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اإفتتاحية العدد
في ظل التطورات االقتصادية اإلقليمية والعالمية 
ضعف  مع  اإلستراتيجية  السلع  أسعار  في  والتغيرات 
قلة  نتيجة  العربية  ال��دول  من  لكثير  الزراعي  النشاط 
الزراعة  في  استخدامها  يمكن  التي  المائية  الموارد 
أعالف  إلنتاج  ال��الزم��ة  الزراعية  المحاصيل  لتوفير 
الصناعات  لتوطين  ماسة  الحاجة  باتت  ال��دواج��ن، 
والحيوانية  ال��زراع��ي��ة  المشروعات  ببعض  المتعلقة 
وطننا  في  المتوفرة  التصنيعية  اإلمكانات  إلى  بالنظر 
العربي واألرضية المناسبة لها، وتقف صناعة الدواجن 
المحلية على قمة هرم الصناعات ذات األولوية القصوى 
في التوطين المحلي لما لها من أهمية إستراتيجية في 

توفير األمن الغذائي للمواطنين.
إنتاج  في  نسبية  ميزة  يكتسب  الدواجن  إنتاج  إن 
مشاريع  من  غيره  مع  بالمقارنة  الحيواني  البروتين 
المياه  لكميات  بالنسبة  األخ���رى  الحيواني  اإلن��ت��اج 
وات��ج��اه  ال��م��ي��اه  ن���درة  ظ��ل  ف��ي  خ��اص��ة  المستخدمة 
السياسات الزراعية العالمية نحو تشجيع إنتاج وتناول 

األغذية األقل استهالكا للمياه.
وت��رج��ع ال��زي��ادة ف��ي إن��ت��اج ل��ح��وم ال��دواج��ن في 
السنوات األخيرة إلى زيادة الطلب على لحوم الدواجن 
األخرى،  الحيواني  البروتين  مصادر  من  أرخص  ألنها 
ال��دواج��ن  لصناعة  السريعة  االستجابة  إل��ى  إض��اف��ة 
للتقدم التكنولوجي وتربية السالالت الجديدة بما يوفره 
الغذائي  األم��ن  توفير  في  هامة  إستراتيجية  سلع  من 

وخلق فرص استثمارية يمكن التوسع في تنميتها.
من  العديد  نواجه  العربي  عالمنا  في  أننا  غير 
التحديات لتطوير هذه الصناعة ومن بين هذه التحديات 
والمشتملة  اإلنتاج  سلسلة  حلقات  جميع  اكتمال  عدم 
واالعتماد  ال��دواج��ن  لصناعة  التشغيلية  ال��م��واد  على 
على استيراد صيصان جدات وأمهات الصوص وكذلك 
األدوية واللقاحات البيطرية وتجهيزات حظائر ومشاريع 
الدواجن والتي تشكل عناصر هامة ومؤثرة في تكاليف 
الخطيرة  األم��راض  انتشار  تداعيات  أن  كما  اإلنتاج، 
الطيور  أنفلونزا  مرض  مثل  الصناعة  هذه  تهدد  التي 
عالي الضراوة ومرض النيوكاسل ومرض التهاب الشعب 
لصيصان  الموردة  البلدان  بعض  في  المعدي  الهوائية 
األمهات والجدات ليست ببعيدة، حيث تم تحديد عدد 
ما  والتي  منها  باالستيراد  المسموح  ال��دول  من  معين 
لبثت أن رفعت أسعار منتجاتها جراء زيادة حجم الطلب 
عليها. ويعني ذلك أن تكاليف اإلنتاج ستكون دائما في 
تكتمل فيها معظم حلقات صناعة  التي  البلدان  صالح 
مع  يتناسب  بيئي  بمناخ  تتمتع  ما  غالبا  التي  الدواجن 
تتمتع  تجعلها  بكميات  وتنتج  ال��دواج��ن،  تربية  طبيعة 
بالميزة النسبية لسلعة اإلنتاج والتي من شأنها تخفيض 

وحدة تكلفة المنتج.
وبناء على ذلك نرى أنه من الضروري خلق القنوات 
وتنظيم  محلياً  الدواجن  لمنتجات  الالزمة  التسويقية 
والتجهيز  الذبح  ومسالخ  الفروج  منتجي  بين  العالقة 
األط��راف  هذه  جميع  حقوق  يحفظ  بما  البيع  ومراكز 
استكمال  على  والعمل  س���واء  ح��د  على  والمستهلك 
الحلقات المفقودة في سلسلة اإلنتاج مما يمكن توفيره 

على المستوى القريب أو البعيد على حد سواء.
رقم اإليداع: 1436/2912 ردمد: 1658-6980
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برامج الوقاية المتبعة حالياً ضد 
المرجوة  النتائج  تحقق  لم  المرض 
يلقى  األح��ي��ان  م��ن  كثير  وف��ي  منها، 
المشاريع  أصحاب  جانب  من  باللوم 
على فشل التحصين في الحماية من 

الفيروس الحقلي،
استيراد  أو  باستخدام  ويطالبون 
الحية  اللقاحات  م��ن  ج��دي��دة  أن���واع 
برامجهم  في  وتضمينها  الستخدمها 
ل��ل��وق��اي��ة م��ن ال���م���رض، وع��ل��ى ه��ذا 
كثيرة  ب��أن��واع  ال��س��وق  تشبع  النحو 
حل  تستطع  لم  ولكنها  اللقاحات  من 
ذلك  م��ن  النقيض  وع��ل��ى  المشكلة، 
يدعي كثير من المربين أن اللقاحات 
وهي  المشكلة  سبب  ه��ي  ال��ج��دي��دة 

التي أدخلت المرض أو ساعدت على 
تفاقم حدته في مشاريع الدواجن.

ول���ل���خ���روج م���ن ه����ذا ال���ج���دال 
المقالة  هذه  في  نناقش  الالمنهجي 
ك��ي��ف��ي��ة االس���ت���ف���ادة م���ن ال��ل��ق��اح��ات 
الشعب  التهاب  مرض  المتوفرة ضد 
هذه  تكون  بحيث  المعدي  الهوائية 
وليس جزء  الحل  اللقاحات جزء من 

من المشكلة.
خط  التحصين  ب��رن��ام��ج  يعتبر 
الدفاع الثاني بعد األمن الحيوي في 
يخص  فيما  لكن  ال��دواج��ن،  مشاريع 
مرض التهاب الشعب الهوائية المعدي 
توجد خصوصية لتنفيذ برنامج ناجح 

النقاط  من  عدد  توجد  حيث  وفعال 
ال��ه��ام��ة ال��ت��ي ي��ج��ب أن ت��وض��ع في 
االعتبار للوصول إلى الهدف المرجو:
التهاب  ف��ي��روس  ع��ت��رات  ت��ع��دد   .1
الشعب الهوائية المعدي المعروفة 
 Variant( ال��م��غ��اي��رة  ب��ال��ع��ت��رات 
من  ع��زل��ه��ا  ي��ت��م  ال��ت��ي   )strains
وقت ألخر، حيث تتواجد عترات 
فيروس االلتهاب الشعب الهوائية 
المغايرة في معظم دول  المعدي 
دول��ة  م��ن  ول��ك��ن تختلف  ال��ع��ال��م 
رقم  الجدول  يوضح  كما  ألخ��رى 

.)1(
تصالبية  ح��م��اي��ة  وج����ود  ع���دم   .2
كاملة   )Cross protection(

لقاحات مرض التهاب الشعب الهوائية المعدي...

لتكن جزء من الحل وليس من المشكلة

يعتبر مرض التهاب الشعب الهوائية المعدي )Infectious Bronchitis( في الدواجن من أهم األمراض الوبائية شديدة 
الخطورة التي تهدد صناعة الدواجن في عالمنا العربي، ولقد تسبب هذا المرض في حدوث خسائر اقتصادية كبيرة 

لمشاريع الدواجن على اختالف أنواعها )الالحم، البياض، األمهات(.
في اآلونة األخيرة تزايد أنواع الطيور التي يصيبها الفيروس، حيث تم تشخيص عوائل جديدة )الحمام، بط الموالر، 

الحجل، الفزان، الطاووس( مما يشير إلى زيادة وبائية الفيروس وصعوبة مكافحته.

د. صالح شعبان عبدالرحمن
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بين هذه العترات وأنواع اللقاحات التجارية المتوفرة 
)الكالسيكية أو المغايرة( )جدول رقم 2(.

صعوبة توفير لقاح لكل عترة من العترات المغايرة.  .3
تستخدم  الكالسيكية  العترات  من  الحية  اللقاحات   .4
 Priming( أول�����ي  ك��ت��ح��ص��ي��ن  أس���اس���ي���ة  ب���ص���ورة 

vaccination( ويتبعه لقاح من العترات المغايرة.

جدول رقم )1( اأمثلة لعترات فيرو�ض االلتهاب ال�سعب المعدي المغايرة 
في مناطق العالم المختلفة

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

الشرق أوربا
األقصى

الشرق 
األوسط

MassMassQXVariant 1
Connecticut793BQ1Variant 11

Holte & 
Grey

It02Beni-
seuf/01

 Iowa 97 &
Iowa 609

QX4/91

FloridaD274
JMKD1466

 Delaware/
Georgia 98

B1648

ArkansasArkansas

االلتهاب  مرض  لفيروس  المغاير  العترات  خصائص 
الشعبي المعدي:

يتم تقسيم عترات فيروس التهاب الشعب الهوائية من 
خالل )3( طرق رئيسية:

 Serum Neutralization( المصلي  التعادل  اختبار   .1
.)Test, SNT

 Haemaglutination( الدموي  التالزن  مانع  اختبار   .2
)Inhibition test, HI

كل من اختبار )HI & SNT( ال يستخدمون بصورة روتينية 
األن في المختبرات وتحتاج إلى وقت وتوفير امصال 

خاصة لكل عترة.
االنماط الجينية )Genotyping( هي األكثر استخداماً   .3

في المختبرات حالياً.
القرن  خمسنيات  في  المغايرة  العترات  ظهور  بداية 
تستطيع  ل��م  حيث   )Concecticut, 1950( ال��م��اض��ي 
أن   )Massachusetts( عترات  من  المحضرة  اللقاحات 
تحمي الطيور ضد العترة المغايرة الجديدة، وفي دراسة 
المتحدة  الواليات  في  وأخرون 2005(  )جاكوود  بها  قام 
على مدار 11 عام حيث تم عزل 1511 عترة من فيروس 
التهاب الشعب الهوائية وجد منها 82 عترة مغايرة استمر 
تأثير  لهما  وك��ان  طويلة  زمنية  لفترة  فقط  أثنان  منها 

اقتصادي كبير على صناعة الدواجن:
تتميز العترات المغايرة بالعديد من الخصائص التي 
يجب التعرف عليها حتى يمكن التعامل معها بصورة علمية 

جدول رقم )2(: ن�سبة الحماية الت�سالبية الناتجة من تح�سين الدجاج باللقاحات الحية وتعر�سها الختبار التحدي بالعترات ال�سارية الكال�سيكية 
والعترات ال�سارية المغاير.

Vaccine
Mass (Connaught)

+ Ark
Mass (L1)

+ Ark
Mass (Holland)

Ark
Mass (L1)

+ Con.
Mass

(Holland)
Challenge virus

10086879384Mass 41
93100872747Ark DPI

1008710010057Conn
9393738680JMK
9340793370Holte
8060788077Florida
9378847069Means % =

Layer variants
407347332746C
676073204716 VT
608780136033VT
5353871347330
5568712045Means % =

Broiler variant
8087801009306
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تحقق نتائج جيدة في الوقاية من المرض والسيطرة عليه، 
ويمكن سرد تلك الخصائص على النحو التالي:

فترة بقاء العترات المغايرة قصيرة مقارنة بالعترات   .1
الكالسيكية فكثير منها يختفي بعد فترة قصيرة من 

الزمن )جدول رقم 3(.
وقد  محدودة  مناطق  في  المغايرة  العترات  تتواجد   .2

تتواجد في دولة واحدة فقط.
بعض من العترات المغايرة وليس كلها يكون له تأثير   .3

اقتصادي كبير ويتواجد لفترة طويلة من الزمن.
قد تسبب العترات المغايرة تغيير الفيروس على مر   .4

فترة من الزمن.
قد تتحدث إصابة في قطيع واحد بأكثر من عترة من   .5
الفيروسات المغايرة في قطيع واحد )جدول رقم 3(.
االلتهاب  فيروس  ضد  الناجح  البرنامج  تصميم 

الشعبي املعدي
عند تصميم برنامج التحصين ضد فيروس االلتهاب 
الشعبي المعدي في الدواجن يجب أن نضع في االعتبار 

النقاط التالية:
تحديد نوع عترة الفيروس المتواجدة في المشروع أو   .1

المنطقة المحيطة بالمشروع.
باستخدامها  المسموح  اللقاح  عترات  أن��واع  تحديد   .2

داخل الدولة.
تحديد العالقة بين العترة المغايرة الحقلية وعترات   .3
من  بينهما  عالقة  أق��رب  لتحديد  المتوفرة  اللقاح 
)الحماية ضد  المناعية  والناحية  االنتيجينة  الناحية 

الفيروس الضاري(.
باإلجراءات اإلجراءات االساسية في عملية  االلتزام   .4

التحصين والمتضمنة:
في  للقاح  المنتجة  ال��ش��رك��ة  بتعليمات  االل��ت��زام  	•

الجرعة.
حفظ ونقل اللقاح بصورة سليمة. 	•

إعطاء اللقاح لجميع الطيور. 	•
استخدام مثبتات للقاح في ماء التحصين.. الخ 	•

كفاءة برامج األمن الوقائي.  .5
برامج تنظيف وتطهير جيدة. 	•

 All In – All( نظام إدخال وتسويق في عمر واحد 	•
 )Out

فترة السماح بين الدورات ال تقل عن 20 يوم 	•

املراجع:
Gelb et al, (1991.)Variant Serotypes of Infectious 

Bronchitis Virus Isolated from Commercial and Broiler 

Chickens. Avian Diseases 35:82-87,

جدول رقم )3(: خصائص العترات المغايرة لفيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي للدواجن
More than one type may be present in one flock at 

the same time
Prevalent type may change with time

FlockTypeYearType

TSPNM654321

--+++----++A

++-+-----+-B

--++-++++--C

++-----+---D

++----E
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التي  الجدري  فيروسات  تختلف 
يتم عزلها من أنواع الطيور المختلفة 
األنتيجنية  الناحية  م��ن  بينها  فيما 
)المناعية( ونسب المناعة بين األنواع 
ال��ج��دري  ف��ي��روس��ات  م��ن  المختلفة 
يحمي  ال  ال��غ��ال��ب  وف����ي  م��ت��ف��اوت��ة 
التحصين بفيروس ضد فيروس أخر. 

طريقة العدوى:
ت��ن��ت��ش��ر ال���ع���دوى ب��ي��ن ال��ط��ي��ور 

المصابة بأحد الطرق التالية: 
ال���ع���ض ب���واس���ط���ة ال���ح���ش���رات 

وخاصة البعوض في فصل الصيف.
بالبثور  م��ل��وث  ه���واء  استنشاق 

المصاب  الطائر  جلد  من  الساقطة 
بالفيروس.

تناول أعالف أو ماء ملوث بالبثور 
المصاب  الطائر  جلد  من  الساقطة 

بالفيروس.

في حاالت االفتراس ونقر الجلد.

األعراض الظاهرية:
فترة احلضانة: تتراوح فترة الحضانة 

للعدوى الطبيعية بين )4-10( أيام.

 Dry or( :النوع اجلاف أو اجللدي
)Cutaneous

يتميز بوجود عقد تشبه الثقاليل 

الجلد  ف��ي   )Wart like nodules(
مثل  الريش  من  العارية  المناطق  في 
العيون  وجفون  الفم  وح��ول  المنقار 
وأط��راف  واألق���دام  المجمع  وفتحة 

األجنحة.

بثور  إلى  الجدرية  العقد  تتحول 
وف���ي ح��ال��ة م��ح��اول��ة ن��زع��ه��ا تحدث 

نزيف في الجلد.

وج����ود إف������رازات ص��دي��دي��ة من 
الجيوب األنفية نتيجة تعرض الطائر 

لإلصابة الثانوية بالبكتيريا.

عليه  ويظهر  وزن��ة  الطائر  يفقد 
بالطفيليات  اإلصابة  نتيجة  الهزال 

جدري الطيور
مرض معد يصيب الطيور في كافة األعمار ويتميز بوجود بثور )عقد تشبه الثقاليل( على الجسم في المناطق الخالية 

من الريش وتصل نسبة اإلصابة إلى حوالي 20- 80% ونسبة النافق 5- 50% بين الطيور المصابة.
المسبب المرض: فيروس جدري الطيور وهو فيروس ينتمي لعائلة فيروسات جدري الطيور والتي تشمل العديد من 

الفيروسات تصيب الدجاج والحمام والرومي والسمان، والكناري وأكثر من )60( نوع من الطيور البرية.

د. علي حسني اجلاسم
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الخارجية على الجلد.
يحدث انخفاض في إنتاج البيض.
النوع  ه��ذا  ف��ي  ال��ح��االت  معظم 
قليلة  اسابيع  خ��الل  تلقائياً  تشفى 
جلد  على  م��ن  البثور  تسقط  حيث 
على  مكانها  ن��دب��ات  وت��ت��رك  الطائر 

الجلد.
 )Wet or Diphtheritic( :النوع الرطب
وإف��رازات  أغشية  بوجود  يتميز 
تصل  وقد  والحلق  الفم  في  متجبنة 
إل���ى ال���م���ريء وت��س��ب��ب ص��ع��وب��ة في 

التنفس
يبدو الطائر خامل، ويفقد الشهية 

والوزن ويظهر عليه الهزال.
المصاب  ال��ط��ائ��ر  ن��ف��وق  ي��ح��دث 

نتيجة صعوبة التنفس واالختناق.
اآلفات التشريحية:

ي��ج��ب ال��ت��ف��ري��ق ب��ي��ن األغ��ش��ي��ة 
وبين  وال��ح��ل��ق  ال��ف��م  ف��ي  المتجبنة 
مرض التريكوموناس المعروف باسم 
)Canker( والمرض الناتج عن نقص 

فيتامين )أ(.
 )Canker( التريكوموناس  مرض 
من  الخلفي  الجزء  في  يكون  غالباً 
سقف الحلق بينما الجدري يكون في 
الجوانب وغالباً  األمامي وفي  الجزء 
خارجية  ب��آف��ات  مصحوب  يكون  م��ا 
على مناطق الجلد الخالية من الريش.

