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ال تقلل من جهودك
أفضل النتائج مع ميت أمينو®

تعزيز القيمة الغذائية وخفض التكلفة

تضيف مصادر امليثيونني السائلة أجسام غري الزمة لخليط العلف لديك، 

بينام ال تضيف البلورات الجافة إال الجودة الخالصة. ولتحقيق االستفادة 

القصوى من ميت أمينو®، ميكنك االستفادة من ميزة الخدمات التحليلية 

ملكونات العلف. ال يحقق ميت أمينو® نتائج جيدة، بل النتائج األفضل.

www.metamino.com

Evonik Industries Regional Office
152 Mecca St, Al Husseini Bldg,

4th floor – Office No. 401 
Amman – Jordan

Fadi Sharawi
Business Manager
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: الرياض: ص. ب. ٤٣١٩٢ الرياض ١١٥٦١ املركز الرئيسي 
فاكس ٤٧٧١٣٠٨ ١١ ٩٦٦ : هاتف ٤٧٧٠٠٠٠ ١١ ٩٦٦   
فاكس ٤٩٩٢٩٧٢ ١١ ٩٦٦ هاتف ٤٩٩٢٢٢٢ ١١ ٩٦٦   : مصنع اخلليج 

فاكس ٨١٧٢٥٠٢ ٠١٣ هــــاتف ٨١٧٢٩٩٦ ٠١٣   : الدمــــام 
تلفاكس ٦٧١٠٢٦٢ ٠١٢   : جـــــــدة 
تلفاكس ٣٨٥٢٣٨٠ ٠١٦  : القصيم 
تلفاكس ٢٢٠٢٤٢٢ ٠١٧  : خميس مشيط 

Head Office : Riyadh: P.O.Box 43192 Riyadh 11561 
 : Tel. 011 4770000  Fax: 011 4771308 
Gulf Factory : Tel. 011 4992222 Fax: 011 4992972
Dammam : Tel. 013 8172502 
Jeddah : Telefax 012 6710262 
Qassim : Telefax 016 3852380
Khamis Mushait : Telefax 017 2202422
E-mail : alsahli@alsahliholding.com
zaghwan@alsahliholding.com  |  www.alsahliholding.com  

• خبرة أكثر من ٣٠ عاماً يف إنشاء مشاريع الدواجن )تسليم مفتاح(.	
• تصنيع وتنفيذ مسالخ الدواجن األتوماتيكية ومفاقس الدواجن.	
• تصنيع معدات الدواجن وقطع الغيار ولوحات التحكم الكهربائية 	

األتوماتيكية.
• تصنيع وتنفيذ البيوت احملمية.	
• تنفيذ وإنشاء مصانع األعالف بكافة الطاقات.	
• صناعة خاليا التبريد بجودة أوروبية.	
• تصنيع البيوت اجلاهزة واملتحركة.	
• استيراد وتوزيع األدوية. اللقاحات وإضافة األعالف البيطرية	

.)MSD, Hipra , Farvet , Jovet( من كبرى الشركات العاملية  

خبرة      إتقان      تميز      إنجاز

شركة عبدالمحسن السهلي القابضة
ABDUL MOHSIN AL-SAHLI HOLDING CO.



ــــن مــــــــجــــــــلــــــــة عـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة تـــــــــــصـــــــــــدر عـ
الــســنــة اخلامسة  لــلــدعــايــة واإلعــــان -  وكــالــة دردر 
٢٠١٩م فبراير  يناير/   - والعشرون  اخلامس  العدد 
الــــــريــــــاض ــة -  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ الـــــعـــــربـــــيـــــة  ــة  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ املـ

املدير العام ورئيس التحرير
عبدالرحمن فهد الهويمل

drdr_wpb@hotmail.com
املديرالتنفيذي. ونائب رئيس التحرير

أحمد حسين البشايرة
Ahmadceo1@gmail.com

هيئة التحرير العلمي
د. صالح شعبان عبدالرحمن

استاذ الفيروسات ولقاحات الدواجن مبعهد االمصال 
واللقاحات - مصر

أ. د. سيد محمد شلش
أستاذ تغذية الدواجن
د. على حسين الجاسم

ماجستير علوم أمراض الطيور
م. أحمد علي السكوت

استشاري تربية ورعاية وإنتاج الدواجن 
أ. د. طارق أمين عبيد

أستاذ فسيولوجيا الدواجن
إخراج فني

Daas خالد دعاس
khdaas@gmail.com

www.poultrybreedingworldmagazine.com

الوكيل اإلعالني والتسويقي
مصر: املركز العاملي للتسويق: 	 

دكتور أحمد الوكيل - جوال: ٠٠٢٠١٢٢٣١٠٤٣٤٠
 	 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
ــد - جــوال: 	  زاي أوالد  ــوزي  ف ليبيا، اجلــزائــر:  تــونــس، 

٠٠٢١٦٢٢٧٣٨٥١٧
سلطنة عمان: د. عصام نصرالدين مصطفى - جوال:  	 

٠٠٩٦٨٩٩٣٤٥٦٠٤
جــــــوال:   	   - ــيـــل  ــلـ خـ مـــاجـــدحـــقـــي  د.  الــــــعــــــراق: 

٠٠٩٦٤٧٧١١٤٤٤٨٨٨
الكويت: عبداهلل خفاجي - جوال:   ٠٠٩٦٥٢٥٧٣٢٠٧٩	 

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

إفتتاحية العدد
عام  مستهل  فــي       
جــديــد ، ومــع الــعــدد رقم 
)٢٥( وهو العدد األول من 
لمجلتنا  الخامسة  السنة 
نتمنى  الـــتـــي  ــة   ــب ــي ــحــب ال
والتألق  التطور  دوام  لها 
الدواجن  صناعة  لخدمة 
العربية  المملكة  في  ليس 
ولكن  فحسب،  السعودية 

العربية  والــدول  العربي  الخليج  منطقة  مستوى  على 
كافة، فإننا نستشعر الرضا والتفاؤل لصناعة الدواجن 
الدراسات  تشير  حيث  السعودية  العربية  بالمملكة 
المملكة  في  الدواجن  صناعة  نمو  إلى  االقتصادية 
خالل العام الجديد )٢٠١٩م( لتلبية الطلب المتزايد 

على منتجات الدواجن.
ــه من  أن ــدراســات  ال    وقــد أظــهــرت نتائج تلك 
المتوقع أن يرتفع إجمالي اإلنتاج المحلي من الدجاج 
الالحم في المملكة العربية السعودية في عام ٢٠١٩ 
إلى )٧٠٠.٠٠٠( طن، باإلضافة إلى استمرار  االكتفاء 
هاما  مصدراً  يعد  والــذي  المائدة  بيض  من  الذاتي 
لتصدير الفائض منه لدول مجلس التعاون الخليجي. 
مرض  من  المملكة  خلو  إعالن  مع  ذلك  ويتزامن 
)H5N8( في مشاريع  الضراوة  الطيور عالي  أنفلونزا 
وزارة  بذلتها  التي  الكبيرة  للجهود  نتيجة  الــدواجــن 
وفق  المرض  مكافحة  في  والــزراعــة  والمياه  البيئة 
اإلجراءات العلمية السليمة وتوصيات منظمة الصحة 
والتعاون  الشأن،  هذا  في   )OIE( العالمية  الحيوانية 
الذي أبداه أصحاب مشاريع الدواجن في المملكة في 
تنفيذ تلك اإلجراءات  والتي ساعدت المملكة احتواء 
خارج  الــدواجــن  مشاريع  إلــى  انتقاله  وعــدم  المرض 
خلو  استعادة  سرعة  على  عمل  مما  اإلصابة  مناطق 
المملكة من المرض وهذه اإلجراءات نالت استحسان 
المملكة  داخـــل  ــدواجــن  ال مشاريع  أصــحــاب  ورضـــا 

وخارجها وكذلك الجهات الدولية المعنية. 
في  االستثمار  زيـــادة  يتوقع  ذلــك  على  وبــنــاء     
خالل  مــن  القادمة  الفترة  خــالل  الــدواجــن  صناعة 
إنشاء مشاريع دواجن جديدة والعمل على زيادة إنتاج 
المشاريع الحالية وذلك بهدف سرعة العمل على تلبية 
األخــرى  والـــدول  العربي  الخليج  لــدول  االحتياجات 
العالمي  التصدير  ســوق  في  المملكة  حصة  وزيـــادة 
للدواجن ومنتجاتها، باإلضافة إلى رفع نسبة االكتفاء 
الذاتي من لحوم الدواجن المحلية في القريب العاجل.

رقم اإليداع: ١٤٣٦/٢٩١٢ ردمد: ٦٩٨٠-١٦٥٨
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DESIGNED TO IMPROVE RESISTANCE  
OF SKIN AND MUCOSA

Improves feathering, skin condition and foot pad health 

Supports efficacy of medication and vaccination

Supports immunity

POULTRY

LIQUISHINE

Feed Safety for Food Safety®LIQUID APPLICATION

LIQUIVIT STRONG LIQUIPHOS

Liquid

AD3E 
100,20,20

Multivitamin +
Amino Acids Probiotic Enzyme Toxin Binder

Phosphorus 
144 g

Vit. E 150 g
Sel. 100 mg

Vit. B Complex,
Vit. K, A. A+

 Minerals

Liquid Feed Additive

W. S. P.

Feed AdditiveFeed Additive

Liquid Liquid

GALLIPRO TECHNOZYME B.I.O.TEX

RESCUEKIT PRO

ACTIVITON

BIOVIT. E - SEL
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Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH
Küstermeyerstr. 16 · 49393 Lohne · Germany
Phone: +49 4442-92890 · www.biochem.net

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

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

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

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

LiquiShine supports your flock:

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

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

YOUR SOLUTION FOR HEALTHIER SKIN 
AND BRILLIANT FEATHERS

LIQUISHINE
POULTRY

Organically bound 
zinc

Organically bound 
manganese

Organically bound 
copper Betaine anhydrous

Biotin Methionine

Additives

Recommended dosage
1 liter per 1000 liter drinking water

Package size
1 liter bottle and 5 liter canister

BLUE CAPS

5 
liter

1 
liter

18
-1

.1
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 Duration of storage ١-طول مدة التخزين
البد من العمل على تقليل طول مدة تخزين بيض التفريخ ألقل حد 
ممكن حيث أثبتت الدراسات أن إطالة مدة حفظ بيض التفريخ تخفض 
وتأخر  التفريخ  مدة  إطالة  على  يعمل  مما  الجنيني  التطور  معدالت  من 
ميعاد الفقس وانخفاض نسبة الفقس وانخفاض جودة الكتاكيت الفاقسة 
وانخفاض جودة األداء Performance ومعدل النمو للكتاكيت بعد الفقس 

.Post-hatch development

مدة  إطالة  عــدم  على  التفريخ  معامل  تعمل  التطبيقي  الواقع  وفــي 
تضع  التفريخ  معامل  غالبية  إن  بل  أيام  سبعة  عن  التفريخ  بيض  حفظ 
إستراتيجيتها على أساس أن يتم إدخال دفعة تفريخ كل ثالثة أيام بمعدل 
البيض ألكثر من ثالثة  أنها تفضل عدم تخزين  دفعتين في األسبوع أي 
أيام حيث أنها تحقق أفضل نسبة فقس، وهناك دراسة تؤكد على أن كل 

حفظ
بيض 

التفريخ

األمم  اهتمامات  في مصاف  يأتي  الشعوب  ثــروات  علي  الحفاظ  إن 
العمل علي حفظ واستثمار كل  المتقدمة، ولهذا فإنه يجب علينا جمعياً 
يُعد واحداً  التفريخ  صغير وكبير في بالدنا، وبناًء عليه فإن حفظ بيض 
من أهم ركائز االرتقاء بصناعة التفريخ ومن ثم معظمة األرباح، إن تخزين 
على  تحافظ  مثالية  خاصة  ظــروف  تحت  يكون  وأن  البد  التفريخ  بيض 
الجنين حفاظاً تاماً وآمناً ، ولقد أثبتت الدراسات والخبرات الميدانية أن 
الظروف التي يتم فيها تخزين بيض التفريخ تلعب دوراً مؤثراً وخطيراً في 
نسبة الفقس فلقد وجد أن نسبة الفقس تنخفض يومياً في أثناء الحفظ 
بمقدار ٠.٥% بحسب ظروف التخزين وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على أن التهاون ولو بالشيء اليسير في ظروف تخزين وحفظ بيض التفريخ 
يمكن أن يؤدي إلى خسائر مادية فادحة نتيجة انخفاض نسبة الفقس، وإننا 
في هذا المقال سوف نتناول كافة الظروف المثلى لتخزين بيض التفريخ 

والتي تحقق أعلي معدالت الفقس.

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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يوم يمر على البيض بعد اليوم الرابع 
من التخزين يتسبب في تأخير ميعاد 
الفقس بمقدار ٦٠-٣٠ دقيقة وتقلل 
فإن  لذلك  بمقدار ٤%  الفقس  نسبة 
أفضل فترة لتخزين البيض بدون أن 
تتأثر نسبة الفقس هي ثالثة أيام وأن 
التفريخ  لبيض  تخزين  فترة  أقصى 
هي ١٠ أيام، حيث أنه كلما طالت مدة 
الجنين  حيوية  تأثرت  كلما  الحفظ 
حيويتها  األجنة  فتفقد  سلبيا  تأثرا 
وتنفق ويظهر البيض رائقاً كأنه غير 
ولقد  ضوئياً،  فحصه  عند  مخصب 
حفظ  مدة  إطالة  حالة  في  أنه  ثبت 
نسبة  أسابيع وصلت   ٤ البيض حتى 
األجنة  أن  أي  الصفر  ــى  إل الفقس 
بعض  وهــنــاك  تــفــقــس،  ــم  ل جميعها 
البيض  أن  أكـــدت  الــتــي  الـــدراســـات 
يتأثر  العمر  كبيرة  أمهات  من  الناتج 
عن  الحفظ  مدة  بإطالة  أكثر  سلبياً 
الصغيرة  األمهات  من  الناتج  البيض 
فترة  إطالة  عدم  يجب  لذلك  العمر؛ 
حفظ بيض التفريخ الناتج من أمهات 
نسبة  تنخفض  ال  حتى  العمر  كبيرة 
أن  أكــدت  دراســـات  وهناك  الفقس، 
إطالة مدة حفظ البيض ال تؤثر فقط 
على نسبة الفقس بل إنها تؤثر كذلك 
على وزن الكتاكيت الناتجة حيث ثبت 
تــؤدي  البيض  حفظ  مــدة  إطــالــة  أن 
إلى انخفاض وزن الكتاكيت الفاقسة 
مما يؤدي بالتبعية إلى انخفاض وزن 

البدارى عند التسويق.
٢- درجة احلرارة يف أثناء احلفظ 

 Temperature during storage

من المعروف أن التطور الجنيني 
يبدأ بمجرد حدوث اإلخصاب ولذلك 
عندها  يكون  التي  المرحلة  تتوقف 
على  البيضة  وضــع  ســاعــة  الجنين 

كــل مــن طــول الــفــتــرة الــتــي قضاها 
البيض ودرجة حرارة  في داخل قناة 
الدجاجة الداخلية وتختلف السالالت 
في  بينها  فيما  الوراثية  والخطوط 
ذلك، ولقد أكدت الدراسات أن األجنة 
التي لم تبلغ مرحلة الجاسترولة بعد 
وضع  لحظة   Pre-gastrula stage
البيضة ال تستطيع أن تصمد طوياًل 
إطالة  أن  يعنى  وهــذا  التخزين  مــع 
نسبة  من  كثيراً  يُزيد  التخزين  فترة 
التي  األخرى  باألجنة  مقارنة  نفوقها 
بلغت مرحلة الجاسترولة لذلك تلعب 
التخزين  فترة  خالل  الحرارة  درجــة 
األجنة  على  الحفاظ  في  هاماً  دوراً 
وبالتالي تحسين نسبة الفقس، ويجب 
أقل  التخزين  درجــة حــرارة  تكون  أن 

من الصفر الفسيولوجي )٢١°م(.
للبيضة  الــدجــاجــة  وضــع  عقب 
بحسب  تنخفض  حرارتها  درجة  فإن 
درجة حرارة البيئة المحيطة بها مما 
التطور  معدالت  انخفاض  إلى  يؤدي 
بيض  حــفــظ  فـــإن  ولــذلــك  الجنيني 
أقــل من  درجــة حــرارة  التفريخ عند 
الصفر الفسيولوجي يعمل على توقف 
من  فإنه  لذلك  تماما  الجنيني  النمو 
عند  التفريخ  بيض  حفظ  المعتاد 
 ٦٥-٥٠( °م   ١٧-١٢ حـــرارة  درجــة 
°ف( وذلك عندما تكون مدة التخزين 
لن تزيد عن ٧ أيام ولكن إذا زادت مدة 
الحفظ عن ٧ أيام فإنه يُنصح بأن يتم 
حفظ البيض عند درجة حرارة ١٠ °م 
)٥٠ °ف( حيث أن هناك قاعدة عامة 
الحفظ  مدة  طالت  كلما  بأنه  توصي 
درجة  خفض  األفضل  من  كــان  كلما 
الكثير  أكــد  ولقد  التخزين،  حـــرارة 
البيض  تخزين  أن  على  العلماء  من 
أكثر يتطلب أن  أو  لمدة ١-٢ أسبوع 

تكون درجة حرارة غرف التبريد ١٢ 
-١٠°م. 

ــات قــد أكــدت أنه  وهــنــاك دراسـ
حالة  فــي  الفقس  نسبة  رفــع  يمكن 
التفريخ  بيض  تخزين  فــتــرة  إطــالــة 
عن ٧ أيام عن طريق تنشيط األجنة 
يمكن  أنه  حيث  بسيطة  لفترة  يوميا 
رفــع درجــة حــرارة الحفظ إلــى ١٠٠ 
بين  مــا  تــتــراوح  مــحــدودة  لمدة  °ف 
ذلك  يعمل  حيث  يومياً  ٥-١ ساعات 
على تنشيط األجنة لفترة محدودة ثم 
بعدها يتم خفض درجة حرارة الحفظ 
)٥٠°ف(،  ١٠°م  إلـــى  أخـــرى  مـــرة 
بيض  تدفئة  أن  إلــى  العلماء  ويشير 
بشكل  التخزين  فترة  خالل  التفريخ 
 Periodic warming ومتكرر  دوري 
خاصة خالل فترات التخزين الطويلة 
الفقس حيث  من نسبة  كثيراً  تحسن 
أنها تعمل على تالفي حدوث النموات 
الجنينية الغير متجانسة وكذلك تكفل 
التطور  المطلوبة من  الدرجة  حدوث 
الجنيني بالشكل المتجانس والسليم.

