينات  حامضية  تكون 
لذلك  األحــمــاض  وجــود  فــي  تتكسر 
فإن خلطهما معاً يؤدى إلى فقدانها، 
 Feed العلف  تصبيع  عمليات  كذلك 
ارتفاع  من  يصاحبها  وما   pelleting
في درجات الحرارة والرطوبة تتسبب 
يجب  لذلك  الفيتامينات  تكسير  في 
تعويض ذلك بوضعها في ماء الشرب.
مــمــا الشـــك فــيــه أن اســتــخــدام 
الفيتامينات  مــن  عالية  مستويات 
إال  التغذية  تكاليف  زيــادة  إلى  يــؤدى 
عن  قيمتها  تزيد  ال  التكلفة  هذه  أن 
فإن  ولــذلــك  كــتــكــوت/أم   ٠.٥ قيمة 
استخدام  ألن  بها  ينصحون  العلماء 
معتدلة  حتى  أو  منخفضة  مستويات 
خسارة  في  يتسبب  الفيتامينات  من 
تقدر بنقص ٢-٥ كتاكيت/أم، ولذلك 
فـــإن الــخــســارة الــنــاتــجــة عــن نقص 

أضعاف   ٤-١٠ تعادل  الفيتامينات 
من  العالية  المستويات  اســتــخــدام 
هـ  فيتامين  ويعتبر  الفيتامينات، 
أغلى  أ هــي  وفــيــتــامــيــن  والــبــيــوتــيــن 
الثالثة  وهـــؤالء  ثمناً  الفيتامينات 
تكلفة  من   ٪٥٠ من  أكثر  معاً  يمثلون 
تكلفة  ويمثل  الفيتامينات،  مخلوط 
 ٪٢-٣ حوالي  الفيتامينات  مخلوط 

من تكاليف العلف.

املراجع
كتاب »تربية الدواجن ورعايتها«،   -
الطبعة العاشرة، د/ سامي عالم، 
مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، 

عام ٢٠٠٤.
وتكنولوجيا  »بــيــولــوجــيــا  كــتــاب   -
أ.د./  الـــدواجـــن«  فــي  الــتــفــريــخ 
طارق أمين عبيد، الناشر منشأة 
ــة عــام  ــدري ــن ــاألســك الـــمـــعـــارف ب
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 affecting fertility and hatchability of
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Comparison of DL-Methionine
and MHA-FA on Nutritive Value

Methionine as the first limiting amino acid in poultry diets, particularly those based on 
corn and soya products, is supplemented as dry DL-Methionine (DLM) containing about 99% 
of active substance; or as liquid DL-Methionine hydroxy analogue free-acid (MHA-FA), with 
12% of its mass being water so commonly available as product with 88% of active substance.

What does the Nutritional Value (NV) mean?
The Nutritional Value (NV) is the relative econom-
ic value of two products, which contain the same 
main nutrient, or which claim the same mode of 
action, based on their metabolic utilization. 
The comparison of two or more products is always 
targeting on the same level of performance (weight 
gain, live weight, feed conversion rate, etc.).
Basically, how much of Product B is needed to 
replace Product A and still maintain similar per-
formance.
Reason for calculating Nutritional Value (NV)?
When there are two potential sources of a nutrient 
available, with differences in product properties 
(dry / liquid) and / or the chemical composition, 
the ability of each product to supply the nutrient 
needs to be considered, as well as the cost per kg. 
Only in this way, a correct value-based evaluation 
can be carried out.

How is the Nutritional Value (NV) determined?

In biological systems like animals the description 
of the response to a nutrient supplementation is 
more complex and can be described in 3 stages of 
dose response that are combined in an exponential 
curve, which are expressed as exponential regres-
sion. 

It is important to consider all three parts of the expo-
nential regression curve. Otherwise the study will be:

Ahmed Rizk
Technical Manager MENA

Fadi Al-Sharawi 
 Business Manager GCC
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Overestimated (NV): If only the asymptomatic 
part (III) of the curve is met with the tested supple-
mented levels differences between slopes are very 
small. 

Underestimated (NV): Conversely, if only the 
linear part (I) of the curve is met with the tested 
supplemented levels show excessively large re-
sponses.

Dry (DLM) is the “gold standard” source for its 
100% availability while liquid MHA-FA is ap-
proximately 88% analogue which is divided into 
65% monomers and 23% oligomers.