العالج:
	 ال يوجد عالج للفيروس.•
	 ومحاولة • بعض  استخدام  يمكن 

ال��ح��االت  ف��ي  ال��ع��الج��ات  بعض 

ال��ف��ردي��ة وخ��اص��ة ال��ط��ي��ور ذات 
القيمة العالية وذلك بإتباع اآلتي:

	 محول • باستخدام  البثور  مسح 
ال���ي���ود، وي��ج��ب ت��ج��ن��ب وص���ول 

المحلول إلى العين.
	 األدوي���ة • بعض  اس��ت��خ��دام  يمكن 

البثور  التي تساعد على ترطيب 
الحلق  ف��ي  المتواجدة  وخ��اص��ة 
عملية  تحسين  ع��ل��ى  وت��س��اع��د 

التنفس. 
	 المتواجدة • البثور  غسيل  يمكن 

بالماء  ال��خ��ارج��ي  ال��ج��ل��د  ع��ل��ى 
النظيف وإزالتها بحذر باستخدام 
يجب  ولكن  معقمة  ح��ادة  شفرة 
التأكيد أن هذه الطريقة تستخدم 
مع الطيور التي حالتها الصحية 

جيدة ومناعتها قوية.
	 تدعيمي • ع��الج  استخدام  يجب 

من  للوقاية  الحيوية  كالمضادات 
اإلصابة البكتيرية الثانوية.

	 وخاصة • فيتامينات  إعطاء  يجب 

فيتامين )أ( للمساعدة في التأم 
الجروح في الجلد.

الوقاية:
	 ي��ج��ب ت��ج��ن��ب ت��ع��رض ال��ط��ي��ور •

لإلجهاد الناتج عن نقص التغذية 
أو االزدحام.

	 بيئة • في  البعوض  مقاومة  يجب 
الطيور.

	 يجب تطهير أماكن تربية الطيور •
والمعدات واألدوات باستمرار.

	 يجب عدم ترك مستنقعات للمياه •
لمنع  حولها  أو  الطيور  بيئة  في 

وتجنب تواجد البعوض.
	 ال��ت��ح��ص��ي��ن ق��ب��ل ب���داي���ة م��وس��م •

الصيف.
	 ضد • التحصين  اس��ت��خ��دام  ي��ت��م 

المرض بلقاح الجدري عند عمر 
4 أسابيع ويكرر قبل بداية إنتاج 

البيض.
	 ينتشر ببطيء • نظراً ألن المرض 
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ال��م��ص��اب��ة يمكن  ال��ط��ي��ور  ب��ي��ن 
اضطراريا  التحصين  استخدام 
ف��ي ب��داي��ة ح���دوث ال��م��رض في 
بتحصين  وذل���ك  الطيور  قطيع 
من  لحمايتها  السليمة  الطيور 
المرض قبل انتقال العدوى إليها 

من الطيور المصابة.
	 الشركة • بتعليمات  االلتزام  يجب 

المنتجة للقاح عند إعطاء اللقاح 
للطيور.

	 توجد طريقتين إلعطاء اللقاح:•
	 في • ال��خ��دش  أو  ال��وخ��ز  طريقة 

 Scratch( ال��ص��در  عضلة  جلد 
:)method

	 يتم استخدام شوكة معدنية تكون •
ويتم  اللقاح  ع��ب��وة  م��ع  م��وج��ودة 
اللقاح  عبوة  ف��ي  الشوكة  وض��ع 
تم عمل خدش أو وخز في جلد 

عضلة الصدر.
	 • Feather( ال��ري��ش  ن��زع  طريقة 

:)follicle
	 كفاءة • أكثر  الطريقة  هذه  تعتبر 

من طريقة الخدش.
	 ريشة •  )5( حوالي  عدد  نزع  يتم 

من أحد األرجل ويتم وضع اللقاح 
من  نزعه  تم  الذي  الريش  مكان 
سبق  فرشاه  باستخدام  األرج��ل 

وضعها في اللقاح.
	 كفاءة • م��ن  التأكد  يتم  أن  يجب 

عملية التحصين بعد مرور )10( 
طريق  ع��ن  التحصين  م��ن  أي���ام 
من   %20 حوالي  بفحص  القيام 
الطيور التي تم تحصينها للبحث 
)عقدة  للتحصين  فعل  رد  ع��ن 

ال��ج��ن��اح(  ف��ي  التحصين  م��ك��ان 
 Vaccine( باسم  تعرف  وال��ت��ي 
نسبة  ك��ان��ت  ح��ال  وف��ي   )takes
تم  التي  العينات  ف��ي  الفعل  رد 
ذلك  فإن   %80 من  أقل  فحصها 
يدل على أن عملية التحصين لم 
ويجب  الصحيحة  بالطريقة  تتم 
بعد  التحصين  إع����ادة  ي��ت��م  أن 
تاريخ  من  أسابيع   )4-3( م��رور 

التحصين األول.
	 يجب التخلص الصحي من بقايا •

عملية  انتهاء  بعد  اللقاح  عبوات 
التحصين.

املراجع:
FOWL POX OIE Terrestrial 

Manual 2008 H A P T E R 2. 3. 10 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/
eng/Health_standards/tahm/2.03.10_
FOWLPOX.pdf

D. N. Tripathy and W. M. Reed 
(2008): Pox. In Textbook of Diseases 
of poultry, Calnek, B.W. Iowa State 
University Press, Ames, Iowa, p. 583.
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شركة عبداحملسن السهلي للتجارة
ت��ع��ت��ب��ر م����ن اوائ�������ل ال���ش���رك���ات 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ان���ش���اء م��ش��اري��ع 
على  ع���الوة  مفتاح  تسليم  ال��دواج��ن 
الحديثة  ال��دواج��ن  م��ع��دات  كافة  بيع 
للهناجر  ال��م��س��ح��وب  واألل���وم���ن���ي���وم 
التي  الغيار  وقطع  المحمية  والبيوت 
ت��خ��دم اآلل��ي��ات وال��م��ع��دات ب��م�����زارع 
ال�����دواج�����ن، ك��م��ا ت��خ��ت�����ص ب��ت��وري��د 
الط�اق���ات  ذات  الكهربائية  المول�دات 
المختلف��ة )250 مولد بالسنة( لكبرى 
الشركات المحلية مثل أرامكو، الحرس 
وأهمها  العربية  الدول  وبعض  الوطني 

السودان، اليمن، االمارات وسوريا.
للصناعات  اخلليج  مصنع  شركة 

املعدنية ومعدات الدواجن
تصنيع  في  تطورا  األكثر  المصنع 
باستخدام  المعدنية  األع��م��ال  ك��اف��ة 
بأعلى  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  أح����دث 

مستويات التنفيذ والجودة.

الصناعات  ك��اف��ة  ف��ي  متخصص 
المعدنية وسحب االلومنيوم والشينكو، 
وال��الح��م  ال��ب��ي��اض  ب��ط��اري��ات  صناعة 
ومجاري  المعزولة  الحظائر  وأب���واب 
التبريد وكل مايخص معدات الدواجن 

وقطع الغيار المتعلقة بها.
م���ص���ن���ع ع����ب����داحمل����س����ن ال���س���ه���ل���ي 

خلاليا التبريد
خاليا  تصنيع  في  الرائد  المصنع 
واآلل��ي��ات  التقنيات  ب��اح��دث  التبريد 

الحديثة.
ل��خ��دم��ة ال��ع��م��الء ب��اق��ل األس��ع��ار 
ال��ع��ال��م��ي��ة لخاليا  ال���ج���ودة  وم��ح��اك��اة 

التبريد الورقية السليولوزية.
شركة زغوان للصناعة والتجارة

القالئل  من  زغ��وان  شركة  تعتبر 
على خطوط  تستحوذ  التي  بالمملكة 
من  الشامل  البيطري  للعالج  كاملة 
مطهرات،  بيطرية،  لقاحات  أدوي��ة، 
الشركة  وتستحوذ  أعالف.  اضافات 

الشركات  م��ن  مجموعة  وك��ال��ة  على 
العالمية الرائدة:

1/ MSD Animal Health.
“Intervet -Schering-Plough”
2/ Hipra.
3/ Farvet.
4/ Jovet.

العامليةانترفيت   MSD شركة   /1
شيرينج بالو

عالميا  االول���ي  الشركة  تصنف 
البيطرية  واألدوي��ة  اللقاحات  النتاج 
وحيوانات  ال��دواج��ن  ق��ط��اع  لخدمة 
ال��م��زرع��ة ب��االض��اف��ه ال���ى اب��داع��ه��ا 
األكثر  ال��ل��ق��اح��ات  ب��ان��ت��اج  وتميزها 
كفاءة وفعالية للحماية ضد األمراض 

المختلفة.
وانترفيت  زغ���وان  شركة  تسعي 
مطالب  لتلبية  دوم���ا  ب��الو  شيرينج 
خالل  من  وذل��ك  وطمئنتهم  العمالء 
بالمختبرات  وتحليلها  العينات  أخذ 

شركة عبدالمحسن السهلي القابضة
Abdulmohsin Al-Sahli Holding Co.

تأسست على يد الشيخ/عبدالمحسن بن سعد عبداهلل السهلي وذلك منذ قرابة النصف قرن تقريبا، تحديدا كانت 
البداية في عام 1980 وتعد شركة عبدالمحس�ن السهل�ي القابض�ة من الشركات الرائدة في التصنيع وإنشاء مشاريع 
الدواجن والبيوت المحمية والبيوت الجاهزة ومن الشركات المميزة في مجال التجارة والزراعة والخدمات البيطرية 

وتضم المجموعة العديد من المؤسسات والمصانع التي تخدم انشطتها:
Established by Chiekh/Abdulmohsin bn Saad Abdullah Al-Sahli since half of the century, by the 
year 1980 to be more specific. Abdulmohsin Al-Sahli Holding Co. is considered a leading multi 
activity Co. in trading, construction and manufacturing having official agency for many international 
Companies.
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ب���األردن  انترفيت  بشركة  الخاصة 
عن  بحثا  فقط  مجاني  بشكل  وذل��ك 

رضا عمالئنا الكرام.
اولى الشركات المنتجة للكثير من 
اللقاحات على سبيل المثال التحصين 
والعشر  عترات  الثماني  ذو  المعوي 

.)Covexin8, Covexin10( عترات
تنفرد بالريادة في جودة المنتجات 
باألبحاث  وتمسكها  لحرصها  وذل��ك 

العلمية المستمرة والمتعاقبة.

2/ شركة Hipra األسبانية
اق������وى ال���ش���رك���ات االوروب����ي����ة 
اللقاحات  ان��ت��اج  ف��ي  المتخصصة 
عالم  في  عالميا  البيطرية  واالدوي��ة 

الدواجن وحيوانات المزرعة.
ح���رص���ت ش���رك���ة زغ������وان على 
التعاقد مع شركة هيبرا لتكون وكيلها 

العربية  المملكة  داخ���ل  ال��ح��ص��ري 
توفير  على  حرصا  وذل��ك  السعودية 
المتميزة  واألدوية  اللقاحات  مختلف 
حاجة  لتلبية  السعودي  ال��س��وق  ف��ي 
عمالئنا الكرام من جميع المنتجات.

المتواجد  الوحيد  مصنعها  من 
األراض��ي األسبانية تخرج جميع  في 
الى  ول��ق��اح��ات  أدوي���ة  م��ن  منتجاتها 

مختلف الدول حول العالم. 

3/ شركة Farvet الهولندية
اع���رق ال��ش��رك��ات االوروب��ي��ة في 
للدواجن  البيطرية  األدوي����ة  ان��ت��اج 

وحيوانات المزرعة.
تتميز الشركة بجودة منتجاتها مع 
الحفاظ على سعر منافس في السوق 

السعودي.
على  الشركة  منتجات  وتحظى 

نتائج  لثبات  بالمملكة  العمالء  ثقة 
منتجاتها.

4/ شركة Jovet األردنية
اقوى الشركات العربية المتخصصة 
األعالف  وأضافات  األدوي��ة  انتاج  في 
في اشكالها المختلفة السائلة والبودرة 

للدواجن وحيوانات المزرعة.

الشركات  منتجاتها  جودة  تضاهي 
االوروبية.

بالسمعة  الشركة  منتجات  تتمتع 
وال��ج��ودة  ال��ك��ف��اءة  ح��ي��ث  م��ن  الطيبة 
التي يشهد بها جمي��ع عم��الء المملكة 
توفر  الى  باالضافة  السعودية  العربية 
كل  تشمل  التي  المنتجات  من  العديد 
خ��ط��وط ال��ع��الج ف��ي م��ج��ال ال��دواج��ن 

وحيوانات المزرعة.

وقد  السهلي.  بشركة  والهندسي  الطبي  والفريق   ,MSD ال��زوارال��ك��رام من شركة  بجانب  يوسف  الدكتور ص��الح  زغ��وان  مدير شركة 
شاركت شركة عبدالمحسن السهلي القابضة بالمعرض الزراعي السعودي 2015 ، كما استقبلت طيف واسع من الزوار الكرام الذين 
اعربو عن مدى جودة الخدمات التي تقدمها الشركة وتنوع انشطتها لتخدم القطاع الزراعي والبيطري في  جميع انحاء المملكة.
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وع��ل��ى ه��ذا ف��إن ال��ذك��ور ليست 
مسئولة فقط عن إنتاج نصف الجينات 
الداخلة في التركيب الوراثي للكتكوت 
لكنها أيضاً مسئولة عن خصوبة بيض 

التفريخ المنتج شكل )2(
التربية: 

ي��راع��ى أن ي��ك��ون ال���وزن الفعلي  	•
للذكور مطابق أو يزيد قلياًل عن 
 3 عمر  عند  المستهدف  ال���وزن 
الي 5 أسابيع من التجانس الجيد 

للذكور.
تسمين  ب��ادي  إن استخدام علف  	•
ي��وم   14  -  0 خ���الل   )3( ش��ك��ل 
يوم   21 ال��ي  وق��د يصل  األول���ى 
يساعد وبشكل جيد على تحقيق 
ذلك  بعد  ويمكن  األه��داف  ه��ذه 

إستخدام علف بادي أمهات.

زي�����ادة ع���دد س���اع���ات اإلض����اءة  	•
خ����الل 5 أس��اب��ي��ع األول�����ى من 
العمر يساعد على تحقيق الوزن 
 5 عمر  عند  للذكور  المستهدف 
أسابيع وليس من الضروري البدء 
 4 قبل  للذكور  اإلض��اءة  ببرنامج 
ال��وزن  تحقيق  يتم  حتى  أسابيع 
التبكير  ع��دم  ويفضل  المطلوب 

عند  اإلض��اءة  برنامج  بإستخدام 
تربية الذكور في عنابر مغلقة.

 – ميني  اختيار علف الكرمبل او  	•
المكعب وليس المجروش.

س��رع��ة ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور وال��ت��ي  	•
الطيور  هيكل  حجم  ف��ي  تتمثل 
من  الساق  عظمة  ط��ول  وكذلك 
والتي  ج��داً  الهامة  االع��ت��ب��ارات 
وارتفاع  التزاوج  تعمل على نجاح 

نسبة اإلخصاب مستقباًل..
الساق  عظمة  ط��ول  قياس  أداة 
من  طلبها  يتم  الصدر  عظمة  وط��ول 
بهدف  للساللة  الفنية  ال��خ��دم��ات 
المساعدة في تسجيل بيانات القطيع 

شكل )4(

أساسيات رعاية الذكور

اتمني ان اتواصل معكم في تقديم كل جديد ومفيد الي مجلتنا عالم تربية الدواجن بأسلوب يتيح للمربين ادراك كل 
النواحي الفنية للوصول الفضل النتائج 

والبداية دائما عن الكتكوت او الصوص نصف جيناته مصدرها األم والنصف اآلخر من الديك.. وهذا يعني أن هذا 
العدد القليل من الذكور يمثل)50%( من عمليه التزاوج في القطيع والنسبة األخرى )50%( تشارك بها اإلناث. شكل 

رقم )1(.

م. أحمدعلي السكوت - مصر
استشاري دواجن - مدير المتابعة الفنية والتسويق شركة طيبة لجدود الدواجن 

ساللة انديان ريفر
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الساق  عظمة  ط��ول  زي��ادة  يجب 
)األرجل( من عمر 4-12 أسبوع دون 

زيادة مفرطة في وزن الجسم 

من عمر 
 12 – 4

اإ�سبوع

يزيد طول ال�ساق بمعدل 
3.2مم/100 جم زيادة في وزن 

الطائر�سكل )5(.
من عمر 
 20-13

اإ�سبوع

يزيد طول ال�ساق بمعدل 0.98 
مم/100 جم زيادة في وزن 

الطائر
بعد عمر 
20 اإ�سبوع

طول عظمة ال�ساق هامة جدا 
ال�ستبعاد اأي ديك ق�سير �سكل )6(

�سكل )5(

�سكل )6(

ووزن  ال��س��اق  ط��ول  بين  العالقة 
الجسم طبقا للعمر باالسبوع شكل )7(

جيد  بشكل  التحكم  يتم  وحتى 
ييجب  ال���ذك���ور  ج��س��م  أوزان  ع��ل��ى 
العمال  حركة  في  والتحكم  االنتباه 
حتى  ح��دة  على  ك��ل  الجنسين  لكال 
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ميعاد التزاوج.
لتربية  كثافة  أق��ص��ى  الكثاف��ة:  	•

الذكور هي 3.5 طائر/م2 خالل 
فترة التربية.

مساحة العلف: أقل مساحة على  	•

المعالف 18سم/ طائر وذلك بعد 
عمر 10 أسابيع شكل )8(.

كثافة الطيور على المتر المربع:  	•

ج��ودة  على  ج��دا  ه��ام  تأثير  لها 
على  وقدرتها  وتجانسها  الذكور 

اإلخصاب والفقس مستقباًل.

جتانس الطيور يف فترة التربية:

تحقيق نسب التجانس المرغوبة 
عند عمر التزاوج يجب تدريج الذكور 
االقل  واستبعاد  أسابيع   3 عمر  عند 
عند  القياسي  ال��وزن  عن   %  20 من 
الحصول  وال��ه��دف  أسابيع،   5 عمر 
بين  المدى  في  إختالف  معامل  على 
تكون  او   )%95  > )التجانس   %5  -4
أوزان جميع أفراد القطيع داخل %10 
من متوسط الوزن وفي البلدان التي 
تحقق نسب فقس أعلى من المتوسط 
العام يتم إجراء عملية تدريج مزوجة 
ع��ن��د ع��م��ر 3  ال��ت��دري��ج األول  ي��ت��م 

وذكور  أساسية  ذكور  لتكوين  أسابيع 
احتياطية.

وتشمل  األس����اس����ي����ة:  ال����ذك����ور 
أفضل الذكور وثقيلة الوزن.

وتشمل  االحتياطية:  ال��ذك��ور 
الذكور متوسطة الوزن والخفيفة.

عند عمر 10 أسابيع يتم إنتخاب  	•
االحتياطي  م��ن  ال��ذك��ور  أف��ض��ل 
ويتم ضمها إلى الذكور األساسية 
ث���م ي��ت��م ت��ق��س��ي��م ب��اق��ي ال��ذك��ور 
خفيف  قسمين  إل��ى  االحتياطي 
تربية  ب��ه��دف   )50/50( وثقيل 
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ذكور كل مجموعة لتحقيق الوزن 
مجموعة  لتكوين  المستهدف 
أخ����رى م���ن ال���ذك���ور ال��ج��اه��زة 
للتزاوج بشكل متجانس وهذا من 

اجل الحصول نتائج جيدة.
عينة الوزن:

يراعى زيادة عدد الذكور في عينة  	•
3%( للحصول  الوزن )حوالي 2 – 
أكثر  بشكل  ال��وزن  متوسط  على 

دقة.
ي��راع��ى أن يتم أخ��ذ عينة ال��وزن  	•
 30 عمر  حتى  وذل���ك  أسبوعياً 
كل  ال��وزن  يتم  ذلك  وبعد  اسبوع 

اسبوعين.
بطريقة  ال�����وزن  ي��ت��م  أن  ي��م��ك��ن  	•
 14 ع��م��ر  ح��ت��ى  وذل���ك  جماعية 
ال��وزن  يتم  العمر  ه��ذا  وبعد  ي��وم 

اسبوعياً بطريقة فردية.
يتم مقارنة متوسط الوزن الفعلي  	•
الموجودة  القياسية  بالمعدالت 
بدليل الساللة ويتم تعديل كميات 

العلف للطيور تبعاً لذلك.
اإلسبوعية هام  الوزن  أخذ عينة  	•
على  ل��ل��وق��وف  فقط  ليس  ج���داً 
أيضاً  يفيد  إنما  ال��وزن  متوسط 
المئوية  ال��ن��س��ب��ة  ق��ي��اس��ات  ف��ي 
لما  اإلختالف  ومعامل  للتجانس 

في ذلك من أهمية قصوى.
توفر  ال  اإلسبوعية  ال��وزن  عينة  	•
معلومات قيمة فقط عن تجانس 
الهامة  ال��ق��رارات  وأخ��ذ  القطيع 
خالل  العلف  لمعدالت  بالنسبة 
األس��اب��ي��ع ال��ت��ال��ي��ة.. إن��م��ا تجبر 
الطيور  إم��س��اك  على  العاملين 
ي��دوي��اً  وتقييمها  فحصها  على 

وق���ي���اس درج����ة إك��ت��ن��از ال��ل��ح��م 
بطريقة منتظمة.

الفترة احلرجة:
وزن الجسم وشكل النمو في غاية  	•
-10 عمر  بعد  خاصة  األهمية 

وتطور  نمو  أن  حيث  اسبوع   11
يبدأ من عمر 10 حتى  الخصية 
15 اسبوع ثم تحدث زيادة سريعة 

في النمو بعد عمر 15 اسبوع.
يراعى ع��دم تعرض ال��ذك��ور ألي  	•
النمو  في  ه��زات  أو  إضطرابات 
خ���اص���ة م���ن ع��م��ر 15 اس��ب��وع 

فصاعداً.
• فرز الذكور:

التي  المقاييس  أه��م  يلي  فيما 
يجب أخذها في اإلعتبار عند إنتخاب 

أفضل الذكور للتزاوج.
وزن الجسم والتجانس. 	•

درجة إكتناز اللحم. 	•
األرج��ل واألق���دام يجب أن تكون  	•
مستقيمة خالية من أي تشوهات 

في القدم أو األصابع.
ت��واف��ق درج���ة نمو ال��ع��رف ول��ون  	•

العين مع النضج الجنسي لإلناث.
أي  م��ن  وخ��ال��ي  مستقيم  الظهر  	•

تشوهات.
المنقار عضو هام يرتبط بنجاح  	•
ذات  ال��ذك��ور  ال���ت���زاوج...  عملية 
المنقار الطويل تعاني من مشاكل 

أثناء التزاوج.
كيه  أو  المنقار  تهذيب  إن عملية  	•
العمليات  م��ن  مبكر  ع��م��ر  ف��ي 

الهامة جداً.
وللتوضيح لكل ما سبق اليكم هذا 

المخطط البسيط شكل رقم )9(
ميعاد ونسب التزاوج:

ي��ج��ب أن ي��ك��ون ع��م��ر ت����زاوج في  	•
العديد  له  إسبوع(   23 عمر)22- 
من المزايا إذ يتيح الفرصة للتحكم 
األفضل في أوزان وتجانس كل من 
األناث والذكور ولفترة أطول.. هذا 
باإلضافة إلى نمو العرف والرأس 
من  ال��ذك��ور  تمنع  ب��درج��ة  للذكور 

سرقة علف اإلناث.
ال��ت��زاوج  تأخير  تقرر  إذا  ولكن 

فيجب:
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في  ال��ذك��ور  بتسكين  اإله��ت��م��ام  	•
الكثافة  حيث  من  جيدة  ظ��روف 

وتوفير مسطح علف كافي.
ف��ي ال��ع��ن��اب��ر ال��م��ف��ت��وح��ة يفضل  	•
ضبط النسبة الجنسية على 9 – 
يتم  أن  أنثى على  ذك��ر/100   11

إضافتها كالتالي:
5% عند عمر 23 اسبوع.
2% عند عمر 24 اسبوع.
2% عند عمر 25 اسبوع.

1% عند عمر 26 اسبوع.
يفضل  المقفولة  ال��ع��ن��اب��ر  )ف���ي  	•
على  الجنسية  ال��ن��س��ب��ة  ض��ب��ط 
 )10( أن��ث��ى( شكل  ذك���ر/100   9
وتخفض النسبة 1-2% على مدار 
عمر القطيع )يتم خفض النسبة 
يتم  وأن   )%9  –  8 إل��ى   %10 من 
الخفض تدريجياً وطبقاً لبرنامج 
يتم  إع����داده س��اب��ق��اً.. حيث  ت��م 
التخلص من الذكور سيئة األقدام 

والغير نشطة  واألرجل  واألصابع 
ذات فتحة المجمع الباهته وغير 
المختبئة تحت  الشرسة والذكور 
البياضات والمنخفضة والمرتفعة 

األوزان.
ي��م��ك��ن ع��م��ل ب���رن���ام���ج إح���الل  	•
النسبة  إنخفضت  إذا  )استبدال( 
وي��ت��م   %7.75 ع���ن  ال��ج��ن��س��ي��ة 
 45  –  40 ع��م��ر  ع��ن��د  اإلح����الل 
من  ليس  عامة  وبصفة  اس��ب��وع. 
كانت  إذا  إحالل  الضروري عمل 

الرعاية جيدة.

حتديد علف الذكور بعد اخللط:
ال��ه��دف م��ن ت��ح��دي��د ال��ع��ل��ف هو  	•
ال��ذك��ور  أوزان  ع��ل��ى  ال��س��ي��ط��رة 
وتأمين اآلداء الجيد لفترة طويلة.
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تجنباً لسطو الذكور على خطوط  	•
تغطية خطوط  يتم  اإلن��اث  علف 
بعرض  )شبك(  بجريالت  العلف 
 60  – وارت��ف��اع 55  مم   46  –  45

مم.
العلف  خطوط  ذات  العنابر  في  	•
يمكن  مناسبة  وال��غ��ي��ر  السيئة 
الجريالت  فتحات  ارتفاع  تقليل 
بشكل مؤقت خالل الفترة األولى 
م��ن اإلن��ت��اج ب��اس��ت��خ��دام أن��ب��وب 

بالستيك عند قمة الجريالت من 
الداخل شكل )11(.

ي��ج��ب ت��ح��ق��ي��ق ن���ظ���ام ال��ت��غ��ذي��ة  	•

عن  بكفاءة  للجنسين  المنفصلة 
من  الخلفي  ال��ج��زء  ق��ص  طريق 
ال��ع��رف )ال��ث��ل��ث( أو ع���دم قص 
على  ج��داً  مفيد  نهائياً  ال��ع��رف 
الرغم من تعرضه للجروح بسبب 

المشاجرات.

إدارة معالف الذكور:
توجد عادة ثالثة أنواع من معالف  	•
االتوماتيكية  )المعالف  ال��ذك��ور 
المعالف  ال��ط��ول��ي��ة  ال��م��ع��ال��ف   –
األن��واع  ه��ذه  وجميع  البرميلية( 
توفر  بشرط  لكن  بكفاءة  تعمل 
المزرعة  إدارة  مستوى عالي من 
وايضا االلمام بكيفية ادارة تعليف 

الجنسين بنجاح.
على  اإلن���اث  سطو  تجنب  يمكن  	•
تقديم  يتم  ب��أن  ال��ذك��ور  معالف 
الذكور  عن  مبكراً  اإلن��اث  علف 

بحوالي 10 دقائق.
تعليف  أو  تركيب  يتم  أن  يجب  	•
يسمح  ب��إرت��ف��اع  ال��ذك��ور  معالف 
ل��ل��ذك��ور ب��إس��ت��ه��الك ال��ع��ل��ف من 
إج��ه��اد...  ح��دوث  دون  المعالف 
وأن يتم خفض المعالف بعد 1 – 
2 ساعة من تقديم العلف للسماح 
بشكل  الكمية  بإستهالك  للذكور 

تام.
سلوك  وم��الح��ظ��ة  متابعة  يجب  	•
الذكور أثناء وبشكل دوري ومنتظم 
خ��اص��ة ف��ي ب��داي��ة ف��ت��رة اإلن��ت��اج 

شكل )12(.
الجدير بالذكر أن مدير المزرعة  	•
ال��ن��اج��ح ه���و ال����ذي ي��م��ك��ن��ه أن 
ثابت  علف  مسطح  على  يحافظ 
للمحافظة  اإلن��ت��اج  ف��ت��رة  خ��الل 
على التجانس.. وذلك عن طريق 
إزالة معلفة دائرية واحدة لكل 10 

ذكور إنخفاض في العدد.
كميات العلف:

مدى  على  العلف  كميات  تعتمد  	•
خطوط  على  ال��ج��ري��الت  ك��ف��اءة 

علف اإلناث شكل )13(.

�سكل 11

�سكل 12
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	قص عرف الذكور 	•

	مستوى الطاقة في العلف  	•

م��ن��ع س��ط��و اإلن�����اث ع��ل��ى علف  	•

الذكور بمراعاة االرتفاع المناسب 
للعالفات شكل )14(.

أثناء فترة االنتاج يجب تغذية الذكور  	•

تحقق  التي  العلف  م��ع��دالت  على 
عمرباختيار  لكل  المناسب  ال��وزن 
تركيبة واحتياجات العلف المناسبة 

للديوك شكل رقم )15(.

تغذية الذكور على 130–150جم/  	•
ط����ائ����ر/ ي�����وم وط����اق����ة ط��ب��ق��ا 
لالحتياجات ك كالوري/ يوم تكون 
المستهدف  الوزن  لتحقيق  كافيه 
وذل��ك  إس��ب��وع   30-20 عمر  م��ن 
لعلف  اإلن��اث  سطو  استبعاد  مع 

الذكور.
إذا بدأت أوزان الذكور في الزيادة  	•
عن المستهدف خالل تلك الفترة 
ولم يتم إتخاذ إجراءات تصحيح 
ستفقد  الذكور  هذه  فإن  سريعة 
من  إس��ب��وع   45 بعد  خصوبتها 
العمر و تقييم قطيع الديوك علي 
أس���ب���وع/40-30   23-16 ع��م��ر 
اي  أس���ب���وع  ب��ع��د 40  أس���ب���وع/ 

شكل  لقطيعك  تفضل  االش��ك��ال 
.)16(

 40 وبعد عمر  آخ��ر  على صعيد  	•
يتم خفض معدالت  بينما  إسبوع 
علف اإلناث.. يجب إعادة تعديل 
ارتفاع معالف الذكور مع مراعاة 
زي�����ادة م���ع���دالت ع��ل��ف ال��ذك��ور 
بمعدل 3-5 جم/ ذكر عند عمر 
40 إسبوع وعند عمر 50 إسبوع 

للمحافظة على نشاط الذكور.
كل ما سبق من أجل 

ق��د يحدث  ل��م��اذا  االن  ال��س��ؤال 
ف���ج���أة ان���خ���ف���اض ف���ي االخ���ص���اب 

والفقس ؟؟؟؟؟
االجابة بالطبع ستكون من سجل 
للمزرعة  واالن��ت��اج  التربية  ب��ي��ان��ات 

فمثال نختار نقطتين هما 
أوال: العالقة وزن الجسم وجودة  	•
شكل  المنوية  الحيوانات  وإنتاج 

)17(
خسارة وزن 

الجسم
تأثير جودة وإنتاج 

الحيوانات المنوية بفقد 
وزن جسم الديك

انخفاض جودة الحيوان بسيطة جدا
المنوي

زيادة فقد الوزن 
عن 100 جم

 في 5 أسابيع

انخفاض جودة وكمية 
الحيوانات المنوية

زيادة فقد الوزن 
عن500 جم

في 5 أسابيع

توقف انتاج الحيوانات 
المنوية وببعض

الحاالت كي ال تعود مرة 
أخري

الخصيتين  وزن  ث��ان��ي��ا:ال��ع��الق��ة  	•
شكل  المنوية  الحيوانات  وإنتاج 

)18(
يكون  ان حصولنا علي النتائج ال  	•

�سكل 13

�سكل 14
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كل  وتطبيق  واستيعاب  بفهم  اال 
التوصيات التي نحصل عليها من 

مقدمي خدمات الدعم الفني .

وختاما:

كل  لتقديم  استعداد  علي  دائما 
ب��ارض  للمربين  الفنية  ال��م��ش��ورات 
اهلل  حفظها  الشريفين  ال��ح��رم��ي��ن 
للحصول علي افضل النتائج واالداء.

املراجع 
	 ن���ش���رات ف��ن��ي��ة ش��رك��ة اف��ي��اج��ن •

العالمية.
	 خبرات حقلية للكاتب.•





26
العدد العارش

ه�����ذا وم���م���ا س���ب���ق ي��ت��ض��ح أن 
يجب  التي  االحتياطات  بعض  هناك 
األم����راض  ان��ت��ش��ار  إتباعها لمنع 
ال��م��ش��ت��رك��ة ب��ي��ن ال��ط��ي��ور واإلن��س��ان 
المتعاملين  ل��أش��خ��اص  وخ���اص���ة 
واألط��ب��اء  المربين  مثل  الطيور  م��ع 

البيطريين والهواة ومنها:
1- الفحص الدوري للطيور للتأكد من 

خلوها من األمراض المشتركة
2- اتباع األساليب الوقائية المناسبة 

في مزارع الدواجن
3- منع ازدحام الطيور في العنابر 

المزارع  بين  الطيور  انتقال  عدم   -4
ق��ب��ل ال���ت���أك���د م���ن خ��ل��وه��ا من 

األمراض
دوري مستمر  يجب عمل فحص   -5
مجال  في  العاملين  جميع  على 
إنتاج الدواجن لتشخيص اإلصابة 

باألمراض مبكراً 
ي��ج��ب اإلع������الم ع���ن األم���اك���ن   -6
الخطيرة  ب��األم��راض  ال��م��وب��وءة 
بعمل نشرة توزع على المديريات 
انتشار  لمنع  البيطرية  الصحية 

هذه األمراض 
طيور  ألي  صحية  محاجر  عمل   -7

ت��دخ��ل إل��ى ال��وط��ن م��ن ال��خ��ارج 
لمنع انتقال أي أمراض إلينا من 

الخارج 
8- تشجيع عمل األبحاث والدراسات 
العلمية والندوات العلمية لدراسة 
تنتقل  التي  المشتركة  األم��راض 
بين اإلنسان والحيوانات عموماً 

من  والحيوانات  الطيور  تحصين   -9
األمراض المعدية

الساملونيال:
البكتيرية  اإلم���راض  م��ن  م��رض 
س��ال��ب��ة ل��ل��ج��رام ي��ص��ي��ب اإلن���س���ان 

أهم أمراض الدواجن التي 
تنتقل لالنسان

  يطلق مصطلح األمراض المشتركة zoonotic diseases على األمراض التي تنتقل بين اإلنسان والحيوانات ومنها 
بالطبع الطيور ومن أهم االمراض التي يمكن أن تنتقل من الطيور الحية الي االنسان هي انفلوانزا الطيور والكالميديا 
والسالمونيال والنيوكاسل ويعتبر األطفال وكبار السن واألفراد ذوي المناعة الضعيفة أكثر تعرضاً لأمراض المشتركة 

مع الطيور.
وكقاعدة أساسية فالبد أن يتم فحص الطيور والحيوانات التى تربى فى المنزل من قبل األطباء البيطريين للتأكد 
من صحتها، لتقليل فرص انتقال هذه األمراض بين اإلنسان والحيوان وعلى الرغم من أن هناك مجموعة كبيرة من 
األمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الطيور إال أن هناك بعضاً منها ذات أهمية كبيرة مثل مرض انفلوانزا الطيور 
والذي حصد العديد من االرواح من البشر والذين لقوا حتفهم بسبب انتقال هذا المرض القاتل لهم من الطيورو كذلك 
أمراض الكالميديا والسالمونيال والنيوكاسل والتي تختلف معدالت االصابة بها واالعراض التي تظهر علي االنسان 

باختالف عدة عوامل سنحاول مناقشتها الحقا.

 د/ هاني محمد شتا 
دكتوراه- أخصائي الوبائيات - مديرية الزراعه بالخرج- وزارة الزراعه السعودية
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وال���ح���ي���وان���ات وال���ط���ي���ور. وي��م��ك��ن 
التربة  ف��ي  يكمن  أن  ال��م��رض  ل��ه��ذا 
ميكروب  ويفرز  طويلة.  لمدة  والماء 
ت��ؤدى  داخ��ل��ي��ة  س��م��وم  السالمونيال 
وتنتقل  غ��ذائ��ي.  تسمم  ح��دوث  إل��ى 
عن  السليمة  ال��ط��ي��ور  إل��ى  ال��ع��دوى 
أو  ملوث  م��اء  أو  غ��ذاء  تناول  طريق 
عن طرق البيض )وال��ذى يمكنه نقل 
طريق  عن  أو  داخله  أم��ا  الميكروب 
جدار القشرة(.. وتكمن خطورة هذا 
الطيور  بعض  هناك  أن  في  المرض 
ولكنها  إكلينيكيا  طبيعية  تبدو  التي 
تكون حاملة للميكروب ومصدر دائم 
وتظهر  بالمرض.  اإلص��اب��ة  النتشار 
الطيور فى  المرضية على  األعراض 
وإسهال  الشهية  ف��ي  ف��ق��دان  ص��ورة 
مدمم مائى والتهاب فى المفاصل مع 

زيادة فى عدد كرات الدم البيضاء.
ويرجع السبب الرئيسي إلصابة 
اإلن���س���ان ب��ال��م��ي��ك��روب إل���ى ت��ن��اول 
السالمونيال  بميكروب  ملوثة  أغذية 
وخاصة من منتجات الدواجن. ومدة 
الحضانة لمرض التيفود في اإلنسان 
تتراوح من 6 إلى 72 ساعة ويصحبها 
قيئ وإسهال مدمم مع ارتفاع شديد 
جفاف.  ويعقبه  ال��ح��رارة  درج��ة  في 
ويمكن أن ينتقل المرض بين األفراد 
أو من إنسان إلى حيوان وخصوصا 
ح���ي���وان���ات ال���م���ن���زل. وت��س��ت��خ��دم 
الطيور  لعالج  الحيوية  المضادات 
ومن  الحساسية،  اختبار  إجراء  بعد 
حاماًل  الطائر  يصبح  أن  المحتمل 
في  أم��ا  ال��ح��ي��اة.  م��دي  للميكروب 
المضادات  تستخدم  ف��ال  اإلن��س��ان 
الحيوية إال فى حالة االرتفاع الشديد 
فى درجات الحرارة نتيجة لإلصابة 

الشديدة للمرض.

أنفلونزا الطيور
ط����رق ان��ت��ق��ال ال���ف���ي���روس إل��ى 

اإلنسان:
بالطيور  ال��م��ب��اش��ر  االخ���ت���الط   .1
الماء  طيور  وخصوًصا  البّرية٬ 
)كالبط واإلوز( التي تنقل المرض 
مرضيه  أْع������راٍض  ظ��ه��ور  دون 

عليها.
ال������رذاذ ال��م��ت��ط��اي��ر م���ن أنُ����ْوف   .2

الدجاج.
فى  الملوثة  واألح��ذي��ة  المالبس   .3

المزارع واألسواق.

ثة  والملوَّ المستخدمة  األدوات   .4
الّدجاج  أقفاص  مثل  بالفيروس 
َوْف��رش��ة  وال��س��ق��اي��ات  والمعالف 

الطيور.
ال��ت��رك��ي��ز ال��ع��ال��ي ل��ل��ف��ي��روس في   .5
نًظرا  َوْفرشتها؛  الطيور  فضالت 
الستخدامها في تسميد األراضي 

الزراعية.
ال���ح���ش���رات ك���ال���ذب���اب وغ��ي��ره،   .6
ونْقلِه  للفيروس،  لْحملِه  كنتيجة 

إلى اإلنسان.
الفئران وكالب المزرعة، والقطط   .7
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التي تنقل الفيروس لإلنسان
االحتكاك بالطيور الّحية الُمصابة   .8

في األسواق.
• أعراض املرض فى اإلنسان:

ص����داع- رعشة   – ع���ام  ه��ب��وط 
هْضم  سوء  أسبوعين-  لمدة  تستمر 
بول  إم��س��اك-  شهية-  وفقد  انتفاخ 
داكن ارتفاع في درجة الحرارة الشعور 

بالتعب وسعال وآالم في العضالت.
تورم  إلى  األعراض  وتتطور هذه 
رئوية  والتهابات  العينين،  جفون  فى 
قد تنتهي بأزمة في التنفس ثم الوفاة.

أعراض املرض فى الطيور:
ك��ح��ة- ع��ط��س- إف�������رازات من  	•

والوجه  ال��رأس  فى  ورم  العين- 
-خ��م��ول ال��ط��ائ��ُر- ْزَرق����ة بجلد 
بالريش  م��غ��ّط��ى  ال��غ��ي��ر  ال��ط��ائ��ر 

وإسهال.
	عدم اتزان الطائر 	•

انخفاض فى إنتاج البيض. 	•

الّطليقة  المائية  الطيور  فى  أما  	•

فتكون أعراض اإلصابة بفيروس 
األنفلونزا غير ظاهرة عليها

يكون  ما  غالًبا  المستأنس  البط  	•

للعدوى  وقابلية  حساسية  أكثر 
ب��ال��ف��ي��روس م��ع ظ��ه��ور أع���راض 

تنفّسية، وأعراض بالعين.
تحجيم  أجل  من  الوقاية  وسائل 

انتشار المرض:
المريضة  الطيور  م��ن  التخلص   .1
األقنعة  وإعدامها، ومراعاة لبس 

والقفازات أثناء االقتراب منها.
والطيور  الدجاج  استيراد  حظر   .2
والبيض من الدول التى يوجد بها 

حاالت عدوى بأنفلونزا الطيور.
وذل��ك  للطائر  تعطى  ل��ق��اح��ات   .3

للتحكم فى المرض.
ال��ف��ي��روس  ن��ش��اط  م��ن  التقليل   .4
تعريض  طريق  ع��ن  ض��راوت��ه  أو 
ال��ف��ي��روس ل��درج��ة ح���رارة 56°م 
الشمس  ل��ح��رارة  بتعريضه  أو 
مثل  ل��ل��م��ط��ه��رات  بتعريضه  أو 
)ال��ف��ورم��ال��ي��ن، وه��ي��دروك��ل��وري��د 
ال���ص���ودي���وم وم���رك���ب���ات ال��ي��ود 

والنشادر(.
فى  بالفيروس  العدوى  حالة  في   .5
أن  يمكن  ال��ب��رك  أو  البحيرات 
ال��ه��واء  ض��خ  ط��ري��ق  ع��ن  نقللها 
يطفو  الفيروس  لجعل  الماء  في 
على سطح الماء؛ فيموت بأشعة 
الشمس أو عن طريق إزاحة مياه 
الطمي  أو  التربة  وجعل  البحيرة 
)خالل  يجف  بالفيروس  الملّوث 

شهر تقريًبا(.
بين  المباشر  االنتقال  إمكانية 
لم  الطيور  أنفلونزا  ب��ع��دوى  البشر 
يثبت ذلك فعلًيّا حتى اآلن ولكن هناك 
إمكانية  م��ن  ال��م��خ��اوف  م��ن  الكثير 

حدوث ذلك فى المستقبل القريب.
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ال����ن����ي����وك����اس����ل )ش�����ب�����ه ط����اع����ون 
الدجاج(:

ك��ارث��ة  يسبب  ف��ي��روس��ي  م���رض 
المصابة،  الطيور  قطعان  في  كبيرة 
فى  اإلن��س��ان  إل��ى  ينتقل  أن  ويمكن 
ال��ش��دي��دة وتظهر  ح���االت اإلص��اب��ة 
األع�����راض ف��ى ال��ط��ي��ور ع��ل��ى هيئة 
ارتفاع فى نسبة النفوق وإسهال مائى 
أعراض  وكذلك  الشهية  فى  وفقدان 
الطيور  وبفحص  وعصبية.  تنفسية 
التشريحية  الصفات  م��ع  إكلينيكيا 
مبدئيا.  ال��م��رض  تشخيص  يمكن 
ووس��ي��ل��ة ان��ت��ق��ال ه���ذا ال��م��رض إل��ى 
ي��ك��ون ع��ن ط��ري��ق التنفس  اإلن��س��ان 
وت��ظ��ه��ر األع������راض ال��م��رض��ي��ة في 
العين  التهاب فى  اإلنسان على هيئة 
وللوقاية  التنفسية.  األعراض  وبعض 
من هذا المرض الفيروسي البد من 
توخى الحذر في التعامل مع الطيور 

المصابة أو مخلفاتها.
الكالميديا:

طليعة  ف���ي  ال��ك��الم��ي��دي��ا  ت��أت��ى 
األمراض التي تصيب اإلنسان وتنتقل 
له عن طريق الحيوانات. وهى طفيل 
ويطلق  الخاليا  داخل  يعيش  بكتيرى 
 Ornithosis اسم  المرض  هذا  على 
 Parrot العصافير  وفى  الطيور  فى 
به  اإلن��س��ان  أص��ي��ب  إذا  أم��ا   fever

.Psittacosis فيسمى
يصيب  ال��ك��الم��ي��دي��ا  وم��ي��ك��روب 
الطيور واألبقار والماعز واألغنام وهو 
اإلنسان  يصيب  الحاالت  أغلب  فى 
والرومى  الحمام  من  انتقاله  نتيجة 
أنه  فى  المرض  هذا  خطورة  وتكمن 

يمكنه االنتقال بين األفراد بسهولة.

الباثولوجية  الصفات  وتختلف 
مثيلتها  ع��ن  المصابة  ال��ط��ي��ور  ف��ى 
المصابة  الطيور  ففي  اإلنسان،  فى 
وجود  فى  الباثولوجية  الصفة  تتمثل 
األجسام الدقيقة المميزة للكالميديا 
البراز  في   )elementary bodies(
العين  وإف�����رازات  وال��ل��ع��اب  وال��ب��ول 
المصابة  األج�����زاء  وه����ذه  واألن����ف 
اإلن��س��ان.  إل��ى  ال��ع��دوى  نقل  يمكنها 
ويعتبر البيض من أهم الوسائل التي 
تؤدى إلى نقل الميكروب وخاصة فى 

البط والرومى.
الميكروب  لهذا  الحضانة  وفترة 
تصل  وقد  شهور  عدة  إلى  تمتد  قد 
األحيان  بعض  في  سنوات  عدة  إلى 
أعراض  عده  له  النشط  والميكروب 

مرضية تتمثل فى ظهور التهابات فى 
وإسهال  التنفس  فى  وصعوبة  العين 
هذا  خطورة  وتكمن  مخضر.  مائى 
الطيور  بعض  هناك  أن  فى  المرض 
ولكنها  إكلينيكيا  طبيعية  تبدو  التى 
تكون حاملة للميكروب ومصدر دائم 
النتشار اإلصابة بالمرض وهناك بعض 
العوامل البيئية التى تؤدى إلى سرعة 
التهوية  س��وء  منها  ال��م��رض  انتشار 
والتغذية الغير متزنة وازدحام الطيور 
في العنابر وتنتقل العدوى من الطيور 
إلى اإلنسان عن طريق التنفس وتصل 
فترة الحضانة للميكروب في اإلنسان 
األعراض  وتظهر  يوم   14 إلى   5 من 
على  الكالميديا  لمرض  المرضية 
اإلنسان فى شكل إسهال والتهاب فى 
الحرارة  درج��ة  فى  ارتفاع  مع  العين 
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الحلق  في  والتهاب  رعشة  يصحبها 
كبير  ع��دد  توفر  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
لتشخيص  المعملية  االختب��ارات  من 
المرض في الطيور الحية فانه لسوء 
خلو  من  كليا  التأكد  يمكن  ال  الحظ 
ه�ذه الطيور من هذا الميكروب، أما 
باستخدام  فيوصى  لإلنسان  بالنسبة 
 Antigen antibody اخ���ت���ب���ار 
 PCR اختبار  واستخدام   reaction
 ))Polymerase-chain reaction
ذات  االخ��ت��ب��ارات  م��ن  يعتبر  وال���ذي 
تشخيص  ف���ي  ال��ع��ال��ي��ة  ال���ك���ف���اءة 
عالج  ويمكن  اإلن��س��ان.  في  المرض 
 Doxycycline باستخدام  المرض 
أسابيع   3 ولمدة   or Tetracycline
في  ي��وم  و45  اإلن��س��ان  ف��ي  متتالية 

الطيور.
اإلص�����اب�����ة ب���امل���ت���دث���رة ال��ط��ي��ري��ة 

)حمى الببغاء(:
م����رض ح����اد ي��ص��ي��ب ال��ط��ي��ور 
وينتقل  الببغائّية،  الفصيلة  والسيما 

منها إلى اإلنسان.
• طرق انتقال املرض لإلنسان:

ع���ن ط��ري��ق اس��ت��ن��ش��اق ال��ه��واء   .1
البيئة  في  بالمتدثرات  الملوث 
عن  الطيور  بين  وينتقل  الملوثة 

طريق االستنشاق واالبتالع.
مسالخ  ف��ي  اإلن��س��ان  إل��ى  تنتقل   .2
الطيور، وفي محالت بيع الطيور، 
مع  المباشر  الّتماس  طريق  عن 

الطيور.
ع���ن ط��ري��ق ع���ض ال��ح��ي��وان��ات،   .3
وخ��ص��وًص��ا ع��ض ال��ط��ي��ور غير 

األْهلية.
إنسان  من  أحياًنا  المرض  ينتقل   .4

آلخر.
• أعراض املرض على اإلنسان:

ال��م��غ��ص وال���ح���م���ى واّل���رع���ش���ة 
وال���ص���داع م��ع ال��خ��وف م��ن ال��ض��وء 

والسعال وارتفاع درجة الحرارة.
• طرق الوقاية والتحكم باملرض 

عند اإلنسان:
للَُمعَّرضين  الصحية  التوعية   .1

لإلصابة.
م��ع��ال��ج��ة ال��ط��ي��ور ال��م��س��ت��وردة   .2
طريق  ع��ن  بالكلورتتراسكلين 

االعالف.
َوْغمر  المصابة  الطيور  إت��الف   .3

هرة. جثثها بالمحاليل الَُمطِّ
من  بالقرب  الحمام  تربية  منع   .4

مزارع الدواجن وفي المدن.
عند  للمرض  المبكر  التشخيص   .5
بالمستشفى  وال��ع��الج  اإلن��س��ان 
قبل  بالخروج  له  السماح  وع��دم 

الشفاء.
داء املفطورات )سل الطيور(:

الدجاج  يصيب  ْمٍعد  م��رض  هو 
العادي والرومي والطاووس والفازان 
لالنسان  وينتقل  الطيور  من  والعديد 
عن طريق االصابة بالمتفطرة السليه 

من النوع الطيري.
• طرق انتقال املرض:

عن  اإلنسان  إل��ى  العدوى  تنتقل   .1
نتيجة  التنفسي؛  الجهاز  طريق 
استنشاق الغبار الملّوث )العدوي 

المهنية(.
مع  المباشر  االح��ت��ك��اك  نتيجة   .2

الطيور ومع مخلفاتها.

الطعام  وتناول  البلع  طريق  عن   .3
الملّوث.

• األعراض:
ارتفاع في درجة الحرارة، وسعال 
الشّهية،  وقلة  األنف،  وسيالن  مؤلم، 
التنفس  ويكون  عام،  وخمول وضعف 
س��رًي��ع��ا، وم��ع ت��ط��ور ال��م��رض ت��زداد 

األعراض.
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أنواع التسمم الغذائي
1- ال��ت��س��م��م ال��غ��ذائ��ي اجل��رث��وم��ي 

:)Microbial food poisoning(
ملوثة  أطعمة  تناول  نتيجة  يحدث 

بجراثيم معدية أو سمومها.

وتنقسم الجراثيم المسببة للتسمم 
رئيسيتين  مجموعتين  إل��ى  الغذائي 
طبقاً آللية حدوث المرض على النحو 

التالي:

أ- املجموعة األولى:
تحدث نتيجة تلوث الغذاء بأعداد 

كبيرة من الجراثيم 

تلوث  نتيجة  أن تحدث  يمكن  كما 
الطعام بإعداد قليلة من الجراثيم ولكن 

تتوفر لها ظروف تخزينية تساعد على 
تكاثرها ونموها ووصولها إلى األعداد 

الكبيرة.

من أمثلة هذه املجموعة
	 •)Salmonella ( السالمونيال
	 ال������ك������ام������ب������ي������ل������وب������اك������ت������ر •

)Campylobacter(
	 الدموي • التحلل  شبيهة  الضمية 

)Vibrio Parahaemolyticus(
	 •)Yersinia( اليرسينية

ب- املجموعة الثانية:
ي���ح���دث ن��ت��ي��ج��ة ت���ل���وث ال���غ���ذاء 
بإفراز  تقوم  البكتيريا  من  بمجموعة 
سمومها في الطعام قبل تناوله أو في 
األمعاء أثناء تكاثر هذه الجراثيم بعد 

تناول الطعام.

من أمثلة هذه المجموعة:
	 النزفية • القولونية  االشيريشية 

 Enterohaemorrahagic E.(
)coli

	 المعوية • القولونية  االشيريشية 
)Enterotoxigenic E. coli(

	 الذهبية • العنقودية  ال��م��ك��ورات 
)Stsphylococus aureus(

	 • Clostridium( المطثية الحاطمة
)perfringens

	 ال����م����ط����ث����ي����ة ال����وش����ي����ق����ي����ة •
)Clostridium botulinum(

2- التسمم الكيمائي:
الغذائي  التسمم  ح���االت  تعتبر 

ميكروبات التسمم الغذائي

 »اإليكوالي«
د. أمين أمني 

أستاذ مساعد  الميكروبيولوجي – المركز القومي للبحوث - مصر

العديد من المشاكل  له  التي تهدد حياة اإلنسان وتسبب  الغذائي من األمراض الخطيرة  التسمم  المعروف أن  من 
الصحية الخطيرة، وتتميز حاالت التسمم الغذائي بخصائص مميزة عن الحاالت المرضية األخرى فهي تحدث غالباً 
في مجموعة من األشخاص تناولت طعاماً من مصدر واحد وتظهر األعراض المرضية على المصابين خالل )48-2( 
الغذائي  للتسمم  الملوث، وتوجد مسببات عديدة  الطعام  الطعام مما يساعد على تحديد مصدر  تناول  ساعة من 

الميكروبي وسوف نتناولها على عدة مقاالت متتالية وسوف نبدأ في هذه المقالة بميكروب اإليكوالي.
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الكيميائي بمعدل أقل بكثير من حيث 
عدد الحاالت مقارنة بحاالت التسمم 
بعض  في  ولكنها  الجرثومي  الغذائي 
ال���ح���االت ت��ك��ون أك��ث��ر خ��ط��ورة على 
الكيمائية  المادة  لنوع  طبقاً  اإلنسان 

المسببة لحاالت التسمم الغذائي.
حدوث  يف  تساعد  التي  العوامل 

التسمم الغذائي:
	 غسيل • بدون  الخضراوات  تناول 

جيد.
	 زمنية • فترة  بعد  الطعام  ت��ن��اول 

طويلة من تحضيره.
	 ترك الطعام في جو الغرفة وعدم •

حفظه في الثالجة.
	 لفترة • ببطيء  يبرد  الطعام  ترك 

طويلة قبل حفظه في الثالجة.
	 أثناء • للطعام  الجيد  الطهي  عدم 

ت��ح��ض��ي��ره وع����دم وص���ل درج���ة 
المناسبة  الدرجة  إل��ى  ال��ح��رارة 

لقتل الجراثيم
	 ع���دم ت���رك ال��ل��ح��وم وال���دواج���ن •

المجمدة مدة كافية إلذابة الثلوج 
قبل طهيها أو إعادة تسخينها.

	 بالطعام • المطهي  الطعام  تلوث 
الطازج.

	 انتقال الجراثيم المسببة للتسمم •

الغذائي من الشخص الذي يقوم 
بتحضير الطعام.

االش�������ي�������رش�������ي�������ا ال�����ق�����ول�����ون�����ي�����ة 
)االيكوالي( القاتلة 

في 2 مايو 2011م سجلت السلطات 
ال��ص��ح��ي��ة األل��م��ان��ي��ة ح����االت إص��اب��ة 
اإلشريكية  ببكتيريا  شديدة  مرضية 
المعوي  للنزف  المسّببة  القولونية 
)EHECـ EnteroHemorrhagic Ecoli(
ال��وب��اء  ت��ط��ّور  ث��م  ألمانيا  ف��ي ش��م��ال 
وظ��ه��رت ح����االت ش��دي��دة ال��خ��ط��ورة 
تعرف باسم متالزمة االنحالل الدموي 

جدول رقم )1( حاالت االإ�سابة ببكتيريا اال�سيري�سيا القولونية*

م
الدولة

اإلشريكية القولونية
 المسّببة للنزف المعوي

EnteroHemorrhagic Ecoli
(EHEC)

متالزمة
االنحالل الدموي اليوريمي

Hemolytic Uremic Syndrome
(HUS)

وفاةإصابةوفاةإصابة
2229975921ألمانيا1
300171السويد2
12080الدنمارك3
4040هولندا4
2030انجلترا5
5000سويسرا6
2000بولندا7
1030النمسا8
1010اسبانيا9
7020 فرنسا10
0010كندا11
0010اليونان12
الواليات 13

المتحدة
1000

1000كندا14
2295979522المجوع
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 Hemolytic Uremic( ال��ي��وري��م��ي 
وصلت  وق��د   ،)Syndrome - HUS
باإلشريكية  اإلص���اب���ة  ح���االت  ع���دد 
القولونية المسّببة للنزف المعوي إلى 
2229 حالة توفي منهم )9( أشخاص، 
وتم تأكيد اإلصابة بمتالزمة االنحالل 
الدموي اليوريمي في 759 حالة توفي 
منهم 21 مريض )68% سيدات و%88 

بالغين( حتى تاريخ 10 يونيو 2011م.
تلى ذلك انتشار المرض في  عدد 
االتحاد  دول  م��ن  أخ��رى  دول���ة    )14(
 91 ع��دد  تسجيل  ت��م  حيث  األورب����ي 
حالة توفت منهم حالة واحدة. كما تم 
اكتشاف عدد )4( إصابة بالمرض في 
الواليات المتحدة األمريكية ألشخاص 
ويعتقد  بألمانيا  إلى هامبورج  سافروا 

أنهم أصيبوا بالمرض هناك.   
كما تم تأكيد اإلصابة بالمرض في 
ويوضح  كندا  في  وحالة  واح��دة  حالة 
الجدول رقم )1( عدد حاالت اإلصابة 
حتى  العالم  دول  جميع  في  بالمرض 

تاريخ 2011/6/10م
تاريخ  حتى  العالمية  ال�سحة  منظمة  *الم�سدر 

2011/6/10م

املسبب املرضي
ف��ي م��ع��ه��د أب��ح��اث روب����رت ك��وخ 
المرضي  المسبب  تحديد  تم  بألمانيا 
ل��ل��وب��اء أن����ه ب��ك��ت��ي��ري��ا االش��ي��ري��ش��ي��ا 
الشيجا  لسموم  المنتجة  القولونية 
 STEC( )Shiga  Toxin(
 Ecoli( ال��ن��وع   )producing Ecoli
O104( ويطلق عليها أيضاً اإلشريكية 
المعوي  للنزف  المسّببة  القولونية 

 )EnteroHemorrhagic Ecoli(

من  ضارية  عترة  عن  عبارة  وهي 
توجد،  القولونية  اإلشريكية  بكتيريا 
وخاصة  الحيوانات،  أمعاء  في  ع��ادة، 

الحيوانات المجترة. 
 )O104( البكتيريا  من  النوع  هذا 
ن��ادر ال��ح��دوث في اإلن��س��ان حيث أن 
أخر وباء بهذه البكتيريا كان في اليابان 
عام 1996م وتسبب في إصابة حوالي 

8000 شخص توفي )12( شخص.
ويمكن القضاء على هذه البكتيريا 
عند درج��ة ح���رارة ق��دره��ا 70 درج��ة 
مئوية أو أكثر من ذلك بطهي األغذية 
على نحو جّيد حتى تصل هذه الدرجة 

إلى جميع أجزاء الطعام.
طريقة نقل العدوى:

    أثبتت الدراسات المخبرية أن 
مصدر هذه البكتيريا هي الخضروات 
التقارير  أن  من  الرغم  على  األوروبية 
الطبية والفحوصات المخبرية األولية 
أشارات إلى أن مصدرها الخيار وبعد 
ذلك ثبت تواجدها في أنواع أخرى من 

الخضروات. 
اإلنسان  إلى  البكتيريا  هذه  تنتقل 
استهالك  طريق  عن  أساسية  بصورة 

األغذية الملّوثة.
األعراض الظاهرية:

 )O104( البكتيريا  ه��ذه  تصيب 
وتعمل  لإلنسان  الهضمية  القناة  عادة 
في  الحمراء  الدم  كريات  تكسير  على 
الدم مما يسبب في حدوث فشل كلوي 

وتظهر األعراض المرضية التالية
	 قيء وتقلصات معوية شديدة•
	 إسهال وغالباً يكون دموي•

	 حمى )غالباً ال تكون مرتفعة جداً •
حوالي 38,3 درجة مئوية(

	 قد تتطور حالة المريض ويحدث •
األعراض  وتظهر  الكلوي  الفشل 

اآلتية
وم��ع��دل 1.  ال��ب��ول  كمية  ن��ق��ص 

عدد مرات التبول.
بالتعب 2.  واإلحساس  اإلجهاد 

الشديد
تفقد الخدود والجفون لونها 3. 

الوردي وتظهر باهته اللون.
الدماغية 4.  والسكتة  ال��ن��وب��ة 

م��ن   %25( وال���غ���ي���ب���وب���ة 
المصابين(

من 5.   %5( ال���م���ري���ض  وف�����اة 
المصابين(

التشخيص املخبري
إلى  وإرسالها  العينات  يجب جمع 
المختبر وتشخيص العينة فور وصولها 
كما  يمكن،  م��ا  ب��أس��رع  المختبر  إل��ى 
في  الثالجة  في  العينات  حفظ  يجب 
حال عدم إجراء التشخيص خالل 24 

ساعة.
من  أي  على  البكتيريا  ع��زل  يتم 

األوساط التالية
 Sorbitol-MacConkey agar

))SMAC

 Cefixime Tellurite-Sorbitol  
 )MacConkey agar )CT-SMAC

CHROMagar

 يتم تحضين األطباق التي تم زرع 
البكتيريا عليها  لمدة )16-24( ساعة.

تظهر مستعمرات البكتيريا عديمة 
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)CT-SMAC(و )SMAC( اللون على
قرنفلي  أو  بنفسجي  لونها  وتكون 

)CHROMagar( على الوسط
البيوكميائية   باالختبارات  التأكيد 
المتسلسل  البملرة  تفاعل  وباختبار 

PCR((
الوقاية من االشيرشيا القولونبة 

)االيكوالي( القاتلة
	 أو • والفواكه  الخضروات  غسيل 

طبخها يساعد بدرجة كبيرة في 
المسببة  البكتيريا  على  القضاء 

للمرض.
	 الشخصية • النظافة  تدابير  إتباع 

ال��م��ع��ت��ادة ف��ي ت����داول ال��ف��واك��ه 
والخضر.

	 )درجة • الطعام جيداً  يجب طهي 
الحرارة المناسبة(.

	 الطهي • بعد  الطعام  تناول  يجب 
مباشرة.

	 يجب حفظ األطعمة المطهية في •
درجة حرارة التبريد )الثالجة(

	 يجب إعادة تسخين الطعام جيداً •
بعدة خروجه من الثالجة.

	 الطعام • بين  االتصال  منع  يجب 
)الغير  الطازج  والطعام  المطهى 

مطهي(.

	 ي��ج��ب ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى أس��ط��ح •
المطبخ نظيفة باستمرار.

	 عن • بعيداً  الطعام  حفظ  يجب 
والحيوانات  والفئران  الحشرات 

األخرى.
	 استخدام مياه نظيفة ونقية •
	 وخاصة • بانتظام  األي���دي  غسل 

استهالكه  أو  الطعام  إعداد  قبل 
وخاصة  المرحاض،  دخول  وبعد 
ل���أش���خ���اص ال����ذي����ن ي��ع��ت��ن��ون 
نقص  م���رض���ى  أو  ب���األط���ف���ال 
انتقال  إلمكانية  نظراً  المناعة، 
البكتيريا من شخص إلى آخر أو 
عن طريق الغذاء والماء ومخالطة 

الحيوانات بطريقة مباشرة.
	 باإلسهال • المصابون  األشخاص 

باستمرار،  أيديهم  غسل  عليهم 
خاصة بعد قضاء الحاجة. 

	 في المطاعم، احرص على تناول •
وغير  جيداً  المطبوخة  اللحوم 
المحتوية على أجزاء حمراء غير 

ناضجة.
العالج:

م��ع��ظ��م األش���خ���اص ال��م��ص��اب��ي��ن 
بالمرض يتم شفائهم خالل 5-7 أيام 
بداية ظهور األعراض دون تدخل  من 

عالجي.
دون  أدوية  استخدام  بعدم  يوصى 
مراجعة الطبيب المختص في حاالت 
ظهور أعراض مرضية مشابه لإلصابة 
النوع  القولونية  االشيريشيا  ببكتيريا 

.)O104 H4(
ال ي��وص��ى ب��اس��ت��خ��دام األدوي����ة 
ال��م��ض��ادات  ال��م��ض��ادة ل��إلس��ه��ال أو 
تؤدى  أنها  ثبت  حيث  للعالج  الحيوية 

إلى زيادة تدهور حالة المريض.
وي��ك��ت��ف��ى ب��اس��ت��خ��دام ال��س��وائ��ل 
الدم  قل  إلى  التوجه  ويمكن  الداعمة 
والغسيل الكلوى في الحاالت المتقدمة

املراجع:
Outbreak of Shiga toxin-producing E. 
coli O104 (STEC O104:H4) Infections 
Associated with Travel to Germany- 
Updated June 10, 2011 . Centers for 
Disease Control and Prevention
Outbreak of haemolytic uraemic 
syndrome in Germany
Global Alert and Response (GAR)
h t t p : / / w w w . w h o . i n t / c s r /
don/2011_05_27/en/index.html
Public health review of the Entero 
Haemorhagic Escherichia Coli 
outbreak in Germany – 10 June 2011
World Health Organization- Regional 
Office for Europe
http://www.euro.who.int/en



39
العدد العارش



40
العدد العارش

خالية  كتاكيت  باختيار  االهتمام   -1
م���ن األم�������راض وخ���ال���ي���ة أي��ض��آ 
مراعاة  م��ع  ال��وراث��ي��ة  العيوب  م��ن 
الطيور وأصلها  التأكد من مصدر 
المقاومة  ال��س��الالت  نشر  ويجب 
لأمراض من الدواجن المستنبطة 
التأكد  ي��ج��ب  وك��ذل��ك  والمحلية 
من حيث  سليمة  الكتاكيت  أن  من 
أن  مراعاة  مع  الجسمانى  تكوينها 
تربى  الذى  للغرض  مناسبة  تكون 
من أجلة فيتم أختيار كتكوت أنتاج 
اللحم للتسمين و ويعطى الكتكوت 
قليآل  فيأكل  تحويلية  كفاءة  أعلى 
كان  ول��و  اللحم  من  كثيرآ  ويعطى 

سليمآ  يكون  البيض  النتاج  يربى 
صحيآ وخاليآ من أى أمراض قد 
البيض  أنتاج  على  مستقبآل  تؤثر 
الدواجن  مربى  على  يجب  وه��ذا 

مراعاته.
والمسكن  البيئة  بتوفير  االهتمام   -2
ال��س��ل��ي��م��ة ح��ي��ث ي��ج��ب م���راع���اة 

األهتمام باألتى: 
مناسب  يكون  أن  يراعى  المسكن  	•
وخاليآ من مسببات األمراض وأن 
من  جيدة  والمساكن  العنابر  تكون 
وكذلك  والتطهير  النظافة  حيث 
تصميمها  ي���ك���ون  ال����خ����ارج  م���ن 
تكون  وأن  اإلنتاج  لطبيعة  مناسبآ 

هناك مسافة بين عنابر الحضانة 
والرعاية على بعد واحد كيلو متر 
من عنابر األنتاج ويربى نوع واحد 
أو  ك��ل مسكن  ف��ى  وع��م��ر واح���د 

عنبر.
يجب مراعاة توفير الظروف البيئية  	•
العنابر  أو  بالمساكن  المناسبة 
الكافية  ال��م��س��اح��ة  ت��وف��ي��ر  م��ث��ل 
الجيدة  والتهوية  والشرب  واألك��ل 
والرطوبة  الحرارة  درجات  وتوفير 
المناسبة تبعآ للعمر والنوع المربى 
األمونيا  من  التخلص  مراعاة  مع 
الغازات  وكذلك  بالعنابر  الزائدة 
تجنب  وم��راع��اة  بالعنابر  ال��ض��ارة 

األسس العامة لرعاية الدواجن 
ومكافحة أمراضها 

التربية كذلك  العائد من  أنتاج البيض واللحم من الدواجن يحتاج إلى العديد والعديد من األهتمام من أجل زيادة 
يجب العمل على نجاح رعاية الدواجن ومكافحة األمراض وذلك يقلل نسبة النفوق بالمزرعة وبالتالى يجعل المربى 
يربح ويزيد عائد المزرعة مع مراعاة أن األمراض تمثل  خطرآ كبيرآ على صناعة الدواجن فى جميع أنحاء العالم 
بأعتبارها فى أغلب األحيان الحد الفاصل بين الربح والخسارة وذلك لما تسببة األمراض من فقد الطيور وأنخفاض 
أنتاجها وال بد من األهتمام بالرعاية الصحية الجيدة للدواجن من أجل مكافحة هذة األمراض مع مراعاة األهتمام 
بدور األمان الحيوى فى أعادة هيكلة صناعة الدواجن واألهتمام بتربية الدواجن في القطاع الريفي والقطاع التجاري 

معآ مع تحسين نوعية المنتج  من الدواجن والرعاية الصحية السليمة للدواجن لها العديد من المتطلبات تشمل:

اعداد: أ. د. صفوت كمال
استاذ الميكروبيولوجي بمعهد بحوث االمصال واللقاحات البيطرية - موبايل 01284969857
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ونزالت  الحرارى  األجهاد  حدوث 
البرد تبعآ للموسم المربى فيه.

بالشدة  الكافية  اإلض����اءة  توفير  	•
التهوية  المناسبة وتوفير  والنوعية 
جميع  توفير  وم��راع��اة  المناسبة 
للتربية  المناسبة  البيئية  الظروف 
مثل تجنب زيادة كثافة التربية فى 
المتر المربع وزيادة عدد المساقى 
والمعالف بالقدر الكافى مما يزيد 
من مناعة الطيور وفى حالة التربية 
األرض���ي���ة ي��ج��ب ت��وف��ي��ر ال��ف��رش��ة 
تمتص  ال��ت��ى  العميقة  المناسبة 
الرطوبة بالدرجة  الكافية مع إزالة 
الفرشة المبتلة بأستمرار وتغييرها 
بأخرى جافة مع التخلص المستمر 
فى أوقات مختلفة من الزرق ألنة 
ويسبب  األمونيا  رائحة  من  يزيد 
األم��راض  وأنتشار  المناعة  نقص 

وتجديد التهوية بأستمرار. 
ي��ج��ب االه��ت��م��ام ب��ال��غ��ذاء الجيد  	•
ال��غ��ذاء  توفير  حيث  م��ن  ال��م��ت��زن 
للنوع  ت��ب��ع��آ  ك��م��آ ون��وع��آ  ال��ج��ي��د 
الغذاء  وأن يحتوى  المربى  والعمر 
أحتياجات  جميع  على  العليقة  أو 
ال����دواج����ن م���ن ب��روت��ي��ن وط��اق��ة 
وفيتامينات  م��ع��دن��ي��ة  وع��ن��اص��ر 
وج��م��ي��ع أح��ت��ي��اج��ات ال���دواج���ن 
العليقة  س��الم��ة  م��ن  ال��ت��أك��د  م��ع 
أمراض  مسببات  أى  من  وخلوها 
وت��ج��ن��ب ال��س��م��وم ال��ف��ط��ري��ة وأن 
وأن  متزنة  العليقة  مكونات  تكون 
التأكد  مع  سليم  من مصدر  تكون 
ونظافتها  ال��م��ع��ال��ف  س��الم��ة  م��ن 
وتوافرها بالعدد المناسب مع عدد 
نظافة  مع  بالعنبر  المربى  القطيع 
سيلوهات تخزين العلف وتطهيرها 
تربية  دورة  ك��ل  ب��ي��ن  ب��أس��ت��م��رار 

خامات  جودة  من  والتأكد  وأخرى 
العالئق.

نقية  الشرب  مياه  تكون  أن  يجب  	•
مع  الشوائب  من  وخالية  ونظيفة 
توفير المساقى واألدوات الخاصة 
وأن  المناسبة  ب��األع��داد  بالشرب 
تكون بحالة جيدة وسهلة األستعمال 
العدد  تناسب  وأع���داد  وبكميات 
بالمسكن  المربى  وال��ن��وع  والعمر 
وسهولة  المستمرة  نظافتها  م��ع 
المسكن  ف��ى  وتوزيعها  تطهيرها 
باألعداد الكافية ويجب عند بداية 
منطقة  فى  دواج��ن  مشروع  عمل 
وتحليلها  مياة  عينة  أخ��ذ  جديدة 
وصالحيتها  سالمتها  من  للتأكد 

لشرب الدواجن. 
االهتمام بالتربية الصحيحة يتطلب  	•
فى  الصغيرة  بالكتاكيت  االهتمام 
فى  الكتاكيت  وك��ذل��ك  الحضانة 
مرحلة الرعاية ثم الدواجن الكبيرة 

البياضة. 
)أ( بالنسبة للكتاكيت:

الحضانة  بفترة  األه��ت��م��ام  يجب  	•
من  األول��ى  الفترة  وهى  للكتاكيت 
عمر الكتاكيت 1-3 أسابيع األولى 
وكذلك الرعاية الجيدة خالل فترة 
الحضانة أحد المكونات األساسية 
الظروف  وبمعرفة  الجيد  لأنتاج 
ال��ت��ى ت��م��ر ب��ه��ا ال���دواج���ن خ��الل 
على  الحكم  يمكن  الحضانة  فترة 
والرعاية  المستقبل  ف��ى  األن��ت��اج 
الجيدة لأناث والذكور أثناء فترة 
على  تنعكس  والرعاية  الحضانة 
وبالتالى  لهم  الجنسى  ال��س��ل��وك 
األن��ت��اج  ك���ان  اذا  ال��خ��ص��ب  نسبة 
بيض تفريخ وكذلك ال يتأثر األنتاج 
الفترة  بهذة  لحم  أو  بيض  س��واء 

فى  خلل  أى  المثال  سبيل  فعلى 
الرعاية قد  أى سؤ  األول��ى  الفترة 
ي��ح��دث اص��اب��ة ب��األم��راض فتقل 

نسبة الخصوبة.
التحصين  ببرامج  االهتمام  يجب  	•
وال��س��ج��الت ال��خ��اص��ة ب��ال��ن��ف��وق 
وال��رع��اي��ة  الحضانة  ف��ت��رة  خ��الل 
مدى  على  الحكم  يمكن  بالتالى 
ويجب  وس��الم��ت��ة  القطيع  صحة 
على المربى األهتمام الجيد بتلك 
الفترات األولى من عمر الدواجن 
األول��ى  األي��ام  مراقبة  مراعاة  مع 
من  وال��ت��أك��د  الكتاكيت  ح��ي��اة  م��ن 
درج��ات  وثبات  الحضانة  سالمة 
خالل  والتهوية  والرطوبة  الحرارة 
أزدح��ام  وع��دم  بالحضانات  اليوم 
ل��ل��ك��ت��اك��ي��ت وت��ع��رض��ه��ا ل��ل��ح��رارة 
شتاءآ  للبرودة  أو  صيفآ  الشديدة 
الهوائية  التيارات  من  ن��وع  أى  أو 
المرباة  الكتاكيت  أعطاء  ومراعاة 
على األرض مضادات الكوكسيديا 
من  مجموعة  بأعطائها  واألهتمام 
الغذائية  والعناصر  الفيتامينات 
التى تزيد من األستجابة المناعية 

فى المراحل المبكرة من العمر.
ي���ج���ب ك���ذل���ك ت��ح��ص��ي��ن��ه��ا ض��د  	•
البرامج  الوبائية حسب  األم��راض 
أما  للتحصين  المقررة  والمواعيد 
قص المنقار فيتم فى أى وقت فى 
النقر  لمنع  العمر  من  األول  اليوم 
واألفتراس وقد يحدث قص منقار 
فى أعمار متقدمة قبل الدخول فى 
أجراء  مراعاة  مع  األنتاج  مرحلة 
بالطريقة الصحيحة  المنقار  قص 
ال��غ��ذاء أو ال  ت��ن��اول  التى الت��ع��وق 
المنقار  ق��ص  عند  نزيف  يحدث 
بعد  فيتامينات  اعطاء  مراعاة  مع 
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او  )ك(  فيتامين  مثل  ذلك  إج��راء 
م��راع��اة  وم���ع  )أد3ه������(  فيتامين 
باألمراض  العدوى  انتشار  تجنب 

بين الكتاكيت.
)ب( بالنسبة للدواجن:

يجب  الكبيرة  للدواجن  بالنسبة 
مراعاة اآلتي:

البياض  الدجاج  المنتج من  نوعية  	•
تفريخ  بيض  أم  أكل  بيض  هل هو 
التغذية  نوعية  ل��ل��م��راع��اة  وذل���ك 

السليمة المقدمة.
وتطهير  األم����راض  م��ن  ال��وق��اي��ة  	•
فيها  ال��دج��اج  دخ��ول  قبل  العنابر 
فى  ابتاللها  عند  الفرشة  وتغيير 
وتوفير  األرض��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة  ح��ال��ة 
والبياضات  والمساقى  المعالف 
المناسبة للعدد وقد تنعكس نوعية 
البيض  كمية  على  المقدم  الغذاء 
السليم  الجيد  الغذاء  حيث  الناتج 
ال��م��ق��دم ل��ل��دج��اج ال��ب��ي��اض يعطى 
بيضآ ذو حجم وعدد وكتلة جيدة 
وكذلك  المربى  العمر  مع  تتناسب 
الصحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ي��ر  ي��ج��ب 
المتكاملة لقطعان التربية وتغذيتها 
مما يتناسب مع نوع الدواجن مما 
ينعكس على زيادة بيض المائدة أو 
الناتج وكذلك  زيادة بيض التفريخ 
يزيد من نسب الخصوبة والفقس 
من  خالية  سليمة  كتاكيت  وأنتاج 

األمراض.
ي��ج��ب االه���ت���م���ام  ب��م��ن��ع ان��ت��ش��ار  	•
األمراض المنقولة بواسطة البيض 
م��ث��ل م����رض األس���ه���ال األب��ي��ض 
التنفسى  وال��م��رض  والليكوزيس 
ال��م��زم��ن وغ��ي��ره��ا وأف��ض��ل سبل 
لتحقيق ذلك هو أن تكون األمهات 
خالية من هذة األمراض ومن طرق 

الوقاية من األمراض المنقولة عن 
طريق البيض هى غمس البيض فى 
محاليل من المضادات الحيوية أو 
حقنة بالمضادات الحيوية وأحيانآ 
لمكافحة  بسيطة  لدرجة  تسخينة 
بعض هذة األمراض مثل األمراض  
ال��ت��ن��ف��س��ي��ة ك��ال��م��ي��ك��وب��الزم��ا أو 
األفضل  من  أنه  غير  الباراتيفويد 
اختيار القطيع السليم الجيد دوريآ 
الحاملة  ال��ط��ي��ور  م��ن  والتخلص 
يجب  وكذلك  بأول  أوآل  لأمراض 
القطيع  مقاومة  زي��ادة  على  العمل 
ال��ت��ى تصيب  األم�����راض  ل��ب��ع��ض 
ال��ك��ت��اك��ي��ت ف��ى ع��م��ر م��ب��ك��ر مثل 
والنيوكاسل  ال��ج��م��ب��ورو  أم���راض 
ويتم  المعدى  الشعبى  واأللتهاب 
بطريقة  األم��ه��ات  بتحصين  ذل��ك 
الناتجة  الكتاكيت  مناعة  من  تزيد 
وقاية  وبالتالي  األمهات  هذة  من 

الكتاكيت.
ي��ج��ب أي��ض��ا ات��خ��اذ االح��ت��ي��اط��ات  	•
ال��وق��ائ��ي��ة األخ�����رى ك��م��ن��ع ت��ل��وث 
ال��ب��ي��ض وم��ن��ع ال���م���واد ال��م��ل��وث��ة 
والفرشة  العنابر  وتطهير  للفرشة 
ال��زرق  م��ن  والتخلص  وال��ح��وائ��ط 
عند  بالعنابر  الموجودة  وال��ري��ش 
م��راع��اة  م��ع  التربية  دورة  نهاية 
نظافة أماكن وضع البيض ألمهات 
البيض  وكذلك جمع  البيض  أنتاج 
 4-3 حوالى  فترات  وعلى  بسرعة 
م���رات ي��وم��ي��آ وال��ت��خ��ل��ص م��ن أى 
ملوثات بالعنابر وتجنب الحشرات 

والفئران.
المفرخات  التطهير  مراعاة  يجب  	•
سواء بالتبخير بغاز الفورمالدهيد 
مظهرة  محاليل  ف��ى  بغمسة  أو 
وضعة  ثم  اليود  أو  الكلور  كمركب 

ف���ى م���ك���ان ب�����ارد ل��ح��ي��ن وض��ع��ة 
وج��ود  م��راع��اة   م��ع  بالمفرخات 
م��س��اف��ة ك��اف��ي��ة ب��ي��ن ال��م��ف��رخ��ات 
كيلو   2 بمسافة  الدواجن  وعنابر 
فتحة  تكون  وأن  األق��ل  على  متر 
دخول  ب��اب  أو  المفرخات  دخ��ول 
المفرخات عكس أتجاة فتح عنابر 
تكون  وأن  األم��ه��ات  أو  الكتاكيت 
وكذلك  الريح  أتجاة  على  عمودية 
بعيدة ع��ن غ��رف وح��ج��رات جمع 
مصنع  من  بعيدة  وكذلك  البيض 
العلف ومخازن العلف وهذة يجب 
أن تكون سليمة خالية من الحشرات 
لكل  يخصص  وأن  والفئران  أيضآ 
ف���رع م��ن ف���روع ال���دواج���ن عمال 
خاصة بكل فرع مثل عمال لكل من 
وجمع  األمهات  وعنابر  الحضانة 
العلف  لمصنع  وع��م��ال  ال��ب��ي��ض 

وعمال بالمفرخات وغيرها.
ما سبق  كل  إيجاز  يمكن  وأخيرآ   
للدواجن  مربى  كل  على  يجب  أنة  فى 
ت��وج��د م��ش��اك��ل صغيرة   م���راع���اة أن���ه 
لم  ول��و  ال��دواج��ن  صناعة  ف��ي  تقابلة 
ألدت  عليها  والتغلب  مواجهتها  يمكنه 
ب��ه إل���ى خ��س��ائ��ر وم��ش��اك��ل ك��ث��ي��رة ال 
فى  ال��ن��ج��اح  يعتمد  حيث  لها  حصر 
تربية ورعاية الدواجن على أستمرارية 
تحقيق الجودة في العمل واإلنتاج بدءا 
الوصول  حتى  يوم  عمر  الكتكوت  من 
بيض  أو  لحم  من  النهائى  المنتج  إلى 
عال الجودة حتى يصل ليد المستهلك 
تنفيذ  على  دق��ة  وب��ك��ل  العمل  وي��ج��ب 
ورع��اي��ة  لتربية  األس��اس��ي��ة  ال��م��ع��ادل��ة 

الدواجن وهى: 
كتكوت جيد + تغذية سليمة + بيئة 

صحية = نجاح صناعة الدواجن.
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ندوات ومعارض

معرض أجرينا 2016م
 AGRENA Show 2016

6-8 تشرين األول )أكتوبر( الزمان: 
مصر المكان: 

Time: 6-8 October
Location: Egypt
E-mail: info@agrena.net

قمة البحر المتوسط الخامسة للدواجن 2016
The Mediterranean Poultry Summil 2016

20-25 تشرين األول )أكتوبر( الزمان: 
البحر المتوسط المكان: 

Time: 20-25 October
Location: Mediterrenean Sea

www.mpn.wpsa.org

معرض الدواجن واألعالف 2017
IPPE Show 2017

31 كانون الثاني )يناير( 2 شباط )فبراير( الزمان: 
أتلنتا - الواليات المتحدة األميركية المكان: 

Time: January 31- February 2
Location: USA

www.ippexpo.org

معرض فيف تركيا 2017
VIV Turkey Show 2017

6-8 تموز )يوليو( الزمان: 
اسطنبول - تركيا المكان: 

Time: 6-8 July
Location: Istanbul - Turkey

www.viv.net

معرض سيبسا 2016
SIPSA Show 2016

4-7 تشرين األول )أكتوبر( الزمان: 
الجزائر المكان: 

Time: 4-7 October
Location: Algeria
www.sima.SIPSA.com

معرض يوروتير 2016
Eurotier Show 2016

15-18 تشرين األول )أكتوبر( الزمان: 
هنوفر - ألمانيا المكان: 

Time: 15-18 October
Location: Honnover - Germany

www.rurutier.com

معرض أجرامي 2017
Agrame Show 2017

10-12 نيسان )ابريل( الزمان: 
دبي المكان: 

Time: 10-12 April
Location: Dubai

www.agramiddleeast.com

2017 / 2016
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تزداد أهمية التنوع فى استعمال المطهرات بانواعها المختلفه يوما 
بعد يوم خاصة مع تنوع عترات الميكروبات وارتفاع ضراوتها  بل 
و ظهورمقاومة تلك الجراثيم للمطهرات. مما يدعونا للبحث عن 
وسائل أقوى للقضاء عليها ومن تلك الوسائل استعمال المطهرات 

نفس الوقت لمواجه الجراثيم العنيدة مثل مركبه لتتآزر معا فى 
مركب "اليف الين " الذى يحتوى على الجلوتالدهيد الفورمالدهيد 
ورباعى االمونيا فى عبوة واحدة تمكنا من الوقايه الفاعله ضد 
الفيروسات العتيدة مثل الجمبورو والنيوكاسل واالنفلونزا 

  وغيرهم....

Life Line
 

A Powerful Solution 
Disinfectant 

 

3 in 1 
Indication: 
-Disinfection of virus and bacteriain for 
livestock housing and farms(Floor, Wall and 
Equipment). 
-Disinfection of general bacteria (Salmonella 
spp., Brucella spp., Streprococcus spp., and so 
on. 
-Disinfection of FMD virus, Cholera virus, 
Newcastle Disease virus, Avian Influenza virus, 
Avian Pneumo virus and Hepatitis virus…etc.  

 

 

 

  

  

 

 
MANUFACTURED BY  
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 جوال
  

0555050950  
0536110888  

 تلفون
  

0114781010  

 فاكس
  

0114734040    

 
 إيميل

  
management@alkhoraifvet.com.sa 
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اللقاحات  حتى  عجزت  فقد  لذا 
ال��ب��ي��ط��ري��ة ال��ح��دي��ث��ة ع���ن إح��ت��واء 
وإن  عليها  وال��ق��ض��اء  ال��ف��ي��روس��ات 
تقنيات  وإختلفت  مصادرها  تعددت 
حيرة  ف��ي  العلماء  ويقف  تصنيعها، 
وعترات  فيروسية  أمراض  ظهور  مع 
ج��دي��دة ت��ح��ورت م��ن أخ���رى قديمة 
وإحداث  اإلصابة  في  أخطر  لتصبح 
وفيات بكميات هائلة، ليظل الصراع 
وأجهزتهم  والعلماء  العلم  بين  قائم 
التي  الدقيقة  والكائنات  المتطورة 
لها  وك���ان  بالبشر  وتتالعب  تتحور 
التأثير الكبير أن جذبت إليها أنظار 
القادة السياسيين وتسخير مسميات 
الساحة  ع��ل��ى  وط��رح��ه��ا  األم�����راض 
مجريات  مع  كبير  تأثير  لها  ليكون 

بأمر  العلماء  يتالعب  حيث  الحياة 
لهذه  العليا  السياسية  القيادات  من 
لنشر  مسمياتها  وتضخيم  العترات 
فأحياناً  اإلن��س��ان  بني  بين  ال��رع��ب 
ت��ط��ل ع��ل��ي��ن��ا ال��ص��ح��اف��ة واإلع����الم 
فيروس  ظهور  ع��ن  ويعلنوا  المرئي 
ويسبب  ال���دواج���ن  ي��ص��ي��ب  خ��ط��ي��ر 
حاالت مرضية كبيرة وينتقل إلى بني 
وفيات ضئيلة  يسبب  ربما  بل  البشر 
الضجة  وال  ال��ح��دث  م��ع  تتناسب  ال 
اإلع��الم��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��اول��ت��ه��ا وس��ائ��ل 

اإلعالم.
حيوانات  يصيب  آخ��ر  وف��ي��روس 
المزرعة وأيضاً ينتقل بصورة مباشرة 
ويسبب  ل��إلن��س��ان  م��ب��اش��رة  غير  أو 
أيضاً  يستحق  ال  م��رض��ي��ة،  ح���االت 

الضجة اإلعالمية التي سخرت لهذا 
أصبحت  الصحافة  وك���أن  ال��غ��رض 
الرعب  لنشر  العظمى  ل��ل��دول  أداة 
بين الناس عن أحاديث وأقاويل غير 
والظلم  المصائب  لتغطية  صحيحة 
ال���دول  ت��ل��ك  ت��ح��دث��ه  ال��ت��ي  واألذى 
الضعيفة  األخ���رى  ل��ل��دول  الظالمة 

المغلوبة على أمرها.
وإن�����ي ل��ف��ي ح���ي���رة م���ع ظ��ه��ور 
في  الخطيرة  الفيروسية  األم���راض 
األرضية  الكرة  من  متقطعة  أج��زاء 
دون  أمرها  على  المغلوبة  والسيما 
فضلت  الفيروسات  ألن  هل  غيرها. 
الفقيرة وتركت حياة  البيئات  إقتحام 
األسلحة  تخشى  أنها  أم  الرفاهية؟ 
أنها  أم  الجانبية؟  وآث��اره��ا  النووية 

األمراض الفيروسية للدواجن
ين.. وأسلحة الردع والحماية بين الحقائق.. األنواع.. وهواجس المربِّ

إحتار العلم المتطور بين الكائنات الحية الدقيقة وآلية محاربتها فمنها المغلوب على أمره )البكتريا( حيث يتم إكتشافه 
بسرعة وتحديد هويته وسرعان ما يتم القضاء عليه بالمضادات الحيوية التقليدية والحديثة.

بالدواجن  األذى  وتلحق  أكثر ض��راوة  عترات  لتشكيل  واآلخ��ر  الحين  بين  تتحور  التي  )الفيروسات(  الذكي  واآلخ��ر 
والحيوانات واإلنسان على السواء.

د.صالح يوسف أحمد



49
العدد العارش

جغرافياً  ت��وزي��ع��ه��ا  ت��م  ف��اع��ل  بفعل 
مرئيات  حسب  أو  المخطط  حسب 

أخرى خفية.
دائ��م��اً  تبحث  ال��ك��ب��رى  ف��ال��دول 
أغراضها  تخدم  وحجج  مبررات  عن 
الدنيئة حسب مخططات طويلة األمد 
تعين من يرعاها بصدق بل واألدهى 
السياسية  الحياة  خلطت  ذل��ك  م��ن 
فكم  ب��ال��دواج��ن،  القوية  وال��ق��رارات 
مظلومة  والحيوانات  ال��دواج��ن  هي 
وم��غ��ل��وب��ة ع��ل��ى أم���ره���ا الض��ط��ه��اد 
تجعل  فتارًة  لها  االستعمارية  ال��دول 
لضياع  إما  يضطهدونها  البشر  بني 
القطاع  هذا  في  المستثمرة  أموالهم 
واالبتعاد  لها  المستهلك  لتجاهل  أو 

عن تناولها.
كل  ورغ��م  ال��دواج��ن  قطاع  ولكن 
قوياً  يظل  ال��ش��رس��ة  ال��ح��روب  ه��ذه 
حيث  خدمته  على  القائمين  بكافة 
خلق  ف��ق��د  ت��ع��ددت  وإن  األم�����راض 
اإلخالص  ولكن  لكائناته  ال��دواء  اهلل 
دائماً هو األقوى لنجاح أي عمل وإن 

تربصت به أقطاب الشر.
ولتسهيل  المنطلق  ه���ذا  وم���ن 
الرؤية لذا نود هنا بإيجاز طرح أهم 
تصيب  ال��ت��ي  الفيروسية  األم���راض 

الدواجن وآلية التحكم فيها:

مرض اإلرتعاش الوبائي  -1
التقزم   -2

الماريك   -3
الجدري  -4

النيوكاسيل  -5
إلتهاب الشعب الهوائية المعدي  -6

الجامبورو  -7
أنفلوانزا الطيور  -8

تطبيقها  ال���واج���ب  اإلج������راءات 
لوقاية الطيور من المرض الفيروسي

الدواجن  حظائر  وتطهير  غسيل  	•
إنتاج  دورات  ف��ي  ال��دخ��ول  قبل 

جديدة.
من  مختلفة  أع��م��ار  تربية  ع��دم  	•

الدجاج في نفس المكان.

م��راع��اة ع��دم دخ��ول ال��ف��ئ��ران أو  	•

العصافير إلى حظائر الدواجن.

تجنب إزدحام عنابر الدواجن. 	•

اإلهتمام بالتهوية الجيدة وتقديم  	•

أعالف متكاملة.

التحصين الدوري للدجاج إعتباراً  	•

للتربية وحتى  األول  األسبوع  من 
النهاية تبعاً للبرنامج المحدد.

اإلج����راءات ال��واج��ب إت��خ��اذه��ا عند 
حدوث المرض الفيروسي

التحصين الفوري للطيور السليمة  	•

اللقاحات  ب��اس��ت��خ��دام  ظ��اه��ري��اً 
الموثوق بها عالمياً.

والتخلص  المريضة  الطيور  ذبح  	•

منها والطيور النافقة إما بالحرق 
أو الدفن في حفر عميقة.

التنظيف والتطهير التام للمساكن  	•

األدوات  وج���م���ي���ع  ال���م���ص���اب���ة 
المستخدمة.
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القيمة الغذائية للحوم األرانب
تتميز لحوم األرانب بأنها عبارة 
قد  -أو  قليل  ب��ه  صافي  لحم  ع��ن 
ي��ك��ون خ��ال��ي��اً- م��ن ال��ده��ون )لحم 
ُهبَْرLean( ولذلك فهي لحوم غنية 
اكتنازاً  المناطق  وأكثر  بالبروتين، 
 Loin باللحم هي منطقة الخاصرة
وأكثر المناطق احتواًء علي الدهون 
 ،Foreleg األم��ام��ي��ة  األرج���ل  ه��ي 
ت��ع��ت��ب��ر ل���ح���وم األران������ب م���ص���دراً 
اع��ت��م��اداً  وذل���ك  للطاقة  متوسطاً 

البروتين  من  العالي  محتواها  علي 
الطاقة،  قيمة  يمثل 80% من  الذي 
تحتوي لحوم األرانب علي مستويات 
البروتينات عالية القيمة  عالية من 
البيولوجية إلحتوائها علي تركيزات 
األمينية  األح��م��اض  م��ن  مرتفعة 
األساسية التي يحتاجها الجسم وال 
مقارنتها  وعند  تخليقها،  يستطيع 
غنية  أنها  نجد  األخ���رى  باللحوم 
في محتواها من الحامض األميني 
ج���م/100ج���م(   2.12( الليسين 

أهمية لحوم 
األرانب في 

تغذية االنسان

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

عليها المواطن العربي من الخليج إلي المحيط. 

أ.د./ طارق أمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن 

كلية الزراعة والطب البيطري، 
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
جوال 966542825479+

tarkamin@gmail.com



53
العدد العارش

واألح����م����اض األم��ي��ن��ي��ة ال��ك��ب��ري��ت��ي��ة 
وح��ام��ض  ج�����م/100ج�����م(   1.10(
ال��ث��ي��ري��ون��ي��ن )2.01ج����م/100ج����م( 
 1.73( ال���ل���ي���وس���ي���ن  وح�����ام�����ض 
جم/100جم( وحامض الفينيل آالنين 
المحتوي  )1.04ج��م/100ج��م(، هذا 
ال��ع��ال��ي وال���م���ت���زن م���ن األح���م���اض 
األمينية األساسية والمقترن بسهولة 
األرانب  لحوم  بروتينات  منح  الهضم 
بالمقارنة  ع��ال��ي��ة  بيولوجية  قيمة 
إلي  هذا  األخرى،  اللحوم  ببروتينات 
جانب عدم احتواء لحوم األرانب علي 
حامض البوليك Uric acid باإلضافة 
البيورين  من  محتواها  انخفاض  إلي 

.Purine

باحتوائها  األران���ب  لحوم  تتميز 
علي الفيتامينات، تعتبر لحوم األرانب 
فيتامينات  لمجموعة  هاماً  مصدراً 

»ب« حيث أن تناول 100جم من لحوم 
األرانب يمد الجسم بحوالي 21% من 
و%77  »ب6”  فيتامين  من  احتياجاته 
“ب3”،  فيتامين  م��ن  احتياجاته  م��ن 
“ب12”  بفيتامين  يتعلق  فيما  أم��ا 
فلقد ثبت أن اللحوم الحمراء ولحوم 
األرانب تُعد من أغني اللحوم به ولهذا 
فإن تناول 100جم من لحوم األرانب 
يمد الجسم بثالثة أضعاف احتياجاته 
محتوي  يتوقف  “ب12”،  فيتامين  من 
علي  فيتامين”ه�”  من  األران���ب  لحم 
أثبتت  فلقد  العليقة،  ف��ي  م��ح��ت��واه 
الدراسات أنه يمكن زيادة محتواه في 
اللحم بأكثر من 50% عن طريق زيادة 
محتواه في العليقة المقدمة لأرانب.

أن��واع  باقي  في  الحال  هو  كما 
علي  األران���ب  لحم  يحتوي  اللحوم 
الحديد  م��ن  منخفضة  مستويات 

لحم(  ج��م  م��ل��ل��ي��ج��رام/100   1.3(
م��ل��ل��ي��ج��رام/100   0.55( وال��زن��ك 
الهيم  حديد  ألن  ونظراً  لحم(،  جم 
الموجود في اللحم يمكن امتصاصه 
فإنه  األران����ب  ل��ح��وم  م��ن  بسهولة 
تلبية  ف��ي  دور  ل��ه  ي��ك��ون  أن  يمكن 
لإلنسان  ال��غ��ذائ��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
م���ن���ه، ك���ذل���ك ي��ن��خ��ف��ض م��س��ت��وي 
 49( األران���ب  لحوم  في  الصوديوم 
ملليجرام/100جم لحم( مما يجعلها 
غ����ذاًء م��ث��ال��ي��اً ل��أش��خ��اص ال��ذي��ن 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وعلي 
األرانب  لحوم  تتميز  اآلخر  الجانب 
الفوسفور  م��ن  محتواها  ب��ارت��ف��اع 
في  لحم(  ملليجرام/100جم   234(
حين أن لحوم الدواجن تحتوي علي 
فوسفور/100جم  ملليجرام   200
ل���ح���م واألغ�����ن�����ام ت���ح���ت���وي ع��ل��ي 
100م��ل��ل��ي��ج��رام ف��وس��ف��ور/100ج��م 
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األرانب  يتوقف محتوي لحوم  لحم، 
في  م��ح��ت��واه  علي  السيلينيوم  م��ن 
السيلينيوم  إضافة  فعند  العليقة، 
علف  ملليجرام/كجم   0.50 بمعدل 
السيلينيوم  من  اللحم  محتوي  زاد 
ميكروجرام/100جم   39.5 ليبلغ 
لم  التي  األران��ب  أن  حين  في  لحم 
يضاف السيلينيوم إلي عليقتها كان 
 9.6 اللحم  في  السيلينيوم  مستوي 
فقط،  لحم  م��ي��ك��روج��رام/100ج��م 
تناول  فإن  العلماء  ذكره  لما  وطبقاً 
األران��ب  لحم  ل���140 جم من  الفرد 
لسد  ي��ك��ف��ي  بالسيلينيوم  ال��غ��ن��ي 

احتياجاته اليومية من السيلينيوم.
رئيسياً  م���ص���دراً  ال��ل��ح��وم  تُ��ع��د 
ل���أح���م���اض ال���ده���ن���ي���ة ال��م��ش��ب��ع��ة 
اإلس��راف  فإن  لذلك  والكوليسترول 
ف���ي ت��ن��اول��ه��ا ق���د ي��ؤث��ر س��ل��ب��اً علي 
الصحة، ويوصي علماء التغذية ليس 
بل  الدهون  تناول  من  باإلقالل  فقط 
واإلكثار من تناول األحماض الدهنية 
ال��ع��دي��دة ع���دم ال��ت��ش��ب��ع وب��األخ��ص 
أحماض األوميجا-3 أكثر من أحماض 
األوميجا-6 ويوصون بأن تكون النسبة 
بين األوم��ي��ج��ا-6: األوم��ي��ج��ا-3 أقل 
من 4: 1، يحتوي لحم األران��ب علي 
نسبة مرتفعة من األحماض الدهنية 
-27 )نسبتها  التشبع  عدم  العديدة 

االأحما�ض  من  مئوية  كن�سبة  وجودها  ون�سبة  الدهنية  االأحما�ض  من  االأرانب  لحوم  جدول )2( محتوي 
الدهنية الكلية، ومحتواها من الكولي�سترول )ملليجرام/100جم لحم(.

لحم االأرجل لحم الخا�سرة
الخلفية

لحم الذبيحة

393941االأحما�ض الدهنية الم�سبعة
282832االأحما�ض الدهنية الوحيدة عدم الت�سبع
333227االأحما�ض الدهنية العديدة عدم الت�سبع

EPA 0.20.10.1حام�ض

DHA 0.40.20.01حام�ض

5107الن�سبة بين االأوميجا-6: االأوميجا-3 
476155الكولي�سترول )ملليجرام/ 100جم لحم(

الكلية(،  الدهنية  33% من األحماض 
 ,C18:2(اللينوليك ح��ام��ض  يمثل 
األح��م��اض  م��ن   %22 ح��وال��ي   )6-n
األحماض  أكثر  فهو  الكلية  الدهنية 
األران��ب،  لحوم  في  انتشاراً  الدهنية 
اللينولينيك  حامض  يعتبر  وك��ذل��ك 
)C18:2, n-3( من األحماض الدهنية 
األساسية ويكثر وجوده هو اآلخر في 
 %3 حوالي  يمثل  حيث  األران��ب  لحم 
)وهذا  الكلية  الدهنية  األحماض  من 
يقابله 1.4% من لحم األغنام و1% من 
لحم الخنازير و2% من لحم األبقار(، 
علي  األران����ب  ل��ح��وم  تحتوي  ك��ذل��ك 
كميات معنوية من األحماض الدهنية 
العديدة عدم التشبع طويلة السلسلة 
)DHA, EPA( والتي تكون مفيدة جداً 
للصحة، تبلغ النسبة بين األوميجا-6: 

األوميجا-3 5: 1 في لحم الخاصرة 
و10: 1 في لحم األرجل الخفية و6: 
كذلك  األمامية،  األرج��ل  لحم  في   1
ت��ت��م��ي��ز ل��ح��وم األران�����ب ب��ان��خ��ف��اض 
محتواها من الكوليسترول الذي تبلغ 
لحم  جم  ملليجرام/100   47 نسبته 
ملليجرام/100  و61  الخاصرة  في 
وهي  الخلفية  األرج��ل  في  لحم  جم 
في ذلك أقل من كل من لحوم األبقار 
والرومي  جم(   100 ملليجرام/   60(
)74ملليجرام/100جم( والدجاج )81 
ملليجرام/100جم(. وبإذن اهلل تعالي 
في األعداد القادمة سنكتب عن لحوم 
والغنية  باألوميجا-3  الغنية  األران��ب 

بالسيلينيوم وفيتامين ه�.

 References املراجع

تغذية  ف��ي  ال��م��آرب  ”نيل  ك��ت��اب 
أ.د./ ط��ارق أمين  األران���ب“  ورع��اي��ة 
عبيد، الناشر منشأة المعارف للنشر 

والتوزيع باألسكندرية عام 2014.

جدول )1( التركيب الكيميائي للحوم االأرانب ومحتواها من الطاقة )جم/100جم(.

الذبيحةاالأرجل الخلفيةالخا�سرةاالأرجل االأمامية
70757470الماء )جم/100جم(

19222220البروتين )جم/100جم(
9238الدهون )جم/100جم(
112-الرماد )جم/100جم(

899603658789الطاقة )كيلو جول/100جم(
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من ثمرات البحث العلمي.. إعداد: أ. د. طارق أمين عبيد

البحث األول
تأثير محتوي عليقة األمهات من مخلوط الفيتامينات والكانثاكسانثين 

وفيتامين د علي آداء صغار البط الناتجة منها

املصدر
Ren, Z. Z., J. P. Wang, Q. F. Zeng, X. M. Ding, S. P. Bai, Y. H. 
Luo, Z. W. Su, Y. Xuan, and K. Y. Zhang (2016). The effects 
of maternal dietary vitamin premixes, canthaxanthin, and 
25-hydroxycholecalciferol on the performance of progeny 
ducklings. Poultry Science 95:630–635.

تلعب تغذية األمهات دوراً هاماً جداً في تطور وصحة األبناء الناتجة 
منها؛ وذلك ألن التغذية الجيدة تساعد علي إنتاج بيضة غنية بكافة 
النامي في داخلها،  الجنين  والتي يستفيد منها  الغذائية  العناصر 
الفيتامينات والكاروتينات  تؤدي زيادة محتوي عالئق األمهات من 
علي ترسبها في الصفار ويصير الصفار غنياً بها مما يمنح الجنين 
الدراسة  تهدف  األكسدة،  والحماية ضد  القوة  المزيد من  النامي 
التي بين أيدينا اآلن إلي تقييم تأثير زيادة محتوي عليقة األمهات 
من مخلوط الفيتامينات والكانثاكسانثين وفيتامين د علي آداء صغار 
البط الناتجة منها، تم عمل 4 عالئق لأمهات )تجربة عاملية 2 
مع  )ع��ادي، عالي(  الفيتامينات  نوعين من مخلوط  تتضمن   )2  ×
ملليجرام/ )بمعدل 6  الكانثاكسانثين  أو عدم استخدام  استخدام 
استخدم  ملليجرام/كجم(،   0.069 )بمعدل  د  وفيتامين  كجم( 
 Cherry الكريز  أمهات  ن��وع  من  البط  أمهات  ال��دراس��ة  ه��ذه  في 
وبعد  أسابيع   8 لمدة  التجربة  واستمرت  أسبوع   38 Valley عمر 
كل  من  الفاقسة  البط  كتاكيت  وتفريخه،  البيض  تجميع  تم  ذلك 
أن  النتائج  يوم. أظهرت  لمدة 35  وتربيتها  تم تحضينها  مجموعة 
استخدام التركيزات العالية من مخلوط الفيتامينات يحسن من لون 
عظمة الساق ووزن الجسم ووزن الجسم المكتسب والكفاءة الغذائية 
ونشاط  المستهلك(،  والعلف  المكتسب  الجسم  وزن  بين  )النسبة 
 )Glutathione peroxidase( بيروكسيديز  الجلوتاثيون  انزيم 
 Total antioxidant( ل��أك��س��دة  ال��م��ض��ادة  ال��ك��ل��ي��ة  وال��ك��ف��اءة 
مخلوط  استخدام  أدي  كربونيل،  بروتين  وانخفض   )capacity
وفيتامين  ملليجرام/كجم(   6 )بمعدل  الكانثاكسانثين  من  كل  من 
ولون  الصفار  لون  إلي تحسن  ملليجرام/كجم(  )بمعدل 0.069  د 
عظمة الساق ووزن الجسم والغذاء المستهلك ونشاط إنزيم السوبر 
عظمة  ومحتوي   )Superoxide dismutase( ديسميوتيز  أكسيد 
القصبة من الرماد في كتاكيت البط كما انخفض كل من دليل أكسدة 
الدهون وانخفض بروتين كربونيل في الصفار ودليل أكسدة الدهون 
في كتاكيت البط، يمكن أن نخلص من هذه الدراسة إلي أن تغذية 
األمهات علي تركيزات عالية مخلوط الفيتامينات والكانثاكسانثين 
وفيتامين د يحسن من معدالت النمو ومن الحالة المضادة لأكسدة 

في صغار البط الناتجة منها.

البحث الثاني
من  كل  ميتابولزم  وضبط  تنظيم  علي  تعمل  الزانثوفيل  إضافة 
والكتاكيت  البياضة  ال��دج��اج��ات  ف��ي  والريتينويد  الكاروتينويد 

الفاقسة منها

املصدر
Yu-Yun Gao, Jun Ji, Ling Jin,Bao-Li Sun,Li-Hui Xu, Chang-Kang 
Wang, and Ying-Zuo Bi (2016). Xanthophyll supplementation 
regulates carotenoid and retinoid metabolism in hens and chicks. 
2016 Poultry Science 95:541–549

يُعد كل من الكاروتينويد والريتينويد من طالئع )بادئات( فيتامين 
أ وهي ذات خصائص مضادة لأكسدة باقتدار، تهدف الدراسة 
التي بين أيدينا اآلن إلي دراسة تأثير الزانثوفيل )يتكون من %40 
الجينية  التعبيرات  علي  الزيكسانثين(  من   %60  + الليوتين  من 
لالنزيمات المسئولة عن انقسام أو تفلج الكاروتينات والتعبيرات 
في  الريتينويد  ميتابولزم  عن  المسئولة  لإلنزيمات  الجينية 
الدجاجات البياضة والكتاكيت الفاقسة منها، في هذه الدراسة 
إلي 3 مجاميع  تم استخدام 1432 دجاجة بياضة تم تقسيمها 
وبعد  كجم،  زانثوفيل/  ملليجرام   40  ،20 صفر،  هي:  تجريبية 
35 يوم من بدء التجربة تم أخذ عينات من الكبد اإلثني عشر 
ملليجرام  أن إضافة 40  إلي  النتائج  واللفائفي، تشير  والصائم 
زان��ث��وف��ي��ل/ كجم إل��ي ع��الئ��ق ال��دج��اج ال��ب��ي��اض ت��زي��د نشاط 
أو  انقسام  عن  المسئولة  لإلنزيمات  الرسول  النووي  الحامض 
تفلج الكاروتينات في كل من الكبد واإلثني عشر والصائم وتزيد 
المسئولة  لإلنزيمات  الرسول  النووي  الحامض  نشاط  كذلك 
عن ميتابولزم الريتينويد في الكبد، في هذه الدرسة تم تغذية 
الكتاكيت الفاقسة علي مستويين من الزانثوفيل هما: صفر، 40 
ملليجرام زانثوفيل/ كجم وتم أخذ عينات من الكبد واإلثني عشر 
والصائم واللفائفي عند بلوغ الكتاكيت أعمار صفر و7 و14 و21 
يوم، تشير النتائج إلي أن إضافة 40 ملليجرام زانثوفيل/ كجم 
الكاروتينويد  النامية يحسن من ميتابولزم  الكتاكيت  إلي عالئق 
والريتينويد خالل األسبوع األول من العمر ثم بعد ذلك يتناقص 
من  الثاني  األسبوع  العلف خالل  تأثير  يبدأ  ثم  األموي  التأثير 
بعد الفقس، أدي إضافة الزانثوفيل إلي عالئق الكتاكيت النامية 
إلي زيادة محتوي األنسجة في الكتاكيت من كل من الكاروتينويد 
والريتينويد، نخلص من هذه الدراسة إلي أن إضافة الزانثوفيل 
من  كل  أنسجة  في  والريتينويد  الكاروتينويد  ميتابولزم  يضبط 

الدجاجات البياضة والكتاكيت الناتجة منها.

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 القاريء العربي علي مرأي ومسمع بأحدث ما توصل إليه البحث العلمي في مجال انتاج الدواجن 

وكذلك ليُلم القاريء العربي بما يدور في أذهان العلماء والرواد ويشغل بالهم. 
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The effects of maternal dietary vitamin premixes, 
canthaxanthin, and 25-hydroxycholecalciferol on 
the performance of progeny ducklings. 

Ren, Z. Z., J. P. Wang, Q. F. Zeng, X. M. Ding, S. P. Bai, 
Y. H. Luo, Z. W. Su, Y. Xuan, and K. Y. Zhang 
2016 Poultry Science 95:630–635
This trial studied the effects of maternal dietary vitamin 
premixes, and the mixture of canthaxanthin (CX) 
and 25-hydroxycholecalciferol (25-OH-D3) on the 
performance of progeny ducklings. Four maternal diets 
were used under a 2 × 2 factorial arrangement with 2 
kinds of vitamin premixes (Regular and High; High 
premix had higher levels of all vitamins except K3 than 
the Regular premix), and with or without the addition of 
the mixture of CX (6 mg/kg) and 25-OHD3 (0.069 mg/
kg). Cherry Valley duck breeders (38- wk-old) were fed 
with corn-wheat flour-soybean mealbased diets for 8 
wk, and then eggs were collected and hatched. Healthy 
ducklings (equal number of female and male) from each 
maternal group were randomly selected and received 
the same commercial starter (1 to 14 d) and grower (15 
to 35 d) pellet diet for 35 d. Maternal High vitamin premix 
increased shank pigmentation (1 d, P = 0.001), BW (1 
d, P < 0.001 and 14 d, P = 0.006), BW gain (1 to 14 d, 
P = 0.008), G:F ratio (1 to 14 d, P = 0.007), superoxide 
dismutase (SOD; 1 d liver, P = 0.027 and 14 d serum, 
P = 0.031), and total antioxidant capacity (1 d liver, P < 
0.001); and decreased protein carbonyl (14 d serum, P 
= 0.011) of ducklings. The mixture of CX and 25- OH-
D3 increased yolk pigmentation (P < 0.001); increased 
shank pigmentation (1 d, P < 0.001 and 14 d, P < 0.001), 
BW (1 d, P < 0.001), feed intake (15–35 d, P = 0.014), 
SOD (1 d liver, P = 0.032), and tibia ash (14 d, P = 
0.010) of ducklings; and decreased malondialdehyde (P 
< 0.001) and protein carbonyl (P = 0.044) of yolks, and 
malondialdehyde (14 d serum, P < 0.001) of ducklings. 
In conclusion, either maternal High vitamin premix or 
maternal supplementation of the CX and 25-OH-D3 
mixture improves growth performance and antioxidant 
status of ducklings.

Xanthophyll supplementation regulates carotenoid 
and retinoid metabolism in hens and chicks.

Yu-Yun Gao, Jun Ji, Ling Jin,Bao-Li Sun,Li-Hui Xu, 
Chang-Kang Wang, and Ying-Zuo Bi 
2016 Poultry Science 95:541–549
This study investigated the effects of xanthophylls 
(containing 40% lutein and 60% zeaxanthin; Juyuan 
Biochemical Co., Ltd., GuangZhou, China) on gene 
expression associated with carotenoid cleavage 
enzymes (β-carotene 15, 15_-monooxygenase, 
BCMO1; and β-carotene 9, 10-dioxygenase, 
BCDO2) and retinoid metabolism (lecithin:retinol acyl 
transferase (LRAT) and STRA6) of breeding hens and 
chicks. In experiment 1, 432 hens were divided into 3 
groups and fed diets supplemented with zero (as the 
control group), 20, or 40 mg/kg xanthophyll. The liver, 
duodenum, jejunum, and ileum were sampled at d 35 
of the trial. Results showed that 40 mg/kg xanthophylls 
supplementation increased BCDO2 mRNA in the liver, 
duodenum, and jejunum; LRAT mRNA in the jejunum; 
and STRA6 mRNA in the liver, while it decreased 
LRAT mRNA in the liver. Experiment 2 was a 2 × 2 
factorial design. Male chicks hatched from a zero or 
40 mg/kg xanthophyll diet of hens were fed a diet 
containing either zero or 40 mg/kg xanthophylls. The 
liver, duodenum, jejunum, and ileum were sampled 
at zero, 7, 14, and 21 d after hatching. Results 
showed that in ovo xanthophyll modulated carotenoid 
and retinoid metabolism mainly within one wk after 
hatching. The maternal effects gradually vanished 
and dietary effects began to work one to 2 wk after 
hatching. Dietary xanthophylls regulated carotenoid 
and retinoid metabolism mainly from 2 wk onward. 
The xanthophyll regulation of carotenoid and retinoid 
metabolism also revealed strong tissue specificity. 
In conclusion, xanthophyll supplementation could 
modulate carotenoid and retinoid metabolism in 
different tissues of hens and chicks.

The Scientific Research - Dr. Tarek Amin



58
العدد العارش

Main topics - Issue No. 10
4. The most important poultry zoonosis 

transmitted to human
Dr. Hany M. Sheta
The expression of zoonotic diseases refers to the 
diseases that transmitted from animals or birds to 
man and vice versa as many animals or birds get in so 
close contact with humans through poultry production 
in commercial poultry farms or through home contact 
with pet birds.
The possibility of transmitting some dangerous 
infectious diseases is always present.
In this article we discuss the most important infectious 
diseases that could be transmitted from birds to man 
such as avian influenza, Newcastle disease, salmonella 
infection, psittacosis and avian tuberculosis. Modes of 
infection and methods of preventions of such zoonotic 
diseases  were also fully discussed.

5. Practical aspect in disinfection of hatching 
eggs

Eng. Ahmed Hassan
• It is very important in the poultry industry, aimed 

at reducing the introduction of pathogens into the 
hatchery for the production of healthy day-old-chicks.

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

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

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

6. Importance of rabbit meat in human nutrition.
Prof. dr. Tarek A. Obied
• Rabbit meat characterized little or may be free of fat..
• Rabbit meat is considered an important source of 

protein of high value as it contains high levels of 
essential amino acids (Lysine, Threonine, Leucine and 

Phenylalanine).
• Rabbit meat is considered an important source of 

vitamins, especially vitamin B group, especially (B3, 
B6 and vitamin B12 ).

• As well as they are an important source for many of 
unsaturated fatty acids beneficial to human health 
(omega-3).

•  In addition to the important trace elements such as 
selenium and zinc with low content of Sodium.

7. Principals of male care
Eng. A. Sakout
In this article the author presents some practical 

experience in the care of male in breeders flocks.
The main points addressed by writer are as follows:
1. Sort of appropriate male for breeding and follow-up 

male weight during the different stages of their life.
2. Determining mating ratios and estimating the male 

to to female ratios and the rate of replacement.
3. Management males feed and provide fodder for 

males and prevent the male from the eating female 
feed.

4. Some measurements on males, such as measuring 
the length of the tibia and their relationship to male 
efficiently and beak trimming.

8. The general principles for care of poultry and 
diseases  control.

Dr. Safwat  Kamal
• In this article the author briefly mentioned the most 

important points concerning the care of poultry and 
diseases control which include the followings:

• Selection of chicks disease-free and also free of 
genetic defects.

• Barns shall be suitable and free from pathogens and 
good in terms of cleanliness and disinfection.

• Provide adequate space, feeding and drinking water 
with good ventilation and appropriate temperature, 
humidity and proper ventilation.

• Providing adequate lighting intensity.
• Providing good balanced feed in terms quality and 

quantity according bird age and production state and 
drinking water must be pure and clean and free of 
impurities.
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1. Infectious Bronchitis vaccines.. To be a part 
from solution not a part from the problem

Prof. dr. Salah S. Abdel Rhman
In this article the author discuss how to use and benefit 
from infectious bronchitis vaccines. There are some 
important points should be taken in consideration 
when we design vaccination programme for infectious 
bronchitis disease.
1. Lack of cross protection between classical and variant 

strains of infectious bronchitis viruses and difficulties 
for providing vaccine for each variant strain of 
infectious bronchitis viruses. 

2. Infectious bronchitis vaccines against classical strains 
used as a priming vaccine while vaccine from variant 
strain used as posting vaccines.

3. characteristics which include the followings:
• The survival of variant  strains are relatively  short 

(disappears after a short period of Time) compared 
with many classic strains 

• Variant  strains are limited to specific geographical 
areas and may be exist

in only one country.     
• Some variant  strains, but not all of them have a 

significant economic impact
and  which may exist for a long period of time.
• Variant  strains may cause changes in IBV strains 

over a period of time.
• Concurrent simultaneous  infection with different 

IBV strain may be occurred at the same time in the 
same flock.

2. Avian pox
Dr. Ali H. Aljassem
• Avian pox is a relatively slow-spreading viral disease 

in birds, characterized by wart-like nodules on the 
skin and diphtheritic necrotic membranes lining the 
mouth and upper respiratory system. 

• Natural occurring pox in chickens, turkeys and other 
domestic fowl is considered to be caused by fowl pox 
virus.

• Fowl pox can be transmitted by direct or indirect 
contact. The virus is highly resistant in dried scabs 
and under certain conditions may survive for months 
on contaminated premises. The disease may be 
transmitted by a number of species of mosquitoes. 
Mosquitoes can harbor infective virus for a month 
or more after feeding on affected birds. After the 

infection is introduced, it spreads within the flock 
by mosquitoes as well as direct and indirect contact. 
Recovered birds do not remain carriers.

• There is no treatment for fowl pox. Disease control is 
accomplished best by preventative vaccination since 
ordinary management and sanitation practices will 
not prevent it. 

• Vaccination of broilers is not usually required unless 
the mosquito population is high or infections have 
occurred previously.. All replacement chickens are 
vaccinated against fowl pox when the birds are six to 
ten weeks of age..

3. Food poisoning micro-organisms "E. Coli"
Dr. Ayman Amin
• Escherichia coli (E. coli) are bacteria that live in 

human and animal intestines. Shiga toxin-producing 
strains of E. coli, or STECs, are responsible for most 
food-related E. coliinfections. E. coli O157:H7 and 
other STECs like E. coli O145 and E. coli O121:H19 
produce a toxin called Shiga toxin, which causes 
illness in humans.

• Illness from E. coli usually goes away within a week 
and does not cause any long-term problems. 

• One should make sure to remain hydrated and get 
proper nutrition while sick.

• Antibiotics are not used as E. coli treatment, as they 
do not improve the illness.

• Some simple steps you can take to reduce your risk 
of E. coli infection include:
1. Wash hands thoroughly before and after eating 

and after going to the bathroom
2. Sanitize all fruits and vegetables before eating by 

skinning them if possible and washing them before 
eating

3. Check with your local department of health to find 
out which restaurants in your area have had recent 
problems with sanitation

4. Avoid allowing raw meats to come into contact 
with other foods while cooking

5. Wash hands thoroughly after any contact with 
farm animals

6. Wear disposable gloves when changing diapers of 
children with diarrhea

7. Make sure ground meat (such as hamburger patties) 
reaches an internal temperature of at least 160°F

8. Avoid drinking any non-chlorinated water

Main topics - Issue No. 10
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Taking into account regional and global 
economic developments and fluctuation 
in the prices of strategic commodities with 
the weakness of agricultural activity for 
many of the Arab countries as a result of the 
lack of water resources that can be used in 
agriculture for the production of crops used 
in poultry feed, it has become an urgent 
need to resettle industries relating to certain 
agricultural and animal projects, given the 
potential of manufacturing available in 
the Arab world and terrestrial appropriate, 
Local poultry industry is located at the top 
of the pyramid of industries with the highest 
priority to be locally settlement because of 
its strategic importance in providing food 
security to the citizens.

The poultry production gain a comparative 
advantage in the production of animal 
protein in comparison with other animal 
production and other projects in terms of 
the amount of water used especially in light 
of the scarcity of water and the direction of 
global agricultural policies to promote the 
production of food crops that utilize less 
amount of water.

The increase in the production of poultry 
meat in recent years was due to the increase 
of the demand for poultry meat as it is cheaper 
than other sources of animal protein, as well 
as rapid response to the poultry industry of 
technological progress and breeding new 
breeds offering goods strategically important 
in providing food security and creating 
investment opportunities that can expand 
development.

Bu, in the Arab world we are facing many 
challenges for the development of the 
industry. Among these challenges:

The production chain never completed and 
not containing all operational materials 
important for the poultry industry.

The dependence on the import of parent and 
grandparent for chicks as well as veterinary 
medicines, vaccines and barns equipment 
which constitute an important and influential 
elements in costs production.

The implications of the spread of serious 
diseases that threaten the industry, such 
as Highly-pathogenic avian influenza, 
Newcastle disease and Infectious bronchitis 
virus in some supplier countries for parent 
and grandparent for chicks are not far away, 
They are certain countries allowed to import 
from them, these countries will increase 
prices of their products due to increased 
demand from them. This means that 
production costs will always be in favor of 
the countries which have lmost of the chain 
of the poultry industry, which often has an 
environmental climate commensurate with 
the nature of poultry production, producing 
quantities make them have a comparative 
advantage to commodity production and that 
will reduce the unit cost of the product.

Accordingly, we believe it is necessary to 
create the needed marketing channels for 
poultry products locally and regulate the 
relationship between broiler producers and 
abattoirs , processing plants and sales centers 
in order to preserve the rights of all the 
parties and the consumer alike and work to 
complete the missing rings in the production 
chain, which can be supplied in both short 
and long term perspective.
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Email:sales@sadcogroup.com      www.sadcogroup.com

   Kingdom of Saudi Arabia      اململكة العربية السعودية

شركة مصنع السهباء للبيض السائل المحدودة
SAHBA FACTORY FOR LIQUID EGGS COMPANY LTD.

No shell no limit

بي�ض كامل طازج
30 Kg

Fresh Whole egg

�سفار بي�ض طازج
30 Kg

Fresh egg yoik

�سفار بي�ض طازج
5 Kg

Fresh egg yoik

بي�ض كامل طازج
20 Kg

Fresh Whole egg

بي�ض كامل طازج
5 Kg

Fresh Whole egg

بيا�ض بي�ض جممد
5 Kg

Frozen egg White

بي�ض كامل جممد
5 Kg

Frozen Whole egg

إحدى شركات 
مجموعة سادكو

One of
 Sadco Group
Companies