3- الــرطــوبــة الــنــســبــيــة يف أثــنــاء 
 Relative humidity ــفـــظ  احلـ

 during storage

تفقد  البيض  حفظ  فترة  خــالل 
الــداخــلــي  مــائــهــا  مــن  ــزًء  جـ البيضة 
الثغور  خــالل  مــن  البخر  طريق  عــن 
يجب  لذلك  القشرة  فــي  الــمــوجــودة 
في  النسبية  ــة  الــرطــوب نسبة  رفـــع 
يحدث  ال  حتى  الحفظ  غرف  داخــل 
للبيضة  الداخلية  للرطوبة  تبخير 
وحتى يتم المحافظة على المحتويات 
على  والمحافظة  للبيضة  الداخلية 
الغرفة  يزداد حجم  الجنين وحتى ال 
درجة  برفع  يُنصح  ولذلك  الهوائية 
غرف  داخـــل  فــي  النسبية  الــرطــوبــة 
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الحفظ إلى ٨٠ - ٩٠ % ولكن يجب التنبيه إلى أنه يكون 
هناك خطورة من نمو البكتريا والفطريات في هذا الجو 
المشبع بالرطوبة نتيجة لتكاثف بخار الماء على البيض 
ولذلك ينصح العلماء للتغلب على تلك المشكلة باستخدام 
المراوح في داخل غرف الحفظ للعمل على تحريك الهواء 
في داخل غرف الحفظ والحيلولة دون تكاثف بخار الماء 
فوق البيض أو رش البيض بمحلول كبريتات النحاس، لقد 
أثبتت إحدى الدراسات أن البيضة تفقد حوالي ٠.٠٤ جم 
عند تخزينها عند درجة حرارة ١٣.٩- من وزنها يومياً 

١١.٧ °م ورطوبة نسبية ٧٠% .
 Position of 4- وضع البيض يف أثناء فترة احلفظ

 fertile eggs during storage

الحفظ  فترة  أثــنــاء  فــي  البيض  رص  يتم  مــا  غالبا 
المدبب  والطرف  ألعلى  العريض  الطرف  يكون  بحيث 
يُعتقد  وكان  للتفريخ  المناسب  الوضع  نفس  وهو  ألسفل 
أن هذا هو الوضع المثالي أيضاً خالل فترة الحفظ ألن 
هذا الوضع يساعد على الحفاظ على الغرفة الهوائية في 
مكانها الصحيح والمناسب للجنين فيما بعد كما أن هذا 
الوضع يحافظ على حيوية الجنين؛ إال أن هذه النظرية قد 
تغيرت اآلن حيث ثبت أن قلب وضع البيضة بحيث يكون 
خالل  ألسفل  العريض  والطرف  ألعلى  المدبب  الطرف 
ن من نسبة الفقس خاصة إذا ما طالت  فترة الحفظ يُحسِّ
مدة الحفظ، ولقد أثبتت الدراسات أن قلب وضع البيضة 
بحيث تكون القمة المدببة ألعلى والقمة العريضة ألسفل 
يحافظ على مركزية الصفار في داخل البيضة خاصة في 
القمة  تكون  أن  بعكس  وذلك  الحفظ  مدة  إطالة  حاالت 
العريضة ألعلى فتختل مركزية الصفار في وسط البيضة 
عند  وخاصة  للقشرة  المالمس  الصفار  نسبة  وتـــزداد 
حفظ  بأهمية  العلماء  ينصح  ولذلك  الحفظ  مدة  إطالة 
المدببة  القمة  تكون  بحيث  المقلوب  الوضع  في  البيض 
يحافظ  الوضع  ذلك  العريضة ألسفل ألن  والقمة  ألعلى 
على مركزية الصفار في وسط البيضة مما يجعله محاطاً 
الحماية  الجنين  يعطى  وبالتالي  الوقت  طوال  بالبياض 
من  الحماية  يمنحه  وكذلك  الجفاف  خطر  من  الكافية 
خطر االلتصاق بأغشية القشرة، وكذلك يعمل ذلك الوضع 
على الحفاظ على جميع محتويات البيضة الداخلية من 
للبخر  المعرض  السطح  تقليل  يعمل على  الجفاف حيث 

حيث تبتعد الغرفة الهوائية )الموجودة في القمة العريضة 
معدالت  تقل  وبالتالي  الثغور  فيها  تكثر  والتي  للبيضة( 
تبادل الغازات وبخار الماء بين البيضة والبيئة المحيطة 
إلى  التنبيه  إلى ضــرورة  المقام  هذا  في  يفوتنا  وال  بها، 
أنه عند الشروع في تفريخ ذلك البيض فإنه يجب إعادة 
وضعه بحيث تصبح القمة العريضة ألعلى والقمة المدببة 
ألسفل ألن ذلك هو الوضع النموذجي للجنين خاصة عند 

تحول الجنين إلى التنفس الهوائي. 
 Turning of احلفظ  أثــنــاء  يف  البيض  تقليب   -5

 eggs during storage

عن  تزيد  لــن  التفريخ  بيض  حفظ  مــدة  كانت  إذا   
أسبوع فإنه ليس هناك ضرورة إلى تقليب البيض خالل 
تلك الفترة ولكن إذا طالت مدة الحفظ فإنه يجب تقليب 
تقليب  بــضــرورة  قــال  مــن  العلماء  مــن  وهــنــاك  البيض، 
يحافظ  ذلك  الحفظ ألن  مدة  وإن قصرت  البيض حتى 
على حيوية الجنين ويحميه من خطر االلتصاق بأغشية 
مرتين  البيض  تقليب  بضرورة  العلماء  ويوصي  القشرة، 
تزود غرف  الحفظ ولذلك  يومياً خالل فترة  األقل  على 
حفظ البيض في المفرخات الحديثة بنظام تقليب مشابه 
يتم  بحيث  التفريخ  ماكينات  في  الموجود  النظام  لذلك 
وهذا  كل ساعتين،  البيض  بتقليب  يقوم  أن  على  ضبطه 
التفريخ  معامل  مــن  كثير  فــي  نجاحه  ثبت  قــد  النظام 
التروالت  نفس  في  البيض  يتم حفظ  أنه  الحديثة حيث 
يتم  فإنه  ولذلك  التفريخ،  ماكينات  في  ستستخدم  التي 
رص البيض في تلك التروالت في الوضع المثالي للتفريخ 
للوقت  توفيراً  ألسفل(  والمدببة  ألعلى  العريضة  )القمة 
والجهد مع االهتمام بعملية التقليب طوال فترة الحفظ، 
وهناك طريقة بسيطة جداً تُتبع لتقليب البيض في معامل 
التفريخ البلدية أو المعامل متوسطة الحداثة وهى وضع 
قالب من الطوب أو الخشب أسفل رصة صناديق البيض 
بحيث يعمل ذلك القالب على إمالة البيض بزاوية معينة 
المعاكس  االتجاه  في  القالب  وضع  بتغير  التقليب  ويتم 

وذلك بمعدل مرتين يومياً على األقل.
لقد أكد لفيف من العلماء على أن عملية تقليب البيض 
في أثناء فترة الحفظ تؤتي ثمارها إذا كان سيتم تخزين 
العريضة  القمة  الطبيعي بحيث تكون  البيض في وضعه 
ألعلى والقمة المدببة ألسفل لمدة تزيد عن أسبوع ولكن 
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إذا كان سيتم تخزين البيض في الوضع المقلوب بحيث 
تكون القمة المدببة ألعلى والقمة العريضة ألسفل فإنه 
ال حاجة لعملية التقليب أصاًل خالل فترة الحفظ، ولقد 
ثبت أن أفضل زاوية تقليب هي ٤٥° عن الوضع العمودي 
في كال االتجاهين، أي يكون إجمالي زاوية التقليب ٩٠°.
Pre- احلــفــظ  أثــنــاء  التفريخ يف  بيض  تدفئة   -6

warming of hatching eggs during storage

أكدت العديد من الدراسات أن تدفئة بيض التفريخ 
حفظ  مــدة  طالت  إذا  خاصة  الفقس  نسبة  من  تُحسن 
أيام، ويمكن إجراء تلك العملية خالل  البيض عن سبعة 
فترة الحفظ ويمكن كذلك إجراؤها قبل إدخال البيض إلى 
أثناء فترة الحفظ يمكن  التفريخ مباشرة، ففي  ماكينات 
تدفئة البيض على درجات حرارة عالية تصل إلى ٣٧.٨ 
°م لفترة قصيرة )حوالي ساعة(، وهناك دراسة أكدت أن 
تدفئة البيض على ٣٧.٨ °م لمدة ساعة يومياً لمدة ١٤ 
يوم قد حسن من نسبة الفقس مقارنة بالبيض الذي تم 
تخزينه على درجات حرارة منخفضة بدون تدفئته طوال 
الـ ١٤يوم، ولذلك ينصح العلماء بأنه خالل فترة الحفظ 
يمكن تدفئة البيض لمدة ٤-١ ساعات يومياً على درجة 
حرارة ٣٧.٨ °م، وهناك دراسات أكدت أنه يمكن إجراء 
عملية تدفئة بيض التفريخ المخزون وذلك قبل وضعه في 
ماكينات التفريخ مباشرة حيث أن تلك العملية تُحسن من 
نسبة الفقس وفي هذه الحالة يمكن تدفئة البيض لمدة 
أو ٥ ساعات على  °م  ١٨ ساعة على درجــة حــرارة ٢٣ 
درجة حرارة ٣٧.٨ °م وذلك قبل دخوله ماكينات التفريخ 
مباشرة حيث أن هذه العملية تعمل على تنشيط األجنة 
وتنبيهها لكي تستعيد قدرتها على النمو والنشاط عالوة 
على أنها تحول دون حدوث صدمة حرارية لألجنة نتيجة 
درجة  تكون  )حيث  الحفظ  غرف  من  الفجائي  االنتقال 
حرارة الحفظ تتراوح ما بين ١٧-١٠ °م( إلى الحضانات 

)حيث تكون درجة حرارتها حوالي ٣٧.٨ °م(.
في  بها  قمنا  والتي  الحديثة  األبحاث  اتجهت  حديثاً 
 ,.Ebeid et al( كلية الزراعة-جامعة كفر الشيخ- مصر
٢٠١٧( نحو تدفئة بيض التفريخ قبل الشروع في تخزينه 
بحيث يكتمل تكون طبقة الهيبوبالست في األجنة فتتحمل 
من  العديد  نتائج  من  ونخلص  طويلة،  لفترات  التخزين 
األبحاث أن تدفئة بيض التفريخ قبل تخزينه )لمدة ٦- ٨ 

ساعات علي ٣٧.٥ °م( قد حسن من كل من نتائج الفقس 
وجودة الكتاكيت الفاقسة ويرفع مستويات هرمونات الغدة 
اإلجهاد  من  ويقلل  الفقس  الكتاكيت حديثة  في  الدرقية 
الواقع على األجنة؛ أي أنه يمكن جني العديد من الفوائد 
قبل  التفريخ  بيض  )تحضين(  تدفئة  تقنية  باستخدام 

تخزينه خاصة إذا كان من المتوقع تخزينه لفترة طويلة.
 Ventilation 7-التهوية خال فترة حفظ البيض

during egg storage

قاطرة  يقود  الــذي  هو  األكسجين  أن  المعروف  من 
تكفل  التي  بالطريقة  الجنين  الغذائي في خاليا  التمثيل 
إتمام عمليات النمو المختلفة على أكمل وجه، في حقيقة 
األمر ال يوجد رأي علمي قاطع بخصوص تأثير األكسجين 
خالل فترة تخزين البيض وذلك بسبب قلة الدراسات التي 
تناولت هذا الموضوع، وباستعراض األبحاث المعنية بهذا 
بها  ترتفع  بيئة  في  البيض  تخزين  أن  يتضح  الخصوص 
نسبة األكسجين يؤدي إلى انخفاض نسبة الفقس، وتشير 
بعض الدراسات إلى أن تخزين البيض في الهواء العادي 
يزيد من نسبة فقد البيضة من ثاني أكسيد الكربون مما 
يؤدي إلى زيادة رقم الحموضة )pH( بالبياض وانخفاض 
 )Haugh unit جودة البياض )انخفاض قيم وحدات هاو
وزيادة فقد البيضة للماء الداخلي مما يؤدي في النهاية 
إلى انخفاض نسبة الفقس خاصة لو طالت فترة التخزين، 
التأثيرات  تلك  كل  كانت  إذا  ما  بعد  واضحاً  ليس  ولكن 
الداخلي  الماء  فقد  إلــى  أم  الهواء  أكسجين  إلــى  ترجع 
للبيضة، وهناك شبه إجماع بين العلماء على أن تخزين 
البيض لفترات طويلة يتطلب عدم السماح للبيضة بفقد 
محتواها الداخلي من الماء حتى ال يتأثر النمو الجنيني 
ولذلك يفضل عدم إطالة فترة التخزين عن ٧ أيام حتى 
يكون كل من تبادل الغازات وفقد الماء بين البيضة والبيئة 
تسبب  ال  والتي  بها  المسموح  الحدود  في  بها  المحيطة 

أضراراً في نسبة الفقس.
للبيضة يكون محتواها غزيراً  الدجاجة  ساعة وضع 
من كل من البيكربونات وثاني أكسيد الكربون والتي يتركز 
 )pH( وجودهما بالبياض، وغالباً ما يتراوح رقم الحموضة
ولكن   ٨.٢-٧.٦ بين  ما  البيضة  وضع  لحظة  بالبياض 
الحموضة  رقم  يرتفع  الهواء  وجــود  في  البيض  بتخزين 
بالبياض ليصل إلى ٩.٧-٩.٢ مما يدل على أن البيضة 
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قد فقدت جزءاً من ثاني أكسيد الكربون خالل التخزين 
والذي ترتب عليه انخفاض جودة البياض )انخفاض قيم 
البيضة  أن  العجيب  ومــن   ،)Haugh unit هــاو  وحــدات 
يجب عليها أن تفقد بعضاً من ثاني أكسيد الكربون لكي 
تتحسن نسبة الفقس ولكن هذا الفقد يجب أن يكون في 
الوقت المناسب وبالكمية المناسبة ألن فقد كمية كبيرة 
ارتفاع رقم حموضة  إلى  الكربون يؤدي  ثاني أكسيد  من 
البياض والذي يؤثر سلباً على بدء التطور الجنيني، ولقد 
أوضحت الدراسات أن الوضع المثالي لتكون الجسترولة 
قلوية  على  الحفاظ  يجب  لذلك   pH = 8.2 عند  يكون 
التخزين  فترة  أثناء  في   Albumen alkalinity البياض 
ثاني  البياض من  الحفاظ على محتوى  وذلك من خالل 
أكسيد الكربون وتقليل الفقد منه، وتجدر اإلشارة إلى أن 
تعتمد  الكربون  أكسيد  ثاني  يتم فقدها من  التي  الكمية 
الجو  في  الكربون  أكسيد  لثاني  الجزئي  الضغط  على 
المحيط بالبيضة ولذلك فإن أفضل تخزين للبيض بحيث 
يتم المحافظة على رقم الحموضة )pH( بالبياض بالقرب 

من قيمته األصلية لحظة وضع البيضة هي أن يكون تركيز 
 %٢-٣ حوالي  التخزين  غرف  في  الكربون  أكسيد  ثاني 
عند درجة حرارة ٣٢ °ف أو أن يكون تركيز ثاني أكسيد 
الكربون ٤.٥-٣ % عند تخزين البيض عند درجة حرارة 
عبوات  داخــل  في  البيض  تخزين  يمكن  ولذلك  الغرفة 
يمكن التحكم فيها في نسبة الرطوبة أو نسبة ثاني أكسيد 

الكربون.

املراجع
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Meijerhof, and G. Pen Alva)1997(. Egg Handling and Storage. 

Poultry Science 76:144-151.

Ebeid, T. A., F.A. Twfeek, M.H. Assar, A.M. Bealish, R.E.A. El-

Karim, M. Ragab (2017). Influence of pre-storage incubation on 

hatchability traits, thyroid hormones, antioxidative status and 

immunity of newly hatched chicks at two chicken breeder 

flock ages. Animal, 11: 1966-1974. 

شكل )١( دورة الهواء في غرف حفظ البيض.
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ــغــــذاء والـــقـــلـــش اإلجـــبـــاري  الــ بـــن  الـــعـــاقـــة  أواًل: 
 Nutrition and induced molting

الطيور  من  للعديد  الريش(  )تبديل  القلش  يحدث 
البعيدة  والمناطق  المعتدلة  المناطق  تقطن  التي  البرية 
عن خط االستواء وذلك بعد فقس صغارها بفترة قصيرة 
ويسمى هذا بقلش بعد الزواج Postnuptial molt، وهذا 
المستأنسة  الطيور  في  أبداً  يحدث  ال  القلش  من  النوع 
ال  وكذلك  طويلة  لفترة  البيض  إنتاج  في  تستمر  ألنها 
قد  الحاالت  بعض  وفى  بنفسها،  صغارها  برعاية  تقوم 
يكون من المفيد أن يُطبق القلش اإلجباري للطيور وذلك 
بهدف الحصول على موسم ثان من إنتاج البيض، ويتوقف 
القرار بإجراء القلش اإلجباري على العديد من العوامل 
والظروف االقتصادية بالمنطقة، ومنها على سبيل المثال 

أن تكون تكلفة القلش اإلجباري )الذي يستمر حوالي ١٢ 
أسبوع( أٌقل من تكلفة تربية قطيع إنتاجي جديد )الذي 
يستمر حوالي ١٨ أسبوع(، إال أنه يجب األخذ في االعتبار 
أن البيض المنتج خالل دورة اإلنتاج الثانية )بعد القلش( 
القشرة،  جودة  تتدهور  ما  وسرعان  الحجم،  كبير  يكون 
وزناً  الدجاجات  تكتسب  أقل،  يكون  المنتج  البيض  عدد 
زائداً حوالي ٢٠٠-٣٠٠ جم، تزداد كمية العلف المستهلك 
الفسيولوجية  النظر  وجهة  ومن  المنتج،  للبيض  بالنسبة 
إجراؤها  يمكن  التي  اإلجباري  القلش  دورات  يكون عدد 
الناحية  أنه من  إال  الدجاجات  لعدد سنين عمر  مساوياً 
مرتين  أو  مرة  اإلجباري  القلش  تطبيق  يتم  فإنه  العملية 
ريشها  باستبدال  تقوم  البرية  الطيور  ألن  ونظراً  فقط، 
مرة كل عام فإنه من المعتاد تطبيق القلش اإلجباري في 

التغذية والقلش اإلجباري في األمهات

الكفاءة  التغذية حوالي ٦٠-٧٠% من تكلفة تأسيس قطيع األمهات ولذلك فإن الحصول على أفضل معدالت  تمثل 
الغذائية هي أهم األهداف التي يجب وضعها دائماً نُصب العين، ومن الضروري جداً االهتمام والحرص الشديدين 
الكتاكيت  بجودة  االرتقاء  علي  لألمهات  الصحيحة  التغذية  تعمل  تفريط،  وال  إفراط  دون  المثالية  التغذية  بتوفير 
الناتجة منها، ونظراً الحتواء البيضة على كميات كبيرة من العناصر الغذائية فإنه البد وأن تتم تغذية قطيع األمهات 
بناًء على معدالت إنتاج البيض ومعدالت أوزان الجسم، وال يفوتنا في هذا المقام إلى التأكيد على أن الدجاجة تقوم 
باستمرار بتخليق مواد الصفار لذلك البد أن تأخذ تلك الدجاجات كفايتها من المواد الغذائية حتى تُحقق معدالت 
اإلنتاج المطلوبة حيث أن عدم تناول الدجاجة للغذاء الكافي سيؤدي إلى استنفاذ مخازن الدهون الموجودة في داخل 
جسمها ولو طالت الفترة أكثر من ذلك سينخفض إنتاج البيض بشكل ملحوظ وكذلك تنخفض جودته وفي النهاية 

يتوقف إنتاج البيض نهائياً. 

السيدة/ غادة زكريا عيد
ghadae5@gmail.com باحثة يف علوم تغذية الدواجن, بريد الكتروني
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مزارع الدواجن كل ٨ شهور إذا كان سيتم تربية القطيع 
لمدة ثالثة دورات إنتاجية.

الطيور حرماناً  القلش اإلجباري على حرمان  يعتمد 
شديداً من كل من الطعام والشراب باإلضافة إلى عمل 
تتعرض  كأن  اإلضــاءة  برنامج  في  وحــادة  كبيرة  تغيرات 
الطيور إلى اإلظالم التام أو تعرضها للنهار القصير جداً، 
وال يفوتنا في هذا المقام إلى اإلشارة إلى أن عمل تغيرات 
في طول النهار ليست شرطاً جوهرياً إلجبار الطيور على 
الدجاجات  لتوقف  تعتبر عاماًل مساعداً  أنها  إال  القلش 
إذا  البيض ثم زيادة استعدادها للقلش خاصة  إنتاج  عن 
كان ذلك خالل النصف الثاني من الدورة اإلنتاجية، ولذلك 
أكد العلماء أن حرمان الطيور من الطعام والشراب يكون 
أكثر فاعلية وتأثيراً من تقليل س اإلضاءة، ويعتمد برنامج 
القلش اإلجباري على حرمان الطيور من الماء لمدة يوم 
ويرجح  أيام،   ٢-٧ لمدة  الطعام  من  وحرمانها  يومين  أو 
العلماء أن تحسن إنتاج البيض وجودته خالل فترة ما بعد 
القلش يمكن إرجاعه إلى انخفاض وزن الدجاجات نتيجة 
عمليات التصويم التي تعرضت لها خالل برنامج القلش، 
وبصفة عامة تفقد الدجاجات حوالي ١٠-٢٠% من وزنها 
وكذلك يحدث اضمحالل لكل من المبيض وقناة البيض 

)جدول ١(.

جدول )١( وزن الجسم وقناة البيض ودهن البطن وأعداد 
حويصالت المبيض فى الدجاجات التي تم فيها القلش 

اإلجباري مقارنة بالتي لم يتم فيها القلش اإلجباري.

دجاجات القلش 
اإلجباري

دجاجات 
غير قالشة

١.٨٥٢.٢وزن الجسم )كجم(
٤٩.٠٦٢.٧وزن قناة البيض )جم(
٦٩.٣١٢٥.٤وزن دهن البطن )جم(

المبيض  حويصالت  عدد 
< ٢٥٠ ملليجرام

١٨٣٢

المبيض  حويصالت  عدد 
١٢-٢٢ ملليجرام

٢٠٣

تشير النتائج التجريبية والخبرة الحقلية أو الميدانية 
ألي  شديدة  حساسية  لديها  تصير  الدجاجات  أن  إلــى 
نقص فى طول فترة اإلضاءة أو الغذاء أو الماء خاصة بعد 
إنتهاء مرحلة قمة اإلنتاج وبدأ النصف األخير من السنة 
اإلنتاجية حيث يبدأ إنتاج البيض في االنخفاض، ولذلك 
فإن نقص الضوء أو الجوع أو العطش خالل هذه الفترة 
غالبية  تعتمد  ولذلك  القلش،  حــدوث  يحفز  الحساسة 
برامج القلش على واحد أو أكثر من تلك العوامل، هناك 
عدة وسائل أخرى يمكن بواسطتها تحفيز حدوث القلش 
من غير اللجوء إلى تجويع أو تعطيش الطيور ومنها عمل 
تغيير في محتوى الغذاء من األمالح المعدنية ومن أهمها 
أي مصدر من مصادر  إضافة  أن عدم  الكالسيوم حيث 
الكالسيوم إلى عليقة األمهات يعمل على توقف التبويض 
في غضون أيام قليلة ويحدث اضمحالل للجهاز التناسلي 
األنثوي )المبيض، قناة البيض(، وتجدر اإلشارة إلى أنه 
يعتمد  الذي  القلش  برنامج  استخدام  عند  الحذر  يجب 
العظمى  الهيكل  الكالسيوم ألن  النقص الشديد من  على 
للدجاجات قد يتأثر سلبياً مما يتسبب فى التأثير سلبياً 
القلش،  بعد  الثانية  الــدورة  اإلنتاجية خالل  الحياة  على 
منخفضة  عالئق  استخدام  أن  الــدراســات  أثبتت  كذلك 
في محتواها من الصوديوم وعدم إضافة أي مصدر من 
مصادر الصوديوم يسبب انخفاض استهالك الغذاء مما 
النهاية  وفي  توقفه  ثم  البيض  إنتاج  في  انخفاض  يتبعه 
االنخفاض  أن  وجد  الحاالت  بعض  وفي  القلش،  حدوث 
في إنتاج البيض يبدأ بعد ٣ أسابيع من نقص الصوديوم 
إنتاج  في  االستمرار  يمكنها  الدجاجات  بعض  وهناك 
الصوديوم  من  جداً  المنخفضة  المستويات  عند  البيض 
)والتي تبلغ ٠.٠٣%(، كما لوحظ أن معدالت إنتاج البيض 
من  أقــل  تكون  الــصــوديــوم  خفض  بواسطة  القلش  بعد 
استخدام التجويع الغذائي، أكد لفيف من العلماء أن من 
أساليب إجبار الطيور علي القلش إضافة مستويات عالية 
من أكسيد الزنك في العليقة حيث أنه يعمل على تقليل 
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للطيور  بالنسبة  مقبوالً  غير  ويصبح  العلف  استساغة 
وبالتالي يقل استهالك العلف بشكل ملحوظ، وال يفوتنا 
استخدام  أن  على  التأكد  ضــرورة  إلــى  المقام  هــذا  في 
مستويات عالية من الزنك قد يضر بجودة المنتج حيث 
قد يترسب الزنك في البيض المنتج وكذلك في أنسجة 

الدجاجة نفسها.

ثـــانـــيـــًا: الــبــرنــامــج الــتــقــلــيــدي لــلــقــلــش اإلجـــبـــاري 
         Conventional force molting program

الماء  أو  الــغــذاء  إعطاء  علي  البرنامج  هــذا  يعتمد 
أوقات  منها في  ثم حرمانهم  األوقــات  للطيور في بعض 
أهم   )٢( ويوضح جدول   ،On-again/off-again أخرى 

مالمح هذا البرنامج.

جدول )٢( البرنامج التقليدي للقلش اإلجباري.

الضوءالماءالغذاءاليوم
٨ سال يوجدال يوجد١
٨ سال يوجدال يوجد٢
٨ سيوجد١٠ رطل/١٠٠ دجاجة٣
٨ سال يوجدال يوجد٤
٨ سيوجد١٠ رطل/١٠٠ دجاجة٥
٨ سال يوجدال يوجد٦
٨ سيوجد١٠ رطل/١٠٠ دجاجة٧
٨ سال يوجدال يوجد٨
٨ سيوجد١٠ رطل/١٠٠ دجاجة٩

 -١٠
٦٠

تحديد الغذاء )٧٥% فقط 
من كمية الغذاء الكلية(

٨ سيوجد

١٤-١٦ سيوجدتغذية كاملة٦١

ثـــالـــثـــًا: الــتــغــيــرات الــفــســيــولــوجــيــة أثـــنـــاء الــقــلــش 
 Physiological aspects during the ــبـــاري  اإلجـ

 induced molting

التي  الفسيولوجية  التفسيرات  من  العديد  هناك 

عند  الطائر  جسم  داخــل  في  الحيوية  التغيرات  تصف 
حدوث القلش منها انخفاض تركيز هرمون اإلستروجين 
في بالزما الدم وارتفاع تركيز هرمونات الدرقية }هرمون 
 })T3( أيودوثريونين  ثالثي  هرمون   ،)T4( الثيروكسين 
الريش الجديد، وحيث أن  والتي تعمل على تنشيط نمو 
عملية القلش عملية ميكانيكية يقوم فيها الريش الجديد 
العلماء  ويفسر  القديم،  الريش  وإسقاط  وإزاحــة  بدفع 
حدوث قلش بعد الزواج في الطيور البرية والذي يحدث مع 
فقس الصغار ورعاية األم لها بانخفاض تركيز الهرمونات 
وهرمونات  البروجسترون(  )اإلستروجين،  اإلستيرورية 
الغدة النخامية )FSH & LH( في دم األم، هذا إلى جانب 
الصغار  وحضانة  البيض  حضانة  مرحلة  خالل  األم  أن 
ينخفض استهالكها للغذاء مما يشجع على حدوث القلش.

ــخــدام الــتــصــويــم  ــاســت ــاري ب ــ ــب خــــالل الــقــلــش اإلجــ
هرمون  تركيز  ويرتفع  الجسم،  وزن  ينخفض  الغذائي 
غدة  تفرزه  الــذي   Corticosterone الكورتيكوسيترون 
اإلستروجين  من  كل  وينخفض  )الكظرية(  الكلية  جارات 
والبروجسترون وFSH, LH، ويرتفع كذلك تركيز هرمونات 
الدرقية، ويشير العلماء أن زيادة إفراز الكورتيكوستيرون 
البيض  قناة  انكماش  أما  المبيض  يعمل على اضمحالل 
بين كل من غدة  الرابط  المحور  تراجع دور  إلى  فيرجع 
النخامية  والغدة  )الهيبوثالمس(  البصري  المهاد  تحت 
الهرمونات  من  إفرازهم جميعاً  والمبيض حيث ينخفض 
 LH من  كل  تركيز  أن  إلى  الدراسات  وتشير  الجنسية، 
يرتفع  عندما  الــدم  مجرى  في  ينخفض  واإلستروجين 
تركيز هرمون الكورتيكوستيرون، وفى غضون ١٤ يوم من 
بدأ برنامج القلش اإلجباري يحدث امتصاص لحويصالت 
الصفار الكبيرة ويضمحل المبيض اضمحالالً واضحاً وال 
يبقى فيه سوى الحويصالت الصغيرة )جدول ١( وعقب 
انخفاض تركيز كل من LH واإلستروجين في بالزما الدم 
بعدة أيام يرتفع تركيز هرمونات الدرقية )T4, T3( وتظل 
ذلك  ويرجع  يوماً   ٢٥-٣٠ بين  ما  تتراوح  لمدة  مرتفعة 
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على  يعمل  والــذي  الجديد  الريش  لنمو  المحفز  لدورها 
دفع الريش القديم ثم في النهاية سقوطه من على جسم 

الطائر.

الدقة  بالغ  بترتيب  أو  بنظام  الريش  سقوط  يحدث 
يبدأ بفقد ريش الرأس ثم من بعده ريش الرقبة ثم ريش 
النهاية  وفــى  األجنحة  ثم  البطن  ثم  الظهر  ثم  الصدر 
يسقط ريش الذيل، ويبدأ تساقط ريش الجناح من عند 
الريشة الفاصلة بين ريش القوادم والخوافي )أو الريشة 
تساقط  ويحدث   ،)١ شكل   ،Axial feather المحورية 
الحكم  ويمكن  محكم،  نسق  في  متبادلة  بطريقة  الريش 
ريش  من خالل فحص  القلش  في  التقدم  معدالت  على 
القوادم والتي تحتاج إلى حوالي ٦ أسابيع لسقوط وإعادة 
نمو الريش الجديد، وال يفوتنا في هذا المقام إلى ضرورة 
اإلشارة إلى أنه في السالالت الحديثة من الدجاج البياض 

أن القلش وإنتاج البيض يعتبران عمليتان متعارضتان أي 
أن حدوث القلش يعنى انقطاع إنتاج البيض وأن النشاط 
في إنتاج البيض يعنى عدم حدوث القلش إال أنه في بعض 
األحيان خاصة خالل النصف األخير من السنة اإلنتاجية 
يحدث سقوط لبعض ريش الجسم وبعض ريش األجنحة.

املراجع 
كتاب ”فسيولوجيا التناسل وتطبيقاتها يف مزارع أمهات 

الدواجن“، أ.د./ طارق أمني عبيد، الناشر دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشر باإلسكندرية عام ٢٠١٣.

 Leeson, S. and J.D. Summers, (2005). Feeding Programs for

 Broiler Breeders. In: Commercial Poultry Nutrition, Third

 Edition (Eds, Leeson, S. and J.D. Summers). Nottingham

University Press, England, pp. 297-343.

ريش اخلوايف

ريش القوادم

شكل )٢١( نمط سقوط ريش الجناح )الحظ اتجاه سقوط الريش المشار إليه باألسهم(.
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وسوف نلتقي معا من خالل هذا المقال على بعض 
أساس  هي  والتي  الديوك  قطيع  إلدارة  الهامة  النقاط 
نجاح قطيع األمهات وخاصة في اإلسبوعين األولين من 

عمر القطيع.
فترة احلضانة من )عمر يوم - ٢ إسبوع(

اإلدارة خالل فترة الحضانة األولى أمر بالغ األهمية 
لما له من تأثير دائم على صحة وأداء الصوص في عمره 
األول، والهدف الهام خالل هذه الفترة هو ضمان تنمية 
ونمو جيد للصيصان والوصول الى وزن للجسم يتناسب مع 
مراحلة العمرية، من خالل اإلهتمام بالتغذية ومقرراتها 
بالعنبر  النسبية  والرطوبة  الحرارة  ومعدالت  وتوصياتها 
بمصدر  واإلهتمام  اإلضــاءة  من  المناسب  القدر  وتوفير 

الماء ونوعيتة وحالتة ومدى نظافتة، مع استبعاد أي طيور 
شاذة في الشكل كالتقزم واأللوان المخالفة وشكل الظهر 
والمنقار وكذلك يجب استبعاد كل الطيور الضعيفة النمو 
حيث تكون هذه الطيور مصدر للعدوى وكذلك تزيد من 
من  األول  األسبوع  من  بداية  االستبعاد  ويفضل  التكلفة 
المزرعة  تكون  التدريج  عمل  وعند  الصيصان  استالم 
خاليه تماما من أي من الطيور المخالفة والمتأخرة في 
السطور  خالل  تباعا  المؤثرات  هذه  سرد  ويمكن  النمو 
التالية، والشكل )١( يوضح مدى انتشار صيصان الديوك 
في ايامها األولى مع توفير وحدات علف اضافية وأيضا 
مساقي اضافية لضمان إعطاء الفرصة كاملة للصيصان 
إجماال للمحافظة على البداية الجيدة والناجحة للقطيع.

تأثير األباء على نجاح 
قطيع األمهات

األباء )الديوك( تشكل قاسم كبير من قطيع األمهات فهي المسئولة عن ارتفاع أو انخفاض نسبة االخصاب، ومن أجل 
الحفاظ على مستوى مرتفع من الخصوبة في القطيع والوصول الى أعلى مستويات الخصوبة يجب أن نولي قطيع 
الديوك رعاية كاملة وشاملة منذ تأسيس القطيع مثلما نعطي اإلهتمام لقطيع األمهات، لذلك وجب على القائمين 
على رعاية القطيع بضرورة االهتمام بالشق الذكوري من خالل االهتمام بقطيع الديوك وتوفير كل ما يحتاجه من 
رعاية وتغذية وتطبيق المعايير المثلي للوصول بهؤالء االفراد من الديوك الى اعلى مستويات االخصاب والسيطرة 
على القطيع، وذلك يكون االهتمام بالديوك منذ لحظات الفقس األولى حتى يمكننا تنمية الهيكل العظمي ومطابقتها 
لألوزان القياسية من خالل اإلهتمام بالتغذية المقررة من حيث الكمية والكيفية، ومن أجل الوصول الى أعلى انتاجية 
وجب المحافظة على ارتفاع نسبة الخصوبة دائما وما يترتب عليها من ارتفاع نسب الفقس على مدار حياة القطيع، 

على أن ال نغفل دور الرعاية الكاملة في قطيع الجدود التي تبعث الينا بقطعان األمهات واالباء.

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

 Dr_ashrafkhalil65@yahoo.com - ٠٠٩6655٩648١7٠٠٩ - ٠665678٠6مصنع االعاف - ٠٠٠
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The light ١- الضوء
يؤمن  الحضانة  فترة  خالل  للضوء  السليم  التوزيع 
مرور الفترة الحرجة للصيصان حتى يعرف مكان العلف 
بالتساوي  اإلضــاءة  توزيع  خالل  من  يأتي  وهــذا  والماء، 
األولى  الثالثة  االيام  التحضين وخاصة خالل  مكان  في 
ساعة اضاءة  لمدة ٢٣  توفيرة مستمرا  أن يستمر  وعلى 
لوكس(/القدم،   ٢٠-  ١٠( الضوء  كثافة  تكون  أن  على 
ويفضل ان تكون كثافة اإلضاءة خالل الفترة األولي عالية 
وتنشيط  تحفيز  يمكننا  القياسي حتى  عن  الشيء  بعض 
الصيصان، أما ما بعد االيام الثالثة األولى يجب تخفيف 
كمية اإلضاءة تدريجيا حتى اليوم العاشر حتى تصل الى 
٨ - ١٢ ساعات ويجب المحافظة على كثافة ضوء )١٠ 

-٢٠ لوكس(/القدم.
The Heat ٢- احلرارة

يعتمد اعتماد أساسي على مصادر الحرارة الخارجية 
الحفاظ على  للمساعدة في  إن كان مصدرها وذلك  اي 
االعتبار  في  الوضع  يجب  السليم،  الجسم  حرارة  درجة 
العنبر ليست  أو في لوحة  بالترمومتر  الحرارة  أن درجة 
انتشار  ولكن  الــحــرارة  درجــة  لضبط  الوحيد  األســـاس 
القطعان تكون  الصيصان وحيويتها هي األساس فبعض 
قادمة من أماكن بعيدة ومجهده وتحتاج إلي درجة حرارة 
ولكن  جــدا،  هــام  دور  لها  الرطوبة  نسبة  وكذلك  أعلي 
الخبرة الشخصية لها دور كبير في هذه المرحلة الدقيقة 

من عمر القطيع لذلك يجب المتابعة المستمرة للحظائر 
ودائما  والتهوية  الــحــرارة  لمتابعة  ليليه  ورديــات  وعمل 
توضع التهوية في المقام األول عند المفاضلة بين التهوية 

والحرارة، كما يراعى األتي:

من 	· بحوالي  الصيصان  ووصول  التحضني  عملية  قبل 
)٢٤ - ٤٨( ساعة يتم التدفئة حتى تصل جدران عنبر 
حرارة  درجة  وأيضا  املطلوبة  الدرجة  الى  التحضني 
حالة  يراعى  كما  كذلك،  االرضية  والفرشة  املعدات 

املناخ اثناء فترة التحضني.

يف 	· للفرشة  املطلوبة  احلرارة  درجة  فإن  العموم  ويف 
حدود ٩٠ درجة فهرنهيت أو ٣٢ درجة مئوية.

· الحفاظ على نسبة الرطوبة Relative Humidity في 	
حدود ٦٠ - ٧٠ %.

· مراقبة درجات الرحرارة والرطوبة على مدار الساعة 	
خالل فترة التحضين.

· 	 ٢٤ الـ  خالل  لسلوك الصيصان  اللصيقة  المراقبة 
ساعة األولى.

· المفروض 	 الحرارة  درجات  يوضح  التالي  الجدول 
والخبرة  والرؤيا  المناخ  ظروف  مراعات  مع  اتباعها 

العملية.

Typical behavior of birds under spot brooding 
Figure (2) 

والمساقي  المعالف  وتوزيع  الصيصان  انتشار   )١( شكل 
األساسية واإلضافية.
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جدول )١( درجات حرارة فرشة التحضين من )١-٦( أسابيع.
AgeLitter Temperature

Week 190oF (32oC)
Week 285oF (29oC)
Week 380oF (27oC)
Week 475oF (24oC)
Week 570oF (21oC)
Week 670oF (21oC)

أساسا  تعتمد  بالصيصان  المحيطة  الحرارة  درجة 
وأن  النسبية  والــرطــوبــة  الــجــافــة  ــحــرارة  ال درجـــة  على 
ارتفاع الرطوبة النسبية يزيد من درجة الحرارة والشكل 
تحضين  نقطة  في  األمهات  يوضح سلوك صيصان   )٢(

محدودة تحت درجات حرارة مختلفة.
· انتشار 	 يوضح  الشكل   Temperature too high

الصيصان مع ارتفاع درجات حرارة نظام التدفئة.
· انتشار 	 يوضح  الشكل   Temperature too low

الصيصان مع انخفاض درجات حرارة نظام التدفئة.
· Temperature correct الشكل يوضح انتشار الصيصان 	

املثالي مع مثالية درجات حرارة نظام التدفئة.
· انخفاض 	 مع  الصيصان  يوضح جتمع  الشكل   Drafty

نظام  وردائة  احلرارة  درجة  وارتفاع  الرطوبة  درجات 
التدفئة وايضا عند وجود تيار هواء.

أما التحضين في مساحات أكبر مثل التحضين في 
كامل العنبر كما في الشكل )٣( يكون معدل وشكل انتشار 

 Figure 3: Typical behavior of birds under whole
house brooding

التدفئة،  الحرارة وكفاءة نظام  الصيصان حسب درجات 
تحت  للصيصان  النموذجي  السلوك  يوضح   ٣ والشكل 

الحضانة في العنبر بالكامل.
وضع  وفــي  نشيطة  غير  الصيصان  أن  ظهر  وإذا 
متكاسل وتجمع مع بعضها دون ممارسة حياتها الطبيعية 
من خالل تناول العلف والماء في غضون ساعتين وجب 
على الفور زيادة درجة الحرارة درجة واحدة مئوية ومتابعة 
نشاط القطيع خالل اليومين التاليين واتخاذ القرار من 

المسئول حسب حالة التحضين ونشاط القطيع
Feed 3- التغذية

توصيات  حسب  التغذية  برنامج  اتباع  يتم  أن  يجب 
تغذية  إضافة  ويــراعــى  التحضين  فترة  خــالل  الساللة 
متفرقة  امــاكــن  فــي  مــعــالــف  نــشــر  خـــالل  مــن  تكميلية 
باإلضافة الى المعالف الرئيسية، وذلك خالل السبعة أيام 
الصيصان  اليها  تركن  التي  األماكن  في  وخاصة  األولــى 
لمعرفة  تفتقد  الصيصان  ولكون  فيها  للجلوس  وترتاح 
العلف في ايامها األولى ولعدم حدوث تكتل لها وحدوث 
نافق وعدم معرفة الوصول للمعالف يفضل بعض المربين 
عليها  العلف  ونثر  الفرشة  على  الــورق  من  روالت  وضع 
األعــالف،  لتناول  أكبر  مساحة  للصيصان  نعطي  حتى 
ويفضل استقبال صيصان الذكور علي عليقه بادئ١ وان 
لمدة  الذرة  االستقبال على مجروش  يفضل  البعض  كان 
ساعتين فقط مع المياه، وحاذر من االستقبال علي الماء 
الواضح  التأثير  الحديثة  الدراسات  أثبتت  حيث  فقط، 
واالفضل  فقط،  المياه  علي  االستقبال  عند  الــوزن  علي 
بعكس  الوقت،  نفس  في  والعلف  الماء  على  اإلستقبال 
الفكر القديم بتأخير العلف ٢:١ ساعة عن المياه، تأكد 
للطيور  اختبار  بعمل  للصيصان وقم  الجيد  االنتشار  من 
باليد علي الحوصلة للتأكد من تناولها العلف والمياه فبعد 
٨ ساعات يجب الوصول إلى الهدف ٨٠% ممتلئ وبعد ٢٤ 
كان  وإذا  ممتلئ   %٩٥ الهدف  إلى  الوصول  يجب  ساعة 
إجراٍء  فإن  ذلك  دون  ما  الحوصلة  امتالء  اختبار  نتيجة 
يمكنها  ال  البداية  في  الطيور  ألن   , اتخاذه  من  البد  ما 
غذائية  مــواد  أنه  على  إليها  مقدم  هو  ما  على  التعرف 
)الحضانة(  األرضية  مساحة  من   %٣٠ تغطية  يتم  لــذا 
بواسطة الورق وينثر عليه العلف،يتم وضع الصيصان عند 
وصولها للحظيرة مباشرة على الورق المنثور عليه العلف 
للصيصان  المخصصة  العادية  للمعالف  باإلضافة  وذلك 
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جدول )٢( انواع اعالف صيصان الديوك خالل مراحل التربية واإلنتاج.

Specification Unit Starter (1)
1-7 days

Starter (2)
8- 30 days

Grower
31-105 days

Production
106-455 days 

Energy /kg kcal 2800 2800 2800 2750
Crude Protein % 19 17 15 12
Crude Fiber % 2.6 2.7 3.2 3.2
Liolinic acids % 1 1 1 1
Ether Extract % 3.1 3 2.8 2.8
Calcium % 1 1 1 0.70
T.Phosph. % 0.6 0.6 0.57 0.47
Sodium % 0.16 - 0.23 0.16 - 0.23 0.16 - 0.23 0.15- 0.20
Clioride % 0.16 - 0.23 0.16 - 0.23 0.16 - 0.23 0.16 - 0.23
Potassium % 0.4 - 0.9 0.4 - 0.9 0.4 - 0.9 0.6 - 0.9
T.Lysine % 1.06 0.74 0.58 0.45
T.Methionine % 0.46 0.32 0.35 0.29
T. Tryptophan % 1.9 0.16 0.14 0.08
T. Valine % 0.8 0.6 0.49 0.38
Vit. A IU 10000 10000 10000 11000
Vit. D3 IU 3500 3500 3500 3500
Vit. E IU 100 100 100 100
Vit. K mg 3 3 3 5
Thiamine B1 mg 3 3 3 3
Riboflavin B2 mg 6 6 6 12
pyridoxine B6 mg 3 3 3 4
Biotin mg 0.15 0.15 0.15 0.25
folic acid mg 1.5 1.5 1.5 2
Vit. B12 mg 0.03 0.03 0.03 0.03
Niacin mg 35 35 35 55
Panthotheic acid mg 15 15 15 15
Iron mg 40 40 40 50
Manganese mg 120 120 120 120
Selenium mg 0.30 0.30 0.30 0.30
Zinc mg 110 110 100 110
Choline mg 1400 1400 1300 1000
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الصغيرة، قم بعملية التعليف بنثر كميات صغيرة ومتكررة 
الشهية خصوصاً  وإثــارة حس  الطيور  إلثارة  الورق  على 
الصوت  أن  العمر حيث  من  األولــى  ٢٤ ساعة  إل  خالل 
الناتج عن عبث الصيصان بهذا الورق يثير انتباه الصيصان 
والماء،ويتم  العلف  يوجد  حيث  إليِه  ويوجهها  اآلخــرى 
بادئ تسمين  مثل  البروتين  االستقبال علي عليقه عالية 
أو بادئ أمهات starter1 حتي تصل إلي هدفك من الوزن 
ثم تنتقل إلي starter2 والتنتقل إلي عليقه النامي بدون 
إن تزيد من٢٠:١٠  القياسي ويفضل  الوزن  إلي  الوصول 
القياسي  الوزن  إلي  تصل  أن  ويجب  القياسي  عن  جرام 
قبل عمر أربعة أسابيع، والجدول )٢( يوضح أنواع العلف 

المستخدم لصيصان الديوك منذ اليوم األول.
تصل  أن  بعد  إال  العليقه  بتحديد  أبـــدا  تــقــوم  وال 
للمستهدف من الوزن وترجع أهميه هذه الفترة إلي تطور 
نمو الهيكل العظمي وكذلك الجهاز المناعي ويتحدد في 
هذا العمر حجم الهيكل أذا كان كبير وعالي )أفضل في 
عملية التزاوج( آم صغير )يؤثر سلبيا في عملية التزاوج(، 
قي  الــديــوك  قطيع  أن  سبب  مالحظة  يجب  هنا  ومــن 
قطيعك أوزانة أقل من القياسي ونقص عملية االخصاب 
اجهاد  هناك  يكون  ولكن  اإلخصاب  عملية  تنجح  قد  أو 
واضح على قطيع الذكور يظهر بعد فترة البيك في القطيع 
ونحتاج الى ادماج بعض الديوك في العائالت التي ضعف 
الديك فيها وهذا له سلبياته واثارة الجانبية على االمات.

Minerals 4- املعادن
بالنسبة للمعادن الرئيسية: 

وخصوصا الكالسيوم والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم 
وتضيف حتسينات  البيض  قشر  بتكوين  فتدخل  والكلور 
وأجود،  أفضل  بيض  إلى  تؤدي عموماً  القشرة  يف جودة 
واالختالفات يف االمداد بالفوسفور األمي )من الدجاجة 
اجلدة( يؤثر على عظام صيصان االمهات الفاقسة وليس 
الدجاجات الكبيرة، ومن األهم أن توفير الفوسفور املالئم 
يف علف اجلدود يعتبر ضروري لتحقيق عظام جيدة قوية 

يف املراحل األولى من عمر صيصان االباء واالمهات.
بالنسبة للمعادن الدقيقة: 

وجد  التي  الكالبية  املعادن  على  االهتمام  تركز  فقد 
بني  االنتقال  ثم  ومن  البيض  يف  بكثرة  تترسب  أنها 
الدراسات  وركزت  وجنينها،  اجلدة  الدجاجة  أنسجة 

اجلدود  على  وتأثيرها  األكسدة  مضادات  على  احلديثة 
وأيضا  السيلينيوم،  دور  وخصوصاً  والصيصان  واألجنة 
السيلينومثيونني )Seleno-methionine( يحسن مستوى 
كل من فيتامني D ومضادات األكسدة يف البيض واألجنة 
والصيصان الفاقسة حتى اليوم العاشر من العمر، وإضافة 
زنك - ميثيونني )Zinc mithionine( ومركبات االحماض 
االمينية مع املنجنيز حتى اليوم العاشر من عمر الصيصان 
ونشاطها  وحيويتها  الصيصان  مناعة  أظهرت حتسن يف 
ديوك  من  األمهات  قطيع  على  اجليد  األثر  له  كان  مما 
وامهات وكان األثر الواضح يف نسبة االخصاب املرتفعة 
وحيوية الديوك على مدار الدورة ودرجة سيطرتهم على 

القطيع داخل احلظائر.
ويبين الجدول رقم )٣( تأثير هذه المعادن عند إعطائها 

للجدود على الكتاكيت المنتجة

المعدن
تأثيره على

مو
الن

وية
حي

ال

عة
منا

ال

كل 
لهي

ا
مي

عظ
ال

*الفلورين 
*الفوسفور
*السيلنيوم

**السيلينوم - ميثونين
***الزنك

**الزنك-ميثونين
water 5- املاء

االستالم  قبل  العنبر  داخــل  المياه  تؤمن  أن  يجب   
بحوالي ٢٤:١٢ ساعة لتأخذ حرارة العنبر وال يتم خلط 
البرنامج  في  وجدت  أن  والفيتامينات  الحيوي  المضاد 
إال قبل االستالم بساعة علي األكثر حيث أنها قد تتأثر 
بالحرارة ويجب االهتمام بنظافة المياه باستمرار حيث في 
هذا العمر يكون من السهل اتساخ المساقي نتيجة حركة 
الصيصان، وتوفير المياة العذبة النظيفة أمر ضروري ألن 
عدم كفاية المياة وعدم توفرها بإستمرار يمكن أن يؤدي 
الى الجفاف وزيادة نسبة النافق وعدم التجانس في اوزان 
الصيصان مما سوف يؤثر علي الصيصان الحقا في فترة 

النمو واإلنتاج، ولذلك وجب:
يتسنى 	· حتى  الشرب  معدات  من  كافية  مساحات  توفير 
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من  لها،  املطلوبة  الشرب  مياه  على  احلصول  للصيصان 
خالل املشارب االفقية أو الدائرية العادية واإلتوماتيكية او 
القياسية  وأكوابها كال حسب معدالته  من خالل احللمات 

للصيصان.
يفضل أن تبقى عملية الدعم باملشارب اليدوية حتى عمر ٧ 	·

أيام، وينبغي وضعها ونشرها يف مناطق الراحة والتجمعات 
على  املياة  توفير  يتم  ان  على  التدفئة  من مصادر  بالقرب 
اقصى بُعد للصيصان عن مصدر املاء مبا ال يزيد عن ٣.٣ 

قدم )١ متر(.
فال 	· املاء  حرارة  درجة  مالحظة  يتم  ان  اغفال  عدم  يجب 

تقدم املياه بدرجة حرارة مرتفعة او درجة برودة مرتفعة ألنة 
يف كال احلالتني سوف يكون لها اثر الصدمة على الصيصان 

ولذلك يفضل أن ال تزيد عن ٢٠ درجة مئوية.
 Crop Fill Test إختبار إمتاء احلويصلة

على  للحكم  جيد  مقياس  هو  الكتاكيت  حوصلة  إمتالء   
الصيصان منذ البداية فيمكن ان يكون الصوص جيد أو عكس 

ذلك، وينبغي أن تكون احلوصلة ممتلئة يف أقرب وقت. 
فيجب أن يكون ٨٠% من الصيصان ممتلئة احلوصالت بعد 	·

مرور ٨ ساعات من اإلستقبال.
كما ينبغي أن يكون أكثر من ٩٥% ممتلئ احلوصالت بعد 	·

٢٤ ساعة.
عشوائية  عينة  من خالل  الحوصالت  ملئ  تقييم  ويمكن 

شكل )٤( امتالء الحوصلة بعد ٢٤ ساعة ويظهر صوص اليسار ممتلئ الحوصلة وصوص اليمين فارغ الحوصلة.

وعند تحسس الحوصلة بلطف يجب ان تكون الحوصلة ممتلئة 
تناول  عن  تحدثنا  الليونة  الن  متحجرة  وغير  ولينة  كامال 
الصيصان للعلف والماء، أما إذا كان ملمس الحوصلة قاسي 
ويجب  الماء  من  الــالزم  تناول  عــدم  على  يدلل  مما  متحجر 
تباعدها،  ومسافات  حرارتها  ودرجــة  المياة  توفير  مراجعة 

والشكل )٤( يوضح الفرق بين الحوصلة الممتلئة والفارغة.
هام  ســؤال  األمهات  قطعان  في  العاملين  بعض  سألني 
صادفهم اثناء إدارة قطعانهم وهو عدم انتظام اوزان الديوك 
اإلخصاب  نسب  في  واهتزاز  والتربية  الرعاية  مراحل  خالل 
والفقس، ورغم وجود نسبة فقس معقولة أحيانا اال أن الديوك 
أصحاب  مــن  بها  الموصى  القياسية  االوزان  الــى  تصل  لــم 
الساللة، لذلك كان هذا المقال المختصر الذي يوضح ان فترة 
الرعاية االولى لها دور هام جدا في انتظام القطيع وتحقيق 
الى  الديوك راجع  اوزان  انتظام  النتائج ومالحظة عدم  اعلى 
اسباب كثيرة اولها تواضع خبرة مدير المزرعة وعدم درايتة 
الكاملة ببرامج الرعاية منذ اليوم االول وأن هذه الرعاية يجب 

أن تكون مستمرة حتى نهاية القطيع.
ومن هذا المنطلق يمكننا القول ان التغذية هي أحد العوامل 
بالتغذية  العناية  من  ابتداءا  الدواجن  صناعة  في  المحددة 
بحيوية  ــاء  وآب آمــات  انتاج  عن  المسئولة  للجدود  المتوازنة 
ومناعة ونمو متناسق وفسيولوجيا للجسم جيدة التي تنتج لنا 
بدورها قطعان عالية الجودة من دجاج التسمين ودجاج البيض 

مما يكون له عظيم األثر االقتصادي على صناعة الدواجن.
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طرق التحليل:

ــزا  ــون ــل ــف االن ــد  HI ضـ اخــتــبــار   -
الشعب  والــتــهــاب  والنيوكاستل 

الهوائية للعتر المتغايرة.

ــروس من  ــيـ ــفـ اخـــتـــبـــار عــــزل الـ  -

االنسجة

PCR تحليل  -

النتائج: 

- أكثر من ٦٠% من عينات الدم 
لألجسام  ايجابية  نتائج  أظــهــرت 

الــمــضــادة لــمــرض االنــفــلــونــزا في 
الشكل  فــي  يظهر  كما   HI فحص 
تنفسية  اصابات  تزامن  مع   ،١ رقم 
متل النيوكاستل والعترات المتغايرة 
في  كما  الهوائية   الشعب  اللتهاب 

الشكل رقم ٢.

H9N2 انفلونزا الطيور عترة
في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

كثر الحديث في السنوات الخمس االخيرة عن مرض انفلونزا الطيور عترة H9N2 نتيجة اقترانها باصابات حقلية مثل 
هبوط في انتاج البيض وباألخص عند الصعود الى قمة االنتاج، اضافة الى ارتفاع نسبة الوفيات في طيور الالحم بعد 
األسبوع الثالث وهناك من قال أن عترة H9N2 قد تغيرت ولم تعد تجدي اللقاحات المتواجدة باألسواق نفعاً معها.  
في هذا المقال سوف أتحدث عن تاريخ انفلونزا الطيور في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وفعالية اللقاحات 

المستخدمة في السيطرة عليها.
انفلونزا الطيور متواجدة في المنطقة منذ عام  ١٩٩٩، حيث تم تشخيص انفلونزا الطيور وبعدها بسنوات قليلة تم 
استخدام اللقاحات واظهرت فعاليتها بالحد من الخسائر الناتجة عن االصابة، لكن بين فينة واخرى كان يالحظ زيادة 

بحدة االصابة.
في عام ٢٠١٥ تم اعادة تقييم االصابة الحقلية وطبيعتها ومتابعة فعالية اللقاحات، حيث أجريت العديد من الزيارات 
الميدانية للمزارع التي تعاني من العالمات السريرية في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا للوقوف على حقيقة 
الوضع وتم جمع عدد كبير من العينات )٣٠٥٧٥عينة مصل الدم ، ٣٠٠ عينة أنسجة، FTA cards 324( الجراء اختبار 

فحص السيرولوجي، PCR وعزل الفيروس. 

د. حسام بكري
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  H9N2 النيوكاستل،  عزل  تم  فقد  العزل  في  اما 
والتهاب الشعب الهوائية العتر المتغايرة كما في الجدول 

رقم ١.

على  عينات  اخــذ  تم  فقد   ،PCR تحليل  امــا   -
وقد  يــوم   ١٥ بعد  ومــا  يــوم   ١٥ قبل عمر  ما  مرحلتين 

لوحظ نتائج ايجابية على كال العمرين.

القطيع  قطيعين  في  اللقاحات  فعالية  مراقبة  تم 
االول لم يتم اعطاؤه اللقاح وتم مراقبته مخبريا كما في 
الشكل ٢ وانتاجيا كما في الشكل رقم ٣ حيث لوحظ  
سوء  الى  اضافة  االصابة،  فترة  خالل  االنتاج  هبوط 
بجودة البيض كما في الشكل رقم ٤ وإغالقات تنفسية 

كما في الشكل رقم ٥.

الشكل رقم ١: نتائج فحص HI  في الالحم، البياض واألمهات

الشكل رقم٣: منحنى االنتاج في قطيع أمهات خالل فترة االصابة

الشكل رقم ٢: االصابات التنفسية خالل فترة االصابة

الشكل ٤: جودة البيض في قطيع أمهات خالل فترة االصابة

الجدول رقم ١: عدد الفيروسات المعزولة خالل فترة االصابة:

في الدجاج مكان العزل اسم المرض
الالحم

في 
األمهات

في 
البياض

)H9 N2(  ٤٢١الشرق االوسط وشمال افريقيامرض االنفلونزا
-٣٢الشرق االوسط وشمال افريقيامرض التهاب الشعب الهوائية )٩١/٤(

٢ عترة الشرق االوسط وشمال افريقيامرض النيوكاستل
حقلية

١ عترة 
حقلية

-
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الشكل ٧: منحنى االنتاج في قطيع أمهات خالل فترة االصابة

الشكل ٦: مراقبته القطيع ايضا مخبريا  

أمهات  قطيع  في  تنفسية  اغــالقــات/انــســدادات   :٥ الشكل 
خالل فترة االصابة

اما القطيع الثاني تم اعطائه اللقاح على جرعتين 
االولى على  عمر ٨ اسابيع واالخرى على عمر ٤ اسابيع 
في  كما  مخبريا   ايضا  مراقبته  تم  وقــد  االنتاج  قبل 

الشكل رقم ٦  وانتاجيا  كما في الشكل رقم ٧.

االستنتاج:

التركيز على زيادة االمن الحيوي وطرق التطعيم قد   -١
يحد من االصابات

معدالت  يسجل    H9 عترة  االنفلونزا  فيروس  ان   -٢
عالية في منطقة الشرق األوسط. 

تزامن  األحيان  أغلب  في  أنه  نالحظ  النتائج  من   -٣
الهوائية  الشعب  التهاب  مع  باالنفلونزا  االصابة 

المعدي العتر  واصابة النيوكاستل.

يجب الحماية من األمراض األخرى مثل النيوكاستل   -٤
على  للحصول  المعدي  الهوائية  الشعب  والتهاب 

نتائج ايجابية عند استخدام اللقاح.

لقد تم عزل عدة عترات من منطقة الشرق األوسط   -٥
خالل السنوت الماضية وقد تم مقارنتهم مع عترات 
اللقاحات الموجودة وقد ثبت بالوجه القطعي أنه ال 
وبين  حديثا  المعزولة  العترات  بين  اختالف  يوجد 

عترات اللقاحات الموجودة في االسواق. 

اصابة  اظهرت  والتي   PCR نتائج  الــى  بــاالشــارة   -٦
انفلونزا الطيور قبل عمر ١٥ يوم وهذا يفسرظهور 

االصابة في القطعان الملقحة.
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We wish to exhibit in:
 Saudi Agriculture 2019
 Saudi Agro-Food 2019
 Saudi Food-Pack 2019
 Saudi Aquaculture 2019

Please send us an offer without obligation:
1 -  Inside space only (SR 1425 /m2)                           m2 

(Minimum Space 21 sqm.)
2 -  Inside space with organiser’s stand-fitting 

(SR 1625/m2)                                     m2 

(Minimum Space 9 sqm.)
Comprising: carpet, partitions, fascia (no logo),
3 spot lights, 1 power outlet, 1 counter, 2 chairs, 1 table.

نرغب امل�شاركة يف:

                املعر�ض الزراعي ال�سعودي ٢٠١٩

                املعر�ض ال�سعودي للأغذية الزراعية ٢٠١٩

                املعر�ض ال�سعودي لتغليف الغذاء ٢٠١٩

               املعر�ض ال�سعودي للإ�ستزراع املائي ٢٠١٩

نرجو اإر�سال عر�ض لنا بامل�ساحات التالية:

 ١ - م�ساحة داخلية فقط        1425 ر.�ض. /م٢                                  م٢

)اقل م�ساحة ٢١ مرت مربع(

1625 ر.�س. /م٢                                 م٢ ٢ - م�ساحة داخلية مع جتهيز 

)اقل م�ساحة ٩ مرت مربع(

ت�سمل �سجاد الأر�سيات، اجلدران، لوحة الواجهة با�سم ال�سركة العار�سة فقط )دون ال�سعار(،

ك�سافات عدد 3، تو�سيلة كهربائية عدد ١، كاونرت عدد ١، كر�سي عدد ٢، طاولة عدد ١.

Space Option Form ا�ستمارة اختيار امل�ساحة

Please fill the form and return it to: نرجو ملء ال�ستمارة واإعادتها يف اأقرب فر�سة اإىل:

Saudi Agriculture 2019
The 38th International Trade show for Agriculture, Aquaculture & Agro-Industry

Held Concurrently:

Saudi Agro-Food 2019
Saudi Food-Pack 2019
Saudi Aquaculture 2019

املعر�ض الزراعي ال�سعودي ٢٠١٩
املعر�ض الدويل الثامن والثالثون للزراعة، ال�ستزراع املائي وال�سناعات الزراعية

بالتزامن مع :

املعر�ض ال�سعودي للأغذية الزراعية ٢٠١٩

املعر�ض ال�سعودي لتغليف الغذاء ٢٠١٩

املعر�ض ال�سعودي للإ�ستزراع املائي ٢٠١٩

21 - 24 October 2019
Riyadh International Conventions & Exhibitions Center

٢٢ -٢٥ �سفر ١٤٤١هـ املوافق ٢١ - ٢٤ اأكتوبر ٢٠١٩ م

مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

*Company Name:

*Commercial Registration Number:

*Street:  

*City:

*Postal code:

*Telephone:

*Mobile:

*Fax:

*E-mail:

*Person In Charge:

*Position in Company:

*Description of Exhibits:

*ال�شركة:

*رقم ال�سجل التجاري:

*ال�سارع:

*المدينة:

*الرمز البريدي:

*هاتف:

*جوال:

*فاك�ض:

*بريد اإلكتروني:

*ال�سخ�ض الم�سوؤول:

*الوظيفة:

*المعرو�سات:

معلومات اإلزامية لإ�سدار العقود

Mandatory fields to issue a contract*

Subject to 5% VAT VAT number: 300055216100003 الرقم ال�سريبي : 300055٢١6١00003تخ�سع ل ٥ ٪ �سريبة قيمة م�سافة

Att.: Firas Fares
P.O. Box: 56010 - Riyadh 11554 - KSA
Tel: +966 11 4979317 - Fax: +966 11 2295612
Mobile: 050 843 2090
E-mail: firas.fares@recexpo.com

عناية/ فرا�س فار�س

�ص.ب: 560١0 - الريا�ض ١١554 - اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4٩7٩3١7 ١١ ٩66+ - فاك�ض: ٢٢٩56١٢ ١١ ٩66+

جوال: 050843٢0٩0

firas.fares@recexpo.com :بريد اإلكرتوين
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الكبد  السائل من  كما ان تسرب 
على  يــوثــر  البطني  الــتــجــويــف  إلـــى 
التنفس فى الدجاج ويؤدي في النهاية 

إلى الموت من االستسقاء.
كـــيـــف ميـــكـــن احلـــــد مــــن حــــدوث 
مــتــازمــة االســتــســقــاء يف دجـــاج 

اللحم:
ــة مــن  ــيـ ــافـ ــكـ ــة الـ ــويـ ــهـ ــتـ ــان الـ ــمــ ضــ  .١
لــحــظــة اســتــقــبــال الـــصـــوص من 
الطيور  تحميل  وحتى  الفقاسة 
من الحظائر الى المسلخ. يجب 
أن ترتبط معدالت التهوية باوزان 
الطيور الحية واعدادها واعمارها 
الحيوية  بالكتلة  يــعــرف  مــا  او 
لــلــحــظــيــرة ، كــمــا يــجــب تــزويــد 
الهواء  مــن  يكفي  بما  الحظائر 

األكسجين  لتجديد  وذلك  النقى 
 ، الــدجــاج  بــواســطــة  المستهلك 
للغازات  الكافية  اإلزالــة  وضمان 
الطيور.  نــفــايــات  مــن  المنبعثة 
ويعتبر توفير األوكسجين الكافي 
أمر  للحظيرة  الحيوية  للكتلة 
حيوي جدا وخاصة فى الحظائر 
االرتفاعات  في  انشائها  تم  التى 
كما  البحر.  سطح  عــن  العالية 
هــو مــعــلــوم فـــان األكــســجــيــن هو 
ولكن   ، الــهــواء  مــن  ثابتة  نسبة 
الجوي  الضغط  انخفاض  عند 
سطح  عــن  بــاالرتــفــاع  المرتبط 
المطلقة  المستويات  فإن  البحر، 
لــألكــســجــيــن قــد تــحــفــز حــدوث 
الدجاج  فى  االستسقاء  متالزمة 
العوامل  تزيد  عندما  خاصة   ،

األخرى من معدل األيض.
ــواء.  ــهــ ــاظ عـــلـــى جــــــودة الــ ــفـ ــحـ الـ  .٢
مع  مباشرة  الهواء  جــودة  ترتبط 
التهوية الجيدة واإلدارة المناسبة 
للفرشة. حيث تسبب المستويات 
)مثل  الهواء  ملوثات  من  العالية 
أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد 
ــرًرا بالغا  الــكــربــون والــغــبــار( ضـ
للدجاج.  التنفسي  الجهاز  على 
التنفسية  الكفاءة  من  يقلل  هذا 
مستويات  مــن  يــقــلــل  وبــالــتــالــى 
يــؤدى  مما  ــدم  ال فــي  األكسجين 

زيادة خطر االستسقاء. 
3.  تجنب فترات اإلجهاد من البرد 
الــشــديــد. وال ســيــمــا خـــال فترة 
حيث  اللحم.  امهات  فى  التربية 

 نبذة عن متالزمة االستسقاء 
فى الدجاج اللحم

االستسقاء فى الدجاج. هو متالزمة ناجمة عن مسببات متعددة حيث تنشأ نتيجة تفاعالت متداخلة ما بين عوامل 
فسيولوجية وبيئية وادارية وبالتالى يؤدى وجودها فى قطعان الدجاج الى تاثيرات كبيرة على اداء الدجاج البيلوجى 
واالقتصادى ومن ثم اصبح عدم نشاتها مرهونا بادارة القطعان بالطريقة المثالية وخاصة فيما يخص االحتياجات 

البيئية للدجاج وعلى راسها التهوية الجيدة. 
و بناء على ما سبق يتضح لنا ان العوامل التي تزيد من عبء عمل القلب عن طريق زيادة الطلب على األوكسجين )مثل 
معدل النمو السريع للدجاج ، اإلجهاد من البرد الشديد ، نقص االوكسوجين فى المرتفعات العالية أو أمراض الجهاز 

التنفسي( يمكن أن تؤدي إلى حدوث االستسقاء فى الدجاج.

Dr. Mohamed Hasan Salem
Head of animal health in Golden Chicken company
msalem@goldenchicken.com.sa   00966593025251
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معدل  مــن  الــبــرد  لفترات  التعرض  يزيد 
ويمكن  األكسجين(  على  )الطلب  األيــض 
أن يؤدي إلى حدوث االستسقاء الحًقا في 
فترة اإلنتاج. يجب أن تكون درجة حرارة 
الفرشة ٢٨-٣٠ درجة مئوية عند استقبال 
حرارة  درجــة  تكون  أن  ويجب   ، الصوص 
النسبية  والرطوبة  درجة مئوية  الهواء ٣٠ 

بين ٦٠-٧٠%.
برامج التغذية للتحكم في النمو المبكر.   .4
برامج التغذية الجيدة المستخدمة للتحكم 
في النمو المبكرقد تساعد في تقليل خطر 
حدوث االستسقاء فى الدجاج. ولكن يجب 
تنفيذ البرامج بعد ٧ أيام من العمر وليس 
من عمر يوم وذلك لضمان الحصول على 
االيــام  خــالل  جيدة  واوزان  جيدة  بــدايــة 

االولى من عمر الدجاج. 
البرنامج  يشمل  حيث  اإلضــــــاءة.  بـــرامـــج   .5
من  ساعتين  او  ــدة  واحــ ســاعــة  إضــافــة 
االظالم الى مدة االربعة ساعات الموصى 
اقل من  الذى مستهدف وزنه  للدجاج  بها 
٢.٥ كجم ابتداء من ٨ أيام من العمر إلى 
الذبح أو إضافة ساعة واحدة او ساعتين 
ــدة الــســتــة ســاعــات  ــى مـ ــن االظــــالم الـ م
الموصى بها للدجاج المستهدف وزنه اقل 
ابتداء من ٨ أيام من العمر  من ٢.٥كجم 
إلى ذبح قد يساعد في الحد من حدوث 
االستسقاء فى الدجاج. ويجب ال تنفذ هذه 

البرامج قبل عمر سبعة أيام من العمر. 
حضانة  تتم  ان  يجب  الصوص.  حــضــانــة   .6
الصوص فى خالل االيام االولى من العمر 
خالل  الكافية  التهوية  تحقيق  ضمان  مع 
فترة الحضانة ،و خاصة إذا كانت الحظائر 
االرتفاعات  ذات  الجغرافية  المناطق  في 

العالية عن سطح البحر.
Reference: -
Ross Tech Note, Ascites, December2009: - 
Effective Management Practices to Reduce the 
Incidence of Ascites in Broilers.تجمع السوائل فى التجويف البطنى للدجاج

زيادة متطلبات عمليات األيض يف فروج اللحم

زيادة احتياج الفروج من األكسجني

زيادة سرعة وقوة ضربات القلب

فشل وتضخم عضلة القلب

تسرب السوائل من الكبد إلى جتويف البطن

االستسقاء
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حماية مشاريع الدواجن من خطر   -
األمراض الوافدة.

األمراض  انتشار  فرصة  تقليل   -
بين القطعان داخل المشروع.

األمراض  انتشار  فرصة  تقليل   -
للمشاريع المجاورة.

العامة  الصحية  الحالة  رفع   -
للطيور.

زيادة الربحية عن طريق تخفيض   -
تكاليف برامج المكافحة. 

 وميكن تقسيم األمن احليوي إلى )٣( 
مستويات. 

المستوى الدولي.  .١
مستوى الدولة.  .٢

مستوى المشروع.  .٣
على  احليوي  األمن  يخص  فيما 
اإلجراءات  فإن  الدولي  املستوى 
املنظمة لألمن احليوي على املستوى 
منظمة  األساسي  مصدرها  الدولي 

 )OIE(الصحة احليوانية
ولقد ساهمت املنظمة العاملية لصحة 
نشأتها  منذ  بنشاط   )OIE( احليوان 
األمراض  انتشار  من  الوقاية  يف 
وذلك  فيها،  والتحكم  احليوانية 
من  العديد  ونشر  إصدار  خالل  من 
املعايير والتدابير التي تغطي العديد 
من النواحي املتعلقة بالتحكم والوقاية 
سبيل  على  ومنها  األمراض  من 
اخلصوص االجراءات املتعلقة باألمن 

احليوي.

تعزيز  على  املنظمة  تعمل  كما 
األمراض  حلالة  والفهم  الشفافية 
احليوانية على الصعيد العاملي، وجمع 
املعلومات البيطرية وحتليلها ونشرها، 
وتعزيز التنسيق والتعاون الدوليني يف 
احليوانية  األمراض  مكافحة  مجال 
وتعزيز  املنشأ،  احليوانية  واألمراض 
سالمة التجارة العاملية يف احليوانات 

واملنتجات احليوانية.
ومبادئ  معايير   OIE منظمة  تضع 
توجيهية الستخدامها من قبل الدول 
توغل  من  نفسها  حلماية  األعضاء 
األمراض أو مسببات األمراض أثناء 
واملنتجات  احليوانات  يف  التجارة 
احلواجز  جتنب  مع  احليوانية 
تطوير  ويتم  املبررة،  غير  الصحية 

معايير منظمة الصحة 
الحيوانية لألمن الحيوي

الضراوة  عالي  الطيور  أنفلونزا  مثل  خاصة  بصفة  الطيور  وأمــراض  عامة  بصفة  الحيوانية  األمــراض  من  العديد 
)H5N8( لها القدرة على االنتشار السريع محلياً وعبر الدول، وكذلك بعض منها له القدرة على االنتقال من الطيور 

إلى البشر، وحيث أن لألمن الحيوي الدور األول والمحوري في الوقاية من األمراض.
وتكمن أهمية األمن الحيوي في تحقيق األهداف التالي:

ا.د. صالح شعبان عبدالرحمن
معهد بحوث االمصال واللقاحات البيطرية - مصر





36
العدد الخامس والعرشون

هذه املعايير من قبل خبراء من الدول 
األعضاء ومن شبكة منظمة OIE من 
١٦٢ مختبراً مرجعياً ومراكز تعاونية. 
االعتراف  مت   ،١٩٩٥ عام  ومنذ 
 OIE منظمة  وضعتها  التي  باملعايير 
تطبيق  اتفاقية  يف  رسمي  بشكل 
النباتية  والصحة  الصحة  تدابير 

)WTO(. ملنظمة التجارة العاملية
املعايير  هذه  من  الرئيسي  الهدف 
والتدابير  باإلجراءات  التوصية  هو 
السالمة  ضمان  شأنها  من  التي 
كافة  يف  احليوي  واألمن  البيولوجية 
مراحل سلسلة االنتاج مع التركيز على 
احليوانات  وحركة  الدولي  املستوى 

والطيور بني الدول.

قلق  البلدان يف  من  العديد  تشترك   
أو  طبيعي  حدوث  حول  مشترك 
البيولوجية  للعوامل  متعمدة  إساءة 
املسببة لألمراض التي ميكن أن تؤثر 
واإلنتاج  والغذاء  العامة  الصحة  على 
الطرائق  توسيع  ويجري  احليواني. 
واالحتواء  األمراض  ملنع  القائمة 
التوجيهية  ومبادئها  ولوائحها  فيها، 
الوطني  الصعيدين  على  ومعاييرها 
قدرة  حتسني  أجل  من  والدولي، 
األمراض  دخول  منع  على  البلدان 
عرضية  بصورة  وإدارتها  احليوانية 
منها.  والتعايف  وإدارتها  متعمدة،  أو 
الوقت احلالي،  توجد، يف  ذلك،  ومع 
يف  البلدان  بني  كبيرة  اختالفات 

إدراك اخلطر الوطني من االستخدام 
املسببة  البيولوجية  للعوامل  املتعمد 

لألمراض.
املنظمة العاملية لصحة احليوان، كونها 
الدولية  املرجعية  العلمية  املنظمة 
وأمراض  احليوان  صحة  لقضايا 
العديد  قد خصصت  املنشأ  حيوانية 
من الفصول املتعلقة بإجراءات األمن 
احليوي وكذلك جميع املواضيع التي 
يف  احليوي  األمن  تعزيز  يف  تساهم 
)جدول  اليابسة  احليوانات  دستور 
ودليل   )٢ رقم  )جدول   ،)١ رقم 
واللقاحات  التشخيصية  االختبارات 
 )٣( رقم  جدول  اليابسة  حليوانات 

واملتضمنة التالي:

جدول رقم )١(: أهم الفصول املختارة املتعلقة باألمن احليوي يف دستور احليوانات اليابسة
Terrestrial Animal Health Code

Volume 1
Section 1: Animal disease diagnosis, surveillance and notification

SubjectChapterاملوضوع
اإلبالغ عن األمراض والعدوى واإلصابات ، وتوفير 

املعلومات الوبائية
 Notification of diseases, infections and infestations, and
provision of epidemiological information

1.1

Animal health surveillance1.2مراقبة صحة احليوان
Section 4: General recommendations: disease prevention and control

Zoning and compartmentalisation4.3املناطق اجلغرافية والوحدات الصحية املستقلة
Application of compartmentalisation4.4تطبيق الوحدات الصحية املستقلة

Disposal of dead animals4.12التخلص الصحي من احليوانات النافقة
General recommendations on disinfection and توصيات عامة للتطهير ومكافحة احلشرات الضارة 

disinsection
4.13

االحتياطات الصحية وحتديد الهوية وجمع عينات 
الدم والتحصني

 Hygiene precautions, identification, blood sampling and
vaccination

4.15

Vaccination4.17التحصني
Section 5: Trade measures, import/export procedures and veterinary certification

General obligations related to certification5.1
إجراءات منظمة الصحة احليوانية ذات الصلة 

باتفاقية تطبيق الصحة والصحة النباتية
 OIE procedures relevant to the Agreement on the
Application of Sanitary and Phytosanitary

5.3

Border posts and quarantine stations in the importing مراكز احلدود واحملاجر يف البلد املستورد
country

5.6

Section 6: Veterinary public health
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السيطرة على مخاطر صحة احليوان والصحة العامة 
يف العلف احليواني

 The control of hazards of animal health and public health
importance in animal feed

6.4

Biosecurity procedures in poultry production6.5إجراءات األمن احليوي يف إنتاج الدواجن
Prevention, detection and control of Salmonella in poultry6.6الوقاية والكشف والسيطرة على ساملونيال الدواجن

Section 7: Animal welfare
Killing of animals for disease control purposes7.6قتل احليوانات ألغراض مكافحة املرض

Animal welfare and broiler chicken production systems7.10الرفق باحليوان ونظم إنتاج الدجاج الالحم 

Terrestrial Animal Health Code جدول رقم )2(: أهم الفصول املختارة املتعلقة باألمن احليوي يف دستور احليوانات اليابسة
 VOLUME II

Recommendations applicable to OIE Listed diseases and other diseases of importance to international trade
 Section 10. AVES

SubjectChapterاملوضوع
Avian chlamydiosis10.1كالميديا الطيور

Avian infectious bronchitis10.2االلتهاب الشعبي املعدي
Avian infectious laryngotracheitis10.3التهاب القصبات الهوائية

Infection with avian influenza viruses10.4أنفلونزا الطيور
Avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum)10.5ميكوبالزما الطيور

Duck virus hepatitis10.6االلتهاب الكبدي يف البط
Fowl typhoid and pullorum disease10.7تفيود الدجاج واللبلورم

Infectious bursal disease (Gumboro disease)10.8اجلمبور
Infection with Newcastle disease virus10.9النيوكاسل

جدول رقم )٣(: أهم الفصول املختارة املتعلقة باألمن احليوي يف دليل االختبارات التشخيصية واللقاحات حليوانات اليابسة
Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2018

Part 1. General standard
Section 1.1: Introductory chapters

SubjectChapterاملوضوع
Management of veterinary diagnostic إدارة املختبرات التشخيصية البيطرية

laboratories
1.1.1

Collection, submission and storage of diagnostic مراقبة صحة احليوان
specimens

1.1.2

Transport of biological materials1.1.3 جمع وتقدمي وتخزين العينات التشخيصية
السالمة احليوية واألمن احليوي: معيار إلدارة 

املخاطر البيولوجية يف املختبرات البيطرية واملرافق 
احليوانية

 Biosafety and biosecurity: Standard for
 managing biological risk in the veterinary
laboratory and animal facilities

1.1.4

Quality management in veterinary testing إدارة اجلودة يف مختبرات الفحص البيطري
 laboratories

1.1.5

Part 3. Specific Recommendations
SubjectChapter

دور الهيئات الرسمية يف التنظيم الدولي للبيولوجيا 
البيطرية

 The role of official bodies in the international regulation
of veterinary biologicals

3.4

إدارة املخاطر البيولوجية: أمثلة ملواءمة استراتيجيات 
إدارة املخاطر مع املخططات البيولوجية املقدرة

 Managing biorisk: examples of aligning risk management
strategies with assessed biorisks

3.5
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اخلاصة:
يجب على كل من له صلة مبشاريع 
الدواجن على مستوى املشروع أو على 
بالتشريعات  املعنية  اجلهات  مستوى 
وخاصة  الــدواجــن  لصناعة  املنظمة 
تكون  أن  احلــيــوي  ــاألمــن  ب املتعلقة 
تلك املعايير والتدابير املذكورة أعاله 
املرجع   ،  OIE منظمة  أعدتها  والتي 
احليوي  األمن  مع  للتعامل  االساسي 
وعلى  املشروع  وتطويره على مستوى 
شريطة   ، الدولية  التجارة  مستوى 
أن تــنــســق جــمــيــع الــــدول األعــضــاء 
املعيارية  لألحكام  وفًقا  تشريعاتها 
البيطرية  خدماتها  وتــوفــر  احلالية 

باملوارد الالزمة على النحو التالي:

منظمة  معايير  تكون  أن  يمكن   -
إدخــال  منع  ــى  إل الــرامــيــة   OIE
أساس  بمثابة  الممرضة  العوامل 
لــمــواءمــة الــتــشــريــعــات فــي تلك 

الدول.
يمكن استخدام المبادئ التوجيهية   -
المختبر  في  باالحتواء  المتعلقة 
األمراض  مسببات  إدارة  لتنظيم 

التي تستخدمها المختبرات.
الوفاء بالتزامات الدول األعضاء   -
يتعلق  فيما   OIE منظمة  فــي 
األمراض  واإلبالغ عن  بالمراقبة 
الحيوانية  ــراض  واألم الحيوانية 
بجودة  يتعلق  وفيما   ، المنشأ 
الخدمات البيطرية ، فإنه يضمن 

واالستجابة  المناسبة  اليقظة 
السريعة في جميع األوقات.

الــنــقــاط الــرئــيــســيــة الــتــي يجب   -
األمن  طمأنة  أجل  من  معالجتها 
هي  ــدولــي  ال للمجتمع  الــحــيــوي 
للمعايير  األعضاء  الــدول  امتثال 
لمنظمة  التوجيهية  والــمــبــادئ 
الضرورة  عند  والتدريب   ،  OIE
الــمــوارد  ــر  ــواف وت  ، للمشاركين 
 ، المناسبة  والبشرية  الــمــاديــة 

خاصة للبلدان النامية.

املراجع:
http://www.oie.int/standard-setting/
terrestrial-code/access-online

http://www.oie.int/standard-setting/
terrestrial-manual/access-online





40
العدد الخامس والعرشون

التحسين الوراثي المستمر.  -
حديثة  تغذية  بــرامــج  استخدام   -

ومحسنة.
المناخية  الــظــروف  في  التحكم   -

المختلفة.
التحكم في االمراض.  -

جودة التحصينات.  -
للمضادات  االمــثــل  االســتــخــدام   -

الحيوية.

والطاقة  الــبــروتــيــن  مــصــادر  ان 
ــي صــنــاعــة اعــالف  الــمــســتــخــدمــة ف

محدودة  ،ظلت  العالم  في  الدواجن 
كبير  بشكل  وتعتمد  طويلة  لسنوات 
وبعض   soybeanالصويا فــول  على 
الحبوب التقليدية االخرى مثل الذرة 
البلدان،وفي  بعض  فــي   sorghum

الـــســـنـــوات االخـــيـــرة اطـــلـــت بعض 
التحديات التي تواجه صناعة اعالف 

الدواجن مثل:

استخدام  بين  الحادة  المنافسة   .١
او  لــالعــالف  كمصدر  الــحــبــوب 
 feed versus fuelمصدر للطاقة

من  جــدوى  اكثر  وايهما   debate

تاثير  ومدى  االقتصادية  الناحية 
االعالف.حيث  انتاج  على  ذلــك 
اصبح انتاج حبوب الذرة الجافة 
DDGSالذوائب مــع  المقطرة 

ضرورة في امريكا وبعض البلدان 
الغربية.

بــعــض الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن   .٢
بــالــمــحــافــظــة على  الــمــرتــبــطــة 
 Legislation وحمايتها  البيئة 
 of environmental protection

االتجاهات والتطورات 
الحديثة في تغذية الدواجن

يمكن تصور  التطور التقني والعلمي والصناعي الذي حدث لقطاع صناعة الدواجن في السنوات االخيرة كأساس 
baseline للتنبؤ بالتطورات المستقبلية التي يمكن ان تحدث في مجال تغذية الدواجن، حيث يمكن اعتبار ان الحوجة 
لمزيد من اعالف الدواجن سوف تصبح اكثر الحاحاً في ظل النمو السكاني المضطرد خاصة في بلدان قارة اسيا مما 
يجعل  زيادة االستثمار في مجال صناعة الدواجن fast-developing poultry sector واقعاُ مستقبلياً .حيث تطور 
انتاج البيض في الدجاج البياض ليصل الى ٣٢٠ بيضة / العام ،كما اصبحت االمهات تنتج ما بين ١٤٥ - ١٥٠ كتكوت 

لالم الواحدة  وتحسن معدل التحويل الغذائي FCR  ليصل الى ١.٦  إلنتاج ١ كجم من اللحم ويعزى كل ذلك الى:

د. عزالدين آدم بابكر
استاذ مشارك تغذية احليوان
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 Feed hygiene الغذاء  وسالمة 
مما يشكل عبئاً اضافياً بضرورة 
العلف  مكونات  وتقصي  فحص 
عــبــر مـــراحـــل تــكــويــن الــعــالئــق 

المختلفة.
محلية  اعالف  مصادر  استخدام   .٣
غذائية  وقيمة  اقــل  تكلفة  ذات 
 OF LOW AMINO ــى  ــ ادنـ
بسبب   ACIDS PROFILE
ارتـــــفـــــاع اســــعــــار االعـــــــالف، 
ــمــا يــفــتــح الـــبـــاب الســتــخــدام  رب
المصنعة  االمــيــنــيــة  االحــمــاض 
 SYNTHETIC AMINO
مثالي  بروتين  النــتــاج   ACIDS
يحتوي   IDEAL PROTEIN
االمينية  االحــمــاض  كــافــة  على 
الـــضـــروريـــة لــتــعــويــض الــنــقــص  
علفية  مـــصـــادر  اســـتـــخـــدام  او 
 GENETICALY ورثياً  محورة 
غير  تكون  ربما   IMPROVED

مرغوبة.
تغذية  املستقبلية يف  االجتاهات 

الداوجن:
العناصر  ضرورة ضبط وحساب 
 Micronutrients الكبرى  الغذائية 
ــصــغــرى  والـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة ال
هامة  تعتبر  والتي   Micronutrients
فحسب  واالداء  االنتاج  لزيادة  ليس 
المتوقع  الــهــدر  مــن  تقلل  ايــضــا  بــل 
 NUTRIENTS حدوثه في االعالف
البيئة  يلوث  بــدوره  WASTEوالذي 
ان سالمة  حــيــث  ســالمــتــهــا  ــهــدد  وي
اهــداف  اهــم  البيئة تظل واحــدة من 
 Millennium developmentااللفية

.)goals )MDGS

ــاول الــعــلــف  ــ ــن ــ ــي ت ــ الــتــحــكــم ف
 Voluntary feed intake االختياري 
النه  المرباة  للطيور  بالنسبة   ))VFI

العلف  لكمية  االول  الــمــحــدد  هــو 
المستهلكة وكذلك يحدد اداء الدواجن 
 PERFORMANCE جيتها نتا ا و
AND PRODUCTIVITY، يرتبط 

تغير  منها  عوامل  بعدة  العلف  تناول 
 CLIMATE CHANGE الــمــنــاخ 
االرضية  الكرة  حرارة  درجة  وارتفاع 

والمتغيرات المناخية االخرى.

تطور الزيادة الوزنية في الدجاج 
الالحم

مــعــدل  ذات  ــالالت  ــ سـ اخــتــيــار 
 Feed Conversion غذائي  تحويل 

Efficiency  عالي.

الطيور  ــاه  ورفـ بحقوق  ــزام  ــت االل
Bird Welfare وكذلك جودة البيض 

.Egg and Meat Quality واللحوم

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

االفالتوكسينات وغيرها. 
مستمرة مـــشـــروع  دورة  ــر  ــوف ت
 continues enterprise cycle
بــصــرف الــنــظــر عــن حــجــم مــشــروع 
وذلك  كبيراً  ام  كان  الدواجن صغيراً 
او  الــمــاديــة  المتطلبات  كــل  بتوفير 
االنــتــاج  اســتــدامــة  لــضــمــان  التقنية 
الــمــوارد  توفر  نظام  باعتماد  ــك  وذل
 resourcesوليس ندرتها او موسميتها
sufficiency not scarcity مع وجود 

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

على:
 - feed العلفية  االضــافــات  تحديد 

additives المستخدمة.

الصحية -  وااشــتــراطــات  الــلــوائــح 
.Hygiene regulations

اشتراطات ولوائح االغذية العضوية - 

.Organic feed legislation

العلف-  مكونات  وتوضيح  اعـــالن 
.Ingredients declaration

 -.labeling ضرورة وجود ديباجة

 -HACCP تطبيق نظام الهاسب

حديثة  وتقنيات  بحثية  بــرامــج 
مقترح تطبيقها بواسطة شركات 
ــاريـــع الــــدواجــــن بــالــتــعــاون  ومـــشـ
ــث الـــعـــلـــمـــي  ــحــ ــبــ ــز الــ ــ ــراكــ ــ ــع مــ ــ مــ

واجلامعات:
استخدام احدث وسائل التكنولوجيا - 

الحديثة فى توفير الظروف البيئية 
المناطق  مشكالت  وحل  المناسبة 

الحارة لصناعة الدواجن

ــاج غـــذاء صحى -  ــت الــعــمــل عــلــى ان
ومفيد من البيض واللحوم

استخدام برامج االضاءة والرعاية - 
بيض  ــاج  ودجــ التسمين  ــدارى  ــب ل

المائدة

فى -  الحديثة  التقنيات  استخدام 
التفريخ

فى -  الحديثة  التقنيات  استخدام 
تجهير وتداول منتجات الدواجن

لسالالت -  اإلنتاجي  االداء  دراســة 
اللحم والبيض تحت ظروف بيئية 

مختلفة

دراسة العالقات الغذائية المختلفة - 
ما بين االحتياجات الغذائية )طاقة 
ممثلة - بروتين - أحماض امينية  
امالح معدنية - فيتامينات( ألنواع 
على  وتأثيرها  المختلفة  الدواجن 

االداء اإلنتاجي وتركيب الذبيحة

 دراســـــة االتـــجـــاهـــات الــحــديــثــة - 
االنزيمات  والمستقبلية الستخدام 

فى تغذية الدواجن

 الــتــغــذيــة عــلــى مـــواد عــلــف غير - 
تقليدية

وطرق -  الغذائية  المثبطات  معرفة 
التخلص منها

على -  المؤثرة  الغذائية  العوامل   
النمو ومعدالت التفوق في الدواجن

الــعــالقــة الــغــذائــيــة بــيــن الــدهــون - 
واالداء االنتاجى للدواجن

العلف -  ــمــواد  ل الــغــذائــى  التقييم 
وتركيب العالئق

ــعــنــاصــر الــغــذائــيــة -  اســتــخــدام ال
معدالت  رفــع  تحقق  بمستويات 

المناعة فى الدواجن

دراسة تغذية الطيور بعد الفقس .- 

اجراء بحوث حول عالقة العناصر - 
الغذائية بأيض الدواجن .

دراسة تهجين وإدارة الدواجن .- 

ــراض -  ــ ــن أم ــي ــة الــعــالقــة ب ــ دراســ
الدواجن والمناعة .

تــقــنــيــن االحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة - 
ــة لــلــطــاقــة  ــي ــمــرحــل والـــتـــغـــذيـــة ال

والبروتين واألحماض األمينية.

ــاد الــــحــــراري لــلــدواجــن -  ــ ــه اإلجــ
واحتياجاتها الغذائية .
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مسبب املرض:
 )Emeria( جــنــس  مــن  أولــيــات 
في   )Coccidia( ال-  لرتبة  التابعة 
التي   )Sporozoa( البوغيات  شعبة 
تتطفل علي خاليا  الغشاء المخاطي 
جنس  من  والعديد  لألمعاء،  المبطن 
وتسبب  الدواجن  تصيب  قد  ايميريا 
 Intestinal( المعوية  القناة  في  تلف 

.)tract

أمــا درجــة اإلصــابــة فهي تعتمد 
 Emeria( علي نوع أو جنس االيميريا
وحــالــتــه  الــطــائــر  عــمــر   ،)species

المناعية. 
يــوجــد الــعــديــد مــن األنــــواع من 

فصيلة االيميريا التي تصيب الدواجن   
تختلف حسب موقع اإلصابة بالمرض  
وأعراضها )كما في الجدول المرفق(:
ــات  ــ ــي ــ ــدي ألول ــ ــع ــ ــم ــ ــور ال ــ ــطـ ــ الـ
الحويصلة  طـــور  هــو  الــكــوكــســيــديــا 
 Sporulated( المتبوغة  البيضية 

)oocyst

طرق األنتقال: 
تــــحــــدث الــــــعــــــدوي  بــطــفــيــل 

الكوكسيديا عن طريق:
الملوثة  ــشــرب  ال ــاه  ومــي الــعــلــف   -

بإفرازات الطيور المصابة 
الحشرات والفئران.   -

-  تنتقل العدوي عن طريق العمال 
)األحذية (.

الطيور  بــواســطــة  ــدوي  ــع ال نقل   -
البرية من الحظائر المصابة.

والتي  بالعنبر  المبتلة  الفرشة   -
تعتبر المصدر األساسي للعدوي.
Clinical Signs أعراض املرض

١- الضعف العام علي الطائر
في  بــالــدم  المصحوب  اإلســهــال   -٢
إسهال  أو  األعورين  إصابة  حالة 

ذي لون ابيض او اخضر.
٣- هبوط ملحوظ في معدل أستهالك 

الغذاء والماء.

كوكسيديا الدواجن
Avian Coccidiosis

في  الدواجن  أمراض  وتكمن خطورة   والفتاكة،  المعدية  االمراض  من  للعديد  حياتها  فترة  أثناء  الدواجن  تتعرض 
حدوثها المفاجئ وسرعة إنتشارها وصعوبة السيطرة عليها ، مما يلحق اضرارآ بالغة بمشاريع الدواجن، ويعتبر مرض  
الكوكسيديوزيس هو احد أهم األمراض الطفيلية الذي ينتج من االصابة باألوليات وحيدة الخلية ، وتساهم التربية 
المكثفة للدواجن في سرعة انتشار العدوي  خاصة الفروج الالحم المربي علي االرض مما يسبب خسائر اقتصادية 

كبيرة، نتيجة لتأخر نمو الطيور ونفوقها.

د. وفاء موسي تنب موسي 
دراسات عليا - جامعة اخلرطوم
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LocationSpecies

ايميريا  اسرفيولينا )E.acervulina(تصيب االجزاء العلياء من االمعاء الدقيقة
ايميريا ماكسيما )E.maxima(تصيب  القسم األوسط والخلفي من االمعاء الدقيقة

E.tenella(( ايميريا تنيالتصيب االعور

ايميريا ميتيس )E.mitis(تصيب االثني عشر 
ايميريا باراكوكس  )E.praecox(تصيب الثلث العلوي من االمعاء الدقيقة
ايميريا نيكاتريس )E.necatrix(تصيب  نهاية ومنتصف االمعاء الدقيقة

ايميريا برينيتي )E.brunetti(تصيب  الجزء الخلفي من االمعاء الدقيقة 

الضعف العام والهزال احد أشكال المرض

٤- انتفاش الريش

٥- تتراوح نسبة النفوق مابين ٥- ٥٠ 
إنتاج  ينخفض  اإلصابة  وعند   %
البيض بنسبة ١٠ الي ٤٠% حسب 

درجة االصابة.

شحوب في عضالت الصدر ناتج 
األصابة  بسبب  الشديد  النزف  من 

باالميريا تنيال.

من  للتقليل  المتبعة  ــراءات  االجـ
امكانية االصابة بالمرض: 

تغير الفرشة باستمرار او تقليبها    -
منها  المبتلة  األجــزاء  وأستبدال 
علي  الحفاظ  مع  جافة  بأخري 

التهوية الجيدة بالعنابر.

ــة الــعــامــة واســتــعــمــال  ــظــاف ــن ال  -
طفيل  علي  المؤثرة  المطهرات 
الكاوية  الصودا  مثل  الكوكسيديا 
في تطهير الحظائر قبل التسكين.

عدم تربية انواع واعمار مختلفة   -
من الدواجن في نفس المزرعة.

طريقة  عن  العدوي  نقل  تجنب    -
األحذية أو عن طريق الفئران.
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غالبا ماتكون محتويات األمعاء الدقيقة بلون برتقالي عند اإلصابة باالميريا 
مكسيما.

باالميريا  لالصابة  نتيجة  خفيف  دموي  واحتقان  المخاطي  السطح  خشونة 
اسروفلينا.

العاج:
ــدام مـــــضـــــادات  ــ ــخــ ــ ــ ــت ــ اســ
الدواجن    عالئق  مع  الكوكسيديا 
 )Amprolium(االمبروليوم مثل 
ــن أو  بـــمـــعـــدل ٢/١كـــــجـــــم/ طــ
طن  ١كــجــم/  بمعدل  كوكستاك 
فيستخدم  الشرب   مــاء  في  أمــا 
بمعدل    %٢٥ سلفاكينوكسالين 
١-١.٥جم/ لتر  أوسلفاديميدين 

بمعدل  ١.٥- ١جم/ لتر.

بــمــعــدل   %٢٠ ــرول  ــ ــب ــ ام أو 
٠.٦جم/ لتر  وفي حالة االصابة 
الشديدة يمكن مضاعفة الكمية.

تستلزم  الـــمـــرض  ــة  ــاوم ــق م
مثل  لألعالف   أخــري  إضافات 
قــروح  لــمــســاعــدة  )أ(  فايتمين 
وفايتمين  االلتئام   علي  األمعاء 
األمعاء   في  النزيف  لوقف  )ك(  
خاصة  المركب  )ب(  وفايتمين 

بعد العالج بمركبات السلفا.

املصادر:
-Hafez HM(2008)

 poultry coccidiosis:

 prevention and control

 approaches.Arch.

Geflugelk.، 72 1):52-7

 Total farm management

 guide broilers: first

ediution،2018-

اطلس امراض الدواجن.

)انتفاخ األعور نتيجة إمتالئه بالدم بسبب األصابة باالميريا تنيال(
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أثر الغازات علي 
تدني االداء في 

التسمين أو 
الالحم

م. أحمدعلي السكوت - مصر
استشاري تربية ورعاية وانتاج الدواجن 

مدير التسويق والدعم الفني الحدي 
شركات الجدود.

ويسعدنا اإلجابة على كل استفساراتكم 
وتقديم كل الخدمات والمشورات الفنية 

لعمالئنا الكرام:
ahmad_elsakout84@hotmail.com 

في اغلب االحيان اذا اتي فصل الشتاء يتدني بمزارعنا االداء 
ليس بسبب قلة فهمنا للتربية ولكن لكثرة اخطائنا فنحن نعرف 
الطريق الصحيح ولكننا برغم ذلك نبحث عن طريق اخر ولذلك 
سيكون حديثنا بسيط كي يصل الي الجميع عن اثر الغازات عند 
الفترات  او  الباردة  الفترة  تلك  التهوية في  الحد االدني من  اهمال 

الحرجة من العام الشكل ١. 

 فمع ارتفاع تكلفة انتاج الوحدة من كيلو اللحم مقارنتا بسعر بيعها 
االدخــاالت  وعشوائية  والطلب  العرض  بين  المعلومات  تضارب  بسبب 
من المربين. فهل يمكننا اذا كتبنا السؤال س لماذا نهمل الحد االدني 
اننا قد تعودنا ان نضع  للتهوية؟ هل ستكون االجابة ج بوضوح. اعتقد 
اخطائنا علي شماعة الشتاء من كثرة االوبئة واالمراض لذلك فاغلبنا قد 
وجد ان االنسب ان ندفن راسنا في الرمال ونتحدث عن مشكلتنا االزلية 

وهي خطورة تربية الدورة الشتوية. 
ما هو الحد االدني من التهوية MV)Minimum Ventilation (؟ 

الحد االدني للتهوية هو نظام زمني وليس نظام يتبع درجات الحرارة 
) حتي لو درجة الحرارة صفر( حيث يتم تحديد كمية تغيير الهواء العنبر 
 MV بواسطة ساعة توقيت في لوحة )وحدة ( التحكم اإللكترونية. تبدأ
من اليوم األول الستقبال الصيصان وكذلك عندما تكون درجة الحرارة 
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الخارجية أقل من الحرارة المثالية او المطلوبة وحتي في 
الطقس البارد يجب ان يتم ضبطها بفتح مداخل الهواء 
الجانبية وتشغيل المراوح لمدة زمنية محددة داخل نظام 
 ٢٧٠ لمدة  وإيقاف  ثانية   ٣٠ لمدة  مقسم  دقائق  خمس 
ثانية. واصبحت متاحة الكثير من جداول الشركات للدعم 
والمساعدة في توضيح كيفية حسابها بشرط ان العنابر 

محكمة االغالق وهذا الجدول للمساعدة الشكل ٢.

وتغير  القطيع  تقدم  مع  تدريجياً  الوقت  هذا  يــزداد 
الظروف الداخلية مما يتطلب معدالت أعلى للتهوية)غالباً 
تعمل أنظمة التدفئة وأنظمة التهوية في نفس الوقت وان 
كان البعض ال يفضل ذلك (. وبمجرد زيادة درجة الحرارة 
في  للتحكم  المراوح  بتشغيل  المربي  يقوم  العنابر  داخل 
التهوية  من  األولــى  المرحلة  تكون  وهــذه  الحرارة  درجــة 
بالضغط السلبي في العنابر المغلقة )المحكمة ( للدواجن 

الشكل٣
ما هوالغرض والهدف من احلد األدنى للتهوية؟

١- التجانس والتوزيع للحرارة داخل العنبر 
٢- التخلص من الرطوبة الزائدة حيث انها تؤدي الى زيادة 
رطوبة الفرشة والفرشة الرطبة هي وسط مالئم لنمو 
خاصتا  والفطريات  والطفيليات  المرضية  البكتيريا 
في حالة وجود بقايا علف في الفرشة لذلك يجب أن 
يحرص المربي مثال في المناطق التي تتميز بالرطوبة 
عند  او  السنة  أشهر  بعض  في  كالكويت  المرتفعة 
وتسربها  المغلقة  العنابر  داخل  الرطوبة  نسبة  زيادة 
كفاءتها في  تقليل  إلى  يؤدي  العازلة مما  المواد  إلى 
العزل واإلضرار بها حيث ان وزن الطائر ٢ كجم يفرز 
رطوبة بحوالي ١٥٠سم منها ٤٠%) ٦٠ سم ( بخار ماء 
والباقي٦٠% ) ٩٠ سم ( في الزرق، مثال عنبر به ٢٠ 
الف طائرواجمالي الوزن ٤٠طن لحم السؤال كم تكون 
 ٣٠٠٠ يــارب...  استر  عنهم؟  يوميا  الناتجة  الرطوبة 
لتر منهم بخار الماء ١٢٠٠لتر ورطوبة الزرق ١٨٠٠لتر
٣- تجديد األكسجين بنسبته ٢١ % فاذا انخفض الي ١١% 
تظهر المشاكل التنفسية واذا وصل االنخفاض الي ٥% 
حدثت الكارثة الن عدم توفيره يسمح بارتباط الدم 
بغاز اخر هو اول اكسيد الكربون النه اسرع ارتباطا 
الهواء  توفير  في  تتساهل  فال  االكسجين  من  بالدم 
النقي الغني باالكسجين لطيورك وقطيعك الشكل ٤.

»ثــانــي أكسيد  الــضــارة  الــغــازات  التخلص مــن طــرد   -٤
الكربون - كبريتيد الهيدروجين - االمونيا«. ٥- ازالة 
الغبار من داخل العنبر فهو يلزمه التهوية للتخلص منه 
خصوصا مع الفرشة الجافة. ٦- خالل الجو سيتم 

توفير الشهية للطيور 

الشكل ١

الشكل ٢
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ALTINBILEK
GROUP
COMPANIES

تقوم الشركة ب تصنيع أنظمة تخزين الحبوب )صوامع( ، وجميع آالت مصانع األعالف ومعدات المناولة.
تقوم الشركة بتصنيع مشاريع متكاملة تسليم مفتاح ألنظمة تخزين الحبوب ومصانع أعالف الحيوانات.
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للحد االدني للتهوية الناجحة 
قطيع  اداء  وانــخــفــاض  مشكالت  اســبــاب  مــا  تــذكــر 
الدجاج الخاص بك في العام الماضي؟ بالطبع اذا وفرنا 
االنتاجية  الـــدورة  تنجح  للتهوية  األساسية  المتطلبات 

للقطيع 

نبدا من االن في تقديم التوصيات خالل فصل الشتاء 
العالية  واألمونيا  المبللة  الفرشة  عنابرنا  كل  في  فاالن 
وسوء األداء الالحم او التسمين وهذا ما يؤدي الي ظاهرة 
اما  بسبب  الشتاء  فصل  في  التربية  عن  المربين  ابتعاد 
او  التدفئة  تكلفة  ارتفاع  او بسبب  االمــراض  خوفهم من 
ان عنابرهم بتظام التربية المفتوح وبذلك تكون المشاكل 
عوامل  مــن  أكثر  أو  واحــد  تنفيذ  لعدم  مباشرة  نتيجة 
الناس  معظم  ان  نجد  حيث  األساسية  االربعة  التهوية 
يعتقدون أن توفير الدفئ للطيور في الشتاء اهم من توفير 
الحد االدني للتهوية وهذا غير صحيح؟ حيث ان الغرض 
الرئيسي من التهوية الدنيا هو التحكم في الرطوبة، والتي 
يمكن تحقيقها من خالل الحفاظ على مستويات الرطوبة 
النسبية )Rh( بين ٤٠ و٦٠% لماذا؟ الن الرطوبة النسبية 
ترتبط بتركيزات NH3، CO2 بشكل إيجابي، وهذا يعني 
ثم   NHفإن ٣ عالية   Rh النسبية  الرطوبة  كانت  إذا  أنه 

CO٢ تكون عالية اي تزداد بشكل مباشر. 
ديسمبر  شهر  خــالل  العنبر  غــازات  بتحليل  مثال: 

لقطيع عمر ٢١يوم الشكل٥
في  جزء   ٢٥  )NH٣( األمونيا  تركيزات  تذكر  لذلك 
 )COالمليون أو أقل، وتركيزات ثاني أكسيد الكربون )٢
أكسيد  أول  وتركيزات  أقــل  أو  المليون  في  جــزء   ٥٠٠٠

الشكل ٣

الشكل ٤
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الكربون )CO( ٥٠جزء في المليون أو أقل.
من اكبر اسباب ظهور أمراض الجهاز التنفسي 

الداخلي  ــهــواء  ال تركيبة  فــي  يــحــدث  الـــذي  الخلل 
)الغـازات( للعنبر:

 %  ٧٨.٠٤ ــواء  ــه ال تركيبة  خلق  قــد  اهلل  ان  حيث 
نيتروجين + ٢٠.٩٣ % أوكجسين + ٠.٠٣ % ثانى اكسيد 
 ١ حوالى  تحتاج  البياضة  الدجاجة  فان  وكمثال  كربون 
لتر/ كجم وزن حى/ ساعة. ومع زيادة كثافة عدد الطيور 
الغازات تزداد نسبتها  التهوية فان بعض  او نتيجة لسوء 

في هواء العنبر بدرجة تضر بالطيور كما يأتى:
١ - ثانى اكسيد الكربون:

غاز ليس سام ينتج من عملية الزفيرلالنسان والحيوان 
وكذلك عن التخمر الميكروبي. عالميا نجد ان هذا الغاز 
لكوكب  العالمية  الحرارة  درجة  ارتفاع  عن  المسئول  هو 
االرض بمقدار ١درجة مئوية وظهور االحتباس الحراري 
وتعاني  العالم  يشهدها  التي  الحالية  المناخية  وتغيرات 
بسببه منها الطيور، اما بالنسبة للدواجن فكل كيلو جرام 
وزن حى يفرز ٦٦٠ سم٣ من غازثانى اكسيد الكربون كل 
ساعة اى أن الطائر وزن ٣ كيلو جرام يفرز ٢٠٠٠ سم٣ 
من غاز ثانى اكسيد الكربون كل ساعة ومع زيادة نسبة 
فانه  العنبر  حجم  من  المليون  في  جزء   ٣٥٠ عن  الغاز 
يحدث اضرار بالطيور ويؤثر على عملية التمثيل الغذائى 
وبالتالى يقلل من الكفاءة الغذائية والصورة لتوضيح شكل 

الجهاز التنفسي للدواجن الشكل٦.
واذا وصل الى ٢ % من حجم العنبر يؤدى الى زيادة 
يكون  التنفس  فان   %  ٥ الى  تركيزه  وصل  واذا  التنفس 
أما  الطيور.  الصعوبة وتنفق بعض  العمق وشديد  شديد 
العنبرفان  اكثرمن ذلك من حجم  التركيز  ارتفاع  زاد  اذا 
جميع الطيور تموت في بضع دقائق ومصدر هذا الغاز هو 
هواء الزفير وعند خروجه من الطيور يرتفع الى أعلى مع 
هواء الزفير الساخن ولكن نظراً النه أثقل من الهواء فانه 
االساس  هذا  وعلى  الطيور  مستوى  الى  تدريجيا  يهبط 
فان فتحات التهوية في العنبر المقفول يجب ان تكون على 
المشبع  الهواء  لسحب  األرضية  من  سم   ٤٠-٥٠ أرتفاع 

بثانى اكسيد الكربون.

٢- غاز النوشادر )االمونيا(
له تأثيرا سلبيا على صحة الطيور وأدائها. ومع ذلك، 
وال  الــضــارة.  اآلثــار  هــذه  قياس حجم  السهل  من  ليس 
تظهر تلك التركيزات العالية جًدا من األمونيا اال خالل 
الطيور  تغذية  يتم  أو  سيئة،  التهوية  من  طويلة  فترات 
بنظام غذائي غير متوازن يتكون نتيجة لتحلل مواد الزرق 
غاز  وهو  الفرشة  رطوبة  بزيادة  نسبته  ويــزداد  والفرشة 
أخف من الهواء ولذلك يزداد تركيزه في أعلى العنبر فاذا 
لم تكن التهوية جيدة بحيث تسحب هذا الغاز الى خارج 
العنبر فانه يهبط تدريجيا الى مستوى الطيور مع تيارات 
العين  في  شديدة  التهابات  الى  ويــؤدى  الــبــاردة.  الهواء 
عالوة على تأثيره عن الجهاز التنفسى وتقرحات باألعين 
فتحات  من  الغاز  هــذا  سحب  على  العمل  يجب  ولذلك 
علوية بالعنبر وخصوصا اذا زاد تركيزه. أظهرت األبحاث 
أن التعرض لألمونيا يمكن أن تقتل خاليا األهداب التي 
مسببات  من  واسعة  مجموعة  إدخــال  السهل  من  تجعل 
إلى اإلصابة  يــؤدي  الطيور، مما  إلى  األخــرى  األمــراض 
أن  التجارب  أظهرت  وقد   ).)E. coli ثانوية  بالتهابات 

الشكل ٦

الشكل ٥
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قيمنا

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

ورغباتهم وتطلعاتهم بكل احترافية واقتدار.

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

التكنولوجيا وادارة المعرفة.

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

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



األنشطة المستهدفة

خدماتنا

المحاور الرئيسية للتميز
رأس المال البشري  	
تمّيز العمليات و اإلجراءات  	

ادارة المعرفة و التكنولوجيا  	
الحميمية في التعامل مع العماء 	

مشاريع الدواجن 	
مصانع األعاف 	

مصانع األدوية اليطرية 	
مصانع األضافات العلفية 	

مصانع المطهرات البيطرية 	
هيئات الخدمات البيطرية 	

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

البيطرية.
ــال الــــدواجــــن،  	 ــجـ أبــــحــــاث ودراســـــــــات فــنــيــة فــــي مـ

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

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

لتشغيل  	 ــة  ــ واإلداريـ الفنية  الــكــوادر  توفير  حــلــول 
وإدارة المشاريع.

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

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

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

٠٠٩٦٢٧٩٠٧٣١٠٠٢ أحمد البشايره   : االدارة العامه: األردن 

٠٠٩٦٢٥٠٣٠٠٤٧١٣ د. محمد الدربي   : السعوديه 

 ٠٠٩٦٦٥٩٤٥١٦١٤٣ صالح عبدالرحمن    

٠٠٢٠١٠٦٠٥٢٢٢٤١ م. احمد السكوت   : جمهوريًة مصر العربيه 

٠٠٢٤٩١٢٨٤٦٢٣٥٣ د. وفاء موسى   : السودان 
٠٠٩٦٨٩٩٣٤٥٦٠٤ د. عصام نصرالدين   : ُعمان 

٠٠٩٦٤٧٧١١٤٤٤٨٨٨ د. ماجد حقي   : العراق 
٠٠٩٦٥٢٥٧٣٢٠٧٩ د. عبداهلل خفاجي   : الكويت 
٠٠٢١٦٢٢٧٣٨٥١٧ م. فوزي أوالد زايد   : تونس 

المرکز اإلستشاري لمشاریع الدواجن

http://www.poultry-consultants.com/



56
العدد الخامس والعرشون

باب مشاكل وحلول تربية الدواجن

تركيزات عالية من األمونيا يمكن أن تغير وظيفة العضو 
للطاقة،  األيــض  عملية  وتضعف  للحيوانات،  الطبيعية 
وتحرض الخاليا من موت الخاليا المبرمج، وتسبب تلف 
الميتوكوندريا في الغشاء المخاطي في القناة الهضمية. 
ويرتبط معدل النمو الضعيف وأداء الطيور التي تنمو في 
تركيزات األمونيا العالية في الغالف الجوي ارتباًطا قوًيا 
بتأثير األمونيا على مناعة الطيور وعلم األنسجة المعوي. 
تأثيرا سلبيا  األمونيا  عالية من  لتركيزات  التعرض  يؤثر 
الزغب  وكذلك  الطيور  في  المناعة  نظام  تطوير  على 

المعوي والبروتين المخاطي الشكل٧.
بالمزرعة  االمونيا  قياس  جهاز  توافر  يجب  لذلك   

The DOL 53 ammonia sensor

ان األمعاء الملتهبة وغير الصحية ليست قادرة على 
امتصاص األعالف المهضومة حتى لو تم تحسين عملية 
على  الحفاظ  فالبد  خارجية  إنزيمات  بواسطة  الهضم 
الجهاز الهضمي سليًما خالل فترة واالنتاج او دور بأكملها 
هو المفتاح الحقيقي لتقليل إفراز العلف غير المهضوم 
وغير القابل لالمتصاص في الزرق)السلخ( والذي بدوره 
سيقلل من تطاير األمونيا داخل عنابر الدواجن لذلك تعتبر 
للتغلب علي  الوقائية  التدابير  أهم  الغذائي  النظام  إدارة 
تلك المشكلة بنظام غذائي متوازن يحتوي على مكونات 

أن  يمكن  وظيفية  غذائية  وإضافات  الهضم  سهلة  قابلة 
تحسن هضم المواد الغذائية في األمعاء الدقيقة للطيور.
بشكل  يقلل  فقد  واالجهاد  االلتهاب  مسببات  وجود  ومع 
العناصر  وامتصاص  هضم  على  الطيور  قدرة  من  كبير 
الكمية  البروتينات. ويمكن خفض  الغذائية بما في ذلك 
اإلجمالية للنيتروجين الموجود في براز الطيور إلى حد 
كبير عن طريق تقديم وتوفير نظام غذائي صحيح على 
أساس متطلبات الحمض األميني المهضومة للطيور بدالً 
البروتين  من  الحد  ان  حيث  الخام  الكلي  البروتين  من 
الغذائي بنسبة ٣-٥ % قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة ٦٠ 
% أو أكثر في إفراز النيتروجين الكلي من الدجاج الالحم 
المزرعة  في  الطيور  اداء  علي  يؤثر  البياض  والــدجــاج 

وتلوث النباتات في االراضي الزراعية الشكل٨.
في  يــذوب  ان  يمكنه  فانه  غــاز  االمونيا  الن  ونظرا 
سوائل العين فيتحول الي مركب هيدروكسيد أمونيوم وهو 
وتأثر  العين  وانتفاخ جفون  العين،  احمرار  يسبب  مركب 
قرنية العين تنتهي باغالق العين تماما مما يعوق الوصول 
للعلف والماء لذلك لتالفي وتجنب ذلك يجب توفير االتي:
االهمية  غاية  في  امــر  متوازن  غذائي  نظام  توفير   .١
فيمكن ان تسبب نوعية األعالف واألدوية إلى إنتاج 
الزرق الرطب، مما يسبب زيادة في األمونيا وإطالق 

الرائحة مما يؤدي النخفاض االداء
تحسين كثافة الطيور للمساعدة في الحد من الرطوبة   .٢
العمليات  من  الحد  وبالتالي  الــمــزارع،  في  الــزائــدة 

الالهوائية.
ضبط معدل التهوية - إذا زادت مستويات األمونيا،   .٣
هناك حاجة إلى المزيد من التهوية. يجب أن يكون 

هذا فقط وفقا للمناخ ودرجة حرارة العنبر.
لحالة  طبقا  الــحــرارة  ــة  درجـ تعديل  إجـــراء  يجب   .٤

المزرعة.
يتحقق  أن  أيــضــا  ويمكن  الهضم.  عملية  تحسين   .٥
المواد  الغذائي مع  النظام  ذلك عن طريق استكمال 

المضافة.
االمونيا بين الرائحة ومعامل تحويل الغذاء في الطيور 
التوصية في االتحاد األوروبي )توجيه المجلس / 2007/43 

الشكل ٨

الشكل ٧
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EC( ( على أن تركيز NH 3 يجب أال يتجاوز ٢٠ جزًءا في 
المليون على مدار أي فترة زمنية مدتها ثماني ساعات أو 
٣٥ جزًءا في المليون خالل فترة عشر دقائق أثناء دورة إنتاج 
الدواجن )انظروا لتك التوصية (فمشاكلها لها تاثيرا سلبيا 

ممتدا طوال الدورة فمثال. الشكل٩
١٠ جزء فى المليون رائحة في االنف   -١

٢- ١٠:٢٠جزء فى المليون تلف سطح الرئة )السيليا(
لالصابة  الــتــعــرض  يــحــدث  المليون  فــى  ٢٠:٣٠جــــزء   -٣
الطير  أوزان  من  تقلل  أن  ويمكن  التنفسية  باالمراض 
عند عمر ٢٨ يوًما بنسبة تتراوح بين ٢ و٧ % يقلل من 

معامل تحويل العلف بمقدار نقطة واحدة تقريًبا 
 ٤- ٣٠:٥٠جزء فى المليون فقدان شهية الطيور - إنخفاض 
التحويل  معامل  من  و٦نقاط   -%١٠  :٥ بمعدل  الــوزن 
الغذائي عند عمر ٢٨ يوًما وتقلل بشكل كبير من تجانس 

حجم الطيور وكذلك حجم لحم الصدر
٥- ٥٠: ٢٠٠جزء فى المليون إلتهاب عيون الطيور- انخفاض 
االصابات  ارتفاع  الفعلي-  القياسي  النموعن  معدل 
التنفسية - متاعب تنفسية والتهابات االغشية المخاطية 

وتقليل أوزان الطيور من ١٦ إلى ١٩ % 

٦- ٢٠٠ جزء في المليون انخفاض حاد في معدل النمو 
وبذلك   %  ١٥:٢٥ بمعدل  الــوزن  إنخفاض  الي  يؤدي 
أهداب  تدمر  أو  تشل  المرتفعة  األمونيا  فمستويات 
القصبة الهوائية وهي أداة فعالة وحيوية يستخدمها 
الطائر لمحاربة ولمقاومة المرض وللتغلب علي الحمل 
الهوائية  القصبة  تغطي  التي  )األهــداب  الميكروبي 
للطيور هي عبارة عن طبقة رقيقة من المخاط اللزج 
الموجة كي  تتحرك علي شكل  التي  األهداب  يغطي 
تدفع المخاط الحامل للكائنات الممرضة الي الخارج 
ولكن إذا كانت األهداب قد انتهت و/ أو تضررت من 
مستويات األمونيا العالية فستستطيع للممرضات أن 
الخاليا  داخل  الي  وتنفذ  المخاط  طبقة  عبر  تنتقل 
القصبة الهوائية حيث تبدأ في التكاثر، مما تؤدي الي 

)التهاب الشعب الهوائية(. 
لزيادة  المفتاح  هو  سبق  فما  االمونيا  يخص  فيما 
االمتصاص واالستفادة من القيمة الغذائية للعلف ولتقليل 
الزرق  في  الممتص  وغير  المهضوم  غير  العلف  إخــراج 
عنابر  داخل  األمونيا  تصاعد  من  يخفض  بــدوره  والــذي 

لذلك يجب الحفاظ علي كل اعضاء الجهاز الهضمي 
الالحم  تغذية  في  الخام  البروتين  الحد من مستوى 

الشكل ٩
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الخام  للبروتين  المئوية  النسبة  تخفيض  يتم  ان  يمكن 
التقليدية  المصادر  مع  واستبدالها  الغذائي  النظام  في 
معا  الشمس  وعباد  الصويا  فــول  وجبة  )مثل  للبروتين 
بجانب األحماض األمينية االصطناعية التي اتمني زيادة 
تصنيع المزيد منها، الن كلما انخفض البروتين الغذائي 
بنسبة ٣-٥ % قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة ٦٠ % أو أكثر 
في إفراز النيتروجين الكلي من الدجاج الالحم والدجاج 
البياض. حيث انه ال يتم االحتفاظ بجزء كبير من كمية 
اللحم اال بنسبة ٤٥  الغذائية من قبل دجاج  النيتروجين 
تحويل حوالي ٤٠  فيتم  الفضالت  إلى  الباقي  ويخرج   %
الفرشة  نوعية  في  تدهور  إلى  يــؤدي  مما  امونيا  إلى   %
فان  لذلك  للطيور.  الصحي  الوضع  في  تدهور  وبالتالي 
ارتفاع مستوى CP الغير مبررفي العلف ليست جيدا حيث 
ان له انعكاسات سلبية فسيولوجية مثل زيادة استهالك 
تقليل  إن  لتوضيح  النتروجين  من  الفعال  للتخلص  الماء 
مستويات البروتين هو الحل الرئيسي للتحكم في إفراز 
والحد  الدواجن  تربية  في  األمونيا  وانبعاث  النيتروجين 
من حدوث اضطرابات الجهاز الهضمي وتحسين الحالة 
لتوضيح  التالية  الدراسة  تمت  الحيوانية  للبيئة  الصحية 
تأثير انخفاض مستوى CP كبير في تغذية الالحم على 
أداء النمو وتمت تجربة الطيور تحت نظام غذائي عادي 
أو منخفض CP باختالف ٤.٥ نقطة في برنامج الغذاء 
الطبيعي على أساس قابل للهضم الشكل ١٠ توضيح تأثير 
تخفيض مستوى البروتين الخام ) CP ( على أداء النمو 
وكمية المياه من الفروج لمدة ٣ أسابيع )٠.٤-٠.٧ كجم 
ADG(: متوسط الكسب اليومي؛ FCR: معدل التحويل 

الغذائي(.
كان من الممكن خفض مستوى البروتين CP بمقدار 
التعديل  الممكن  من  أنه  تؤكد  النتائج  فهذه  نقطة   ٤.٥
بمستويات البروتين في تغذية الدجاج الالحم دون التأثير 
إمــدادات األحماض  يتم الحفاظ على  على األداء طالما 
والمتطلبات  االحتياجات  التي ال غنى عنها في  األمينية 
حالة  على  الحفاظ  من  يمكن  وهــذا  الطيور.  الغذائية 
صحية جيدة للطيور دون التاثير السلبي علي النمو وأداء 
الذبيحة وكذلك يقلل من إفراز النيتروجين ويحد ويقلل 

من اضطرابات األمعاء.. 
:H2S 3- غاز كبرتيد االيدروجن

الشكل ١٠

الشكل ١١

الشكل ١٢
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ربما يكون في اماكن قريبة خارج العنبر او المزرعة 
يتكون  او  العنابر  داخل  الي  الهوائية يصل  التيارات  ومع 
نتيجة لتحلل المواد العضوية في الفرشة او حينما يتواجد 
او  النافقة  الجثث  أو  المكسور  البيض  من  كبيرة  أعــداد 
الرائحة  كريه  غاز  وهو  الفرشة.  بمكونات  مختلطا  الدم 
أثقل من الهواء ووجوده بنسبة تزيد عن ١٠ - ٢٠ جزء في 
المليون من حجم العنبر يدل على سوء التهوية في العنبر 
ويلزم  البيض  بأنتاج  تنفسية واضرار  الى مشاكل  ويؤدى 
سحب هذا الغاز عن طريق فتحات سفلية بالعنبر مركب 

عليها مراوح الطاردة للهواء خارج العنبر )الشفاطات(.

4- غاز اول اكسيد الكربون
لكن  المليون  في  %جــزء   ٠.١ عن  يزيد  ان  يجب  ال 
في حالة الخلل في التهوية فقد تصل النسبة الي ٢٠٠٠ 
جزء في المليون لمدة ١٨٠ دقيقة اعراض تسمم الن أول 
له قابلية أعلى من األكسجين لالرتباط  الكربون  أكسيد 

بالهيموجلوبين بحوالي ٢٠٠ مرة الشكل١١. 
سبق  فيما  الجيدة  االدارة  تؤدي  سبق  ما  علي  وبناء 
الي االداء القياسي وربما اكثر من الطيور والقطعان التي 
تربي في مزارعنا فتاثير الغازات له تاثير اكثر مما نتخيل 
ارباحهم ويفضل عن  النهاية يتجه الجميع لحساب  ففي 

طريق المعامل التالي 
االنــتــاج  رقـــم  او   EPEF األوربــــي  الــكــفــاءة  مــعــامــل 

Production Number طبقا االعتبار النقاط التالية:

١_نسبة الحياتية )١٠٠ - نسبة النفوق(.
د_متوسط العمر باليوم عند البيع.

ه_معدل استهالك العلف.
و_وزن القطيع عند التسويق.

رقم اإلنتاج = متوسط الوزن بالجرام × ) ١٠٠ - نسبة 
عند  القطيع  عمر   × التحويل  معامل   ×  ١٠  /  ) النافق 

التسويق.
1- The four basic requirements of successful minimum 

ventilation are explained by Jess Campbell, Jim 
Donald, Dennis Brothers and Gene Simpson National 
Poultry Technology Center at Auburn University 
College of Agriculture

2-Poultry house environmental control during cold weather 
Brian Fairchild, PhD Extension Poultry Scientist 
University of Georgia Department of Poultry Science, 
USA December 2017

3- UGA Poultry House Environmental Management and 
Energy Conservation DOL 53 Ammonia Sensor...A 
First Look

5-http://www.startimes.com ةئفدتلل ئطاخلا مادختسالا اورذحا 
6-Four Common Minimum Ventilation Mistakes The 

Poultry Site 27 January 2015
7- http://people.eku.edu/ritchisong/birdrespiration.html
8- Cold-weather Ventilation It’s a matter of timer
9- http://www.panoramadelavie.com
الحمراء،  الكريات  تعريف  والغازات:  الغذاء  نقل  في  الدم  وظيفة 

تعريف الكريات البيضاء
10- 5 Tips to Successfully Manage Poultry House Ammonia 

Levels 2017 
Author: Mark Karimi, MSc - Technical Sales Manager 

Poultry 
11-Ajinomoto animal nutrition Reducing the excretion of 

NH 3 by livestock
12- http://WWW.Aviagen.Com
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البحث األول
تأثير استخدام الكلور واليود والسترات كمطهرات لماء الشرب 

وعلى كفاءة اإلنروفلوكساسين في دجاج التسمين
املصدر

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

تأثير  دراسة  إلى  االن  أيدينا  بين  التي  الدراسة  تهدف 
استخدام أشهر ٣ من مطهرات الماء والشائع استخدامهم في 
كفاءة  على  تؤثر  والتي  التجارية  الالحم  الدجاج  انتاج  مزارع 
والكلور  اليود  مطهرات  كفاءة  اختبار  تم  اإلنروفلوكساسين، 
مقطر،  ماء  في  اإلنروفلوكساسين  مع  وتم خلطها  والسترات 
أظهرت النتائج أن خلط اإلنروفلوكساسين مع الكلور يخفض 
من الكفاءة المضادة للميكروبات ويرفع من تركيزه في الدم، 
خلط اإلنروفلوكساسين مع السترات يزيد من الكفاءة المضادة 
للميكروبات، كذلك ، خلط اإلنروفلوكساسين مع اليود يزيد من 
الكفاءة المضادة للميكروبات، نخلص من هذه الدراسة إلى أن 
واإلنروفلوكساسين  الماء  مطهرات  بين  تداخل  عالقة  هناك 
االدوية،  اعطاء  عند  خاصة  االعتبار  في  أخذها  يجب  مما 
توصي الدراسة باستخدام مطهرات السترات نظراً لكفاءتها 

في تطهير مياة الشرب.
البحث الثاني

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

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

(2018). The impact of β-glucans on performance 
and response of broiler chickens during a coccidiosis 
challenge. Poultry Science, pey148, https://doi.
org/10.3382/ps/pey148.

الخسائر  من  الكثير  في  بالكوكسيديا  االصابة  تسبب 
بالكوكسيديا  االصابة  كما  سنوياً،  الدواجن  لصناعة  المادية 
الدواجن،  في  الصحية  المشاكل  من  العديد  في  تتسبب 
تتجه  الغذائية،  والكفاءة  النمو  معدالت  لتدهور  باالضافة 
مضادات  استخدام  خفض  إلى  الدول  من  العديد  اآلن 
من  الكثير  دفع  مما  وقائية  جرعات  صورة  في  الكوكسيديا 
الباحثين للبحث عم بدائل طبيعية آمنة تهدف لتحسين الحالة 
الصحية للقناة الهضمية وتحسين المناعة للطيور بشكل عام، 
البيتا-جلوكان عبارة عن نوع من الكربوهيدرات والتي توجد 
والحبوب،  والطحالب  الخمائر  من  لكل  الخلوي  الجدار  في 
الهضمية  بالقناة  هضمه  يصعب  البيتا-جلوكان  ألن  ونظراً 
من  الكثير  من  ويقلل  البريبيوتيك  عمل  يعمل  فإنه  للطيور 
األمراض والمشاكل المعوية باالضافة ألنه يعمل على تحفيز 
الدراسة  تهدف  للطيور،  الغذائية  الكفاءة  من  ويحسن  النمو 
التي بين أيدينا اآلن إلى دراسة تاثير استخدام البيتا-جلوكان 
على معدالت النمو واالستجابة لعدوى الكوكسيديا في دجاج 
 Cobb( التسمين، تم استخدام ١٢٨٠ كتكوت دجاج كب ٥٠٠
إلى ٨ معامالت ولكل معاملة ٨ مكررات  وتم تقسمهم   )500
وبكل مكررة )عشة( ٢٠ طائر في تصميم عاملي ٢ × ٤ بحيث 
العدوى  وعدم  بالكوكسيديا  )العدوى  العدوى  عامل  تتضمن 
بالكوكسيديا( والتغذية )عليقة كنترول، كنترول+ ١٥٠ جم/طن 
بيتا-جلوكان،  كنترول+ ١٠٠ جم/طن بيتا-جلوكان ، كنترول+ 
١٠٠ جم/طن سالينومايسين(، وعند عمر ١٥ يوم تم عدوى 
اختالفات  هناك  أن  النتائج  أظهرت  بالكوكسيديا،  الكتاكيت 
صغرى في عالمات اإلصابة بين المعامالت الغذائية مع وجود 
انخفاض في معدالت اصابة منطقتي األثنى عشر والألعور 
البيتا- بمعامالت  بالمقارنة  السالينومايسين  معاملة  في 

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

إلى انخفاض محتوى الذبيحة من الدهون واللحم الصافي.

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

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

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



61
العدد الخامس والعرشون

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

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

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

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

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

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

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

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

· Maintain air quality.

· Avoid stress from extreme cold, especially during 
the rearing period in broiler breeders.

· Provide good nutrition programs to control early 
growth.

· Provide sufficient ventilation during the incubation 
period specially in high altitude area

6. OIE Biosecurity regulations 

Prof. Dr. Salah S. Abdelrhman

The World Organization for Animal Health (OIE) 
regulates biosecurity at international level through 
publishing several standards and measures covering 
many terms of control and prevention of diseases, in-
cluding, in particular, bio security-related measures.

OIE also promotes transparency and understanding of 
the state of animal diseases globally,

The collection, analysis and dissemination of veteri-
nary information and the strengthening of internation-
al coordination and cooperation in disease control, 
animal and zoonotic diseases, and promote the safety 
of global trade in animals and animal products.

OIE sets standards and guidelines for use by Mem-
ber States to protect themselves from  of  diseases or 
pathogens during trade in animals and animal prod-
ucts.

The World Organization for Animal Health (OIE) 
has devoted many chapters on biosecurity measures 
as well as topics that contribute to the enhancement 
of biosecurity in the Terrestrial Animal code and the 
Manual on Diagnostic Tests and Vaccines for Terres-
trial Animals..

7. Recent trends and developments in poultry nu-
trition

Dr. Ez Eldin A. Babeker

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

In the following terms:

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

· Selection of birds strains with high conversion rate

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

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

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

· Compliance with health regulations and require-
ments

· Organic food regulations and application of the 
HACCP system

8.  Avian Coccidiosis

Dr. Wafaa M. Tibn

In the present article the author briefly review very 
important parasitic disease (coccidiosis) which is con-
sidered the highest economic poultry disease world 
wide

Methods of transmission include contaminated feed 
and water, rodents and insects, contaminated workers 
shoes, wild birds and contaminated letters.

Disease signs includes weakness, reduction of feed 
and water intake, diarrhea may be bloody,  ruffled 
feather and mortality ranged from 5-50%.

Prevention and treatment include change the bedding 
or stir it while maintaining good ventilation in the 
house.

Cleanliness and use antiseptics affecting the parasites 
such as caustic soda.

Not breeding different species and ages of poultry in 
the same farm.

Avoid transmission of the parasite  by contamninated 
shoes or by rats.
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1. Storage of hatching eggs

Prof. Dr.   A. obied

Store of hatching eggs should be done under special 
and ideal conditions for keeping the embryo intact and 
safe. Studies and field experiences have shown that 
the conditions in which hatching eggs are stored play 
an important and dangerous role in hatching. 

In this article we will address all the optimal condi-
tions for storing hatching eggs to achieve the highest 
hatching rate which include.

· Duration and temperature during storage
· Relative humidity during storage
· Position  and turning of fertile eggs during storage
· Ventilation and pre warming of hatching eggs dur-

ing storage

2. Nutrition and force molting in breeder flocks

Ghada Z. Eid.

In this article the author write a short review about 
force molting in poultry using different nutritional 
programmes.

During force molting specific physiological changes 
takes place where body weight is decreased due to 
fasting from feed and to some extent from water. This 
loss of body weight is associated with increased level 
of Corticosterone hormone  which cause diminishing 
the size of the ovary and oviduct.  After that the level 
of both estrogen and progesterone as well as (FSH) 
and (LH) hormones decreased which followed by in-
crease in the of level of (T3&T4) which play an im-
portant role for developing new feather in place of old 
one.

3. Effect of cocks on performance of parent flock

Eng. Ashraf  A. Khalil

Cocks are responsible for the high or low fertility rate 
in the breeder flock, and in order to maintain a high 
level of fertility in the flock we must give cocks of 
the flock a full and comprehensive care since the first 
day of the flock as we give attention to the cocks and 
hens as well.

 The worker who take care of the flock must pay atten-
tion to the cocks form the first few hatching moments 
by providing all the care and nourishment necessary 
for them to develop the skeleton and conform to the 
standard weights by paying attention to nutrition de-
termined in terms of quality and quantity and how to 
apply the optimal standards to reach the highest levels 
of fertilization.

Among the most important points to be mentioned 
during the various stages of cocks care is the provi-
sion of nutrients, especially the basic and trace miner-
als.

4. Avian Influenza (H9N2) in Middle East and 
North Africa (MENA)

Dr. Hossam Bakry

In this article, the author briefly reviewed the history 
of H9N2 avian influenza in the Middle East and North 
Africa region through field research conducted on the 
virus. These studies have shown the following results:

· Influenza virus H9N2 infection has high incidence 
rates in Middle East and North Africa region, and 
infections mainly occur after 15 days of age and 
also reported before the age of (15) days in the vac-
cinated flocks.

· Focus on improving  biosecurity and vaccination 
methods may limit infections.

· Avian Influenza infection (H9N2) coincided with 
Infectious bronchitis and Newcastle infection.

· Other diseases such as Newcastle and infectious 
bronchitis should be protected to obtain positive 
results when using the vaccine.

· There is no difference between the newly isolated 
strains and the vaccine strains in the market.

5. Ascites in broiler chickens.. In brief

Dr. Mohamed Hassan Salem

the author briefly mentioned the method used to avoid 
ascites in broiler

· Provide sufficient ventilation from the time of re-
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 In the beginning of a new year, and with the issue (25(, which 

is the first issue of the fifth year of our beloved magazine, 

which we hope for the development and excellence of the ser-

vice of the poultry industry not in Saudi Arabia, but at the level 

of the Gulf countries and Arab countries, we feel satisfaction 

and optimism for the poultry industry In the Kingdom of Sau-

di Arabia where economic studies indicate the growth of the 

poultry industry in the Kingdom during the new year (2019( to 

meet the growing demand for poultry products.

 The results of these studies showed that the total domestic production of broiler 

chickens in Saudi Arabia in 2019 is expected to increase to 700,000 tons, in 

addition to the continued self-sufficiency of table eggs, which is an important 

source of surplus exports to the GCC countries.

This coincides with the announcement of the Kingdom’s freedom of highly 

pathogenic avian influenza (H5N8( in poultry farms as a result of the great ef-

forts exerted by the Ministry of Environment, Water and Agriculture to combat 

the disease according to the sound scientific procedures and the recommenda-

tions of the World Organization for Animal Health (OIE( in this regard and the 

cooperation shown by the owners of poultry farms the Kingdom in the imple-

mentation of these procedures, which helped the Kingdom contain the disease 

and its transmission to other poultry farms outside the areas of infection, which 

worked to quickly restore the Kingdom’s free of disease and these procedures 

have won the satisfaction of poultry owners inside and outside the Kingdom as 

well as International concerned organizations in this regard.

 Accordingly, it is expected to increase investment in the poultry industry dur-

ing the coming period through the establishment of new poultry farms and to 

increase the production of existing farms in order to meet the needs of the Gulf 

States and other countries and increase the Kingdom’s share in the global ex-

port market for poultry and its products and reach Self-sufficiency of local poultry 

meat in the near future.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah






