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• 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
وكـــالـــة دردر لــلــدعــايــة واإلعــــــان - الــســنــة الــرابــعــة 
ــادي والــعــشــرون - مــايــو/ يــونــيــو ٢٠١٨م الــعــدد احلــ
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
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أحمد حسين البشايرة
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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
خالد دعاس

khdaas@gmail.com
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الوكيل اإلعالني والتسويقي
مصر: املركز العاملي للتسويق: 	 

دكتور أحمد الوكيل - جوال: ٠٠٢٠١٢٢٣١٠٤٣٤٠
م. احمد السكوت - جوال: ٠٠٢٠١٠6٠5٢٢٢٤١

 	 Crystal labs supplies :االمارات العربيه املتحدة
جوال: ٠٠٩٧١5٠٣6١٤٩١٣ 

األردن: شركة بوابة جند الدولية للزراعة والتجارة 	 
مهندس محمد الروسان - جوال: ٠٠٩6٢٧٩5٩١٩٩٨٩

السودان: د. وفاء موسى تنب 	 
جوال: ٠٠٢٤٩٩٢6٠٧5٢٧١ - ٠٠٢٤٩١٢٨٤6٢٣5٣

ــد - جــوال: 	  زاي أوالد  ــوزي  ف ليبيا، اجلــزائــر:  تــونــس، 
٠٠٢١6٢٢٧٣٨5١٧

سلطنة عمان: د. عصام نصرالدين مصطفى - جوال:  	 
٠٠٩6٨٩٩٣٤56٠٤

جــــــوال:   	   - ــيـــل  ــلـ خـ مـــاجـــدحـــقـــي  د.  الــــــعــــــراق: 
٠٠٩6٤٧٧١١٤٤٤٨٨٨

الكويت: عبداهلل خفاجي - جوال:   ٠٠٩65٢5٧٣٢٠٧٩	 

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

إفتتاحية العدد
التعاونيات  تعتبر   
يعرف  مــا  أو  الــزراعــيــة 
ــم الـــجـــمـــعـــيـــات  ــ ــاسـ ــ بـ
ــة الـــزراعـــيـــة  ــي ــاون ــع ــت ال
)اإلنـــتـــاج الـــزراعـــي أو 
الـــحـــيـــوانـــي( مـــن أهــم 
النشاطات الغير حكومية 
بالتنمية  تــعــنــي  الـــتـــي 
واالقتصادية  البشرية 
ــة فــي  ــ ــي ــ ــاع ــ ــم ــ ــت واالجــ
حيث  الريفية،  المواقع 
الجمعيات  تلك  تساهم 
األداء  ــن  ــحــســي ت ــي  ــ ف

وزيــادة  التكاليف  وخفض  الــزراعــي  اإلنــتــاجــي 
المعيشة  مــســتــوى  تحسين  وبــالــتــالــي  ــدخــل  ال
في  تحقق  ما  وهــذا  القطاع  هــذا  في  للعاملين 
العديد من الدول التي لديها أنظمة تعاونية قادرة 

على تلبية االحتياجات المختلفة للمزارعين.
نشاط  هي  الزراعية  التعاونية  والجمعيات 
الحكومية  المؤسسات  إشراف  تحت  يقع  خاص 
يُكون  التي  الجمعيات  تلك  بها  ويقصد  المعنية 
فيها المزارعون شراكة أو اتحاد فيما بينهم من 
التي  االقتصادية  المشكالت  على  التغلب  أجل 

تعترضهم وتحقيق األهداف التالية:
توفير مدخالت اإلنتاج بكافة أنواعها بأسعار   -

مناسبة.
استصالح األراضي الزراعية وحفر اآلبار.  -

إقامة مزارع الدواجن وتوفير منتجاتها.  -
توفير الزيوت والمحروقات بأنواعها.  -
توفير اآلليات الزراعية وقطع الغيار.  -
إقامة مستودعات التبريد المركزية.  -

بأسعار  للمنتجات  تسويقية  فــرص  توفير   -
تنافسية وزيادة الربحية.

نتيجة  خيراً  الدواجن  قطاع  استبشر  ولقد 
قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة توقيع اتفاقية 
التعاونية،  الجمعيات  مجلس  مع  فنية  شراكة 
حيث تتضمن االتفاقية  تقديم مجلس الجمعيات 
التعاونية الخدمات االستشارية للبحث والتطوير 
في مجاالت الزراعة واإلنتاج الحيواني والسمكي 
واإلرشــاد  الزراعية  واألبحاث  الريفية  والتنمية 
معايير  لتطوير  الفنية  والــشــراكــة   ، ــزراعــي  ال
المتنوعة  ــوزارة  ال خدمات  وسياسات  وضوابط 
عن  فضاًل  المختلفة،  الزراعية  المجاالت  في 
وذلك  الزراعية  األنظمة  دراســة  في  المشاركة 
بهدف تفعيل دور الجمعيات التعاونية ، لتحقيق 
العمل  فرص  وتوفير  الشاملة،  التنمية  أهــداف 
كافة،  االقتصادية  القطاعات  في  للمواطنين 
المعيشة،  مستوى  ــع  ورفـ الــدخــول،  وتحسين 

وتحفيز المواطنين للمشاركة في التنمية.
المهتمين  جميع  نــدعــو  السياق  هــذا  وفــي 
الفعالة  للمشاركة  عامة  بصفة  الدواجن  بقطاع 
وتسهيل  لتشجيع  الفنية  الشراكة  هذه  دعم  في 
الجمعيات  بين  والــبــيــانــات  المعلومات  تــبــادل 
للجمعيات  الفرص االستثمارية  التعاونية، وخلق 
ثقافة  ونشر  التعاوني  القطاع  لتنمية  التعاونية 

العمل التعاوني داخل المجتمع.
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䘀䘀愀戀爀椀挀椀椀Ⰰ 瀀爀漀搀甀挀琀椀漀渀 瀀愀爀愀洀攀琀攀爀猀 愀渀搀 洀攀愀琀 瀀爀漀瀀攀爀琀椀攀猀 椀渀 戀爀漀椀氀攀爀猀⸀ 䄀戀猀琀爀愀挀琀⸀ 堀嘀䤀䤀䤀琀栀 䌀漀渀最爀攀猀猀 漀昀 琀栀攀 圀漀爀氀搀 嘀攀琀攀爀椀渀愀爀礀 倀漀甀氀琀爀礀 䄀猀猀漀挀椀愀琀椀漀渀Ⰰ 一愀渀琀攀猀Ⰰ 䘀爀愀渀挀攀Ⰰ ㈀　㌀㬀 椀渀ⴀ瀀爀攀猀猀⸀ 㘀ꀀ䄀猀 猀栀漀眀渀 椀渀 琀栀攀 猀琀甀搀礀ꀀ䰀攀洀椀攀爀攀 匀Ⰰ 刀漀樀漀 刀Ⰰ 䠀攀 匀Ⰰ 吀愀渀最 匀Ⰰ 䰀椀 圀Ⰰ 䠀攀爀爀洀愀渀渀 䄀Ⰰ 倀爀愀渀搀椀渀椀 䘀⸀ 䈀攀渀攀ǻ琀猀 漀昀 琀栀攀 䠀攀爀瀀攀猀瘀椀爀甀猀 漀昀 吀甀爀欀攀礀 瘀攀挀琀漀爀 瘀愀挀挀椀渀攀 漀昀 䤀渀昀攀挀琀椀漀甀猀 䈀甀爀猀愀氀 䐀椀猀攀愀猀攀 椀渀 挀漀渀琀爀漀氀 漀昀 椀洀洀甀渀攀 搀攀瀀爀攀猀猀椀漀渀 椀渀 戀爀漀椀氀攀爀猀 愀渀搀 搀攀挀爀攀愀猀攀 漀昀 甀猀攀 漀昀 愀渀琀椀戀椀漀琀椀挀 
洀攀搀椀挀愀琀椀漀渀⸀ 䄀戀猀琀爀愀挀琀⸀ 堀嘀䤀䤀䤀琀栀 䌀漀渀最爀攀猀猀 漀昀 琀栀攀 圀漀爀氀搀 嘀攀琀攀爀椀渀愀爀礀 倀漀甀氀琀爀礀 䄀猀猀漀挀椀愀琀椀漀渀Ⰰ 一愀渀琀攀猀Ⰰ 䘀爀愀渀挀攀Ⰰ ㈀　㌀㬀 椀渀ⴀ瀀爀攀猀猀⸀
䴀攀爀椀愀氀 ⠀䴀攀爀椀愀氀 椀猀 渀漀眀 瀀愀爀琀 漀昀 䈀漀攀栀爀椀渀最攀爀 䤀渀最攀氀栀攀椀洀⤀Ⰰ ㈀㤀 愀瘀攀渀甀攀 吀漀渀礀 䜀愀爀渀椀攀爀Ⰰ 㘀㤀　　㜀 䰀礀漀渀 ጠ 䘀爀愀渀挀攀⸀ 䴀愀爀欀攀琀 爀攀最椀猀琀爀愀琀椀漀渀 戀攀氀漀渀最猀 琀漀 䴀攀爀椀愀氀⸀ ꤀㈀　㠀 䴀攀爀椀愀氀⸀ 䄀氀氀 爀椀最栀琀猀 爀攀猀攀爀瘀攀搀⸀  
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倀爀漀瘀椀搀攀猀 攀愀爀氀礀 漀渀猀攀琀 漀昀 䤀䈀䐀 愀渀搀 䴀䐀 椀洀洀甀渀椀琀礀⸀ 
倀爀漀琀攀挀琀猀ꀀ琀栀攀 椀洀洀甀渀攀 昀甀渀挀琀椀漀渀猀 漀昀 琀栀攀 戀甀爀猀愀 漀昀 䘀愀戀爀椀挀椀甀猀㈀⸀
倀爀漀琀攀挀琀猀ꀀ愀最愀椀渀猀琀 椀洀洀甀渀漀猀甀瀀瀀爀攀猀猀椀漀渀㌀⸀
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١- شركة بوهرجنر اجنليهم:
القطاع  فى  العاملين  كل  يعلم  وكما  أمريكا  سيليكت  وبوهرنجر  فرنسا  بوهرنجر  بفرعيها 
البيطري بأن هذه الشركة من أوائل  الشركات العالمية المتخصصة فى األدوية واللقاحات 

البيطرية والتى تتميز بكفاءتها الممتازة ومواكبتها لكل التطورات العالمية الحتوائها على أكبر معامل أبحاث اللقاحات.
وقد قدمت للسوق السعودي لقاحات الحمى القالعية بنوعيها األحادي والمتعدد العترات الخاصة بالسوق السعودي من إنتاج 
فرعها الموجود فى ببرايت انجلترا وكذلك كل لقاحات القطاع الداجني بمختلف أنواعها وتركيباتها وهذه الشركة تعتبر بحق 
من رواد العالم فى هذه الصناعة كما أنها على اتصال وثيق ودائم بنا للمساعدة فى حال أي طارئ قد يتعرض له السوق 

السعودي فى هذا المجال . 

تأسست شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة على يد المغفور له بإذن اهلل الشيخ فهد بن عبد الرحمن القصيبي منذ زمن طويل 
وذلك لخدمة القطاع الطبي والخدمي حيث أنها ساهمت بشكل فعال فى إثراء النهضة الطبية الحديثة بالمملكة وفى عام ١٩٨٢هـ قرر 
الشيخ المؤسس المشاركة فى قطاع آخر ال يقل اهمية عن القطاع الطبي أال وهو القطاع البيطري فكان القرار بتأسيس القسم البيطري 
بشركة عبد الرحمن القصيبي مع الوضع فى االعتبار أن يكون خدمة المربين والعاملين فى مجال الدواجن والثروة الحيوانية هو الهدف 
االسمي من خالل نقل احدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من استيراد ونقل األدوية البيطرية واللقاحات على مستوي العالم من حيث الجودة 
وطريقة التعامل ووسائل النقل وقد تطلب ذلك خبرات فنية متميزة تمثلت فى انتقاء نخبة من االطباء البيطرين المميزين والمؤهلين علمياً 
وعملياً للقيام بهذا الدور إضافة إلى تجهيزات هائلة تمثلت فى مستودعات ضخمة على أعلي مستوي من الكفاءة واألمان وغرف تبريد 
تالئم حفظ كل انواع اللقاحات بدرجات التبريد المختلفة يخدم كل ذلك أسطول ضخم من سيارات التبريد العالية الكفاءة حتى تصل هذه 
اللقاحات واألدوية إلى العمالء فى مواقعهم بالحالة التى خرجت عليها من خطوط اإلنتاج وتعتبر منتجات القصيبي البيطرية من أجود 
المنتجات من حيث الكفاءة والثقة لدي العمالء والمربين بجميع انحاء المملكة العربية السعودية ويمثل القسم البيطري كبري الشركات 

العالمية مثل:



:MSD  ٢- شركة ام اس دي
تعتبر شركة ام اس دي MSD )انترفيت شرينج بالو سابقا ( من الشركات العالمية الرائدة فى 
إنتاج مركبات الصحة الحيوانية وتعتبر شركة ام اس دي من أوائل الشركات العالمية التى تنتج 

أدوية ولقاحات بيطرية وإضافات علفية ذات فاعلية عالية والمعروف أن شركة ام اس دي تتميز بالريادة فى جودة المنتجات من 
خالل األبحاث المستمرة وطرح ما هو جديد من التركيبات الصيدالنية .

:MG2MIX 3- شركة أم جي ٢ ميكس
تعتبر شركة ام جي ٢ ميكس واحدة من الشركات الفرنسية الرائدة في مجال االضافات العلفية 
منذ ١٩٨٩م والمتميزه في انتاج البريمكسات واألمالح  والمكمالت الغذائية ومضادات السموم 
كبري  مع  وتعاملها  الفرنسي  السوق  داخل  االنتشار  سرعة  أكسبها  مما  المصممه  والمنتجات 
الشركات الرائدة في مجال صناعة الدواجن مثل دو – هايالين – لوهمان – كوب – هابرد – تيلي 

اضافة الي تصدير 6٠% من انتاج الشركة ألكثر من ١٨ دولة.
: Theseo 4- شركة ثيسيو

تعتبر شركه  ثيسيو الفرنسية ) سوجيفال سابقا ( من رواد تصنيع المطهرات والمكمالت 
وتسويق  بتصنيع  وتقوم  الحين  ذلك  منذ   . مطردا  نموا  شهدت  وقد  السائلة  الغذائية 
المنتجات البيطرية والمطهرات الفريدة فى دول العالم مع التزام الشركة بمواصفات 

. GMP الجودة والنوعية
: Univet 5- شركة يونيفت األيرلندية

تعد شركة يونيقيت واحدة من كبري الشركات االيرلندية حيث تقوم بتغطية احتياجات 
السوق السعودي من المضادات الحيوية المتنوعة لألبقار واألغنام كما أنها تقدم أيضاً 

.GMP مضادات حيوية للدواجن وتطبق الشركة مقاييس اإلنتاج الجيد
:Medmac 6- شركة مدماك األردنية

تنتج الشركة مجموعة من المضادات الحيوية والتى تستخدم فى وقاية وعالج الدواجن وأيضا 
بعض المركبات التى تستخدم لعالج األبقار واألغنام . 

 : A.V.S 7 – شركة أيه فى أس األيرلندية
تعتبر شركة أيه فى أس األيرلندية من الشركات الرائدة فى صناعة المطهرات والمستحضرات 
الصحية والتى تنتج مطهراً واسع الطيف يقتل جميع أنواع الميكروبات المسببة لألمراض وهو 

مطهر ) فيروال بلس( وهو االختيار األمثل للتطهير الشامل.
:Natural Remedies ٨- شركة ناتشرال رمييدس

تعتبر شركة ناتشرال ريميدس الهندية من كبري الشركات في مجال تصنيع 
المنتجات العشبية الطبيعية والمنافسة بقوة للمنتجات الكيميائية البديلة نظرا 
واسعا  قبوال  لها  جعل  مما  األمان  بجانب  الفعالة  ونتائجها  العالية  لكفائتها 

محليا  عالميا.
: Biochek 9- شركة بيوتشيك الهولندية

شركة  بتوفير  قمنا  والحيواني  الداجني  بالقطاع  يتعلق  ما  لكل  واستكماال 
المناعي  المستوي  لمتابعة  المخبرية  الكواشف  في  المتخصصة  بيوتشيك 

للقطعان والمساعده في تشخيص االمراض وسرعة التعامل معها 
: Chanelle ١٠- شركة شانيل االيرلندية

تعبر شركة شانيل من الشركات الرائدة في انتاج وتصنيع المستحضرات البيطرية ذات 
الجودة العالية والمتخصصة للحيوانات األليفة والخيول وحيوانات المزرعة طبقا ألعلي 

معايير الجودة .
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 )The goal( :الهدف
ادوارد  لــلــدكــتــور  الــفــضــل  يــعــود 
التطعيم  مــفــهــوم  اطــــالق  جــيــنــرفــي 
وبناء على  أنــه  عــام ١٧٩6حــيــث  في 
ــتــي أجـــراهـــا عــلــى ابــن  ــجــارب ال ــت ال
أثبت  أعــوام،  الثمانية  ذو  البستنحي 
د. جينر ان المناعة المكتسبة نتيجة 
االصابة بجدري األبقار يعطي مناعة 
ضد جدري الماء، وبالرغم من تطور 
بقيت  جينر  مالحظات  أن  اال  العلم 

صالحة.
أنتيجن  ضــد  المناعة  لتحفيز   .١
يجب  األبقار،  جــدري  مثل  معين 
في  مــوجــود  األنتجين  يــكــون  أن 
عالية  بتراكيز  الجنس  او  العضو 

لتحفيز االستجابة المناعية.
لحظة  بين  ما  زمنية  فترة  هناك   .٢
التطعيم ومرحلة اعطاء الحصانة 

الوقائية، حيث أن د. جينرانتظر 
الفعلي  التعرض  قبل  أسابيع   ٨

للمرض.
قطاع  فــي  الحديثة  التربية  ان 
في  الكثافة  زيادة  الى  أدت  الدواجن 
زيــادة  الــى  أدى  الــدواجــن مما  قطاع 
احتمالية االصابة بأمراض الدواجن. 
لكن قطاع الدواجن سيطر على هذه 
الــدوري  التطعيم  بواسطة  الخطورة 
ــراض الــمــرتــبــطــة بــالــخــســائــر  ــألمـ لـ
االقتصادية. إن فعالية توقيت التلقيح 
الــلــقــاح  اعــطــاء  فــي  مــهــارة  تتطلب 
االف  لديك  يكون  عندما  وخصوصا 

الطيور تنتظر دورها للتطعيم.
في  المستخدمة  اللقاحات  ان 
ــا لــقــاحــات حية  ــدواجــن ام مــجــال ال
ــة او  مــضــعــفــة/ ســــالالت فــيــروســي
ذو  نشطة  غير  لقاحات  أو  بكتيرية 

مع  بكتيرية  او  فيروسية  ســـالالت 
 .suitable adjuvant مساعد مناسب
تصنيع  فــي  المعروفة  الشركات  ان 
اللقاحات  جميع  تخضع  اللقاحات 
المنتجة إلى اختبارات جودة صارمة 
قد  المستهلك  ان  التأكد  أجــل  مــن 
حصل على منتج يحتوي أنتيجن كافي 
والذي  المناعية  االستجابة  الحداث 
الطيور.  صحة  على  ايجابيا  ينعكس 
اضافة الى ذلك ان التخطيط الجيد 
مناعة  الطيور  يمنح  ســوف  للتلقيح 

عالية تستطيع به مواجهة االصابة.

 Live vaccines :اللقاحات احلية
عادة  تكون  الحية  اللقاحات  ان 
والتي  مضعفة  بكتيرية  او  فيروسية 
تتكاثر بالطيورالملقحة وبالتالي تؤدي 
الى تحفيز المناعة الخليوية والمناعة 

العامة.

التطعيم الصحيح والفعال للدواجن
Correct and effective vaccination of Poultry

ماليين األموال تستثمر سنوياَ في تصنيع لقاحات الدواجن، وإن فعالية التلقيح تعتمد على عملية التطعيم واألدوات 
المستخدمة إلعطاء اللقاح.

لذلك سنتناول في هذا المقال طرق التطعيم، الفروقات بين اللقاحات الحية والمثبطة، اضافة الى مقترحات عملية 
تتعلق بطرق التلقيح بهدف تحسين عملية التلقيح والتي تعود في النهاية بحصانة جيدة للطائر.

حسام بكري



9
العدد الحادي والعرشون

نــتــيــجــة الحــتــمــالــيــة الــتــضــاعــف 
الذاتي، فان اللقاحات الحية مناسبة 
بواسطة  للتلقيح  الشامل  للتطبيق 
الرش أو مياه الشرب، لكن يجب األخذ 
بعين االعتبار ان التطبيق الشامل ال 
العلم  يجب  كما  الخطورة.  من  يخلو 
مناعة  يمنح  الضعيف  التلقيح  بــأن 
فقط لجزء من القطيع وبالتالي تكون 

المحصلة مناعة ضعيفة للقطيع. 
تعتمد  الحية  اللقاحات  نجاح  ان 
على ساللة اللقاح التي تعرضت للخلية 
المستهدفة. وهذا يكون واضحا عند 
مقارنة فعالية لقاح النيوكاستل الحي 
المختلفة.  التطعيم  طــرق  باختالف 
ان العالمان جيف والكساندر حصلوا 
للنيوكاستل خالل  مناعة حقلية  على 
٣-٤ أيام عند التطعيم بطريقة الرش، 
وهي تعتبر طريقة الدخال اللقاح عن 

طريق الجهاز التنفسي.
اعطاء  تــم  عندما  المقابل  فــي 
لوحظ  الشرب  مياه  بواسطة  اللقاح 
كما  المناعية  االستجابة  في  تأخير 
)شكل  البياني  بالرسم  موضح  هــو 
رقم ١(، فضال عن ذلك فان النتائج 

الرش  طريقة  أن  اظهرت  المخبرية 
كما  عالية  مناعية  استجابة  أعطت 

يشاهد في ) شكل رقم ٢(.