Van Weerden et al., (1992) demonstrated poor 
absorbability of MHA-FA and especially MHA-
oligomers as the relative bio-availability of 
MHA-FA and MHA-oligomers determined in two 
experiments was 76% (67.5% on product basis) 
and 56%, respectively on equimolar basis relative 
to DL-Met in broilers.

Mitchell and Lemme (2008) applying intestinal 
loop perfusion technique reported 17-29% lower 
absorption of MHA-FA compared to DL-Met 
under various temperature regimes. 

Moreover, they reported that absorption of MHA-
oligomers was only 1-2% of total MHA-FA 
absorption.

Drew et al., (2004) found that microbial 
degradation is responsible for a large percentage 
of the low bioavailability of MHA-FA in the 
small intestine. The neutral pH found in the small 
intestine provides for microbial degradation as 
the absorbability of MHA-FA is reduced as pH 
increases. 

The European Food Safety Authority (EFSA, 
20th February 2018) Appendix A - Bioefficacy 
of monomers compared to dimers, trimers and 
oligomers of HMTBa / HMTBa-Ca.

Centraal Veevoederbureau (CVB), documentation 
Report no. 29, April 2003 supports this argument 
with a recommended bio-efficacy of MHA-FA at 
75% on an equimolar basis (66% product basis).

In conclusion, poultry will not know the difference 
between dry and liquid Methionine sources, but 
the producer will. 

So, my advice that you should not take the bait 
at 88% as it will dive you to 65%.



62
العدد السابع والثالثون

• Microbial and chemical characteristics of drinking water 
suitable for birds

• Effect of drinker’s type in the concentration of bacteria in 
the drinking water lines.

• Quantity of drug consumption in drinking water at different 
concentrations at different temperatures.

6. Between dream and reality.... production of poultry 
without antibiotics.... Is it possible?

Dr. Hany M. Sheta

Antibiotics are widely used in poultry production 
industry in order to control different bacterial diseases for 
many decades. Recent studies confirmed the persistence 
of many mutant strains of antibiotic resistant bacteria that 
possess important health concerns for human. The need for 
replacing traditionally used antibiotics in poultry production 
beside the limitation must be considered for the use of 
antibiotics in poultry farms that were fully discussed in this 
article.

Many challenges that may face the production of poultry 
without the use of antibiotics (enteric health, systemic 
diseases) was discussed as strategies may be done in order to 
face such challenges.

Recent methods were developed to achieve the goal 
of producing poultry without the use of antibiotics such as 
Super Oxidized Water (SOW) and (AMPs) Antimicrobial 
peptides was also discussed.

7. Biology of natural insemination in birds

Prof. dr. Tarek A. Obied

The author discusses very interesting behavior in poultry.

Sexual emotions associated with the process of natural 
insemination in birds consists of four main steps:

Appetitive phase

Courtship phase

Mounting and copulation phase

Ejaculation phase

8. Integrated failure mechanism

Eng. Ahmed ALskoot

The author highlighting on the causes of the crisis of the 
poultry industry in Egypt

There are many reasons for this crisis starting from lack 
of statistical data about poultry projects and its production 
capacity and places of distribution and small producers not 
participate in professional organization that brings them 
together and achieve their interests and provide them with 
production inputs at competitive prices, and with respect 
to diseases facing the poultry industry in Egypt, There are 
many diseases, such as Marek disease, Newcastle disease 
and Avian Influenza and Avian Infectious Bronchitis.

The author suggests some solutions to solve this 
problem, including:

Preventive measures to strengthen security in the poultry 
projects.

Provide fodder crops grown locally

The use of dry fuel to solve the problem of fuel prices

Organic poultry producer’s union activate

Poultry transportation projects outside the scope of the 
delta on the desert areas

Raise awareness and extension educator’s level

9.  Nutrition and hatchability

Eng. Gada Z.Eid

Nutrition is considered the most important factors 
affecting the hatchability. the composition of the ration of 
the parent flocks (proteins, vitamins and trace elements) has 
an important role in influencing the quantity and quality of 
eggs produced, as well as the vitality and immunity to the 
developing embryo and therefore on hatchability.

The side effect of any shortage of vitamins and minerals 
appears on the egg output and the developing embryo and 
the hatching rate before its effect appear on the parent flocks; 
therefore, the ration of the parent flocks must contain all the 
necessary nutrients to the embryo inside the egg, so it has to 
be sure to provide a carefully balanced ration to the parent 
flocks and to be rich in content of protein and vitamins a, d, 
e, b 12, riboflavin, niacin, pantothenic, as well as manganese 
and iodine salts.

Main topics - Issue No. 37
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1. Poultry litter management.

Prof. dr. Salah S. Abdel Rhaman

In this article, the author mentioned the best practices in 
in management of poultry litter to reduce bad odor emitted 
from poultry farms which includes the followings: 

Using good ventilation systems to improve ventilation 
and reduce humidity in the bedding inside the poultry barns.

Using appropriate feed ration formulation to reduce the 
nitrogen compounds excreted in litter.

Maintaining the project clean and reduce dust level 
inside the barns.

Good storing of organic components and feed ingredients 
inside feed stores.

Good management of poultry litter and composting it 
into organic fertilizers.

2. Riemerella anatipestifer Infection in ducks

Dr. Atef Salem

In this article, the author briefly overviews very important 
disease for ducks which is Riemerella anatipestifer infection, 
a contagious, widely distributed bacterial disease that 
primarily affects young ducks and less frequently turkeys 
and geese.

Incubation period is 2–5 days. Affected ducks, usually 
1–7 wk old, often have ocular and nasal discharges, mild 
coughing and sneezing, tremors of the head and neck, and 
incoordination. In typical cases, affected ducklings lie on 
their backs, paddling their legs. Fibrinous exudate in the 
pericardial cavity and over the surface of the liver is the most 
characteristic lesion. The spleen and liver may be swollen. 
Mortality is usually 2%–50%. A high proportion of affected 
birds develop mucopurulent or caseous salpingitis. 

3. Betafin in poultry breeder

Dr. Khaled Okasha

In this article, the author reviews the use of Betafin in 
ration of poultry breeders.

There are several benefits to using Betafin, as follows:

• The use of betafin in breeder stocks improves hatching rate 
and egg yield

• Betafine reduces the negative effect of heat stress, 
especially in summer.

• It reduces the phenomenon of fatty liver, ascites.

• It reduces choline use and can replace part of methionine.

• It mitigate the negative for coccidiosis infection in breeders.

4. Practical aspects in disinfection of hatching eggs

Dr. Ayman Amin

• It is very important in the poultry industry, aimed at 
reducing the introduction of pathogens into the hatchery 
for the production of healthy day-old-chicks.

• Properly carried out, fumigation with formaldehyde gives 
excellent disinfection results at relatively low cost – and 
has become a common method of disinfecting hatching 
eggs worldwide.

• The disinfectant used, in itself, must fulfill different 
requirements: to have a broad spectrum (to be able to 
destroy a wide the range of micro-organisms, from 
Gram -ve to Gram +ve and moulds), to be active at low 
concentration, safe for human users as for eggs, chemically 
stable, without any corrosive action on metals, and comply 
with local regulations.

• Moreover, it is necessary to take into consideration that 
different factors will influence the activity of a disinfectant 
as the kind of surface and its status, the bacteriological 
and physico-chemical properties of the dilution water, the 
concentration and the temperature. 

5. Important quality standards for drinking water for 
poultry.

Dr. Ali H. Al-Jassem

In this article, the author briefly introduces some basic 
standards related to quantity and quality that must be met in 
a poultry drinking water to be suitable for birds in various 
stages of life and production.

These standard and measurement include the following 
point:

• The amount of drinking water consumed by birds compared 
to another animal

• Average consumption of water different bird species.

• Effect of salinity on various farm animals.

• Suitability of water to poultry with different concentrations 
of dissolved solids.

Main topics - Issue No. 37



64
العدد السابع والثالثون

Ed
ito

ria
l

Battle with Corona... global decisions regarding 
poultry

In conjunction with the renewed global battle 
against the Corona virus, China has introduced 
a new step in virus control, this time regarding 
poultry.

As it is believed that the new Corona virus ap-
peared for the first time in live animals market in 
Wuhan, in central China.

China announced that it would gradually prohibit the slaughter 
of poultry or selling them live in commercial market, while en-
couraging mass slaughtering of live poultry in slaughterhouses.

The sale of live poultry and slaughtering them is common in the 
markets of agricultural products in many countries around the 
world, and these markets are not only concerned with selling 
chickens, but also selling various types of wild animals.

Whereas, it is believed that Corona virus transmitted from bats 
to humans through a medium that is still unknown, so these 
types of markets are being closed, which are a swamp for epi-
demics and diseases.

In this context, we thank the concerned authorities in the King-
dom for their proactive role in this matter, as the slaughter of 
live chickens has been prohibited for more than 15 years, which 
contributed greatly to the protection and development of poultry 
industry in the kingdom, and all of us should encourages such 
important decisions and adheres to them in order to protect the 
poultry industry and human health.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah
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