 Killed( النشطة  غير  الــلــقــاحــات 
:)vaccines

تراكيز  باستخدام  تصنيعها  يتم 

عــالــيــة مـــن انــتــجــنــات بــكــتــيــريــة أو 
فــيــروســيــة، حــيــث يــتــم وضــعــهــا مع 
 ،suitable adjuvant مساعد مناسب
عامة  مناعة  التلقيح  عن  ينتج  حيث 
ويبين ذلك في شكل رقم )٣( العالقة 
المباشرة ما بين تركيز األنتيجن في 
الجرعة مع المناعة المكتسبة، ويجب 

شكل رقم )١(: 
Percentage mortality in chickens challenged by aerosol at various

intervals with a virulent ND strain (Essex 1970), following day old vaccination 
with a live ND B1 vaccine administered by different application methods 
(Adapted from Gough and Alexander, 1973).



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

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

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

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

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

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

والفيتامينــات.
 وقــد تــم هــذا كلــه مــن خــال إنتــاج عــدة 

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

)البــادي(.

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

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

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

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

معدل استهالك العلف:

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

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

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

أعالف مرام للسمان  000 ال شئ يفوق الجودة

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

المجموعالسادسالخامسالرابعالثالث الثانياألولالعمر باألسبوع
متوسط استهالك العلف اليومي 

3.557.59.512.515)جم/طائر(
متوسط استهالك العلف األسبوعي 

24.53552.566.587.5105371)جم/طائر(
3565110145175200متوسط وزن الطائر بالجرام



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

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

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

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

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

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

والفيتامينــات.
 وقــد تــم هــذا كلــه مــن خــال إنتــاج عــدة 

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

)البــادي(.

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

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

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

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

معدل استهالك العلف:

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

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

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

أعالف مرام للسمان  000 ال شئ يفوق الجودة

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

المجموعالسادسالخامسالرابعالثالث الثانياألولالعمر باألسبوع
متوسط استهالك العلف اليومي 

3.557.59.512.515)جم/طائر(
متوسط استهالك العلف األسبوعي 

24.53552.566.587.5105371)جم/طائر(
3565110145175200متوسط وزن الطائر بالجرام
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بواسطة  هذه  اللقاح  أنواع  تعطى  أن 
الحقن. 

نجاح التطعيم يعتمد على المهارة 

في اعطاء اللقاح بحيث يحتوي اللقاح 
من  الكاملة  الجرعة  على  المطعم 
اللقاح لكل طير، وهذا الكالم صحيح 

أيضا لبعض اللقاحات الحية التي يتم 
اعطاؤها بواسطة الحقن.

 Auditing( الــتــدقــيــق:  ــراءات  ــ اجــ
)procedures

يجب أن يتم مراقبة طرق التطعيم 
على مرحلتين: 

فــي داخـــل الــمــزرعــة حــيــث يتم   -١
التطبيق  وفعالية  دقة  من  التأكد 

الحقيقي لللقاح.
٢-  التقييم بتحليل النتائج المخبرية.

ــرب  ــ ــشـ ــ الـ مــــــيــــــاه  ــح يف  ــيــ ــقــ ــلــ ــتــ الــ
)Drinking water administration(
بواسطة  التطعيم  من  الهدف  ان 
مياه الشرب ضمان حصول كل طائر 
على جرعة واحــدة على االقــل، على 
الطريقة  هذه  تكون  قد  الواقع  أرض 
للقاحات  المتبعة  الطرق  أسهل  هي 
الحية، على أية حال ان هذه الطريقة 
للوقت  المستهلكة  الطرق  من  تعتبر 
وغير مجدية وخصوصا في اللقاحات 

التنفسية.

 :)water availability( توفر املياه
اللقاح في كمية  يتم حل  أن  ١-يجب 
من المياه كافية لتلبية احتياحات 

شرب لمدة ساعتين.
٢- توفير مكان واسع للشرب لضمان 

حرية الحصول على اللقاح.
الثالثة  خــالل  المياه  استهالك   
أسابيع األولى من عمر الصوص 
تــكــون مــتــذبــذبــة، لــذلــك ينصح 
عملية  خـــالل  الــقــطــيــع  بــتــفــقــد 
الغير  الــصــوص  وعـــزل  التلقيح 

نشيط.

شكل رقم )٢(: 
Haemagglutination inhibition titres of sera from chickens vaccinated
with a live ND B1 administered by different application methods
(Adapted from Gough and Alexander, 1973).

شكل رقم)٣(:
ELISA titres for Ornithobacterium rhinotracheale (Serotype B)
measured at various time intervals. Three groups of chickens were vaccinated at 
two weeks of age, each with a batch of O. rhinotracheale containing a different 
concentration of bacterial cells. A fourth group remained unvaccinated as 
negative controls.
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اللقاح  تناول  على  الحث  لضمان   -٣
يجب أن يتم تصويم الطيور قبل 
اعــطــاء الــلــقــاح وعـــادة تــكــون١-
ــظــروف  ــاء عــلــى ال ــن ٢ ســاعــة ب
الجوية، اضافة الى ازالة مصدر 
عدم شرب  لضمان  وذلك  المياه 
القياسية  الــمــيــاه  مــن  الــطــائــر 
)غير المحتوية على اللقاح( عند 

تعريضه لها لري عطشه.

 vaccine( ــاح  ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ الــ ــة  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ حـ
 :)viability

يجب مراعاة نقل اللقاح من موقع   -١
الى موقع تحت ظروف مبردة.

أشعة  الى  اللقاح  تعريض  تجنب   -٢
الشمس المباشرة.

لضمان عدم معادلة اللقاح وفقده   -٣
لخصائصه المناعية، اضافة الى 
الماء  من  قليلة  كمية  استخدام 
مل/   ٢٠٠-١٠٠٠( اللقاح  لحل 
استخدام  يفضل  جرعة(،   ١٠٠٠

الماء المقطر.
في حالة عدم توفر الماء المقطر   -٤
يــجــب أخـــذ الــحــذر بــالــتــأكــد أن 
المستخدم  الماء  حموضة  درجة 
عدم  ــى  ال اضــافــة  متعادلة  هــي 
في  بما  مطهرات  على  احتوائها 

ذلك الكلور أو المعادن الثقيلة. 
خالي  الحليب  بــاضــافــة  ينصح   -5
قبل  المياه  الــى  كمثبت  الــدســم 

اضافة اللقاح ب
٢٠-٣٠ دقيقة، حوالي ٢ غم من بودرة 
الحليب/ لتر مياه أو ٢ لتر حليب 

سائل ١٠٠ لتر مياه.
اعادة حل اللقاح بكمية قليلة من   -6

اضافته  قبل  لتر(   ١٠-5( المياه 
لضمان  وذلــك  الشرب  مياه  الــى 

التجانس الجيد.
يجب أن يستهلك اللقاح المحلول   -٧

خالل ٢-٣ ساعات. 

 Assessing( املــيــاه  كــمــيــة  تقييم 
 :)water intake

الــمــيــاه  ــرب  شـ تــجــانــس  لتقييم 
 Blu( زرقـــاء  صبغة  باضافة  ينصح 
إلــى   )NRG from Vaxxinova
ــاح، حــيــث أن الــتــلــون  ــق ــل مــحــلــول ال
استهلكت  التي  الطيور  لفم  المؤقت 
اضافة  التتقييم.  على  تساعد  اللقاح 
كمية  على  دليل  التلون  شدة  أن  الى 
الجيد  والتلقيح  المستهلكة،  الــمــاء 
يعطي على األقل تلون للطيور بنسبة 

.%٩٠

 Spray( التلقيح بواسطة الرش: 
 )administration

تعتبر  الرش  بواسطة  التلقيح  إن 
من الطرق المناسبة للقاحات الجهاز 
وذلــك   ،ND & IBV مثل  التنفسي 
تــلــك األمــــراض فــي الخلية  لــوجــود 
المستهدفة »الغشاء المخاطي للجهاز 
الرش  من  نوعان  وهناك  التنفسي«، 
والذي يتميز كل واحد منهما بأهدافه 

واستخداماته:
الى  ويــهــدف  الخشن  ــرش  ــ ١-ال
والعين  العلوي  التنفسي  الجهاز  منح 
قطرات كبيرة من اللقاح، اضافة الى 
يزيد  مما  الطائر  ريــش  ترطيب  أن 
الــرش  ويعتبر  الــلــقــاح  أخــذ  فــرصــة 
الصغيرة  للصيصان  مناسب  الخشن 

غير الملقحة.

ــا الـــرش الــنــاعــم والـــذي  ٢- امـ
الجهاز  من  السفلي  الجزء  يستهدف 
القطرات صغيرة  أن  التنفسي، حيث 
العميق  بــاالخــتــراق  تسمح  الــحــجــم 
الجزء  الى  للوصول  التنفسي  للجهاز 
هذه  وتعتبر  الــجــهــاز،  مــن  السفلي 
العمر  للطيوركبيرة  مناسبة  الطريقة 

والتي تم تلقيحها مسبقاً لألنتيجن.
تقييم  عند  األول  االعــتــبــار  ان 
تحديد  هو  الــرش  بواسطة  التلقيح 

الطريقة المناسبة للرش.

 :)Equipment( أدوات الرش
استخدام األداة المناسبة للتطبيق   -١
نوع  ذلــك  على  مثال  المناسب، 
خشناً  الــرش  يعتبر  حيث  الــرش 
على  الرش  نقاط  تشاهد  عندما 
األرض كانها سيل من المطر أما 
الرش يعتبر ناعماً عندما يشاهد 

الرذاذ كأنه معلق في الهواء.
يجب أن تكون أدوات الرش خالية   -٢
من أي مطهرات ومواد التنظيف 
ومخصصة فقط ألغراض الرش.
قصوى  غاية  األدوات  نظافة  ان   -٣
وخصوصاً عند مشاركة األدوات 

ألماكن مختلفة.
ــات:  ــراكــــســ ــبــ الــــتــــوزيــــع داخــــــــل الــ

 )Distribution in the house(
توزيع  يتطلب  المتجانس  التلقيح   -١
متجانس للرش في داخل البركس 

يالحظ على مرأى العين.
بكمية  اللقاح  حــل  يتم  أن  يجب   -٢
لضمان  وذلــك  الــمــاء  مــن  كافية 
المطلوبة  الجرعة  الحصول على 
للطيور الموجودة داخل البركس.
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في حالة تواجد الطيور بحظيرة   -٣
الطيور  تكون  أن  يجب  مفتوحة 
الرش،  فعالية  لضمان  مزدحمة 
حــيــث يــتــم عــمــل االزدحـــــام امــا 
الطيور  بوضع  أو  حواجز  بوضع 
على األطراف بحيث يتم التطعيم 

من وسط العنبر.
ــة تــواجــد الــطــيــور في  فــي حــال  -٤
ــاص  ــف األق يــتــم رش  ــاص  ــفـ األقـ
الــواحــد تلو االخــر ويــوجــد االن 
مكينات رش عامودية كما هو في 

صورة رقم )١(.
عند التلقيح يجب أن يتم ايقاف   -5
وذلك  الستائر  واغــالق  التهوية 
ــيــر الـــريـــاح،  ــأث ــدم ت لــضــمــان عــ
الرش  استخدام  عند  وخصوصاً 

الناعم.
في المناطق شديدة الحرارة قد   -6
تكون هناك حاجة الى استخدام 
اقل تهوية ممكنة، ولكن يجب أن 
الرش  على  الرش  عملية  تقتصر 

الخشن.
وحجم  الــرش  توزيع  مراقبة  يتم   -٧
القطرة باستخدام أوراق حساسة 
للماء هي عبارة عن أوراق يتغير 
للرطوبة،  تعرضها  عند  لونها 
حيث يتم وضعها خلف األقفاص 
للرش  المقابلة  الــجــهــة  فــي  أو 
لضمان توزيع الرش في كل أنحاء 

البركس/ القفص.
ــح بـــــواســـــطـــــة احلــــقــــن  ــيــ ــقــ ــلــ ــتــ الــ

:)Administration by injection(
النشطة  غير  اللقاحات  جميع 

اللقاحات  ــواع  انـ بعض  الــى  اضــافــة 
الحقن  بواسطة  اعطاؤها  يتم  الحية 
في  العضل،  في  او  الجلد  تحت  اما 
اعطاء  ضمان  يجب  الطريقة  هــذه 
الجرعة الكاملة من اللقاح لكل طير، 
الــطــرق  مــن  الــطــريــقــة  هـــذه  وتعتبر 
مكان  تمنح  حيث  للتلقيح  المفضلة 
لآلالف  التلقيح  عملية  خــالل  واســع 

من الطيور. 
ــة الــمــنــاعــيــة  ــجــاب تــعــتــبــر االســت
عالقة  ذات  النشطة  غير  للقاحات 
عند  وبالتالي  الجرعة،  مــع  طــرديــة 
تلقي نسبة عالية من الطيور جزء من 
أو فقدان الجرعة فان ذلك  الجرعة 
ضعيفة  مناعية  استجابة  الى  يــؤدي 
البياني  الرسم  في  موضح  هو  كما 

)شكل رقم ٣(.
ــقــاحــات غير  ــل تــكــمــن أهــمــيــة ال
تمرير  عــلــى  الــتــأكــيــد  فــي  النشطة 
المناعة لألجيال عند تطعيم األمهات. 

 :)Equipment( أدوات احلقن
ــعـــدات  ــمـ ــدام الـ ــخــ ــ ــت ١-يــــجــــب اســ
المناسبة، حيث يتوافر في السوق 

السيرينجات عديدة الجرعات.
على  السيرنجات  معايرة  يجب   -٢
عملية  خـــالل  منتظمة  ــرات  ــت ف
الــتــطــعــيــم، ويــنــصــح بــاســتــخــدام 

انبوب المعايرة الدقيق.
٣- يجب تعقيم السيرينجات وجميع 
قــبــل  ــخــدمــة  ــمــســت ال األدوات 

االسعمال.
المناسب  الــحــجــم  اخــتــيــار  يــتــم   -٤

الطير،  عمر  على  بــنــاء  لــالبــرة 
موقع الحقن ونوع اللقاح.

منتظم،  بشكل  االبـــرة  تغيير  5-يــتــم 
على األقل مرة/١٠٠٠ طير.

االئبر غير  استبدال  يتم  أن  6-يجب 
الحادة.

 Vaccination( الــتــلــقــيــح:  تقنية 
 )Techniques

يتم تفقد الطائر جسدياً لما يلي:
ــمــكــان  ــلـــقـــاح فـــي ال اعـــطـــاء الـ  -١

المناسب. صورة رقم )٢(.
تلقيح  على  دليل  الريش  تبلل  ان   -٢
كل  أو  جــزء  ألن  وذلــك  ضعيف، 
مــن الــلــقــاح يــكــون قــد تــم حقنه 
بالريش نتيجة تأخر خروج اللقاح 
السيرنج كما هو موضح في  من 

صورة رقم )٣(.
يمكن استخدام صبغة زرقاء عند   -٣
حل اللقاح بمحلول التخفيف كما 
فــي لقاح الــمــاركــس، والـــذي في 
أفضل  رؤيــة  على  يساعد  دوره 
الوقت  للقاح عند حقنه لكن في 
نفسه ال ينصح باستخدام الصبغة 
الزيتية  اللقاحات  استخدام  عند 
وذلك ألنها قد تدوم لفترة طويلة 
الذبح  لعمر  تستمر  الــزمــن  مــن 

والذي قد يؤدي الى تقرحات.
 General( عـــــامـــــه:  ــلــــومــــات  مــــعــ

)Information

اللقاح  جرعة  بين  التوافق  ١-يجب 
أن  حيث  الملقحة  الطيور  وعدد 
الجرعات الزائدة أمر مكلف، كما 
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الى  تــؤدي  القليلة  الجرعات  أن 
مناعة ضعيفة.

السيرولوجية  الــفــحــوصــات  ان   -٢
في  المفيدة  األدوات  من  تعتبر 
بعملية  القائم  الشخص  تقييم 
معامل  نسبة  أن  حيث  التلقيح، 
التباين متزامنة مع انخفاض في 
متوسط التراكيز يوحي الى وجود 
لم  التي  الطيور  من  عالية  نسبة 
تتلقى  ــم  ل أنــهــا  أو  تلقيحا  يــتــم 

الجرعة الكاملة.
٣- ان السر في عملية التطعيم هي 

الجودة وليس السرعة.
السيرولوجية  الــفــحــوصــات  ان   -٤
التحفير  عن  مفيدة  صورة  تمنح 
السابق لجهاز المناعة في الطير 
الكاملة  الــصــورة  يعطي  ال  لكنه 
وذلـــــك ألنــــه يــقــيــس األجـــســـام 
 ( ــدم  ال في  الموجودة  المضادة 
 ،and IgG IgM،)المناعة العامة
لكنه غير قادر على اعطاء فكرة 
ذلك  مع  الخليوية.  المناعة  عن 
فهو يعتبر من المؤشرات القيمة 
لتقييم نجاح وفشل التطعيم، حيث 
تبدأ سلسلة التقييم من المزرعة 
يكون  ولكي  العينات  وذلك بجمع 

الجمع صالحاً احصائياً يجب:
انتقاء العينات بشكل عشوائي.  -
كل  يحصل  أن  يتطلب  وهـــذا 
طائر في القطيع على احتمالية 
متساوية من االختيار، حيث أن 
االختيار من منطقة واحدة قد 
كان  اذا  خاطئة  نتائج  يعطي 

توزيع اللقاح غير متساوي.

العينات  عــدد  يكون  أن  يجب   -
كلما  أنــه  حيث  للقطيع  ممثل 
قل العدد كلما زادت احتمالية 

الخطأ في متوسط التراكيز.
العدد  هو  األقل  على  ٢٣عينة   -
مناعة  لتقييم  ــه  ب الــمــوصــى 
العوامل  الى  اضافة  القطيع.، 
العينات  معاملة  فان  السابقة 
من  المختبر  فــي  وتخزينها 

العوامل المهمة.
العينات  باستخدام  ينصح  ال   -
زائد  تحلل  على  تحتوي  التي 
للدم أو بكتيريا أو فطريات لن 

تعطي نتائج جيدة.
ــات  ــفــــحــــوصــ ــيــــل نــــتــــائــــج الــ ــلــ حتــ
 Interpretation of( السيرولوجية

 :)serology

بعد ٤-6 أسابيع من التطعيم يبدأ 
ظهور األجسام المضادة في الدم، ان 
أخذ عينة قبل ذلك الوقت ممكن لكن 
يكون  لن  المضادة  األجسام  مستوى 
قد وصل الى الذروة وخصوصاً عند 
لللقاحات  المناعية  االستجابة  تقييم 

.)killed vaccines( غير النشطة
لتقييم النتائج السيرولوجية يجب 
األخذ بعين االعتبار النقاط التالية: 

يعطي  العينات  تراكيز  متوسط   .١
االستجابة  قــوة  مــدى  عــن  فكرة 
المتوسط  أن  حيث  المناعية، 
على  دلــيــل  التركيز  المنخفض 
عملية  بعد  جمعت  العينات  أن 
التطعيم بفترة وجيزة جداً أو أن 
عملية التطعيم لم تكن جيدة أما 

في حالة اللقاحات غير النشطة 
الضعيف  التقيح  على  دليل  فهي 

قبل عملية التطعيم مباشرة.
نسبة معامل التباين يعطي فكرة   .٢
التغاير في االستجابة  عن كيفية 
الــمــنــاعــيــة لــلــقــطــيــع، حــيــث أنــه 
حالة  فــي  ــراض  ــ األم معظم  فــي 
التطعيم الصحيح يجب أن تكون 
نسبة معامل التباين CV أقل من 
٤٠ %، أما اذا كانت نسبة معامل 

صوره رقم )٢(

صوره رقم )٢(

صوره رقم )٣(
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دليل  فهذا  أعلى من%6٠  التباين 
عملية  تــحــســيــن  ــرورة  ــ ضـ عــلــى 

التطعيم.
:)The Summary( اخلاصة

على  تعتمد  التطعيم  نــجــاح  ان   -١
عملية التطعيم الصحيح.

من األفضل مراقبة عملية اعطاء   -٢
وذلك  نفسه،  الموقع  في  اللقاح 
ذاتها  العملية  صحة  من  بالتأكد 
أدوات  اســتــخــدام  الـــى  ــة  اضــاف
األوراق  أو  الـــزرقـــاء  كالصبغة 
الحساسة للماء للتأكد من تساوي 

عملية التلقيح.
يمكن تقييم عملية نجاح التطعيم   -٣
بأثر رجعي وذلك بتفسير النتائج 

المخبرية.

يجب االنتباه الى تفاصيل عملية   -٤
ــل الــحــصــول  الــتــطــعــيــم مـــن أجــ
اســتــجــابــة مــنــاعــيــة ثــابــتــة بعد 

التطعيم.
ــح لـــلـــعـــيـــنـــات  ــيــ ــحــ ــصــ األخــــــــــذ الــ
-منقول  السيرولوجية  واملراقبة 

 -Bio Chek عن شركة
تعتبر الخطوات التالية هي دليل 

لألخذ الصحيح للعينات وتخزينها:
جمع٢-٣ مل من الدم والذي قد   -١

يعطي ٠.5- ٠.٧5 مل مصل.
مستهلكة  سيرنجات  استخدام   -٢

وأنابيب غير مصقولة.
فصل المصل وذلك بعملية الطرد   -٣
الطبيعي  التجلط  أو  الــمــركــزي 

)١-٢ ساعتين على درجة حرارة 
الغرفة(.

ترقيم العينات بشكل واضح حيث   -٤
تــحــتــوي الــمــعــلــومــات عــلــى اســم 
الطائر  ــوع  ن القطيع،  الــشــركــة، 

والعمر.
التخزين لفترة قليلة )أقل من٤٨   -5
ساعة( يكون على درجة حرارة٤ 

-٨ درجات مئوية.
على  يكون  لفترة طويلة  التخزين   -6
درجة حرارة -٢٠ درجة مئوية في 

داخل عبوات محكمة االغالق.
نتائج  على  الــحــصــول  أجــل  مــن   -٧
العينات  تسليم  يــفــضــل  جــيــدة 
من  ــد  واحـ يـــوم  خـــالل  للمختبر 

سحب العينات.
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المرض عبر  انتشار  فيما يخص 
الدول فإن من أهم العوامل المتعلقة 
بانتشار فيروس أنفلونزا الطيور بين 
الدول والذي تم تسليط الضوء عليه 
بشكل كبير هو دور الطيور المهاجرة 
والذي  الــدول،  بين  المرض  في نشر 
للشك  مــجــال  ــدع  ي ال  بما  تأكيد  تــم 
في  المهاجرة  للطيور  الكبير  ــدور  ال
نشر المرض حيث تعمل تلك الطيور 
كخزانات لفيروسات إنفلونزا الطيور، 
الهجرة  بين  ارتــبــاط  يوجد  أنــه  كما 

الطيور  هــجــرة  وطـــرق  الــفــيــروســيــة 
الدول  بين  المرض  نشر  في  المائية 
وبين قارات العالم على وجه العموم.

كذلك فإن دور الحمام في انتشار 
الطيور  أنفلونزا  ونقل فيروس مرض 
بين الدول، قد تحدثنا عنه في المقالة 
وقد  التفصيل،  مــن  بكثير  السابقة 
خلصت الدراسات واالبحاث التي تم 
إجرائها في دول االتحاد األوربي بهذا 
الخصوص بأن معامل الخطورة لنقل 
الطيور عن  أنفلونزا  أو نشر فيروس 

طريق حمام السباق بين الدول وإلى 
وذلــك ألن عدد  منخفض،  الــدواجــن 
أنفلونزا  بمرض  الطبيعية  االصابات 
بشكل  التي حدثت   )H5N8( الطيور 
توثيقها  تم  والتي  الحمام  طبيعي في 
في تلك الدول كانت محدودة جداً، ولم 
في  للمرض  وبائية  اندالعات  تسبب 
الحمام، ونظراً ألن الحمام قد أصيب 
لفيروسات  فرعية  فيروسات  بعدة 
أنفلونزا الطيور )H5( فإن ذلك يشير 
إلى أنها قد تكون من المحتمل عائل 

العوامل البيئية الدافعة لتفشي 
مرض أنفلونزا الطيور

منذ ظهور فيروسات أنفلونزا الطيور عالية الضراوة بأنواعها المختلفة )H5Nx(، يتسأل الكثير من المهتمين بصناعة 
الدواجن ومكافحة أمراضها عن العوامل التي تساعد في انتشار هذا الفيروس بهذه الصورة السريعة بين الدول، وذلك 

ألن التعرف على وسائل انتشار المرض هي من أهم اساسيات نجاح التعامل معه والسيطرة عليه.
ويمكن تقسيم عملية انتشار مرض أنفلونزا الطيور إلى مرحلتين، المرحلة االولى تشمل االنتشار عبر مسافات كبيرة 
)بين الدول والقارات( والتي من خاللها ينتقل المرض من دولة إلى أخرى، والمرحلة الثانية هي المرحلة التي من 
خالها ينتشر المرض داخل الدولة وخاصة بين مشاريع الدواجن التجارية وما يتبعها من خسائر اقتصادية فادحة 

لصناعة الدواجن.

د. صالح شعبان عبدالرحمن
معهد بحوث االمصال واللقاحات البيطرية مصر،

sshaban1970@gmail.com ،وزارة البيئة واملياه والزراعة اململكة العربية السعودية
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عليه  وبناء  الفيروس،  لهذا  مضيف 
فقد أوصت نتائج تلك الدراسات بأنه 
من االفضل أن يتم تربية الحمام في 
للوقاية  األخــرى  الدواجن  عن  معزل 

من المرض.
نتحدث  المقالة سوف  وفي هذه 
النتشار  الدافعة  البيئة  العوامل  عن 
ــزا بــيــن مــشــاريــع  ــون ــل ــف فـــيـــروس االن
ــدواجــن الــتــجــاريــة داخـــل الــدولــة،  ال
تلك  معرفة  الضروري  من  أنه  حيث 
والسريعة  المبكرة  للسيطرة  العوامل 
تدابير  وتطبيق  واتخاذ  المرض  على 

مناسبة للوقاية منه. 
عديدة  دراســـات  اقترحت  ولقد 
ــائـــل مــتــعــددة النــتــقــال  ــقــة وسـ ســاب
الــفــيــروس مــن مــواقــع االصــابــة إلى 
ــل حــركــة  ــث ــن، م ــ ــدواجـ ــ مـــشـــاريـــع الـ
الدواجن الحية بين المشاريع، وحركة 
ــن، وحــركــة الــمــركــبــات بين  ــري ــزائ ال
المشاريع وخاصة سيارات نقل البيض 
األدوات  ايضاً  ومكوناتها،  واالعالف 
والمعدات وفرق التحصين والصيانة، 
كــذلــك الــطــيــور الــبــريــة حــول مواقع 
نقل  في  ودورهــا  المصابة  المشاريع 
افضل  ولفهم  المشاريع،  بين  العدوى 
لهذ الموضوع فأنه يجب دراسة تلك 
لتقييم  تفصياًل  أكثر  بصورة  العوامل 

دورها في نشر المرض.
ــة الـــوضـــع الــوبــائــي  ــ عــنــد دراسـ
ــا  أورب فــي  الطيور  أنفلونزا  لمرض 
تم  أنه  المثال، فقد وجد  على سبيل 
االنــدالعــات  مــن  كبير  عــدد  تسجيل 
الطيور  إنــفــلــونــزا  لــمــرض  الــوبــائــيــة 
الطيور  مــن  كــل  فــي  الــضــراوة  عالي 
أوروبــا  في  البرية  والطيور  الداجنة 
منذ عام ٢٠٠5، وقد لوحظ أن تلك 

االندالعات للمرض في الطيور البرية 
تتركز في الجزء األوسط من أوروبا، 
الوبائية  االندالعات  تتركز  حين  في 
رئيسي  بشكل  الدواجن  في  للمرض 
في أوروبا الشرقية مثل منطقة البحر 
األسود، مع حاالت متفرقة في الغالب 
لــلــمــرض فــي الــطــيــور الــبــريــة، وقــد 
الوبائية  االندالعات  كثافات  كشفت 
 )H5N١( الطيور  أنفلونزا  لفيروس 
المضيفتين  المجموعتين  هاتين  في 
أنماط  ــدواجــن(  وال البرية  )الطيور 
تفشي مكانية مختلفة للمرض، وهذه 
األنماط المكانية المختلفة تشير إلى 
البرية  أن تفشي المرض في الطيور 

والداجنة له دوافع بيئية مختلفة.
أهــمــيــة الــتــعــرف عــلــى الــعــوامــل 
فــيــروس  لتفشي  ــدافــعــة  ال البيئية 

أنفلونزا الطيور عالي الضراوة:
يمكن أن توفر المحددات البيئية 
الكامنة  اآلليات  على  أدلة  المختلفة 
أنفلونزا  مــرض  تفشي  أنــمــاط  وراء 

الطيور. 

المؤثرة  البيئية  العوامل  فهم  إن 
الطيور  أنفلونزا  فيروس  تفشي  في 
ــه أهــمــيــة كبيرة  عــالــيــة اإلمــــراض ل

لألسباب التالية:
الخطورة  عالية  المناطق  تحديد   .١

لتفشي المرض.
ــات اإلجــــــراءات  ــ ــوي ــ تــحــديــد أول  .٢

الوقائية المناسبة.
تفشي  ضد  وقائية  تدابير  وضع   .٣

المرض في المستقبل.
الدافعة  البيئية  العوامل  أنـــواع 
النتشار فيروس أنفلونزا الطيور بين 

مشاريع الدواجن
العوامل  أنــواع  من  العديد  توجد 
مــرض  بتفشي  الــمــرتــبــطــة  البيئية 
أنفلونزا الطيور بين مشاريع الدواجن، 
البيئية  العوامل  تلك  تقسيم  ويمكن 
إلي جزئيين رئيسيين بحسب طبيعتها 

ومصدرها على النحو التالي:
١. عوامل بيئية طبيعية:

التضاريس والمياه السطحية.  -



22
العدد الحادي والعرشون

الطيور البرية.  -
الطقس والمناخ.  -

الدواجن  مشاريع  بين  المسافة   -
والطرق الرئيسية.

٢. عوامل بيئية البشرية:
حركة ونقل الطيور.  -

كثافة الدواجن وطبيعة التربية.  -
الكثافة السكانية البشرية.  -

التضاريس واملياه السطحية.
الداخلية  السطحية  المياه  تعتبر 
واألراضـــي  البحيرات  ذلــك  فــي  بما 
الطيور  تستخدمها  الــتــي  الــرطــبــة 
الخطر  عوامل  أحد  والبرية  المائية 
الهامة النتشار األمراض في المنطقة 
المحيطة لتلك المسطحات المائية. 

تحمل  المائية  الطيور  كانت  إذا 
السطحية  الــمــيــاه  فـــإن  ــفــيــروس،  ال
موقًعا  تصبح  أن  يمكن  الــداخــلــيــة 
ــدراَ هــامــاً النــتــشــار الــمــرض  ــصـ ومـ
أو  الطيور  )مثل  أخــرى  عــوائــل  إلــى 
تنتقل  أن  أو  المقيمة(  الـــقـــوارض 
تلك  مــن  الملوثة  االدوات  بواسطة 

إلى  الــفــيــروس  تحمل  والــتــي  المياه 
المشاريع القريبة. 

تم  التي  الدراسات  أحد  وتوضح 
فيروسات  على  هولندا  في  إجرائها 
الضراوة  منخفضة  الطيور  أنفلونزا 
ــى  إل  )٢٠١٣( ــن  مـ الــفــتــرة  ــالل  خــ
لدخول  الخطورة  معامل  ان   )٢٠١٧(
يزداد  الدواجن  مشاريع  إلى  المرض 
قريبة  الــمــشــاريــع  تــلــك  كــانــت  كلما 
السطحية،  المائية  التجمعات  مــن 
القريبة  المناطق  فــإن  ذلــك  وعــلــى 
البحيرات،  أو  الرطبة  األراضــي  من 
الحرارة  درجــات  زيــادة  يسهلها  التي 
وانــخــفــاض هــطــول األمــطــار خــالل 
المواسم الباردة تعتبر مواقع مناسبة 
فيروسات  لتفشي  المبكر  لالكتشاف 

االنفلونزا في الدواجن. 
الطيور البرية:

)الطيور  البرية  الطيور  حــركــة 
واالحتكاك  رئيسي(،  بشكل  المائية 
بين تلك الطيور والطيور في مشاريع 
الدواجن، حيث يمكن اعتبار أن الطيور 

البرية بمثابة عامل االنتشار الرئيسي 
إذا كان نمط تفشي المرض مرتبًطا 

بقوة بالعوامل البيئية الطبيعية.
الطقس واملناخ

الطيور  أنفلونزا  لفيروس  يمكن 
البقاء على   )H5N1( الضراوة  عالي 
بــراز  فــي  أو  الــمــاء  فــي  الحياة  قيد 
في  خاصة  طويلة،  لفترات  الطيور 
حيث  المنخفضة،  الــحــرارة  درجــات 
تكون المياه مصدر للعدوى بالفيروس 
درجة  يوم عند  إلى ٢٠٧  لمدة تصل 
إلى  يصل  ما  أو  مئوية   )١٧( حــرارة 
 )٢٨( حـــرارة  درجــة  عند  يوما   ١٠٢
مصدر  الفيروس  يبقى  كما  مئوية، 
عدوى في براز الطيور الرطب لمدة 
يوما عند درجــة حــرارة )٤(   ٣5-٣٠
درجة  عند  في  أيام   ٧ ولمدة  مئوية، 

حرارة )٢٠( مئوية. 
المناخية  العوامل  بين  االرتباط 
أنفلونزا  بمرض  الــدواجــن  وإصــابــة 
طريق  عــن  تفسيرها  يمكن  الطيور 
المباشر  غير  أو  المباشر  االتصال 
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البيئة  خالل  من  المثال  سبيل  )على 
الــمــلــوثــة( مــع الــطــيــور الــبــريــة. وقد 
سبق أن تم رصد العالقة بين تفشي 
األمراض في الطيور البرية والعوامل 
على  سابقة  دراســـات  في  المناخية 

النحو التالي:
ــرار حـــدوث مــجــمــوعــات من  ــك ت
 Clusters of( الوبائية  االنــدالعــات 
الطيور  أنفلونزا  لمرض   )outbreak
أن  يمكن  األســود  البحر  منطقة  في 
التي  الفيروسات  عــن  ناجمة  تكون 
ــراز  ب أو  الــمــلــوثــة  الــمــيــاه  فــي  تبقى 

الطيور في البيئة. 
األنـــمـــاط الــمــكــانــيــة والــزمــانــيــة 

ارتبطت   HPAI H5N1 لــفــيــروس 
بحدوث اندالعات وبائية للمرض في 
الطيور البرية في أوروبا في المناطق 
األكثر دفًئا نسبًيا خالل فصل الشتاء 

حيث تتجمع الطيور البرية.
الــفــيــروســي فــي الماء  الــتــرســب 
التجميد  درجات حرارة  وخاصة عن 
ــددات لــحــدوث  ــحــ ــ ــة م ــاب ــمــث يــعــد ب
االندالعات الوبائية ألنفلونزا الطيور 
ــبــريــة عبر  فــي الــطــيــور الــمــائــيــة ال
أمريكا الشمالية، وذلك عندما تتوفر 
ارتفاع  مــع  الطيور  تجمعات  فــرص 
ــذي يحفز نشاط  درجــة الــحــرارة وال

الفيروس.

املــســافــة بـــن مــشــاريــع الـــدواجـــن 
والطرق الرئيسية

أنشطة إنتاج الدواجن أو التجارة 
أو  الرئيسية  الطرق  من  مقربة  على 
البحيرات  أو  الرطبة  األراضـــي  من 
من شأنه أن يزيد من فرص العدوى 
مع  االحــتــكــاك  خطر  ارتــفــاع  بسبب 
الطيور  أو  المحلية  المائية  الطيور 

البرية المصابة أو البيئة الملوثة.
فيروس  فــاشــيــات  أن  وجــد  وقــد 
في   HPAI H5N1 الطيور  انفلونزا 
رومانيا  في  السكانية  القرى  دواجــن 
كانوا مرتبطين بشكل كبير بالقرى التي 
تقع على بعد أقل من 5 كم من األنهار 



24
العدد الحادي والعرشون

او المجاري المائية مما يؤكد أن توزيع 
كثيفة  مناطق  في  الــدواجــن  مشاريع 
قربها من  إلى جنب مع  السكان جنبا 
بوابة  الرطبة هي  األراضي  أو  األنهار 
والطيور  الــدواجــن  بين  مهمة  تفاعل 
من  الفيروس  انتقال  ثم  ومن  البرية، 

الطيور البرية إلى الدواجن.
حركة ونقل الطيور

ــال مــن الــدواجــن  نقل الــطــيــور )ك
المنزلية  التربية  وطــيــور  الــتــجــاريــة 

والريفية(.
كلما زادت حركة نقل الطيور كلما 
بين  الــفــيــروس  انــتــقــال  فــرصــة  زادت 
المتعلقة  العوامل  المشاريع، ومن أهم 
الطيور  الطيور هي حركة  بحركة نقل 
المباشر  ــكــاك  واالحــت االســــواق  فــي 
بينها، مما يوجد فرصة كبيرة النتقال 
الى  المريضة  الطيور  من  الفيروس 

الطيور السليمة.
كثافة الدواجن وطبيعة التربية

)التدابير  الحيوي  األمــن  مستوى 
خطر  من  للتقليل  المصممة  الوقائية 
انتقال المرض(، لها دور هام كمحدد 

احتمال  أن  حيث  الــمــرض،  النتشار 
ــدواجــن لإلصابة  ال مــشــاريــع  تــعــرض 
عزل  تم  إذا  تنخفض  سوف  بالمرض 
ــصــال مــع الطيور  الـــدواجـــن عــن االت
المناطق  الحالة،  هــذه  فــي  األخـــرى. 
ذات الدواجن األعلى كثافة قد ال تكون 
لإلصابة  خطورة  أكثر  الضروري  من 
االقل  مثيالتها  مع  مقارنة  بالمرض 
كثافة في مشاريع الدواجن. وبالتالي، 
في  السابقة  النتائج  أكدته  ما  وهــذا 
كثافة  زيـــادة  أن  وجــد  حيث  الصين 
ــؤد إلـــى زيــــادة خطر  ــم تـ الـــدواجـــن ل
 HPAI H5N1 اإلصابة بتفشي فيروس

في الدواجن التجارية المكثفة،.
اإلنتاج  ومثال على ذلك فإن نظم 
في أوروبا على مستوى عالي نسبيا من 
األمن الحيوي، على النقيض من بعض 
المناطق التي تفتقر مشاريع الدواجن 
الوقائي،  األمـــن  ــراءات  إجــ ــى  إل فيها 
وبصورة أكثر التي تكون فيها الدواجن 

حرة الحركة خالل ساعات النهار.
تلك  فإنه في  االساس  وعلى هذا 
من  عالية  كثافة  تشهد  التي  المواقع 
أن  يجب  التجارية  الــدواجــن  مشاريع 

الحيوي  األمــن  مستوى  تحسين  يكون 
فيروس  انتشار  من  للحد  أولوية  ذات 

إنفلونزا الطيور بينها في المستقبل
الكثافة السكانية البشرية

العلمية  الــدراســات  أظهرت  لقد 
المحددة  العوامل  بــدراســة  الخاصة 
أن  الطيور  أنفلونزا  فيروس  النتشار 
كثافة السكان البشرية جنبا إلى جنب 
األراضي  أو  البحيرات  من  القرب  مع 
تفشي  مع  إيجابية  عالقة  له  الرطبة 
فيروس أنفلونزا الطيور )H5N1( في 
الدواجن، حيث أظهرت تلك الدراسات 
البشرية  السكانية  الكثافة  من  كل  أن 
أكثر  من  واحــدا  يعد  الماء  وجــود  مع 
تؤثر  التي  الشائعة  البيئية  العوامل 
الطيور  انفلونزا  فيروس  تفشي  على 
المناطق  مختلف  عبر   HPAI H5N1
تعكس  حيث  المكانية.  والمقاييس 
المرتفعة  البشرية  السكانية  الكثافة 
ــدواجــن  ــن ال وجـــود كــمــيــات كــبــيــرة م
واالنشطة المتعلقة بها مثل اإلنتاج أو 
زيادة مخاطر  إلى  يؤدي  التجارة، مما 
االتصال مع الدواجن المصابة وانتقال 

العدوى للدواجن الغير مصابة. 
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 اأعالف الدواجن الحم - بيا�ض
     حلــوم الدواجــن والبيــض مصــدر مــن مصــادر البروتــن رخيصــة الثمــن ذات القيمــة الغذائيــة العاليــة .. ســهلة الهضــم 

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

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

ــدودة. ــة مح ــرة زمني فت



ال شيئ يفوق الجودة
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تطبيق مثل هذه اإلجراءات يتطلب 
الغذائية  االحتياجات  تحديد  منهم 
إن  ــاد،  اإلجــه ظـــروف  تحت  للطيور 
للدواجن  الغذائية  االحتياجات  وضع 
تم  األخـــرى،  الحيوانية  األنـــواع  مثل 
من  خالية  حــراريــة  بيئة  في  إجـــراؤه 
الــحــرارة  ــات  تــفــاوت كبير فــي درجــ
في  ولكن  كبيرة(  حـــرارة  أو  ــرودة  )بـ
اختالف  مــع  الفعلي  التربية  حقل 
ــفــصــول والــتــضــاريــس  ــمــواســم وال ال
والطبوغرافية والمكان فإن الظروف 
البيئية في العديد من الحاالت تكون 

أقل من مثالية وهذا يؤدي إلى كفاءة 
مما  أقل  الطائر  أو  للحيوان  إنتاجية 

هي عليه إمكانياته الوراثية.
وبالتالي فإن االحتياجات الغذائية 
المعلن عنها تحت ظروف غير مثالية، 
اإلجهاد  حاالت  عليها  تسيطر  والتي 
تكون عرضة للتساؤل ويزداد احتمال 
الجسم  على  الحراري  اإلجهاد  تأثير 
الدواجن  تتعرض  عندما  كبير  بشكل 
إلى ظروف بيئية محيطية ذات درجة 
عالية  نسبية  ورطــوبــة  عالية  حــرارة 
الــمــعــادلــة الصعبة،  وهـــذه هــي  مــعــاً 

ــإن الــتــغــيــرات  ــ بـــاإلضـــافـــة لــذلــك ف
الحاصلة  والسلوكية  الفيسيولوجية 
للدواجن للتكيف والتي تحدث نتيجة 
للظروف البيئة الخارجية وتؤثر على 
المتناولة  الغذائية  المكونات  كمية 
وعلى  اإلنتاج  ومستوى  والمهضومة 

فعالية استخدام الغذاء. 
ــكــيــف  ــت ــة ال ــ ــي ــ وكــــجــــزء مــــن آل
الـــفـــســـيـــولـــوجـــي فـــــإن الــــدواجــــن 
العلف  كمية  تقلل  حــراريــاً  المجهدة 
 %٤٨ ــى  إلـ تــصــل  بنسبة  ــنــاول  الــمــت
العلف  كمية  فــي  اإلنــخــفــاض  وهـــذا 

تأثير اإلجهاد الحراري على 
االحتياجات الغذائية للدواجن

يتم بشكل عام تنظيم تفاعالت اإلجهاد لضمان اإلتزان البدني ومع هذا وفي كثير من األحيان تحوي هذه التفاعالت 
ومن  والتناسل  النمو  الحيوان على  قدرة  تتدخل في  ربما  التي  العضوية  تغيرات في  إنتاج  القدرة على  لها  عناصر 
المعروف بأن ارتفاع درجة حرارة البيئة تسبب هذه األنواع من التغيرات الصعبة والتي أصبحت تمثل تحدياً الخصائي 
التغذية والفسيولوجيا ومن أجل حصول منتجي الدواجن على أفضل عائد الستثماراتهم، فإنهم يجب أن يفهموا أوالً 

ويمارسوا اإلجراءات العملية الفعالة إلدارة اإلجهاد الحراري في قطعانهم. 

مهندس / أشرف عبدالرحمن خليل
ماجستير التغذية- جامعة طنطا - اململكة السعودية - شركة دواجن املتحدة - استشاري التغذية ومدير 
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ــؤدي إلــى انــخــفــاض في  الــمــتــنــاول تـ
المتوفرة  الغذائية  المكونات  كمية 
العائد  في  انخفاض  يحدث  وبالتالي 
الهضمي على الطائر واالنخفاض في 
استهالك كامل الوجبة يعني انخفاض 
في كمية الطاقة المتناولة والبروتين 
والتي  األخــرى  الغذائية  والمكونات 
انخفاض  في  السبب  تكون  أن  يمكن 
ــادة خــالل  ــذي يــالحــظ عـ ــاج الـ ــت اإلن

اإلجهاد الحراري. 
ويــعــد اإلنــخــفــاض الــحــاصــل في 
المسؤول  هو  المتناولة  الطاقة  كمية 
المثالي  النمو  معدل  انخفاض  عن 
المترافق مع االجهاد الحراري لذلك 
محاوالت  إجــراء  توقع  المعقول  من 
إلى  المتناولة  الطاقة  كمية  لــزيــادة 
للمستوى  مطابق  أو  قريب  مستوى 
البيئة  فــي  عليه  الحصول  تــم  ــذي  ال

الحرارية المعتدلة.
في بحث عملي تم في عام ٢٠١٣ 
الحظ الباحث بأن دجاج اللحم الذي 
تم تغذيته على كميات من علف متوازن 
في بيئة إجهاد حراري قد زاد وزنها 
بشكل أكبر عندما كانت كمية العلف 
المستهلكة أكبر من تلك الكمية التي 
تم استهالكها بشكل طبيعي في بيئة 
الحراري )حوالي ٨.5% من  االجهاد 
وزن الجسم( وكانت قريبة للكمية التي 
يتم استهالكها طبيعياً من قبل الطيور 
في البيئة الحرارية المعتدلة )حوالي 
وفي  ولكن  الجسم(  وزن  من   %٩.5
زيادة  أن  مالحظة  تم  التجربة  نفس 
مع  طرديا  تناسب  العلف  استهالك 
محتوى  في  فالتغيير  الوفيات،  نسبة 
نتائج  ــى  إل أدى  الطاقة  مــن  العلف 
مختلفة فعندما تم رفع مستوى الطاقة 

البياض من ٢٩١5  الدجاج  في علف 
كالوري  كيلو   ٣٢٠6 إلى  كالوري  كيلو 
/ كغ في بيئة اإلجهاد الحراري أدى 
إلى تحسن إنتاج البيض، وزن البيض 
وسماكة قشرة البيض بينما مع دجاج 
بسيط  تحسن  إال  يالحظ  لم  اللحم 
في  الطاقة  محتوى  تغيير  تم  عندما 
كغ   / كالوري  كيلو   ٢٩٠٠ من  العلف 
إلى ٣٣6٠ كيلو كالوري / كغ أي زيادة 
يجب  الطاقة  من  العلف  محتوى  في 
أن يرافقه زيادة نسبية في المكونات 
قد  وعليه  أيــضــاً  ــرى  األخـ الغذائية 
تمت دراسات عديدة على احتياجات 
اقترح  وقــد  البروتين  مــن  الــدواجــن 
العديد من الباحثين أن تتجاوز نسبة 
 %٢٢ عن  البادي  علف  في  البروتين 
بأن  كحقيقة  أيــضــاً  الــمــعــروف  ومــن 
تكون  البروتين  من  العلف  احتياجات 
فعلياً كاحتياج االحماض األمينية في 
الحديثة  االحتياجات  ولكن  البروتين 
تشير  األمينية ال  الموثقة لالحماض 
نــاتــجــة عن  إلـــى وجــــود أي فــــروق 

الظروف البيئية. 
كــان مستوى  اخــرى  وفــي تجربة 
يزيد  األساسية  األمينية  االحماض 
فقد  لالحتياجات  األدنــى  الحد  عن 
في  معنوي  تحسن  النتائج  أظــهــرت 
استخدام  فعالية  وفــي  النمو  معدل 
التقليدية،  الخلطة  مع  مقارنة  العلف 
البروتين  بأن زيادة  تبين مؤخراً  وقد 
وزن  زيــادة في  إلى  أدت  الخلطة  في 
الغذائي  التحويل  ومعامل  الجسم 

وأيضاً في مواصفات الذبيحة.
اإلجهاد  تأثيرات  على  الشواهد 
ــى هــضــم الــبــروتــيــن  ــراري عــل ــحــ ــ ال
مختلفة  أيضاً  األمينية  واالحــمــاض 

حيث أظهرت الدراسات انخفاض في 
هضم البروتين الكلي بينما لم تظهر 
الثانية أي تأثير على هضم االحماض 

األمينية. 
المتناول  العلف  كمية  انخفاض 
اإلجهاد  مرحلة  خــالل  يحدث  الــذي 
الحراري ربما يؤدي إلى نقص بأمالح 
الخلطات التي تكون نسبياً كافية وقد 
البوتاسيوم  في  نقص  االبالغ عن  تم 
البياض  الدجاج  المحتبس في جسم 
عالية  حــرارة  لدرجات  تعرض  الــذي 
زيـــادة   %6٣٣ نسبة  لــوحــظ  وأيــضــا 
من  المطروحة  البوتاسيوم  كمية  في 
لإلجهاد  تعرض  الــذي  اللحم  دجــاج 
ــحــراري مــقــارنــة مــع دجـــاج اللحم  ال
حرارياً  معتدلة  حظائر  في  الموجود 
زيــادة  للبوتاسيوم  باإلضافة  وايضا 
الصوديوم،  مثل  أيضاً  أخــرى  أمــالح 
أثناء  والنحاس  السلينيوم  الكبريت، 

فترة اإلجهاد الحراري. 
للعناصر  التوازن  فإن  عليه  وبناء 
 )Na+ K- Cl( الشاردية مهم بالعلف
نظراً ألن بعض األبحاث أظهرت بأن 
حرارية  ظروف  تحت  الشوارد  توازن 
دجاج  نمو  يصف  أو  يعكس  معتدلة 
المكونات  هذه  من  أي  وطــرح  اللحم 
الــتــوازن  يغير  ســوف  زائـــدة  بكميات 
التراجع  من  يزيد  وبالتالي  الشاردي 

في معدل النمو. 
للمكونات  الفعال  االستخدام  إن 
الغذائية في خلطات الدجاج من أجل 
النمو والتناسل والصحة يزداد بوجود 
الدنيا  الكميات  ولكن  الفيتامينات 
كافية  تكون  التي  الفيتامينات  مــن 
ال  الــحــيــاة  قيد  على  والــبــقــاء  للنمو 
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تكون بالضرورة كافية من أجل األداء 
المثالي خالل فترة اإلجهاد الحراري 
عن  ناتج  الشهية  فــقــدان  ألن  نــظــراً 
اإلجــهــاد الــحــراري وألن ذلــك يــؤدي 
إلى انخفاض في استهالك المكونات 
كلي  انخفاض  حدوث  فإن  الغذائية، 
المتناولة  الفيتامينات  من  عدد  في 
ونظراً  لذلك  باإلضافة  حتمياً  يكون 
لعدم ثباتية بعض أشكال الفيتامينات 
زيــادة  احتمال  هناك  فــإن  المختلفة 
اإلجهاد  فترة  أثناء  تحللها  في معدل 

الحراري. 
ــإن تــعــديــل كمية  وبــنــاء عــلــيــه فـ
الفيتامينات المقدمة للطيور يجب أن 
يؤخذ بشكل جدي وفعال وقد أشارت 
الدراسات التي تمت على دراسة تأثير 
الفيتامينات  على  الحراري  اإلجهاد 
ــذا الــصــنــف مــن الــمــكــونــات  ــأن هـ بـ
بسهولة  استنفاذه  يتم  ال  الغذائية 
على  إال  يوجد شواهد  ال  اآلن  وإلــى 
زيادة فيتامين C خالل فترة اإلجهاد 
الحراري وقد تبين بأن تركيز حمض 
اإلسكوربيك في الدم ينخفض خالل 
فترة اإلجهاد الحراري باإلضافة لذلك 
فإن حمض االسكوربيك ظاهرياً يحد 
أثناء  من زيــادة درجة حــرارة الجسم 
فترة اإلجهاد الحراري كذلك أظهرت 
البيض  قشرة  نوعية  بأن  الدراسات 
عند  تحسنت  اللحم  دجاج  أمات  في 
العلف  زيادة حمض اإلسكوربيك في 
من  الــعــديــد  فشلت  فقد  ذلــك  ومــع 
المفيد  التأثير  إظهار  في  الدراسات 
التعرض  فترة  خالل  الفيتامين  لهذا 
التجارب  خالل  من  تم  وقد  للحرارة 
من  يزيد   E فيتامين  أن  توثيق  الــى 
أشــارت  وقــد  المناعية  االســتــجــابــة 

بعض الدراسات إلى أن االحتياجات 
ظروف  تحت  ــزداد  ت  E فيتامين  من 
ــة نـــظـــراً ألن آلــيــة  ــام ــع ــاد ال ــهـ اإلجـ
سلبياً  تتأثر  المناعية  االســتــجــابــة 
فيتامين  إضافة  فإن  لذلك  باإلجهاد 
ــالعــالف خـــالل فــتــرة اإلجــهــاد  E ل

الحراري يكون مفيداً. 
إن الوسط الداخلي لجسم الطائر 
يتكون بشكل أساسي من الماء والذي 
الغذائية  المكونات  تــبــادل  يتم  فيه 
ــوظــائــف  ــإن ال ــ بـــاإلضـــافـــة لــذلــك ف
المهمة جداً بالجسم كتنظيم الحرارة 
والـــتـــوازن االســمــوزي ووســـط فعال 
بأن  تملي  بالجسم،  الدموية  للسيولة 
يتم  أن  يجب  غــذائــي  كمكون  الــمــاء 
وجود  عدم  من  الرغم  وعلى  حسابه 
احتياجات دقيقة للماء محددة، فإنه 
بالنسبة  مــقــبــوالً  يــكــون  عــام  بشكل 
الماء  استهالك  يكون  أن  للدواجن 
العلف،  استهالك  ضعف  تقريباً  هو 
وتحت ظروف اإلجهاد الحراري فإن 
يكون  الحرارة  لفقد  األولية  الطريقة 
الرئتين  مــن  الــمــاء  تبخر  خــالل  مــن 
تزداد  للماء  الحاجة  فإن  عليه  وبناء 

بشكل كبير في هذه الفترة. 
االعــــــتــــــبــــــارات الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة 
اإلجـــــهـــــاد  إدارة  يف  الـــــواجـــــبـــــة 

احلراري مع الدواجن: 
ــأن هناك  مــن الــمــعــروف جـــداً ب
تفاعل متبادل بين درجة حرارة الجو 
للدواجن  اإلنتاجي  واألداء  المحيط 
يمكن  المشكلة  أن  من  الرغم  وعلى 
أن  إال  موسمية  أو  فصلية  تكون  أن 
معنوية  اقتصادياً  تكون  التأثيرات 
النمو  الحاصل في  لالنخفاض  نظراً 

والبقاء  للعلف  األمثل  واالســتــخــدام 
على قيد الحياة وتفرض حرارة البيئة 
الجسم  مستويات  كل  على  الموجودة 
بها  يتأثر  اإلجــهــاد  من  نــوع  الحيوية 
جسم الطائر المعرض حرارياً للقيام 
بوظائف معقدة مختلفة إلعادة درجة 
الحرارة الطبيعية للجسم والمحافظة 
بدورها  والــتــي  الطيور  سلوك  على 
قيد  على  البقاء  فــي  تساعد  ســوف 

الحياة. 
وتــعــانــي الـــدواجـــن مــن اإلجــهــاد 
البيئة  درجــة  يكون  عندما  الــحــراري 
والــرطــوبــة  الـــحـــرارة  أو  المحيطية 
المستوى  مــن  أعــلــى  مــعــاً  النسبية 
االعتيادي فإن درجة الحرارة والرطوبة 
النسبية التي تؤدي إلى إجهاد حراري 
تعتمد أو تتوقف على عمر الطيور إن 
المنطقة المريحة للصيصان الفاقسة 
٣٢-٣5ْم،  درجة  تقريباً  تكون  حديثاً 
هذه  فــإن  أسابيع  سبع  بعمر  بينما 
حدوث  إلى  تــؤدي  أن  يمكن  الحرارة 
درجة حرارة  وبارتفاع  إجهاد حراري 
للمنطقة  المحدد  المعدل  عن  البيئة 
الحرارة  بدرجة  والمعروفة  المريحة 
يفقد  الطائر  فــإن   - الحرجة  العليا 
قدرته وسرعته وفعاليته في التخلص 
من الحرارة ويعد دجاج اللحم بشكل 
خاص حساس تجاه اإلجهاد الحراري 
ألن اإلنتاج الحراري يزداد مع معدل 
تزداد استطاعته على  بينما ال  النمو 

التخلص من الحرارة الزائدة. 
إن درجة حرارة الجسم الطبيعية 
في الدواجن تكون حوالي ٤١ْم، ومن 
الحرارة  درجة  على  المحافظة  أجل 
حرارياً  المجهدة  الدواجن  فإن  هذه 
تحتاج ألن تتخلص من حرارة الجسم 
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من  الــتــي  الــطــرق  بــإحــدى  المتولدة 
من  يكون  ذلك  تحقيق  يمكن  خاللها 
درجــات  عند  الــزائــدة  التهوية  خــالل 
بالتبخير،  التبريد  العالية،  الحرارة 
وعملية اللهثان تعد من الطرق الهامة 
الطيور،  فــي  الــحــرارة  مــن  للتخلص 
بأن  السابقة  الدراسات  أشارت  وقد 
نسبي  مــا  لحد  يكون  اللهاث  معدل 
نطاق  ضمن  الجسم  حــرارة  لدرجة 
حرارة ضيق ومع ارتفاع درجة حرارة 
بشكل  الطيور  تصبح  المحيط  الجو 
الجسم  تخلص  على  معتمدة  متزايد 
الذي  اللهاث  بواسطة  الــحــرارة  من 

يساعده تبخر الماء من الرئتين. 
التخلص  عملية  تصبح  ثم  ومــن 
الحراري عن طريق تبخر الماء حرجة 
الجسم  آلية  لفعالية  وفقاً  وحاسمة 
غرام  كل  ومع  الحرارة  من  للتخلص 
التبخر،  بواسطة  مفقود  الــمــاء  مــن 
5٤٠ كالوري من الطاقة الناتجة عن 
فإذا  تبريدها  يتم  الحافظة  الطاقة 
المحيط  الجو  حـــرارة  استمرت  مــا 
تصل  الــتــي  النقطة  إلـــى  بـــاالزديـــاد 
الحد  إلى  الجسم  حرارة  درجة  فيها 
األعلى والذي هو حوالي ٤١.٧ْم، فإن 
وتصبح  بالتراجع  تبدأ  اللهاث  آلية 
ولدى  الحرارة  تبريد  في  فعالة  غير 
معدل  زيــادة  على  المقدرة  الدواجن 
تبريد  ثم  ومــن  كبير  بشكل  التنفس 
ويتراوح  التنفس  طريق  عن  الحرارة 
معدل التنفس من ٢5 نفس بالدقيقة 
لتصل  حرارياً  المعتدلة  البيئة  ضمن 
بالدقيقة  نفس   ٢5٠ مــن  أكثر  إلــى 

تحت ظروف اإلجهاد الحراري. 
وال تــعــد عــمــلــيــة زيـــــادة مــعــدل 
التنفس من العمليات المفضلة بشكل 

للنظام،  حريرات  تضيف  ألنها  كامل 
والتي يجب إزالتها أيضاً 

فإنه  التنفس،  زيادة عملية  وعند 
الحمضي  التوازن  في  تعديل  يحصل 
يؤدي  وهــذا  النظام  في  القاعدي   -
مصل  في  الشوارد  تغيير  إلى  بــدوره 
الكربون  أكسيد  ثــانــي  بــزيــادة  الـــدم 

المتزايد في الدم. 
ــة  ــراحـ ــتـ وتـــحـــت ظــــــروف االسـ
الطبيعية، فإن ثاني أوكسيد الكربون 
مع  يتفاعل  الــحــمــراء  الــكــريــات  فــي 
ومن  الكربون  حمض  ليشكل  الــمــاء 
ثـــم يــتــفــكــك حــمــض الــكــربــون هــذا 
هيدروجين  إلــى  بسرعةوبعشوائية 
وبيكربونات، فإذا كان تركيز البالزما 
آلية  فــإن  طبيعي  البيكربونات  مــن 
 PH درجـــة  تثبت  التنفسي  التحكم 
ــوقــت وتعمل  الــبــالزمــا فــي نــفــس ال
PH الدم  لتنظيم  الكلى والرئات معاً 
 Buffering system بينما يوفر نظام
دفــاع  الجسم  فــي  الـــتـــوازن(  )نــظــام 
في  السريعة  التغيرات  تجاه  مباشر 
الـ PH وعند سيطرة التهوية الزائدة 
أوكسيد  لثاني  الجزئي  الضغط  فإن 
الــزفــيــر  نتيجة  ينخفض  ــون  ــكــرب ال
تغير  هناك  يكون  ال  وعــادة  المفرط 
مماثل معنوي في محتوى بيكربونات 
الدم وبناء عليه فإن نسبة بيكربونات: 
ثاني أوكسيد الكربون تزداد وبالتالي 
تقلون  ويحدث حالة  الدم   PH يزداد 

تنفسي أي زيادة قلوية الدم. 
الفيسولوجية  العملية  وتــهــدف 
ــاج الـــحـــراري عند  ــتـ لــتــخــفــيــف اإلنـ
الحراري  لإلجهاد  الصيصان  تعرض 
تفهم  ولم  العملية معقدة  وتكون هذه 

الموجهة  تلك  مثل  كافي  بشكل  بعد 
التعرض  وعــنــد  الـــحـــراري  للتبريد 
لإلجهاد الحراري تستجيب الدواجن 
عن طريق تقليل كمية العلف المتناولة 
المستهلكة  العلف  كمية  وانخفاض 
ــج الــهــضــم والــطــاقــة  ــوات ــن ن تــقــلــل م
من  تقلل  وبالتالي  للهضم  المتوفرة 
فإن  لذلك  ونتيجة  الحراري  اإلنتاج 
الطائر  يعتبر  الباحثين  من  العديد 
يريد  التي  الكمية  تنظيم  على  قــادر 

استهالكها من العلف. 
ولكن ونظراً ألن الطائر ال يملك 
القدرة على توقع أو التحكم بالظروف 
الــحــراري  ــاج  ــت االن الــمــنــاخــيــة، وألن 
الناتج عن تناول الوجبة يحتاج تقريباً 
إلى 6 ساعات لينخفض، فإن التغذية 
تأثير  لها  يــكــون  ســوف  الصباحية 
الظهر  بعد  ــحــراري  ال الحمل  على 
استخدام  يمكن  فإنه  لذلك  وكنتيجة 
بتناغم  لتعمل  إداريــة  كوسيلة  الصوم 
الفيسيولوجية  الطير  استجابات  مع 
الجسدي  الحراري  اإلجهاد  لتخفيف 

في الدواجن. 
الــــنــــمــــوذج الــــغــــذائــــي لـــإجـــهـــاد 

احلراري يف الدواجن: 
من أجل تجنب الحاالت المدمرة 
فإن  الحراري  اإلجهاد  مع  المترافقة 
التربية  بمشاريع  العمل  فريق  على 
استطالع وتجريب الخيارات اإلدارية 
المختلفة المتوفرة عن طريق اكتساب 
فهم التأثيرات الفسيولوجية لإلجهاد 

الحراري. 
الخيارات  هذه  تشمل  أن  ويجب 
إلى  تهدف  التي  الغذائية  الــنــمــاذج 
للتصدي  الــطــائــر  قــابــلــيــة  تحسين 
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للحرارة المفرطة. 
الغذائية  التعديالت  كانت  ولقد 
الــمــوجــهــة نــحــو تــصــحــيــح الـــتـــوازن 
أبحاث  من  جزء  القاعدي  الحمضي 
االستجابة  ومــن  الــحــراري  االجــهــاد 
اإلجــهــاد  تــجــاه  الكبيرة  التعويضية 
ــكــون فــي زيــــادة معدل  ــراري ي ــحـ الـ
التنفس  معدل  زيــادة  ولكن  التنفس، 
ومن  الــمــاء  فقد  فــي  فقط  يــزيــد  ال 
أيضاً  ولــكــن  بالتبخير  التبريد  ثــم 
الكربون  أكسيد  ثاني  مرور  من  يزيد 
وإن  الخارجي  الجو  إلى  الرئتين  من 
الصافي النخفاض مستويات  التأثير 
يكون  الدم  في  الكربون  أكسيد  ثاني 
 PH تاثير  وإن  الــدم   PH ارتفاع  في 
الدم يكون سريعاً مع مالحظة فروق 
المجهدة  الطيور  لهاث  بين  معنوية 
في  الالهثة  غير  والــطــيــور  ــاً  حــراري

نفس البيئة المحيطة. 
وقد تم استخدام كلوريد األمونيوم 
اللحم  الدم في دجاج   PH في إعادة 
المجهد حرارياً لقيمته الطبيعية بأن 
اضافة كلوريد األمونيوم إلى الخلطة 
إلى  الوزنية  الزيادة  إلى تحسين  أدى 
كلوريد  إضــافــة  بينما   ،%٢5 حــوالــي 
فعال  كان  الشرب  ماء  إلى  األمونيوم 
الوزنية  ــادة  ــزي ال تحسين  فــي  أيــضــاً 

وفعالية استخدام العلف، 
ــإن إضــافــة  ــذلــك فـ ــة ل ــاإلضــاف ب
كلوريد األمونيوم كان مفيداً في تقليل 
النفوق الناتج عن اإلجهاد الحراري و

وإن المناقشة المتعلقة باضطراب 
يجب  القاعدي   - الحامضي  التوازن 
االعــتــبــارات  لــلــضــرورة  تــشــمــل  أن 
المتعلقة باألمالح والشوارد، نظراً ألن 

الشاردي  التوازن  تغير  النفوق  حالة 
حــدوث  بين  الــعــالقــة  وإن  بالجسم 
في  الشاردي  والتوازن  التقلون  حالة 
الدواجن المجهدة حرارياً تكون مهمة 
أن  إلى  نظرياً  التوصل  تم  وقد  جداً 
بين  موجودة  طبيعية  منافسة  هناك 
ذرات الهيدروجين وذرات البوتاسيوم 
الكلية  طريق  عــن  طرحها  أجــل  مــن 
بشكل  المطروح  البوتاسيوم  ــزداد  وي
معنوي خالل فترة اإلجهاد الحراري، 
البوتاسيوم  كلوريد  إضافة  أن  علماً 
إلى ماء الشرب يحسن من زيادة وزن 

الجسم والبقاء على قيد الحياة. 
ــا إضــافــة كــلــوريــد الــصــوديــوم  أم
الذي هو مصدر آخر للشوارد إلى ماء 
الشرب يؤدى إلى زيادة استهالك ماء 

الشرب وبالتالي زيادة وزن الجسم. 
تزويد أعالف الدواجن المجهدة 
حرارياً باألمالح عالوة على الشوارد 
المعروفة أدى أيضاً إلى إعطاء نتائج 
تكون هذه  أن  مفيدة بشرط  إيجابية 
هذا  فــإن  العضوي  بشكلها  األمــالح 
وبالتالي  حــيــويــاً  تــوفــرهــا  مــن  يــزيــد 
استخدام  فــإن  الطيور  أداء  يحسن 
المنغنيز  مــن  لكل  العضوي  الشكل 
ــاج اللحم  والــكــروم فــي اعـــالف دجـ
وزن  زيــادة  إلى  أدى  حرارياً  المجهد 
الجسم وفعالية استخدام العلف، كما 
زيــادة  إلــى  أدى  العضوي  الــكــروم  أن 
البروتين  مــن  الــدجــاج  لحم  محتوى 
إلى اعالف  العضوي  الزنك  وإضافة 
دجاج اللحم المجهد حرارياً أدى إلى 
تحسين االستجابة المناعية ومال إلى 
تحسين وزن الجسم وفعالية استخدام 

العلف. 

الطاقة  كمية  انــخــفــاض  يعتبر 
ــع اإلجــهــاد  الــمــتــنــاولــة الــمــتــرافــق م
الحراري هو المسؤول عن معدل النمو 
المخفض عن النمو المثالي وفي كثير 
من األحيان يتم اتخاذ إجراءات لزيادة 
العلف خالل فترة اإلجهاد  استهالك 
الحراري ويمكن أن تكون هذه الجهود 
زيادة  تشجيع  تم  ما  إذا  لكن  معادلة 
العلف خالل دورة اإلجهاد  استهالك 
الحراري فإن رد الطائر الطبيعي من 
بتقليل  يكون  فسيولوجية  نظر  وجهة 
تقليل  طــريــق  عــن  ــحــراري  ال إنتاجه 
أن  من  الرغم  وعلى  المتوفرة  المواد 
صناعياً  المتناولة  العلف  كمية  زيادة 
الطبيعي  االنخفاض  فإن  ميزة،  كان 
المتناولة هي عبارة  العلف  كمية  في 
الطائر.  بها  يقوم  وسيلة سالمة  عن 
على  التغذية  إدارة  تشمل  أن  ويجب 
استراتيجيات تتضمن زيادة استهالك 
العلف في األوقات الباردة مع سحب 
وإن  ــحــرارة  ال فــتــرات  خــالل  العلف 
فعالية تقنية سحب العلف تتوقف على 

تزامنها مع بداية اإلجهاد الحراري.
الغذائية  الــمــواد  مــن  الــمــاء  يعد 
لها  تعطي  ال  عـــادة  والــتــي  الشائعة 
تغذية  ــي  ف مــبــاشــر  بشكل  اهــتــمــام 
فإن  ذلــك  ومــع  والطيور،  الحيوانات 
عبارة  تكون  للطير  الداخلية  البيئة 
عن وسط مائي والذي فيه يتم تبادل 
لذلك  باإلضافة  الغذائية  المكونات 
فإن الوظائف الهامة جداً من تنظيم 
الحيوية  الوظائف  وجميع  الــحــرارة 
الجسم  ســائــل  على  تــقــوم  بالجسم 
ــمــاء كــمــكــون غــذائــي  وتــظــهــر بـــأن ال
يجب أن يحسب حسابه وقد أظهرت 
اإلجهاد  ظروف  تحت  بأنه  التجارب 
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ــمــاء الـــالزم  الـــحـــراري فـــإن تــوفــر ال
حياً  البقاء  ثم  ومن  الحرارة  لتنظيم 
يكون مهماً جداً وإن العالقة السلبية 
الماء  كمية  بين  إظــهــارهــا  تــم  الــتــي 
المتناولة ودرجة حرارة الجسم تشير 
دوراً  يلعب  المستهلك  الماء  أن  إلى 
هاماً كخافض للحرارة وبالتالي جعل 
الطاقة متوفرة من أجل النمو بدالً من 

تبريدها. 
لزيادة  اإلداريـــة  االستراتيجيات 
إنــتــاج الـــدواجـــن خـــال اإلجــهــاد 

احلراري يف الصيف: 
المفتاح  تكون  اإلجهاد  إدارة  إن 
ــمــثــمــر خــالل  ــن ال ــدواجــ ــ ــاج ال ــتـ إلنـ
أشــهــر الــصــيــف فــالــعــديــد مــن أمــور 
فعاليتها  انخفاض  من  تعاني  اإلنتاج 
معنوياً  عالية  تكون  عادة  والتأثيرات 
البقاء  ومعدل  النمو  النخفاض  نظراً 
القرار  اتخاذ  وإن  الحياة  قيد  على 
على نوع التقنية الواجب استخدامها 
إلدارة اإلجهاد تتطلب فهماً للتأثيرات 
وإن  الحراري  لإلجهاد  الفسيولوجية 
االستفادة اإلجمالية ألي عملية خالل 
إذا  فيما  تزداد  الصيف سوف  أشهر 
متوازنة  إداريــة  طريقة  استخدام  تم 
والتعديل الغذائي إما على شكل إدارة 
أو  العلف  تركيبة  تعديل  أو  العلف 
كالهما معاً، مما يؤمن فرصة كبيرة 
إنتاجهم  لــزيــادة  ــدواجــن  ال لمنتجي 

خالل الطقس الحار. 
ومن أجل إدارة اإلجهاد الحراري 
بعين  ــأخــذوا  ي أن  المنتجين  فعلى 
الــحــراري  ــاد  اإلجــه تقليل  االعــتــبــار 
البيئات  فــي  الحظيرة  بيئة  ــل  داخـ
الحظائر  نظام  في  والرطبة  الحارة 

الكافية  الهواء  حركة  فإن  المفتوح، 
تكون ضرورية. 

التخلص  تسهل  الهواء  حركة  إن 
أكسيد  وثاني  المتراكمة  األمونيا  من 
الهواء  وتحريك  والرطوبة  الكربون 
ــزداد  ــل الــحــظــيــرة يــمــكــن أن يـ داخــ
بواسطة تحسين التهوية أو عن طريق 
الحظيرة  داخــل  الــمــراوح  استخدام 
الضبابية  الــمــرشــات  واســـتـــخـــدام 
التبخير  ــردات  ــبـ مـ أو  والــــرزازيــــة 
حـــرارة  ــة  درجـ لتقليل   )Cooling(
تأخذ  أن  يجب  الداخلية  الحظيرة 
المنتجين  على  ولكن  االعتبار  بعين 
خالل  ألنــه  أيضاً  حذرين  يكونوا  أن 
فترات الرطوبة العالية فإن أي زيادة 
في الرطوبة كنتيجة إلضافتها كرذاذ 
حالة  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الهواء  إلى 

أسوأ 
ويسبب اإلجهاد الحراري للدجاج 
المتناول  العلف  كمية  فــي  تخفيف 
كمية  تــنــخــفــض  لـــذلـــك  وكــنــتــيــجــة 
وهذا  المتناولة  الغذائية  المكونات 
واحد من األسباب الرئيسية المؤدية 
إلى انخفاض أداء الطيور وبناء عليه 
المكونات  تركيز  ــادة  زيـ يجب  فــإنــه 
الغذائية في الخلطة كما أن زيادة كمية 
واألمالح  للفيتامين  باإلضافة  الدهن 
جدي  بشكل  اعتباره  يجب  المعدنية 
كما يجب تشجيع زيادة الكمية الكلية 
الفترات  خالل  العلف  من  المتناولة 
عن  ممكن  وهــذا  النهار.  من  الباردة 
مرات  عــدة  المعالف  تشغيل  طريق 
عن  العلف  نوعية  إبــدال  طريق  وعن 

طريق عمل علف محبب. 
تصويم الطيور خالل ذروة اإلجهاد 

الفعالة  الــطــرق  مــن  يعد  الــحــراري 
الحياة  قيد  على  البقاء  نسبة  لزيادة 
وإن التصويم يخفف اإلنتاج الحراري 
والتمثيل  واالمــتــصــاص  الهضم  مــن 
أن  كما  الغذائية  للمكونات  الغذائي 
وأقل  هادئة  الطيور  يجعل  التصويم 
الحرارة  إنتاج  وإن  للطاقة  استهالكاً 
الناتج عن التمثيل الغذائي يكون في 
من  ساعات   6-٤ بعد  األعظم  حــده 
من  فإنه  عليه  وبــنــاء  العلف،  تــنــاول 
الضروري تعليف الطيور في الصباح 
الظهر بحيث ال  بعد  الباكر ومتأخراً 
التمثيلي خالل  الحرارة  إنتاج  يحدث 

الفترات العالية الحرارة من النهار. 
ــهــالك مـــاء الـــشـــرب يــكــون  اســت
اإلجهاد  بيئة  في  للدواجن  جداً  مهم 
الطيور  تتناول  أن  ويجب  الــحــراري 
كمية أكــثــر مــن الــمــاء مــن أجــل منع 
الطريقة  ألن  نظراً  الجفاف،  حدوث 
األولية لتخفيف حرارة الجسم تكون 
الرئتين  من  الماء  تبخير  طريق  عن 
ــارد سوف  ــب وتــأمــيــن مــاء الــشــرب ال
حــرارة  ــة  درجـ تخفيف  فــي  يساعد 
البقاء  معدل  يزيد  وبالتالي  الجسم 

على قيد الحياة. 
وبشكل عام يجب على المنتجين 
من  التخلص  أو  التخفيف  محاولة 
لإلجهاد  المؤدية  األخــرى  األســبــاب 
والتي يمكن أن تزيد المشاكل الناتجة 
تحقيق  ويمكن  الحراري  اإلجهاد  عن 
ــر فـــائـــدة مـــاديـــة مــمــكــنــة فقط  ــب أك
لإلنتاج  المثالي  الــتــوازن  طريق  عن 
الحراري وقدرة الدواجن على تخطي 
فترات االجهاد بمساعدة فريق العمل 

الفني الواعي بمشاريع االنتاج.
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We wish to exhibit in:
 Saudi Agriculture 2018
 Saudi Agro-Food 2018
 Saudi Food-Pack 2018

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

2 - Inside space with organiser’s
     stand-fitting (SR 1625/m2)                                    m2

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 2018

                املعر�ض ال�سعودي للأغذية الزراعية 2018

                املعر�ض ال�سعودي لتغليف الغذاء 2018

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

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

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

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 2018
The 37 th Int’l. Agriculture, Water & Agro-Industry Show

Held Concurrently:

Saudi Agro-Food 2018
Saudi Food-Pack 2018

املعر�ض الزراعي ال�سعودي 2018
املعر�س الدويل ال�سابع والثالثون للزراعة واملياه وال�سناعات الزراعية

بالتزامن مع :

املعر�ض ال�سعودي للأغذية الزراعية 2018

املعر�ض ال�سعودي لتغليف الغذاء 2018

7 - 10 October 2018
Riyadh International Conventions & Exhibitions Center

27 حمرم - 1 �سفر 1٤٤0هـ املوافق 7 - 10 اأكتوبر 2018 م

مركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض

*Company Name:

*Commercial Registration Number:

*Building number:

*Street:

*District:

*City:

*Postal code:

*Additional number:

*Telephone:

*Mobile:

*Fax:

*E-mail:

*Person In Charge:

*Position in Company:

*Description of Exhibits:

*ال�شركة:

*رقم ال�سجل التجاري:

*رقم المبنى:

*ال�شارع:

*الحي:

*المدينة:

*الرمز البريدي:

*الرقم الإ�سافي:

*هاتف:

*جوال:

*فاك�س:

*بريد اإلكتروني:

*ال�سخ�س 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

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

هاتف: 49793١7 ١١ 966+ - فاك�س: ٢٢956١٢ ١١ 966+

جوال: 050843٢090

firas.fares@recexpo.com :بريد اإلكرتوين
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 وكل زيادة في سرعة الهواء يقابلها 
نقص فــي درجـــة الــحــرارة لــذلــك فأن 
في  استخدامها  يفضل  الطويلة  التهوية 
الهواء   سرعة  وزيـــادة  الــحــارة  ــواء  االجـ
ويــفــضــل أال تــزيــد ســرعــة الــهــواء عن 
في  الطيور  علي مستوي  الثانية  ٢.5م٣ 

الجو الحار.
العنبر  من  تخرج  التي  الهواء  كمية 
العنبر   داخــل  إلــي  قــدرهــا  كمية  يدخل 
تهوية  فتحات  تركيب  يمكن  فأنه  لهذا 
المساكن  فــي  مختلفة  بــأبــعــاد  عــلــويــة 

المغلقة. 
نظام التهوية يف مزارع الدواجن:

بإستعمال  التهوية  االول:  الــنــظــام 
.)Exhaust fans(  مراوح الشفط

الهواء  يتم سحب  النظام  ففي هذا 
ــن داخـــل الــعــنــبــر عــن طــريــق مـــراوح  م
خلق ضغط  علي  يعمل  وهــذا  الشفط  
منخفض داخل العنبر ونتيجة ذلك فإن 

الداخل  الــي  الــخــارج  يدخل من  الــهــواء 
ويــســمــي هـــذا الــنــظــام بــنــظــام األنــفــاق 

.)Tunnel ventilation system(

عن  التهوية  وهــو  الــثــانــي:  الــنــظــام 
 Side( الجانبية   الستائر  فتح  طريق 
التهوية  يتم  وفيه   )Wall Curtains

عن طريق فتح وقفل الستائر الجانبية 

التهوية يف مزارع الدواجن تعمل علي:

الــالزم  باألوكسجين  الطيور  إمـــداد   -
للتنفس والتمثيل الغذائي.

األمونيا،  مثل  الضارة  الغازات  تقليل   -
أوكسيد  أول  الكربون،  اوكسيد  ثاني 

الكربون.

ــة الـــحـــرارة الـــزائـــدة فــي فصل  ــ إزال  -
الصيف.

ــة الــرطــوبــة الـــزائـــدة فــي فصل  ــ إزال  -
الشتاء.

الــعــوامــل الــتــي تــتــحــكــم  بــكــمــيــة الــهــواء 
داخل العنبر: 

- نوع المبني.
- درجة الحرارة والرطوبة النسبية داخل 

وخارج العنبر. 
- نوع وعمر الطيور داخل العنبر. 

- كثافة الطيور داخل العنبر.
بعض اإلحتياطات الازمة: 

يجب اختيار مواد  البناء التي تمتاز 
بدرجة عزل كبيرة

يفضل أن تغطي الجدران الخارجية 
والسقف بمواد عاكسة  ألشعة الشمس 

والحرارة العالية مثل األلمونيوم.
بوضع  السقف  درجــة حــرارة  تقليل 
رشاشات  تركيب  أو  القش  مــن  بــاالت 
األسمنتية   األســطــح  فــوق  المياه  لنشر 

وعمل ميول لسحب المياه المتناثرة.

بعض التوصيات الواجب اتباعها 
لتفادي درجات الحرارة العالية صيفا 

نظرا ألن معظم الدول العربية  يتأثر جوها صيفآ  بدرجات الحرارة العالية  التي تؤثر علي الطيور وعلي إنتاجها  
فلذلك يجب علي المربيين  إتخاذ بعض االحتياطات  في مباني الدواجن حتي يقل تأثير الحرارة العالية علي الطيور.

وتعتبر التهوية من أصعب األشياء التي تواجه مربي الدواجن، حيث أنها  إذا قلت أو زادت عن المعدالت المطلوبة 
للطائر فأن ذلك يؤثر علي األداء اإلنتاجي للطائر وعليه تحدد المكسب والخسارة. وهي  تختلف في فصل الصيف 

عن الشتاء.
الغرض من التهوية في فصل الصيف هو إزالة الحرارة الزائدة التي تتولد من الطيور، الحرارة المكتسبة من أشعة 

الشمس الخارجية  حيث أن التهوية في فصل الصيف تكون أعلي معدل

د. وفاء موسي تنب موسي - طبيبة بيطرية
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الــعــنــابــر الــمــقــامــة فـــي مــنــاطــق 
أشعة  بإنعكاس  تتأثر  سوف  صحراوية 
الــشــمــس فـــوق الـــرمـــال  لــذلــك يفضل 
حول  مناسبة  مسافة  هناك  تكون  أن 
بعض  أو  بالحشائش  مــزروعــة  العنابر 
الشمس   أشعة  ألمتصاص  الخضروات 

وعدم انعكاسها علي  العنابر.
الرطوبة  المنخفضة  المناطق  في 
التي  التبريد  أجــهــزة  استعمال  يفضل 
لــلــهــواء  ــرارة  ــحـ الـ ســحــب  عــلــي  تعتمد 
المياه  ذرات  لتبخير  للعنبر  ــداخــل  ال

الدقيقة المنبعثة من الجهاز.
تزويد العنابر بمساقي واسعة تمكن 
رأســه  وتغطيس  ــشــرب  ال مــن  الــطــائــر 
وعرفه ودالياته  فيكون لها تأثير ملطف 
عند تبخير هذه المياه من جسم الطائر.

توفير كميات كافية من المساقي في 
بإنتظام  وتوزيعها  الحار  الصيف  شهور 
التي  المسافة  لتقليل  العنبر  أرجــاء  في 

يتحركها الطائر ليصل الي المسقي.
يجب أن تكون الفرشة رقيقة صيفآ 
واليزيد عمقها عن 5سم  للطيور البالغة  

أو ٣سم لبداري التسمين.
الي  تؤدي  الجفاف  الفرشة شديدة 
تهيج وتلف أعين الطيور. وفي األوقات 
شديدة الحرارة يفضل رش الفرشة حتي 
العنبر،  جو  يمأل  الذي  الغبار  من  يقلل 
في الموجات العالية من الحرارة يفضل 
ترك ١-٣ متر من كل جانب  من جوانب 
العنبربدون فرشة  ثم رش المياه بها  في 

اوقات متقاربة.
زيادة  يفضل  المقفولة  البيوت  في 
كفاءة التهوية في األوقات التي تنخفض 
)ليآل،  الخارجية  الــحــرارة  درجــة  فيها 
بغرض خفض  وذلــك  ومــســاءآ(  صباحآ 
بذلك   فتقل  كله  العنبر  ــرارة  حـ درجـــة 
المدة التي يتعرض فيها الطائر للحرارة  

العالية )وقت الظهيرة(.
تقليل عدد الطيور في العنابر صيفآ 
الذي  العدد  من   % إلــي٧٠  تصل  بنسبة 

يربي شتاءآ.

اذا كانت المياه المستعملة واردة من 
مراعاة  للمياه  فيجب  محطة عمومية  
للعنبر  المغذية  المياه  مواسير  تكون  أن 
ألشعة  مــعــرضــة  ــر  وغــي األرض  تــحــت 

الشمس  المباشرة.
عندما ترتفع درجة الحرارة الجوية 
إلي  يــؤدي  مما  العليقة  أستهالك  يقل 
الغذائي  النقص  أعــراض  بعض  ظهور 
مع إنخفاض إنتاج البيض وصغر حجمه 
التسمين  بــداري  وفي  قشرته   وضعف 

يتأخر النمو ولذلك يجب إتباع االتي: 
المساء  في  العالئق  تقديم  ابــتــداء  أ- 
أو  المعالف  رفــع  ثــم  الليل  ــوال  وطـ
ــة ارتــفــاع  ــداي تــركــهــا خــالــيــة عــنــد ب

درجات الحرارة نهارآ.
تقديم  أن  كما  مبللة  العليقة  ب- تقديم 
أفضل  اقــراص   شكل  علي  العليقة 

مسحوق  شــكــل  عــلــي  تقديمها  مــن 
جاف 

منخفضة  عليقة  بــتــقــديــم  يــوصــي  ج- 
ــة  مـــرتـــفـــعـــة الـــبـــروتـــيـــن  ــ ــاق ــطــ ــ ال
ألن  نظرآ  واألمـــالح.  والفايتمينات 
العليقة  من  كميات  تستهلك  الطيور 
أقل من معدلها  ويجب تعويض ذلك 
األساسية  المكونات  كفاءة  بــزيــادة 

بالعليقة.
املصادر: 

الثامنة(  )الطبعة  ورعايتها  الدواجن  تربية 
د. سامي عالم ١٩٩٩

Mack L.A.، Felver -Gant J.N.،Dennis 
R.L.، Cheng H.W. Genetic  variation 
alter production and behavioral responses 
following heat stress in 2 strains of laying 
hens. Poult.Sci.2013; 92:285 - 294.
doi:10.3382/ps.2012-02589.{ Pub Med}
Daghir،N.J.(1995) .Poultry production in 
hot climates، UK at the university press.
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جناح مصنع مرام في المعرض األول لألعالف المصنعة بالمملكة بمحافظة البكيرية - القصيم

جناح مصنع مرام - منتدى األستثمار في البيئة والمياة والزراعة بمنطقة القصيم

جناح مصنع مرام في معرض أكوا إيجيبت - إبريل  ٢٠١٨
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 Contaminants املــلــوثــات  تعريف 
:or pollutants

هي أي مادة ال تضاف إلى العلف 
أثناء  فيه  تتواجد  ولكنها  قصد  عن 
االنتاج  ذلك  ويشمل  إنتاجه  عمليات 
الحيواني  أو  النباتي  ســواء  االولـــي 
)أو تصنيعه أو معاملته أو تجهيزه أو 
نقله  أو  تغليفه  أو  تعبئته  أو  معالجته 
البيئة  من  تلوث  كنتيجة  تخزينه(  أو 

المحيطة.

مصادر تلوث العلف:
 environmental البيئي  التلوث   -١

:contamination

يقصد به التلوث بالمواد العضوية   
في  المتواجدة  عضوية  الغير  او 
مثل  بالعلف  المحيطة  البيئة 
 pesticides اآلفــــات  مــبــيــدات 
حيث توصلت دراسة إلى ان ٢١% 
تحتوي  ببريطانيا  االعــالف  من 
ــات  اف مــبــيــدات  متبقيات  عــلــى 
 organochlorine, مثل  زراعية 
 organophosphate and

 pyrethroid ) compounds

 ،)(van Barneveld, 1999

ــذا الــتــلــوث  وبـــرغـــم خـــطـــورة هــ
ــن اال ان  ــدواجـ الـ عــلــى اعــــالف 

تواجد  على  ينعكس  االكبر  الهم 
المنتجات  فــي  الــمــلــوثــات  هـــذه 
الحيوانية التي يستهلكها االنسان 
وهذا  للخطر  حياته  يعرض  مما 
التدقيق  مــن  الــمــزيــد  يستوجب 

واالهتمام لذلك.

 industrial الصناعية  الملوثات   -٢
:pollutants

 Bacterial البكتيرية  الملوثات   -٣
:contaminants

االشكيرشيا  هي  شهرة  اكثرها   
. E. Coli type O 157 القولونية

 الحدود الميكروبيولوجية 
المسموح بها في اأالعالف
Permissible microbial limits in Feeds

من الضروري ان يتم فحص االعالف بشكل دوري routinely للكشف عن وجود الملوثات contaminants والسموم 
toxin وذلك لضمان سالمتها عند استخدامها في تغذية الدواجن.

االصابة  وكذك   environmental contamination البيئي  التلوث  ضمنها  من  مصادر  عدة  من  التلوث  حدوث  يتم 
بالحشرات insectsوما ينتج عن ذلك من افراز لمواد ضارة بالعلف.

د. عزالدين آدم بابكر
استاذ مشارك تغذية احليوان
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 Fungal الــفــطــريــة  ــوثــات  ــمــل ال  -٤
واشــهــرهــا   :contaminants
ــتــي سبق  الــســمــوم الــفــطــريــة وال
الكتابة عنها في مقاالت سابقة.

 Permissible امليكروبية  احلـــدود 
:microbial limits

هــي الــحــد االقــصــى مــن اعــداد 
الدقيقة  الــكــائــنــات  او  الــبــكــتــيــريــا 
في  بــتــواجــده  المسموح  وافــرازاتــهــا 
ويتم  العلفية  والــمــنــتــجــات  الــعــلــف 
وبناءاً  مختصة  جهات  من  تحديده 
عينة  رفــض  او  قبول  يتم  ذلــك  على 

العلف التي اجري عليها الفحص.

به  ــمــســمــوح  ال الــحــد  ــان  ــ ك اذا 
)سالب( فان هذه اليضمن خلو العينة 

من الميكروب الممرض.

اذا كانت نتيجة االختبار )مرضي
االختبار  نتائج  فــان   )Acceptable

تدل على جودة ميكروبية جيدة.

اذا كانت نتيجة االختبار )مقبول( 
فان هذا يدل على حد ال يجب تجاوزه 

من الناحية الميكروبية.

)غير  االختبار  نتيجة  كانت  اذا 
فانها   )  not acceptable مــرضــي 
تشير الى ان سحب عينات اخرى او 
اكثر يكون ضرورياً الجراء المزيد من 

التفتيش والفحص.

)غير  االختبار  نتيجة  كانت  اذا 
يدل  هــذا  فــان   )riskyوخطر مقبول 
على ان االهتمام العاجل يكون مطلوباً 
ويوصى  المشكلة  مــصــدر  لتوضيح 

بتقييم المخاطر. 

بعض انواع امللوثات امليكروبية:
البكتيريا:

الــــــبــــــكــــــتــــــيــــــريــــــا الــــــقــــــولــــــونــــــيــــــة  أ- 
.Enterobacteriacae

 O١57 الـــقـــولـــونـــيـــة  ــيـــريـــة  االشـــكـ ب- 
Eshcherichia coli

واسعة  عصوية  ميكروبات  وهي 
يعيش  وبعضها  البيئة  في  االنتشار 
كــمــيــكــروبــات طــبــيــعــيــة فـــي الــقــنــاة 
الهضمية للدواجن، ولكنها قد تشكل 
خطورة مرضية على االنسان والحيوان 

الجرام،  لصبغة  سالبة  بكتيريا  وهي 
 Catalaseالكاتاليز النزيم  إيجابية 
االكــســدة  إلــنــزيــم  وســالــبــة   positve
الكربوهيدرات تخمر  على  وتعمل 

..Carbohydrate fermenter

العينة  فــي  وجـــودهـــا  عــنــد   
ــأن  ــم الــتــعــبــيــر عــنــهــا ب ــت الــعــلــفــيــة ي
االشكييريشيا كوالي موجودة أو غير 

موجودة.

ــا  ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــســ ــ بــــــكــــــتــــــيــــــريــــــا الــ ت- 
:Salmonella

تعيش  عصوية  مــيــكــروبــات  هــي 
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بصفة مستديمة في القناة الهضمية 
ــوان قـــــادرة على  ــيـ ــالنــســان والـــحـ ل
االمراضية من خالل تلوث االعالف 
أعــالف  وتعتبر  الميكروبات،  بهذه 
إنتقال  أهـــم مــصــادر  الــحــيــوان مــن 
االعالف  الميكروبات،خصوصاً  هذه 
المحتوية على الدم والعظم ومسحوق 
السمك وكذلك االعالف من المصادر 
البروتيني المحتوى  العالية  النباتية 
high protein sources مثل الزيوت 

المستمدة من البذور.
يـــتـــم الـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــهـــا بـــعـــدد 
السالمونيال  بكتريا  المستعمرات من 

في ٢5 جرام عينة علف.
في حالة عدم تسجيل أو عد أي 
بأن  ذلك  عن  التعبير  يتم  مستعمرة، 
السالمونيال غير موجودة في  بكتريا 

٢5 جرام عينة علف.
ــة تــســجــيــل أو عـــد أي  فـــي حــال
بأن  ذلك  عن  التعبير  يتم  مستعمرة، 
 ٢5 في  السالمونيالموجودة  بكتريا 

جرام عينة علف.
في  السالمونيال  نوع  ذكر  يمكن 

حالة التعرف عليه.
عن  ــراف  ــحــ ــ إن أي  ــر  ذكــ ــجــب  ي
تم  إذا  فمثال  المستخدمة  الطريقة 
العد الميكروبي في عينة أقل من ٢5 
جم يتم ذكر ذلك عند كتابة التقرير.

:Listeria بكتيريا الليستيريا ث- 

موجبة  عصوية  ميكروبات  هــي 
 ،Gram positive الــجــرام  لصبغة 
واسعة االنتشار في البيئة حيث يمكن 
وأعالف  والنباتات  التربة  من  عزلها 

الحيوان.

الحيوان  )فــضــالت(  ــراز  ب يعتبر 
بهذه  العلف  تلوث  مصادر  أهــم  من 
الميكروبات التي تشكل خطورة على 

صحة االنسان والحيوان. 
أهم  Silageمن  السيالج  يعتبر 
الميكروب  هذا  تنقل  التي  االعــالف 

إلى الحيوان. 
يـــتـــم الـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــهـــا بـــعـــدد 
الليستيريا  بكتريا  من  المستعمرات 

في ٢5 جرام أو مللي عينة علف.
الــبــكــتــيــريــا الــهــوائــيــة والــخــمــائــر  ج- 
 Aerobic bacteria واالعــــفــــان 

:,yeast and moulds

التحلل  عــن  المسئولة  البكتريا 
ــلــف االعـــالف  والــتــخــمــر وفــســاد وت

تشمل:
Yellow coloured bacteria
- Pseudomanas spp.;
- Enterobacteriaceae; 
- Bacillus spp.;
- Staphylococci; 
- Micrococci;
- Streptomycetes. 
Aerobic/mesophilic

التخمر  بكتريا  عن  التعبير  يتم 
عــدد   6 أس  عــشــرة   )١٠( بــالــرقــم 

مستعمرات لكل جرام أو مللي.
واالعــفــان  الخمائر  حساب  يتم 
ملليليتر  لــكــل  المستعمرات  بــعــدد 
عدد  بضرب  العينة  في  جم  لكل  أو 
المستعمرات في معامل التخفيف أو 
بذكر عدد الحبوب االنوية التي تظهر 

بها نشاط ميكروبي حي. 

الخمائر  عن  التعبير  يتم  غالباً 
عدد   ٣ أس  عشرة  بالرقم  واألعفان 

مستعمرات لكل جرام.

د- الكوليستريديا مختزلة الكبريت:

يتم التعبير عنها بحساب اعدادها 
في ١٠٠ جم عينة علف.

اخلاصة:
ــالف عن  ــ ــة االعـ تــتــحــقــق ســالم
طريق تطبيق الضوابط على انتاجها 
المنتجات  وتصميم  الــمــصــدر  مــن 
والتحكم في عمليات االنتاج وتطبيق 
 GMPاساليب النظافة العامة الجيدة
ــداول  ــت وال والتجهيز  ــاج  ــت االن ــاء  ــن اث
والتحضير  والبيع  والتخزين  والتوزيع 
التوزيع،التخزين،البيع،التح والتداول، 
ضير،واالستخدام جنباً الى جنب مع 
الخطر  مصادر  تحليل  نظام  تطبيق 
ونقاط الرقابة الحرجة) نظام هاسب

.)HACCP

ــات  ــمــواصــف ــد ال ــحــدي يــنــبــغــي ت
لهذه المبادئ  الميكروبيولوجية طبقاً 
وكذلك يجب ان تتصف بالشفافية وان 
تحقق شروط التجارة المنصفة)تجارة 
النظر  اعــادة  االعــالف(، كما يفضل 
المواصفات من وقت الخر  في هذه 
من  للتأكد  تقييمها  اعـــادة  بــغــرض 
للكائنات  بالنسبة  صالحيتها  مــدى 
الممرضة المستجدة وتغير االساليب 
العلمية  والــمــفــاهــيــم  التكنولوجية 

الجديدة.
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 or “Spread of hatch” أ( تعريف نافذة الفقس أو إمتداد الفقس(
Hatch window

نافذة الفقس هي »الفترة الزمنية الفاصلة بين أول فقس وآخر فقس«، 
المحدد  الموعد  في  فقست  قد  الكتاكيت  أن  إلى  الفقس  نافذة  تشير 
)الموعد المضبوط(، والجدير بالذكر أنه تحت الظروف المثالية يفقس 
٢5% من الكتاكيت عند ٢٣ ساعة قبل حصاد الكتاكيت ويفقس ٧5% من 
الكتاكيت عند ١٣ ساعة قبل حصاد الكتاكيت ويفقس ١٠٠% من الكتاكيت 
عند وقت حصاد الكتاكيت، يذكر العلماء أن أفضل نافذة فقس تكون في 

حدود ١٢ -٢٤ ساعة. 
)ب( أهمية نافذة الفقس 

الكتاكيت  الفقس وجودة  نسبة  مباشر في  بشكل  الفقس  نافذة  تؤثر 
الفاقسة؛ حيث يؤدي اتساع نافذة الفقس )طول المدة الزمنية الفاصلة 
بين أول فقس وآخر فقس( إلى الجفاف الزائد للكتاكيت مبكرة الفقس 
مما يؤثر سلباً على معدالت نموها بعد ذلك باإلضافة إلى ارتفاع معدالت 
النفوق في األعمار المبكرة من بعد الفقس )٧ - ١٤ يوم(، يتسبب طول 
مبتلة  زالــت  ما  تكون  الفقس  متأخرة  الكتاكيت  أن  في  الفقس  نافذة 
ومنبطحة على أرضية القفص )فهي لم تنهض واقفة بعد( في حين أن 

إدارة نافذة 
الفقس

تعد نافذة الفقس من أهم معايير الحكم على جودة اآلداء بمعامل التفريخ 
)الموعد  المحدد  الموعد  في  فقست  قد  الكتاكيت  نسبة  إلى  تشير  ألنها 
المضبوط( مما ينعكس إيجابياً على جودة الكتاكيت الفاقسة ألنه كلما تقارب 
زمن الفقس كلما دل ذلك على انتظام مقومات التفريخ طوال فترة التفريخ 
وكلما طالت المدة بين أول فقس وآخر كتكوت كلما تسبب ذلك في العديد 
من المشاكل؛ ولهذا أردنا إلقاء الضوء على نافذة الفقس ودورها وأهميتها 

وإدارتها.

أ. د./ طارق أمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن 

كلية الزراعة والطب البيطري، 
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
جوال ٩665٤٢٨٢5٤٧٩+
tarkamin@gmail.com
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الكتاكيت مبكرة الفقس تكون قد أصبحت جافة وواقفة 
على أرجلها، كذلك يتسبب الفقس المتأخر في انخفاض 
الفقس  نسبة  وانخفاض  واضــح  بشكل  الكتاكيت  جــودة 
الناقر  )البيض  المتأخر  الجنيني  النفوق  نسبة  ــادة  وزي
والبيض الكابس(، يضمن قصر نافذة الفقس في أن كل 
الكتاكيت الفاقسة سوف تأكل وتشرب في الوقت المثالي 
وفي نفس الوقت مما ينعكس إيجابياً على معدالت نموها 

وكذلك على تجانس أوزانها طوال فترة حياتها الدنيا.
)ج( كيفية قياس نافذة الفقس

يتم قياس نافذة الفقس بطريقة سهلة جداً نلخصها 
في الخطوات البسيطة التالية:

أقفاص  ترقيم  يتم  المفقس  إلى  البيض  نقل  عقب   .١
المفقس الثالثة العليا )١، ٢، ٣(.

بجوار  )طــاولــة(  منضدة  وضــع  يتم  الفحص  قبل   .٢
المفقس وعليها السجل والقلم؛ ثم يقوم أحد العمال 
بالترتيب  العليا  الثالثة  المفقس  أقفاص  بإحضار 
االنتهاء من  بعد  إال  التالي  القفص  يُحضر  بحيث ال 
بالمفقس،  مكانه  إلى  وإرجاعه  األول  القفص  حصر 
أعــداد  وتسجيل  بحصر  المسئول  الشخص  ويقوم 
حصاد  قبل  ساعة  و١٣   ٢٣ عند  الفاقسة  الكتاكيت 

الكتاكيت وكذلك في وقت حصاد الكتاكيت.
تقوم  التي  الحديثة  األجهزة  من  العديد  اآلن  هناك   .٣
وقت  تحديد  )تستطيع  الفقس  عمليات  بمراقبة 
األجهزة  هــذه  والــخــارجــي(،  الداخلي  النقر  حــدوث 
تستطيع سماع األصوات واإلهتزازات التي تصدرها 
األجنة عند حدوث النقر الداخلي والخارجي؛ ومن ثم 
تستطيع تعديل ظروف التفريخ )تعديل درجة الحرارة 
وتركيز ثاني أكسيد الكربون بناًء على معدالت النقر 
الداخلي والخارجي(، وبالتالي يمكنها تسريع معدالت 
تستطيع  وكــذلــك  الفقس،  نــافــذة  وتقصير  الفقس 
تحديد  ثم  ومــن  الفاقسة  الكتاكيت  أعــداد  تحديد 

الموعد الدقيق لحصاد الكتاكيت.
)د( العوامل التي تؤثر يف نافذة الفقس

يتسبب تفريخ بيض حديث مع بيض قديم في إطالة 
نافذة الفقس وزمن الفقس ألن تخزين البيض لفترة يعمل 

الحديث  البيض  تفريخ  أن  حين  في  الفقس  تأخير  على 
بتصميم  الفقس  نافذة  تتأثر  كذلك  الفقس،  من  يُسرع 
وفيما  وتشغيلها،  إدارتها  ودقة  ونوعها  التفريخ  ماكينات 
المبكر  الفقس  فــي  تتسبب  التي  للعوامل  عــرض  يلي 

والفقس المتأخر وهي كالتالي:
)١( العوامل التي تسبب الفقس املبكر

لماكينات  دخوله  قبل  البيض  تدفئة  فترات  زيــادة   .١
التفريخ.

ارتفاع درجات الحرارة بماكينات التفريخ.  .٢
وجود بقع حرارية مرتفعة بماكينات التفريخ.  .٣

عدم كفاءة عمليات التهوية بماكينات التفريخ.  .٤
التغيرات المناخية المتطرفة التي تؤثر على البيض   .5
حفظ  غرف  في  أو  األمهات  مساكن  في  المخصب 

البيض.
)٢( العوامل التي تسبب الفقس املتأخر

تخزين البيض لفترة طويلة.  .١
تخزين البيض على درجات حرارة منخفضة جداً.  .٢

وضع البيض متأخر عن موعده.  .٣
عدم كفاءة درجات الحرارة والرطوبة في الحضانات   .٤

والمفقسات.
عدم كفاءة عمليات التهوية بماكينات التفريخ.  .5
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المتطرفة  المناخية  التغيرات   .6
التي تؤثر على البيض المخصب 
في مساكن األمهات أو في غرف 

حفظ البيض.
إصابة قطيع األمهات باألمراض.  .٧
)ر( كيف ميكن تقصير )أو إدارة( 

نافذة الفقس؟
هــنــاك الــعــديــد مــن اإلجــــراءات 
)أو  تقصير  بــهــدف  ــيــوم  ال المتبعة 
يمكن  حــتــى  الــفــقــس  ــافــذة  ن إدارة( 
تحسين جودة الكتاكيت الناتجة وهي 

كالتالي:
بالمناطق  الموجود  البيض  نقل   .١
ــات إلــى  ــحــضــان الـــبـــاردة فـــي ال
المفقسات؛  في  الحارة  المناطق 
هذا اإلجراء من شأنه أن يقصر 
نافذة الفقس لكنه ال يُحسن من 

جودة الكتاكيت الفاقسة.
ــفــقــس  ــة مــــعــــدالت ال ــظـ مـــالحـ  .٢
تعديل  يمكن  حتى  بالمفقسات 
مقومات التفريخ بها فمثاًل يمكن 
رفع درجة الحرارة لتحفيز الفقس 
)إال أن هذا اإلجراء يُخفض من 
الفاقسة(، كذلك  الكتاكيت  جودة 
أكسيد  ثــانــي  تركيز  ــع  رف يمكن 
لتنشيط  المفقس  فــي  الكربون 
الفقس وحث األجنة على الخروج 
تركيز  رفــع  أن  )إال  البيض  مــن 
على  يؤثر  الكربون  أكسيد  ثاني 

كفاءة التهوية(.
الــتــفــريــخ اإليــقــاعــي )الــمــتــكــرر(  .٣

وهو   Circadian incubation
التفريخ الذي يتم فيه رفع درجة 
دوري  بشكل  الــمــفــرخــة  ــرارة  حــ
تنشيط  على  يعمل  مما  ومتكرر 

باألجنة  الــمــيــتــابــولــزم  مــعــدالت 
النامية فيعمل على زيادة معدالت 
نموها مما يؤدي في النهاية إلى 

تعجيل الفقس واإلسراع منه.
تــبــديــل مـــواضـــع الـــتـــروالت في   .٤
دوري  بشكل  الحضانات  داخــل 
حــتــى يــكــون هــنــاك تــجــانــس في 
ــات الـــحـــرارة طــوال  ــع درجــ ــوزي ت
فترة التفريخ مما يضمن تساوي 
ــروالت  ــتـ ــن الـ ــي ــفــقــس ب ــت ال ــ وق
القريبة من مصدر الحرارة وتلك 
البعيدة عنه )هذا اإلجراء يُقصر 
جودة  من  ويُحسن  الفقس  نافذة 

الكتاكيت الفاقسة نوعاً ما(.
نــافــذة الفقس  ملــاذا تفضل  )س( 

القصيرة؟
الــكــتــاكــيــت حديثة  ــود  وجــ عــنــد 
ومريحة  مــثــالــيــة  بيئة  فــي  الــفــقــس 
 ٤٠ جسمها  حـــرارة  درجــة  )ستكون 
الظروف  تلك  في  فإنها  - ٤٠.6 °م( 
ساعة   ٢٤ رطوبة/  جم   ١-٢ ستفقد 
حارة  بيئة  في  وجودها  أن  حين  في 
)فــإن درجــة حــرارة جسمها سترتفع 
لتصل إلى ٤١.١ °م( ومن ثم سيرتفع 
مــعــدل فــقــد الــرطــوبــة مــن جسمها 
لــيــصــبــح 5 - ١٠جــــــم/٢٤ ســاعــة؛ 
الكتاكيت  بقاء  فترة  طول  فإن  ولهذا 
الفاقسة بالمفقس يُعرضها للجفاف؛ 
نافذة  متابعة  مــن  ــد  الب عليه  وبــنــاًء 
الكتاكيت  حصاد  يتم  بحيث  الفقس 
التي جف ريشها ونهضت واقفة على 
طويلة  فــتــرة  تظل  ال  حتى  قدميها 
ــضــاً يــجــب وضـــع في  بــالــمــفــقــس، أي
االعتبار باقي العمليات التي تتم بعد 
الفرز  عمليات  مثل  الكتاكيت  حصاد 
والتدريج والتحصين والتجنيس والتي 

والجدير  طــويــاًل،  وقتاً  تستغرق  قد 
الكتاكيت  حصول  تأخر  أن  بالذكر 
حديثة الفقس على الطعام يؤخر من 
معدالت نشاط وتطور القناة الهضمية 
على  ذلــك-  -بعد  سلباً  ينعكس  مما 
االعتبارات  تلك  كل  النمو،  معدالت 
نافذة  تكون  أن  ضــرورة  على  تُجمع 
تصل  حتى  يمكن  ما  أقصر  الفقس 
الكتاكيت إلى المزرعة في أقرب وقت 
ممكن حتى يمكن الحصول على أعلى 

معدالت النمو.

على  لــلــحــصــول  نــصــائــح  )ص( 
أفضل نافذة الفقس

استعمال بيض التفريخ المتحصل   .١
والمخزن  القطيع  نفس  عليه من 
له  والــذي  الزمنية  الفترة  لنفس 

نفس الحجم ونفس الصفات.
تدفئة البيض لمدة 5-٨ ساعات   .٢
على ٢5 °م قبل إدخاله لماكينات 

التفريخ.
وضبط  التفريخ  ماكينات  تشغيل   .٣
درجة حرارتها قبل إدخال البيض 
إليها بفترة ال تقل عن ١٢ ساعة.
اإلدارة الجيدة والمتابعة الدقيقة   .٤

لماكينات التفريخ.
يفضل استخدام ماكينات التفريخ   .5
التحكم  لسهولة  الدفعة  أحادية 

في كافة ظروف التفريخ.

املراجع
وتكنولوجيا  »بــيــولــوجــيــا  كــتــاب 
طارق  د./  أ.  الدواجن«  في  التفريخ 
المعارف  منشأة  الناشر  عبيد،  أمين 

باألسكندرية عام ٢٠١٠.
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التغذية بناءاً على زمن استهالك   .١
العلف بالكامل

ميعاد تقديم الغذاء   .٢
التغذية المنفصلة للجنسين   .٣

جودة قشرة البيض   .٤
الكفاءة الغذائية   .5

ودرجـــات  التغذية  بين  الــعــالقــة   .6
الحرارة الجوية

النقاط  لتلك  عــرض  يلي  وفيما 
الهامة:

ــة بـــــنـــــاءًا عـــلـــى زمـــن  ــذيــ ــغــ ــتــ ١-الــ
استهاك العلف بالكامل

 Feeding according to feed
 clean-up time

بالكامل  العلف  تناول  زمن  يؤخذ 
كفاية  مــدى  على  يــدل  هــام  كمؤشر 
حيث  للطيور  الغذائية  المخصصات 
تدل التغيرات الكبرى فيه على زيادة 
دلياًل  يعطي  مما  التغذية  نقص  أو 

الجسم  وزن  نــقــص  أو  ــادة  ــ زي عــلــى 
ــد من  ــبــيــض، ولــذلــك البـ ــتـــاج ال وإنـ
يومياً  العلف  استهالك  زمن  تسجيل 
كـــان هناك  فــلــو  ــرب ٣٠ دقــيــقــة  ألقـ
اختالف أكثر من 6٠ دقيقة فالبد من 
وبصفة  مباشرة،  الجسم  وزن  قياس 
يزيد  الحديثة  الــســالالت  فــي  عامة 
زمن استهالك العلف عن ساعة وهو 
آخر  إلــى  قطيع  من  يختلف  بالطبع 
فهو قد يستغرق ٤ ساعات في قطيع 

اعتبارات هامة
في تغذية األمهات البالغة

الكفاءة  التغذية حوالي 6٠-٧٠% 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 
بتوفير التغذية المثالية دون إفراط وال تفريط، تعمل التغذية الصحيحة لألمهات علي االرتقاء بجودة الكتاكيت 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 
اإلنتاج  تُحقق معدالت  الغذائية حتى  المواد  الدجاجات كفايتها من  تلك  أن تأخذ  الصفار لذلك البد  بتخليق مواد 
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 

نهائياً، هناك العديد من االعتبارات التي يجب معرفتها واإللمام بها في تغذية األمهات البالغة وهي:

السيدة/ غادة زكريا عيد
ghadae5@gmail.com - باحثة يف علوم تغذية الدواجن
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عند  آخر  قطيع  في  فقط  وساعتين 
لذلك  الساللة  ولنفس  العمر  نفس 
فإن الزمن المطلق ال يعتبر أداة جيدة 
بل يجب االعتماد بشكل أساسي على 
متوسطات معدالت استهالك القطيع 
نفسه، وال يفوتنا في هذا المقام إلى 
فجائية  تغيرات  حــدوث  بــأن  الــقــول 
في زمن تناول العلف غالباً ما يسبق 
 ٢-٣ بـ  الجسم  أوزان  في  التغيرات 
بـ  البيض  إنتاج  في  والتغيرات  أيــام 

١٠-٢٠ يوم.
 Time of ٢-ميعاد تقدمي الغذاء

feeding

يؤثر ميعاد تقديم الغذاء لألمهات 
البيض  إنــتــاج  مــن  كــل  على  البالغة 
القشرة  ــودة  وجــ للتفريخ  الــصــالــح 
ينصح  والفقس،  الخصوبة  ومعدالت 
الغذاء  بتقديم  الخبراء  من  العديد 
بحيث  الــبــاكــر  الــصــبــاح  فــي  للطيور 
تنتهي الطيور من تناول غذائها مبكراً 
عنها  يخفف  مما  صباحا(   ٩ )قبل 
عــبء ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة عند 
الظهيرة وكذلك يعطيها فرصة لوضع 
البيض في داخل األعشاش حيث أن 
معظم الدجاجات تضع بيضها خالل 
الفترة ٩-١٢ ظهراً، ولذلك فإن وجود 
خط  حــول  البيض  مــن  كبيرة  نسبة 
العلف يعتبر دلياًل على تأخير ميعاد 
يكون  ما  غالباً  البيض  وهذا  التغذية 
من  وكذلك  واالتساخ،  للكسر  ُعرضة 
عدم  هو  التغذية  في  التبكير  فوائد 
عن  الــغــذاء  بتناول  الطيور  انشغال 
يكثر  التي  والتلقيح  التزاوج  عمليات 

حدوثها بعد الظهر.

منذ عدة سنوات ظهر توجه إلى 
من  بدالً  المساء  في  األمهات  تغذية 
الصباح الباكر ولكن هذا النظام يحمل 
انخفاض  منها  العيوب  مــن  العديد 
ــتــاج الــبــيــض بــمــعــدالت تــصــل إلــى  إن
١٠% عند تغيير ميعاد تغذية األمهات 
البالغة من الصباح الباكر إلى المساء، 
كذلك يتسبب هذا النظام في تعطيل 
عمليات التزاوج والتي غالباً ما يكثر 
من  المتأخرة  الساعات  في  حدوثها 
النهار، وكذلك تزداد شراسة وعراك 
الديوك مع بعضها البعض، كما تؤدى 
تغذية األمهات في المساء إلى تكسير 
غدة  داخــل  في  تكونها  أثناء  القشرة 
بإصالح  الدجاجة  تقوم  ثم  القشرة 
ذلك الكسر ولذلك يتميز ذلك البيض 
منتصف  حول  )حــزام(  حلقة  بوجود 
البيضة ويسمى هذا البيض بالبيض 
البيض  أو  ــوســطــى  ال ــزام  ــحـ الـ ذو 
)شكل  الجسم  داخــل  فــي  المكسور 
١(، تكمن مشكلة هذا البيض في أن 
معامل توصيل بخار الماء واألكسجين 
ال  فإنه  وبالتالي  منخفضاً  يكون  له 

يفقس.
للجنسن  املنفصلة  3-الــتــغــذيــة 

Separate sex feeding

المنفصلة لإلناث  التغذية  تهدف 
في  الدقيق  التحكم  إلى  الديوك  عن 
منهما،  لكل  المقدمة  العلف  كميات 
رأس  حجم  كبر  على  ــك  ذل ويعتمد 
الديوك عن اإلناث فال يمكنها تناول 
المغطاة  اإلنـــاث  معالف  مــن  العلف 
بــشــبــكــة خـــاصـــة تــســمــح فــتــحــاتــهــا 
الذكور،  دون  بالمرور  فقط  لإلناث 
الــرأس  عــرض  يبلغ  المتوسط  وفــي 

حوالي  أسبوع   ٢٠ عمر  عند  لإلناث 
٣6 مم وتصل إلى ٣٨ مم عند نهاية 
اإلنتاج، والطيور األكبر من ذلك يزداد 
نتيجة  ــرار  األضــ بعض  ــدوث  حـ بها 
ويجب  بــاألســالك،  الـــرأس  احتكاك 
من  أكبر  الفتحات  إتــســاع  يكون  أن 
عرض الرأس بحوالي ٤ مم حتى تقل 

إصابات الرأس والمنقار.
 Egg shell 4-جودة قشرة البيض

quality

تــدهــور فــي جــودة قشرة  يحدث 
البيض من بعد قمة اإلنتاج مما يعنى 
وجود  نتيجة  الفقس  نسبة  انخفاض 
في  الرطوبة  فقد  معدالت  في  خلل 
البيض الضعيف القشرة، ومن الناحية 
الكالسيوم  مــن  ــل  ك فـــإن  الــغــذائــيــة 
أهم  مــن  د٣  وفيتامين  والــفــوســفــور 
الصلة  وثــيــقــة  الــغــذائــيــة  الــعــنــاصــر 
فإن  لذلك  القشرة  ترسيب  بآليات 
إعطاء كميات إضافية من الكالسيوم 
وفيتامين د٣ من شأنه أن يحسن من 
جودة القشرة، فيمكن إضافة الحجر 
كجم   5 )بمعدل  العلف  إلى  الجيري 



54
العدد الحادي والعرشون

حجر جيري/طن( خالل الفترة ٤5-
55 أسبوع ويمكن إضافة فيتامين د٣ 
وحدة   ٣٠٠ بمعدل  الشرب  مــاء  إلــى 

دولية/طائر مرتين في األسبوع.
تتأثر جودة القشرة كذلك بكل من 
حجم حبيبات الحجر الجيري وميعاد 
عمليات  معظم  ألن  ونظراً  التغذية، 
بناء القشرة تتم أثناء الظالم حيث ال 
في  تعتمد  األمهات  فإن  غذاء  يوجد 
بناء القشرة على الكالسيوم المخزون 
النخاعي، وتجدر اإلشارة  العظم  في 
أن العظم النخاعي يساهم بما يقرب 
لبناء  الالزم  الكالسيوم  من   %5٠ من 
القشرة لذلك البد أن يتم بناء العظم 
ساعات  أثناء  جيد  بشكل  النخاعي 
ولذلك  الغذاء(،  يتوافر  )حيث  النهار 
األمهات  إعطاء  الضروري  من  فإنه 
الجيري  الحجر  حبيبات  مــن  كمية 
الــخــشــنــة فـــي الـــســـاعـــات األخــيــرة 
بــغــرض أن تظل ألطــول  الــنــهــار  مــن 
فتكون  الهضمية  الــقــنــاة  فــي  فــتــرة 
خالل  للكالسيوم  مساعداً  مــصــدراً 
ويقوم  الليل،  مــن  األولـــى  الساعات 
الحجر  حبيبات  بنثر  المربيين  بعض 
الجيري الخشنة أو حبيبات الصدف 
ــعــة عــصــراً  ــراب الــخــشــنــة الــســاعــة ال
ذلك  فيعمل  الفرشة  على  مباشرة 
على جذب الدجاجات فتنزل من على 
التزاوجي  النشاط  فيزداد  المجاثم 
أن  إلى  األبحاث  وتشير  القطيع،  في 
الحبيبات الكبيرة الحجم يكون معدل 
فتزداد  بطيئاً  وامتصاصها  هضمها 
فترة إمدادها للكالسيوم وبذلك تزداد 
المنشودة  اآلمـــال  وتتحقق  فائدتها 

منها في تحسن جودة القشرة.

 Feed ـــة  ـــيـ ــذائـ ـــغــ الـ 5-الــــــكــــــفــــــاءة 
efficiency

التسمين  دجــــاج  مـــربـــوا  يــهــتــم 
بحساب الكفاءة الغذائية إال أن القليل 
من مربي أمهات التسمين يعطون تلك 
الصفة االهتمام الكافي وهذا قد يرجع 
بالدرجة األولى إلى عدم احتواء دليل 
ويوضح  الهامة،  الصفة  لهذه  التربية 
الغذائية  الكفاءة  قيم   )١( الــجــدول 
العلف  كميات  أســاس  على  لألمهات 
لكل  الــغــذائــيــة  العناصر  كميات  أو 
كتكوت  ولكل  للتفريخ  صالحة  بيضة 
بالجدول  الموضحة  والبيانات  منتج، 
قد تم حسابها عند عمر 6٤ أسبوع 
نهاية  القطيع من  اقتراب  وذلك عند 
الحياة اإلنتاجية، ولقد تم حساب تلك 
 %٨+ ولإلناث  فقط  لإلناث  البيانات 
بالنسبة  الحساب  حالة  ففي  ذكــور، 
لإلناث فقط عند عمر 6٤ أسبوع نجد 
أن كمية العلف التي ستستهلكها األم 
تكون  للتفريخ  صالحة  بيضة  إلنتاج 
 ٣٢٠ تكون  أنها  حين  فــي  جــم   ٢6٠
مرحلتي  من  كل  أخــذ  حالة  في  جم 
)جــدول  االعتبار  في  واإلنــتــاج  النمو 
الكميات في  ١(، وبالطبع تزداد تلك 
حالة الحساب على أساس الذكور مع 
اإلناث فتكون ٢٨٠ جم خالل مرحلة 
اإلنتاج و٣٤5 جم خالل مرحلتي النمو 

واإلنتاج.

اآلن  نفسه  يطرح  الــذي  السؤال 
هو إلى أي مدى يمكن تحسين الكفاءة 
الــغــذائــيــة ألمــهــات الــتــســمــيــن؟ في 

الحقيقة إن ذلك المدى محدود جداً 
الغذائية سيكون  ألن تحسين الكفاءة 
المنتج  البيض  عدد  بزيادة  مرتبطاً 
وكالهما  المستهلك  العلف  وتقليل 
برامج  ألن  تغييرهما  الصعب  مــن 
الشركات  لــدى  الــوراثــي  التحسين 
إلى  بسالالتها  وصلت  قد  المنتجة 
أعلى معدالت اإلنتاج خاصة في ظل 
أوزان الجسم المرتفعة، كذلك خفض 
سيؤثر  المستهلكة  الــعــلــف  كــمــيــات 
سلباً على كل من إنتاج البيض ووزن 
الوحيد  السبيل  فإن  ولذلك  الجسم، 
ألمهات  الغذائية  الكفاءة  لتحسين 
في  فاقد  وجــود  تجنب  هو  التسمين 
العلف  خط  باستخدام  وذلــك  العلف 
نوع  أي  به  يوجد  والذي ال  المناسب 
من أنواع التلف وأن يكون ارتفاعه هو 
االرتفاع الصحيح، وكذلك العمل على 
مشروخ  أو  مكسور  بيض  وجود  عدم 
البيض  نسبة  ــزداد  ت حتى  متسخ  أو 

الصالح للتفريخ.

بدرجات  الغذائية  الكفاءة  تتأثر 
الحرارة الجوية بشكل ملحوظ، فمن 
المثالية  الــحــرارة  درجــة  أن  المعلوم 
فــإن  ولـــذلـــك  ٢٢ºم  هـــي  ــألمــهــات  ل
الجوية  الــحــرارة  درجـــات  انخفاض 
عن ذلك يعنى أن الطيور تقوم بإنفاق 
جزء من غذائها بغرض الحفاظ على 
دفء حرارة أجسامها )حوالي ١% من 
درجــة حــرارة  تغيير في  لكل  الــغــذاء 
فإن  كــذلــك  ١ºم(،  مــقــداره  الجسم 
أكثر  الجوية  الحرارة  درجات  ارتفاع 
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من ٣٠ºم يؤدى إلى استهالك جزء من 
وبناًء  الجسم،  تبريد  بغرض  الطاقة 
الغذائية  الكفاءة  فإن  تقدم  ما  على 
درجات  ارتفاع  أو  بانخفاض  تتدهور 
الحرارة الجوية إال أن التدهور نتيجة 
نتيجة  وأســـرع  أشــد  يكون  ــفــاع  االرت

حدوث انخفاض في إنتاج البيض.

ودرجــات  التغذية  6-العاقة بن 
احلرارة اجلوية

التي  الــمــنــاخــيــة  الــتــغــيــرات  إن 
يشهدها العالم بصفة عامة والمنطقة 
تأثيراً  تؤثر  خاصة  بصفة  العربية 
مما  الــدواجــن  صناعة  على  مباشراً 
العالقة  إيضاح  الضروري  من  يجعل 
بين التغذية ودرجات الحرارة الجوية 
معدالت  أعــلــى  تحقيق  يمكن  حتى 
ــفــاع  اإلنـــتـــاج فــي ظــل تــحــديــات ارت

درجات الحرارة الجوية عن حدودها 
التسمين،  ألمــهــات  بالنسبة  المثلى 
في  الجوية  الحرارة  درجات  وتتحكم 
كل من معدالت تناول الغذاء والطاقة 
فإن  عامة  وبصفة  للطائر،  الحافظة 
يكون  الجوية  الحرارة  ارتفاع درجات 
للطعام  الطيور  بفقد شهية  مصحوباً 
)جدول ٢(، ولكن من الناحية العملية 
فإنه من الصعب تشجيع الطيور على 
تناول المزيد من الغذاء تحت ظروف 
٢٢-٢٤ºم  تعتبر  الــحــراري،  اإلجهاد 
هي درجات الحرارة المثالية ألمهات 
التسمين والتي تصل خاللها معدالت 
أعلى مستوياتها في حين  إلى  األداء 
إلى  الحرارة  درجــات  وصلت  إذا  أنه 
)تــمــوت(  تنفق  األمــهــات  ــإن  ف ٤٠ºم 

الشديد  الــحــراري  ــاد  اإلجــه نتيجة 

درجة  تتسبب  كذلك  عليها،  الــواقــع 
األمهات،  نفوق  في  -١٠ºم  الحرارة 
وال يفوتنا في هذا المقام إلى التذكير 
بأن ارتفاع الرطوبة النسبية من شأنه 
الــطــائــر تحت  مــعــانــاة  يــضــاعــف  أن 
الــحــراري كما أن  ــاد  ظـــروف اإلجــه
انخفاض الرطوبة النسبية يقلل كثيراً 
من معاناتها حتى إن ارتفعت درجات 

الحرارة.

الحرارة  درجــات  قياس  من  البد 
يومياً  والصغرى  العظمى  والرطوبة 
وذلك عند مستوى رأس الطائر ليكون 
فعاًل عن ما يشعر به  القياس معبراً 
الطائر، ومن المعروف أن الفرق بين 
والصغرى  العظمى  الحرارة  درجــات 
قد يصل إلى ٢٠ ºم في بعض األحيان 
في  الطاقة  حساب  عند  فإنه  لذلك 

جدول )١( الكفاءة الغذائية ألمهات التسمين على أساس اإلناث فقط وعلى أساس اإلناث +٨% من الذكور وذلك خالل مرحلتي 
النمو واإلنتاج معاً وكذلك خالل مرحلة اإلنتاج فقط

بالنسبة لإلناث +٨% ذكوربالنسبة لإلناث فقط

مرحلتي النمو واإلنتاج
)٠-6٤ أسبوع(

مرحلة اإلنتاج فقط
)٢٤-6٤ أسبوع(

مرحلتي النمو 
واإلنتاج

)٠-6٤ أسبوع(

مرحلة اإلنتاج فقط
)٢٤-6٤ أسبوع(

لكل بيضة صالحة للتفريخ
٣٢٠٢6٠٣٤5٢٨٠علف )جم(

٩١5٧5٠٩٨٠٨٠٠طاقة )كيلو كالورى(
5٠٤٠5٣٤٣بروتين )جم(
لكل كتكوت
٣٧٠٣٠٠٤٠٠٣٢٠علف )جم(

١٠5٠٨6٠١١٣٠٩٢٠طاقة )كيلو كالورى(
6٠5٠6٢5٠بروتين )جم(
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يــكــون على أســاس  ــغــذاء البــد أن  ال
اليومية  ــحــرارة  ال ــات  درجـ متوسط 
)ساعات  النهار  أثناء  أنه  ثبت  ولكن 
فــي داخــل  الطيور  تــتــوزع  ــاءة(  اإلضــ
التي  الحرارة  درجة  فتكون  المسكن 
يسجلها الترمومتر هي درجة الحرارة 
التي يشعر بها الطائر فعاًل أما أثناء 
الطيور  فإن  اإلظالم(  )ساعات  الليل 
فتكون  بعضها  مــع  وتتجمع  تــرقــد 
درجة الحرارة التي يشعر بها الطائر 
أعلى من درجة الحرارة التي يسجلها 
المتوسط  فــإن  ولــذلــك  الترمومتر، 
الحسابي لدرجات الحرارة يكون غير 
درجة  على  االعتماد  يجب  بل  دقيق 
 Effective )المؤثر(  الفعلية  الحرارة 
حسابها  يمكن  والتي   temperature

كالتالي:

درجة الحرارة الفعلية = [)درجة 
)درجـــة   +  )٢  × العظمى  الـــحـــرارة 

الحرارة الصغرى(] ÷ ٣

الحرارة  درجة  أن  افترضنا  فإذا 
٢6ºم  كــانــت  مــا  فــتــرة  فــي  العظمى 
الــحــرارة  درجــة  فــإن  ٨ºم  والصغرى 
٢٠º  =  ٨ ]/٣  +  )٢×٢6(]  = الفعلية 
الحسابي  المتوسط  أن  حين  في  م 
ــقــة هو ــســاب ــرارة ال ــحــ ــ لـــدرجـــات ال
فإنه  لــذلــك  ١٧ºم   =  ٢  /[ ٨  +]٢6
تكون  أن  البــد  الطاقة  حساب  عند 
١٧ºم. ــس  ــي ول ٢٠ºم  ــاس  أســ عــلــى 

باستخدام  التغذية  علماء  ينصح 
عليقة الصيف Summer diet خالل 
التي  الحرارة  درجــات  ارتفاع  فترات 

الطاقة  من  محتواها  بارتفاع  تتميز 
)٢٩5٠ كيلو كالورى/كجم( وانخفاض 
مــحــتــواهــا مــن الــبــروتــيــن )أقـــل من 
المستوى  على  الحفاظ  مع   )%١5.5
األمينية  األحـــمـــاض  مــن  الطبيعي 
األقل  على   %٤ إضافة  مع  األساسية 
من الدهون و٢5٠ ملليجرام فيتامين 

ج/ كجم.

ال  الطيور  جلد  أن  المعلوم  مــن 
التي  مثل  عرقية  غــدد  على  يحتوى 
توجد في الثدييات لذلك فإن الطيور 
تـــواجـــه صــعــوبــة فـــي خــفــض درجـــة 
هناك  فإن  ولذلك  الداخلية  حرارتها 
من  الجسم  لتخليص  خاصة  آليات 
الحرارة الزائدة مثل البخر من خالل 
أن  العلماء  ويــذكــر  اللهثان،  عملية 
طاقة  يستهلك  الماء  من  جم   ١ بخر 
الطائر  كالورى، ويبدأ  مقدارها 6٠٠ 
ترتفع  أن  بمجرد  البخر  في عمليات 
ــحــرارة الــجــويــة أكــثــر من  درجـــات ال
إذا  تعقيداً  المشكلة  وتـــزداد  ٢٨ºم، 

بزيادة  الحرارة  ارتفاع درجات  اقترن 
البخر  عمليات  كفاءة  فتقل  الرطوبة 
وفي هذه الحالة البد من زيادة سرعة 
لطبقات  بحيث تحدث خلخلة  الهواء 
ويوضح  بالطائر،  المحيطة  الــهــواء 
لزيادة  المبرد  التأثير   )٢( الجدول 
األمهات  مساكن  فــي  الــهــواء  سرعة 

عند درجات حرارة ٢٩ºم.

جدول )٢( التأثير المبرد لسرعة الهواء 
داخــل  فــي  ٢٩ºم  ــرارة  حـ ــات  درجـ عند 

مساكن األمهات

سرعة الهواء 
)متر/دقيقة(

التأثير المبرد 
)ºم(

١5٠.5
٣٠١
٤5٢
6٠٣
٧5٤
٩٠5
١٠56

الهواء  تبريد  نظام  أيضاً  هناك 
بالتبخير حيث يمر الهواء قبل دخوله 
إلى داخل المسكن على مسطح رقيق 
من الماء بحيث يعمل تيار الهواء على 
الحرارة  باستعمال  الماء  ذلك  تبخير 
درجة  فتنخفض  الهواء  يحملها  التي 
كفاءة  وتـــزداد  نفسه،  الــهــواء  حــرارة 
هذه الطريقة كلما انخفضت الرطوبة 
ــكــون الــرطــوبــة  ــة، فــعــنــدمــا ت ــجــوي ال
٢٠º-١5 االنــخــفــاض  ــون  ــك ي  %٢٠
 %٧٠-6٠ الرطوبة  تكون  وعندما  م، 
وعندما  ٨-١٠ºم،  االنخفاض  يكون 
يصبح   %٧٠ من  أكبر  الرطوبة  تكون 
االنخفاض 5ºم حيث أن كل انخفاض 
النسبية  الــرطــوبــة  فــي   %5 مــقــداره 
١ºم  بمقدار  الحرارة  انخفاض  يعنى 
ولالطالع علي نظم التبريد المختلفة.

املراجع 
وتطبيقاتها في  التناسل  »فسيولوجيا  كتاب 
مزارع أمهات الدواجن«، أ. د./ طارق أمين 
الطباعة  لدنيا  الــوفــاء  دار  الناشر  عبيد، 

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.
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البحث األول
تأثير حجم حبيبات الحجر الجيري على قوة العظام في بدارى الدجاج 

البياض
املصدر

Eusebio-Balcazar, P. E., S. Purdum, K. Hanford, M. M. 
Beck (2018). Limestone particle size fed to pullets influences 
subsequent bone integrity of hens. Poultry Science 97: 1471-
1483.

يُعد الحجر الجيري أهم مصادر الكالسيوم غير العضوي في عالئق 
الكالسيوم  هضم  معامالت  أن  إلي  السابقة  الدراسات  تشير  الدواجن، 
الموجود في الحجر الجيري منخفضة )حوالي 5٢ - 6٠%(، يتحكم حجم 
حبيبات الحجر الجيري في معدالت استفادة الطائر من الكالسيوم حيث 
تمكث الحبيبات كبيرة الحجم فترة أطول في القناة الهضمية مما يزيد 
إلي  األن  أيدينا  بين  التي  الدراسة  تهدف  منها،  االستفادة  معدالت  من 
الدجاج  من  ساللتين  في  الجيري  الحجر  حبيبات  حجم  تأثير  دراسة 
البياض التي تم تسكينهما في أقفاص أو على الفرشة على قوة وسالمة 
العظام، في هذه الدراسة تم استخدام كتاكيت من ساللتي اللوهمان البني 
الفقس وحتى عمر 5 أسابيع على  والبوفانز األبيض تم تسكينهما منذ 
األرض، وعند عمر 5 أسابيع تم نقل البدارى )عددها ٤٣٢( إلى ٨ عشش 
األقفاص  إلى  البدارى  نقل ٢56 من  تم  أرضية، وعند عمر ١٠ أسابيع 
ذو  الجيري  الحجر  على  يحتوي  علف  على  الطيور  تغذية  تم  السلكية، 
أسبوع،   ١٧  - الفترة ٧  المختلفة )٠.٤٣١، ٠.٨٧٩ مم( خالل  األقطار 
أظهرت النتائج أن حبيبات الحجر الجيري الخشنة قد حسنت معنوياً من 
كثافة عظمة القصبة مقارنة بالحجر الجيري الناعم وكذلك قد حسنت 
من قوة وسالمة عظمة القص عند عمر ١٨ أسبوع واستمر ذلك التحسن 
القص  عظمة  تشوهات  نسبة  انخفضت  حيث  أسابيع   5٤ عمر  حتى 
معنوياً، أظهرت الدجاجات البنية المغذاة على حبيبات الحجر الجيري 
الخشن انخفاضاً في معدالت انتاج البيض بالمقارنة بالمجاميع األخرى، 
على  البياض  الدجاج  بدارى  تغذية  أن  إلى  الدراسة  هذه  من  نخلص 
البناء المعدني للعظام  حبيبات الحجر الجيري الخشنة قد حسنت من 
عند بداية النضج الجنسي وقد قللت من نسبة تشوهات عظمة القص 
خالل فترتي النمو واالنتاج بغض النظر عن الساللة، إال أن التغذية على 
حبيبات الحجر الجيري الخشنة قد قلل من معدالت إنتاج في سالالت 

الدجاج البنية المسكنة على األرض.
البحث الثاني

تأثير المصادر والمستويات المختلفة من السيلينيوم على معدالت النمو 
والحالة المضادة لألكسدة والمناعة في دجاج التسمين روس ٣٠٨

املصدر
 Bakhshalinejad, R., R. Akbari Moghaddam Kakhki
 & E. Zoidis )2018(. Effects of different dietary

 sources and levels of selenium supplements on
 growth performance, antioxidant status and immune
 parameters in Ross 308 broiler chickens. British
Poultry Science 59:1, 81-91.

دور  له  أنه  حيث  الصغري  الغذائية  العناصر  أحد  السيلينيوم  يُعد   .١
هام في العديد من العمليات الحيوية في جسم الطائر مثل النمو 
في  السيلينيوم  أهمية  تكمن  لألكسدة،  المضادة  والحالة  والمناعة 
إنزيم  مثل  لألكسدة  المضادة  اإلنزيمات  تنشيط  عن  المسئول  أنه 
منها  صــور  عــدة  في  السيلينيوم  يوجد  بيروكسيدز،  الجلوتاثيون 

الصورة المعدنية )غير العضوية( والصورة العضوية.
المصادر  تأثير  دراســة  إلي  األن  أيدينا  بين  التي  الدراسة  تهدف    .٢
والحالة  النمو  معدالت  على  السيلينيوم  من  المختلفة  والمستويات 

المضادة لألكسدة والمناعة في دجاج التسمين روس ٣٠٨.
روس ٣٠٨ عمر  تسمين  كتكوت  الدراسة ١٢٠٠  في هذه  استخدم   .٣
يوم وتم تقسيمها إلى ٨ معامالت لكل منها 6 مكررات وبكل مكررة 
٢5 طائر تم تسكينها في عشش أرضية، هذه التجربة تم تصميمها 
كتجربة عاملية كاملة العشوائية ٤ × ٢ حيث كانت العوامل األساسية 
هي: )١( مصدر السيلينيوم )خميرة غنية بالسيلينيوم، السيلينيو-

 ٠.١، ٠.٤( السيلينيوم  )٢( مستوى  النانو-السيلينيوم(،  ميثيونين، 
ملليجرام/كجم(.

أظهرت النتائج أن استخدام مصادر السيلينيوم العضوي قد حسن   .٤
من كل من متوسط وزن الجسم المكتسب اليومي والكفاءة الغذائية 
)وزن الجسم المكتسب: وزن العلف( وعامل كفاءة االنتاج األوروبي 
متوسط  أن  إلى  باإلضافة  المعدني،  السيلينيوم  بمصدر  بالمقارنة 
السيلينيوم  مستوى  بزيادة  زاد  قد  اليومي  المكتسب  الجسم  وزن 
بالعليقة، هناك اختالفات معنوية بين معامالت السيلينيوم العضوي 

والسيلينيوم المعدني.
المناعة  مــن  كــل  فــي  معنوياً  تحسناً  العضوي  السيلينيوم  أظهر   .5
الحمراء  الدم  لكرات  المضادة  األجسام  )مستوى  للطيور  الخلطية 

للغنم، الجلوبيولين المناعي IgG( والمناعة الخلوية للطيور.
لألكسدة  المقاومة  في  معنوياً  تحسناً  العضوي  السيلينيوم  أظهر   .6
الجلوتاثيون  إنــزيــم  نــشــاط  مــن  كــل  تحسن  حيث  األنــســجــة  فــي 
بيروكسيدز والكفاءة الكلية المضادة لألكسدة وانخفض معدل تكون 
بالسيلينيوم  بالمقارنة  وذلك  الدهون(  أكسدة  )دليل  المالونالدهيد 

المعدني.
أظهرت النتائج أن تغذية دجاج التسمين على السيلينيوم العضوي   .٧
واالستجابة  النمو  آداء  في  تحسناً  ملليجرام/كجم   ٠.٤ بمعدل 
في  )المالونالدهيد(  الــدهــون  أكسدة  معدل  وانخفض  المناعية 

أنسجة اللحم.
يمكن أن نخلص من الدراسة إلى أن السيلينيوم العضوي أكثر كفاءة   .٨

من السيلينيوم المعدني في خفض معدالت أكسدة الدهون.

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



58
العدد الحادي والعرشون

Limestone particle size fed to pullets influences 
subsequent bone integrity of hens 

P E Eusebio-Balcazar, S Purdum, K Hanford, M M Beck

Poultry Science (2018) 97: 1471-1483.

This study was conducted to evaluate limestone particle 
size (LPS) in 2 strains of laying hens housed in conventional 
cages or aviaries on bone integrity. Lohmann Brown and 
Bovan White pullet chicks were started in equal numbers 
on the floor or in battery brooders and were intermingled 
throughout all subsequent housing systems. At 5 wk of 
age, 432 floor-raised pullets were moved to 8 aviary cages. 
At 10 wk, 256 battery-raised pullets were transferred to 
64 conventional layer cages. Pullets were given diets 
containing fine (LPS-FINE, 0.431 mm) or a blend of 
fine and coarse (LPS-BLEND, 0.879 mm) LPS from 7 
to 17 weeks. Data were analyzed as a split plot factorial 
design with strain as subplot and with 4 replicates for each 
treatment combination. Body weight, feed intake, egg 
production, and eggshell breaking strength and percentage 
were measured. Tibia bone mineral density (BMD) was 
determined using a dual energy x-ray absorptiometry. 
Presence of keel indentations, curvatures, or fractures was 
recorded. LPS-BLEND increased BMD (0.215 vs. 0.208, 
P = 0.03) at 18 weeks. During the pullet phase, the odds 
of pullets fed LPS-FINE displaying keel curvatures were 
2.8 times the odds of those fed LPS-BLEND (P = 0.04). At 
54 wk, hens fed LPS-BLEND as pullets had lower odds of 
keel indentations (P = 0.02). Brown aviary hens fed LPS-
BLEND as pullets had the lowest egg production compared 
to the rest of the treatment combinations (P = 0.004). Taken 
together, feeding LPS-BLEND to pullets improved bone 
mineralization at the onset of sexual maturity and reduced 
keel damage during the pullet and layer phases, regardless 
of strain; however, LPS-BLEND was associated with lower 
egg production in Brown hens housed in aviaries compared 
to all others.

Effects of different dietary sources and levels of selenium 
supplements on growth performance, antioxidant status 
and immune parameters in Ross 308 broiler chickens

Bakhshalinejad, R., R. Akbari Moghaddam Kakhki & E. 
Zoidis

British Poultry Science (2018) 59:1, 81-91.

1. Although different impacts of various sources of selenium 
(Se) on chicken performance have been largely studied, 
there is a lack of comparative experiments studying 
the effects of these sources on the immune system and 
antioxidant indices of broiler tissues. The aim of this 

study was to examine the effects of various sources 
and levels of dietary Se supplements on performance, 
antioxidant status and immune parameters in Ross 308 
broiler chickens.

2. A total of 1200 1-d-old male broilers (Ross × Ross 308) 
were divided into 8 treatments with 6 replicate pens and 
25 birds per pen. This experiment was conducted as a 
completely randomised design with a 4 × 2 factorial 
arrangement. Main factors included Se sources as 
sodium selenite (SS), Se-enriched yeast (SY), DL-
selenomethionine (SM) and nano-selenium (NS) and 
levels at 0.1 or 0.4 mg/kg Se.

3. Dietary supplementation of organic Se sources 
significantly improved average daily gain (ADG), gain: 
feed ratio and European production efficiency factor 
(P < 0.05) compared to birds fed on diets supplemented 
with inorganic source. In addition, ADG was increased 
in response to increased level of supplemental Se. 
Based on contrast comparison, there were significant 
differences in these parameters between organic 
versus inorganic sources of Se. However, there was no 
difference between contrast comparisons of NS versus 
SM and SY.

4. Total anti-sheep red blood cell (SRBC) and 
Immunoglobulin G (IgG) titres and hypersensitivity 
were enhanced by increasing supplemental concentration 
of Se and using organic sources of Se rather than SS 
(P < 0.05).

5. Oxidation resistance assessment of tissues demonstrated 
that supplementation of organic sources of Se and 
increase in supplemental concentration of Se ameliorated 
glutathione peroxidase activity, total antioxidant 
capacity and malondialdehyde formation (P < 0.05). 
Mostly, there were significant differences between 
organic versus inorganic sources of Se in oxidation 
resistance.

6. Overall, dietary supplementation of 0.4 mg/kg Se 
from an organic source resulted in better production 
performance and immune system response. Moreover, 
minimum formation of malondialdehyde in broiler 
tissue was observed in birds fed on diets supplemented 
with SM at 0.4 mg/kg.

7. It can be concluded that SM is more effective than other 
sources of Se in reducing lipid oxidation.
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1. Correct and effective vaccination of 
Poultry
Dr. Hossam Bakrey
In this article the author review some important 
practical points which should be considered dur-
ing application of poultry (Either live and inacti-
vated)
These points are auditing procedures which 
should be applied before and post-vaccination at 
tow stages 
Auditing points at farm level during preparation 
and application of the vaccine.
· Drinking water administration includes: water 

availability, Vaccine viability, Assessing water 
intake using blue dye.

· Spray administration includes: Sprayer ma-
chines, distribution of the vaccine.

· Vaccine administration by injection mainly 
vaccination technique. 

Auditing points at laboratory level (evaluation 
post vaccination response) include collection, 
separation and preservation of serum samples for 
serological test.

2. Environmental drivers for spreading of 
Avian Influenza 
Prof. Dr. Salah S. Abdel Rhaman
Highly pathogenic and low pathogenic avian in-
fluenza (HPAI) H5Nx can spread rapidly for a 
long distance and over a large geographic area 
among poultry and wild birds and has also been 
transmitted from birds to mammals including hu-
mans, with high mortality rates e.g [H5N1 and 
H7N9]. Understanding the environmental drivers 
of HPAI H5Nx outbreaks is of great importance 
for identifying high risk areas, setting priorities 
for preventive actions and developing precau-
tionary measures against future outbreaks. In this 

article the author discuss in brief some of many 
physical environmental factors (e.g. surface wa-
ter availability, topography, or climate) and an-
thropogenic environmental factors (e.g., the dis-
tance to roads, poultry
density, or human population density) to evaluate 
the association between then and
HPAI H5Nx outbreaks in poultry and wild birds. 
Outbreaks in poultry mostly occurred in areas 
where the location of farms or trade areas over-
lapped with habitats for wild birds, whereas out-
breaks in wild birds were mainly found in areas 
where food and shelters are available.

3. Effect of heat stress on feed 
requirements of poultry

Eng. Ashraf A. Khalil
The author reviews different strategies to deal 
with heat stress.
• Feeding strategy to deal with heat stress:

o Ammonium chloride to adjust (PH) and im-
prove the weight gain about 25%.

o Water regulate the body temperature and im-
proving weight gain.

o Organic Chromium: Increase chicken meat 
content of protein.

o Organic Zinc: improve the immune response 
and improve body weight and Increase feed 
consumption in cold times.

· Management strategies to deal with heat 
stress:
o Improve ventilation by using fans to remove 

accumulated ammonia, carbon dioxide and 
moisture.

o Control the temperature by using sprayers or 
evaporative coolers.
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4. Some recommendations to avoid high 
temperature during summer season
Dr. Wafaa M. Tibin
Some practical methods could be applied during 
summer season to avoid the effect of high tem-
perature on poultry specially in broiler farms.
Some of these are related to structure of the farms 
and other are related to the management system 
used from this point of view the author mentioned 
some recommendation which includes:
Providing Feed during night, improving ventila-
tion mechanism, decrease stocking density, pro-
viding feed with low calories, improve litter qual-
ity.

5. Microbial permissible limits in Feeds.
Prof. Dr. Ezz Eldin A. Babeker
Animal feeds are routinely subject to contami-
nation from diverse sources, including environ-
mental pollution and activities of insects and mi-
crobes.
Animal feeds may also contain endogenous tox-
ins arising principally from specific primary and 
secondary substances produced by fodder plants.
Thus, feed toxins include compounds of both 
plant and microbial origin.
A wide range of organic and inorganic com-
pounds may occur in feedstuffs, including pes-
ticides, industrial pollutants, radionuclides and 
heavy metals. Pesticides that
may contaminate feeds originate from most of 
the major groups, including organochlorine, or-
ganophosphate and pyrethroid compounds . A re-
cent survey indicated that 21 percent of feeds in 
the United Kingdom contain pesticide residues. 
Pirimiphos-methyl, an insecticide used in grain 
stores, was detected with the highest frequency. 
Although pesticides are potentially toxic to farm 
livestock, the primary focus of concern of resi-

dues in animal products destined for human con-
sumption. Dioxins and polychlorinated biphenyls 
(PCBs) are examples of industrial pollutants that 
may contaminate feeds, particularly herbage.

6. Management of hatch window
Prof. Dr. Taek A. obied

Hatching window (HW) is defined as the time 
elapsed from first chick hatch to the last chick 
hatch in the hatchery. HW has very important ef-
fect on chick quality and hatching percent.
The author describe the different methods used to 
measure the HW as well as the factors affecting 
the and causing either early or late hatching.
Some recommended advice to achieve best hatch-
ing windows includes:
1. Fertile eggs should be from one source with 

same size and storage time.
2. Warming eggs for (5-8) hours at 25 c before 

incubation.
3. Operate incubators for 12 hours before setting 

of eggs.
4. Accurate management of incubation process.
5. Using all in all out incubators.
Important principals in feeding adult breeders
Ghada Z. Eid.
In this article the author discussed some impor-
tant point which should be considered during 
feeding of adult breeder flock to achieve high 
performance with excellent productive capacity, 
these principals includes the followings:
· Feeding according to feed clean-up time 

(elapsed time to consume feed)
· Time of feeding
· Separate sex feeding
· Egg shell quality
· Feed efficiency
· Relation between feeding and temperature.
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Agricultural cooperatives for agricultural or animal 
production are considered to be one of the most important non-
governmental activities concerned with human, economic and 
social development in rural areas. These associations contribute 
to improving agricultural productive performance, reducing 
costs and increasing income, This is what has been achieved 
in many countries that have cooperative systems capable of 
meeting the different needs of farmers

Agricultural cooperatives are a private activity under the 
supervision of the relevant governmental authorities. These 
associations are intended to be a partnership or a union among 
the farmers in order to overcome the economic problems they face and achieve 
the following objectives:

• Provide inputs of all types of production at reasonable prices.

• Reclamation of agricultural land and drilling of wells.

• Establishing poultry farms and providing their products.

• Providing fuels.

• Provide agricultural mechanisms and spare parts.

• Central cooling warehouses.

• Providing marketing opportunities for products at competitive prices. and 
increasing profitability.

Ministry of Environment, Water and Agriculture signed a technical 
partnership agreement with the Council of Cooperative Societies, whereby the 
Council of Cooperative Societies provides advisory services for research and 
development in the fields of agriculture, livestock production, fisheries, rural 
development, agricultural research and extension, and technical partnership for 
the development of standards of the Ministry of Agriculture in various fields, 
as well as participating in the study of agricultural systems in order to activate 
the role of cooperative societies, to achieve the objectives of comprehensive 
development, to provide employment opportunities for citizens in all economic 
sectors, improving incomes, raising living standard, and motivating citizens to 
participate in development.

In this context, we call on all interested parties in the poultry sector to participate 
actively in supporting this technical partnership to encourage and facilitate the 
exchange of information and data between cooperative societies, and to create 
investment opportunities for cooperative societies to develop the cooperative 
sector.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah








