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VAXXON® COCCIVET R

• Broad protection - 7 species, 8 strains

• Eye-drop and spray application

• Combined administration with live vaccines
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ــذه الـــمـــجـــلـــة تـــعـــبـــر عــــن رأي كــاتــبــيــهــا ــ ــاالت الـــــــــــواردة فــــي هــ ــقــ ــمــ الــ

إفتتاحية العدد
يــــــعــــــد قــــطــــاع 
ــن  الـــــــــــدواجـــــــــــن مـ
اإلنتاجية  القطاعات 
اقتصاد  ــي  ف الــهــامــة 
كل دولــة، حيث يسهم 
بشكل فاعل في تامين 
الــــغــــذاء لـــإنـــســـان، 
وتــأمــيــن فـــرص عمل 
على مستوى المشروع 

ومشاريع الصناعات الغذائية القائمة عليها، 
ونموه  القطاع  هــذا  على  الحفاظ  وألهمية 
مشاريع  تعتمد  أن  يــجــب  سليمة  بــصــورة 

الدواجن مفهوم اإلنتاج األنظف.
وقد عرف برنامج األمم المتحدة للبيئة 
المستمر  التطبيق  بــأنــه  األنــظــف  ــاج  ــت اإلن
إلستراتيجية بيئية وقائية متكاملة للمنتجات 
والخدمات  اإلنتاجية  والعمليات  النهائية 
المخاطر  وتقليل  االقتصادية  الكفاءة  لزيادة 

على اإلنسان والبيئة.
ويشمل اإلنتاج األنظف المحافظة على 
المواد السامة  المواد الخام والطاقة وإزالة 
قبل  والــنــفــايــات  االنــبــعــاثــات  كمية  وتقليل 

مغادرتها العملية اإلنتاجية.
بالضرورة  يعنى  ال  األنــظــف  ــاج  ــت واإلن
تطبيق  فإجراءات  التكاليف  باهظ  يكون  أن 
بسيطة  ــراءات  إجـ األنظف  اإلنــتــاج  أسلوب 
والتنظيم،  العامة  النظافة  إجـــراءات  مثل 
وإجراءات تحسين العمليات اإلنتاجية مروًرا 

ببدائل عديدة إلدارة دورة حياة المنتج.
على  ــظــف  األن اإلنـــتـــاج  تطبيق  يمكن 
جميع مشاريع الدواجن بأحجامها المختلفة 
حيث يمكن تطبيقه على المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة على السواء، ويستفيد 

منها الجميع على قدم المساواة.
واإلنتاج األنظف ليس حكًرا على الدول 
المتقدمة، بل في حقيقة األمر يمكن للدول 
المستخدمة  اإلجـــــراءات  تطبيق  النامية 
حتمياً  أمراً  تعتبر  التي  األنظف  اإلنتاج  في 
األسواق  في  المنافسة  ليمكنها  لها  بالنسبة 
هذا  تنفيذ  مــن  العائد  أن  حيث  العالمية 
تحسين  ذلــك  في  بما  المدى  بعيد  المنهج 

كفاءة اإلنتاج وزيادة فرص التصدير.
رقم اإليداع: 1436/2912 ردمد: 1658-6980
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استخدام البروبيوتيك
)انفيفا برو( في عالئق الدواجن

مقدمة:
تتطور صناعة الدواجن في السنوات االخيرة بصورة كبيرة، ويجب علينا ان نواكب هذا التطور السريع في هذه الصناعة الهامة. 
للنمو، وتوجد  التأثيرات السلبية للمضادات الحيوية المستخدمة كمنشطات  التعرف علي العديد من  العلمي تم  ونتيجة للتطور 
العديد من االضافات العلفية التي يمكن استخدامها كبديل جيد وآمن لمنشطات النمو من المضادات الحيوية، واحد اهم هذه 

البدائل التي اثبت كفاءة عاليه هي البروبيوتيك.
هناك اتجاه متزايد في السنوات األخيرة الستخدام البروبيوتيك كبديل للمضادات الحيوية كمنشطات للنمو وللمحافظة علي الحالة 
الصحية للقناه الهضمية للطيور حيث أن المقولة السائدة اآلن صحة الدواجن تبدأ من صحة األمعاء. إن الحالة الصحية للقناه 
الهضمية للطيور من العوامل التي لها تأثير كبير علي األداء اإلنتاجي والحالة الصحية للطيور. إال أننا نالحظ انه في العديد من 
الدول العربية مازال االقتناع باستخدام البروبيوتيك لم يصل إلى ذلك الحد الموجود في البلدان المتقدمة. وقد يزعم البعض أن 
أساليب اإلدارة واألمن الحيوي والرعاية الصحية في مزارعنا اقل من مثيلتها في الدول المتقدمة إال أنني أكاد اجزم انه في معظم 
مشاريع الدواجن في منطقة الشرق األوسط خاصة المشاريع الكبرى فإن اآلمان الحيوي وإدارة المشاريع ال تقل بأي حال عن 
مثيلتها في الدول المتقدمة. ومن االسباب األخرى االعتقاد السائد ان تكلفة البروبيوتيك تزيد بكثير عن تكلفة المضادات الحيوية.
وتعمل البروبيوتيك علي تشكيل وبناء توازن ميكروبي في القناة الهضمية بحيث تقلل من البكتيريا الضارة وتزيد من البكتيريا 

النافعة. 
وسنتناول في هذا المقال أهمية استخدام البروبيوتيك في اعالف الدواجن وكيفية اختيار البروبيوتيك المناسب ثم نتكلم عن بعض 
الدراسات العملية والتطبيقية باستخدام احد منتجات البروبيوتيك )انفيفا برو Enviva Pro( في عالئق الدواجن وتأثيرها علي 

األداء اإلنتاجي والحالة الصحية.
وال يجب أن ننسى أن الوقاية من المرض خير من العالج وهي االساس السليم إلنتاج دجاج بدون مضادات حيوية وهذا يتطلب 

تحسين وتطوير طرق إدارة المزارع وتطبيق أنظمة صارمة لألمن الحيوي وتطوير إنتاج لقاحات األمراض البكتيرية. 
واستخدام  التعقيد  عن  والبعد  السهلة  المصطلحات  وباستخدامات  بسيط  سهل  باسلوب  الموضوع  هذا  اتناول  ان  وسأحاول 

المصطلحات الصعبة الفهم.
انتاج الدواجن والبحث العلمي حتى تكون الفترة المقبلة هي حقبة تربية الدواجن بدون  فهيا نجعلها دعوة للعاملين في مجال 

مضادات حيوية منشطة النمو وذلك من اجل صحتنا وصحة االجيال القادمة. 

د. خالد عكاشة
املدير الفني االقليمي للشرق االوسط وشمال افريقيا وباكستان، ديبونت لتغذية احليوان،

Khaled.okasha@dupont.com | www.dupont.com | 00491771352623 :موبيل
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الحديث  فــي  نــخــوض  أن  قــبــل 
نتناول  أن  البــد  البروبيوتيك  عــن 
بهذا  المتعلقة  المصطلحات  بعض 

الموضوع ومنها:
املــــضــــادات احلـــيـــويـــة مــنــشــطــات 
 Growth Promoters( الــنــمــو 

:)AGP Antibiotic

المضادات  مــن  مجموعة  وهــي 
ــاف بــنــســبــة  ــضـ ــي تـ ــتـ الـــحـــيـــويـــة الـ
الدواجن  أعالف  إلى  نسبياً  ضئيلة 
ضيقة  حيوية  مــضــادات  ومعظمها 
الموجبة  البكتريا  على  تؤثر  الطيف 
للوقاية  عـــادة  وتــســتــخــدم  الــجــرام 
ومكافحة االلتهاب المعوي التنكرزي 
الكلوستريديوم  بكتيريا  تسببه  الذي 
 )Clostridium Perfringens(
وخسائر  النمو  يسبب ضعف  والذي 
أن  الممكن  )مــن  فادحة  اقتصادية 
يسبب معدالت نفوق عالية قد تصل 
إلي  السيئة  اإلدارة  ظـــروف  تحت 
الحيوية  المضادات  أن  كما   .)%50
النمو  معدالت  تزيد  النمو  منشطة 
وتزيد من وزن جسم الطائر وتحسن 

كفاءة العلف. 

 :Probiotics البروبيوتيك
وهو عبارة عن كائنات حية دقيقة 
تضاف إلي العلف أو إلى ماء الشرب 
البكتيري  التوازن  فتعمل على حفظ 
لها  وبالتالي  الهضمية  القناة  فــي 
الدواجن  صحة  على  ايجابي  تأثير 
اإلنتاجي  األداء  معدل  على  وكذلك 
التحويل  ومــعــامــل  النمو  )مــعــدالت 
الــغــذائــي( وهــي عـــادة مــن ســالالت 
بكتيريا الباسيليس Bacillus أو من 

خمائر السكاروميسيس 

:Prebiotics البريبيوتيك
وهــــــــي عــــــبــــــارة عــــــن مــــــواد 
للهضم  قابلة  غير  كربوهيدراتية 
بكتيريا  ونشاط  نمو  بتحفيز  تقوم 
الهضمية  القناة  فــي  البروبيوتيك 
البريبيوتيك  أمثلة  ومــن  لــلــدواجــن 
 oligosaccharides أوليجوساكريد 

وسكريات غير نشوية .

 Synbiotics :السينيبيوتيك
هــي خــلــيــط مــن الــبــروبــيــوتــيــك 
والبريبيوتك الذي يؤثر بشكل مفيد 
ــق تحسين  ــل عـــن طــري ــعــائ ال عــلــى 
الغذائية  المكمالت  وغـــرس  بــقــاء 
الــمــيــكــروبــيــة الــحــيــة فـــي الــجــهــاز 
تعني   »synbiotic« كلمة  الهضمي، 
هذا  من  الرئيسي  الغرض  الــتــآزر، 
بقاء  تحسين  هو  التوليف  من  النوع 
الجهاز  في  الدقيقة  الحية  الكائنات 
على   Synbiotics تحتوي  الهضمي. 
خصائص بروبيوتيك وبريبايوتك وقد 
التغلب  أجل  من  البعض  يستخدمها 
المحتملة  الــصــعــوبــات  بــعــض  عــلــى 
الجهاز  فــي  البروبيوتيك  بقاء  فــي 
بشكل  البروبيوتيك  تؤثر  الهضمي. 
وتشكل  األمــعــاء،  تـــوازن  على  مفيد 
من  الهضمية.  للقناة  وقائًيا  حاجًزا 
البريبيوتيك  تــوفــر  أخـــرى،  ناحية 
لبكتيريا  الغذائية  والعناصر  الطاقة 

البروبيوتيك.
ــا الـــــقـــــنـــــاة الـــهـــضـــمـــيـــة  ــريــ ــتــ ــكــ بــ

:)Intestinal Microflora(
تــحــتــوى الــقــنــاة الــهــضــمــيــة في 
ــان عــلــى عــدد  ــسـ ــات واإلنـ ــوان ــحــي ال
كــبــيــر مــن الــبــكــتــريــا، مــنــهــا مــا هو 
 ))Pathogenic Bacteria ضـــار 

البكتريا  وهــذه  مفيد،  هو  ما  ومنها 
الــتــوازن  حفظ  على  تعمل  النافعة 
والبكتريا  الصالحة  البكتريا  بين 
القناة  في  طبيعي  مدى  في  الضارة 
الهضمية  القناة  فلورا  ان  الهضمية. 
الدقيقة  األحــيــاء  مــن  كبير  مجتمع 
القناة  ومع  بعضها  مع  تتعايش  التي 
أهمية  ذات  وهي  للطيور  الهضمية 
األحياء  أنواع  وتقدر  للطيور.  كبيرة 
الدقيقة الموجودة في األمعاء حوالي 
400 نوع وإجمالي عددها ما يقارب 
10 14 أي حوالي 100 تريليون وتبلغ 
القناة  فــي  النافعة  البكتريا  نسبة 
الهضمية للحيوانات ذات الدم الحار 
البكتريا  حين  في   %85-80 حوالي 

الضارة نسبتها حوالي %20-15. 
الميكروفلورا  تــركــيــب  ويــتــأثــر 
العوامل  ببعض  ونوعيتها(  )نسبتها 

أهمها:
كبير  دور  لها  التغذية  التغذية:   .1
ــورا  ــمــيــكــروفــل ــب ال ــي ــرك ــي ت عــل

المعوية.
االستجابات  تتأثر  حيث  البيئة:   .2
وبالتالي  للطيور  الفسيولوجية 
الميكروفلورا المعوية تبعاً للبيئة 

التي يتم تربية الطيور فيها. 
وعــدد  طبيعة  تختلف  الــعــمــر:    .3
الكتاكيت  فــي  الــمــيــكــروفــلــورا 
حــديــثــة الــفــقــس عـــن الــدجــاج 

الكبير في العمر.
اإلجهاد  حــاالت  تؤثر  اإلجــهــاد:   .4
المختلفة على النشاط الهرموني 
ــي مــظــهــر وتــركــيــب  ــالـ ــتـ ــالـ وبـ

مورفولوجيا األمعاء.
ــوحــظ أن  األدويـــــة والـــعـــالج: ل  .5
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الحيوية  الــُمــضــادات  استخدام 
يمكنها أن تُغير من طبيعة تركيب 
قد  بطريقة  األمعاء  ميكروفلورا 
الُممرضة  للميكروبات  تسمح 

بالنمو وظهور المرض.
الصفات التي يجب توافرها يف 

البروبيوتيك:
أال يكون ممرض أو له تأثير ضار   .1

أو أي تأثيرات سلبية.
أن يكون مقاوم لدرجة الحموضة   .2
مرورها  أثــنــاء  المنخفضة   PH
وكــذلــك  الهضمية  الــقــنــاة  ــي  ف

االفرازات المرارية.
أن يكون قادر على االستعمار في   .3

القناة الهضمية .
ــصــاق  ــت ــي االل ــا الـــقـــدرة عــل ــه ل  .4
بــالــطــبــقــة الــمــبــطــنــة لــألمــعــاء 
ــي يــمــنــع الــمــيــكــروبــات  ــال ــت ــال وب
في جدار  االلتصاق  من  الضارة 
مع  خروجها  وبالتالي  األمــعــاء 

الفضالت.
مقاومة ظروف  على  القدرة  لها   .5
الـــنـــقـــل والـــتـــخـــزيـــن وتــصــنــيــع 

األعالف.
و بالطبع يجب ان يكون لها تأثير   .6
)تأثير  الــحــيــوان  على  ايــجــابــي 
الصحية،  الحالة  على  ايجابي 
على  الــقــدرة  االنــتــاجــي،  االداء 

تحسين المناعة(.
القدرة على إنتاج مركبات مثبطة   .7

للميكروبات .
ــة الــــــــدواجــــــــن  ــ ــذيــ ــ ــغــ ــ ــ فــــــــوائــــــــد ت

بالبروبيوتيك:
الــبــروبــيــوتــيــك إلــى  ــة  إن إضــاف  .1

بشكٍل  يغير  الــدواجــن  أعـــالف 
الميكروبية  البيئة  تركيب  مفيد 

في أمعاء وفرشة الدواجن.
تفيد  أن  للبروبيوتيك  يمكن    .2
وبالتالي  األمــعــاء  مورفولوجيا 
ــدرة الــطــائــر على  ــ ــد مــن ق ــزي ت

امتصاص الغذاء بشكل أكبر.
ــيــرات  تــأث تــســاعــد  أن  يــمــكــن    .3
الــبــروبــيــوتــيــك االيــجــابــيــة على 
والــتــوازن  األمــعــاء  مورفولوجيا 
واستفادة  دعــم  في  الميكروبي 
وحالة  الــغــذاء  من  فاعلية  أكثر 

صحية أفضل للقطيع.
ــك تــســاعــد  ــ 4.  عــــــالوة عـــلـــى ذلـ
جودة  على  اإليجابية  التأثيرات 
ــفــرشــة فـــي خــلــق بــيــئــة أكــثــر  ال
نظافة، وتساعد أيًضا في الحد 
النهائي  المنتج  تلوث  خطر  من 
ــى تحسن جــودة  وهـــذا يـــؤدي إل
نهائي  منتج  وبالتالي  الذبيحة 

أكثر امانا للمستهلك. 
إنتاج  من  البروبيوتيك  تزيد  قد   .5

B&K الفيتامينات مثل فيتامين
من  وتقلل  المناعة  مــن  تحسن   .6

االلتهابات المعوية.
أمعاء صحية منذ البداية

أن تغذية الطائر على البروبيوتيك 
منذ اليوم األول تساعده على تكوين 
من  وتحميه  النافعة  الميكروبات 
)الكوليفورم(،  الضارة  الميكروبات 
له  وتحقق  الطائر  انتاج  من  تحسن 

الرفاهية. 
وبــالــطــبــع لــيــس لــكــل ســـالالت 
العمل،  طريقة  نفس  البروبيوتيك 
التحديات  هذه  ضد  الفاعلية  نفس 

بنفس  الطيور  علي  المحافظة  او 
الطريقة.

البروبيوتيك ذو الفاعلية املؤكدة
بعض  الجزء  هــذا  في  سنتناول 
فيها  ــم  ت ــتــي  ال العلمية  ــجــارب  ــت ال
استخدام احد منتجات البروبيوتيك، 
لتغذية  دانيسكو  شركة  قامت  فقد 
البروبيوتيك  منتج  بتطوير  الحيوان 
 Enviva ــرو  ــ ب ــفــا  ــفــي )ان ــد  ــجــدي ال
بكتيريا  ســالالت  على  ويقوم   )Pro
باسيلوس تم تطويره باستخدام تقنية 
 CSI )customer Specificنظام
بشركة  الخاصة  الحديثة   )inocula
دانيسكو مما يضمن فاعليته العالية 
إنتاج الدواجن  في مواجهة تحديات 

الحديثة.
ــرو يــتــكــون مــن ثــالث  انــفــيــفــا بـ
على  تعمل  الباسيلس  من  ســالالت 
البكتريا  نمو  يمنع  األمــعــاء،  تقوية 
البكتريا  نمو  في  ويساعد  الــضــارة 
علي  المحافظة  يضمن  مما  النافعة 

صحة األمعاء منذ اليوم األول.
يكمن المفتاح في الحصول علي 
يوم   21 ال  تعد  حيث  قــويــة،  بــدايــة 

األولى من عمر الطائر 
وقتا هاما جدا لنمو وتطور القناة 
الميكروبات  تصبح  وغالبا  الهضمية 
بعد  أســابــيــع   4-3 عــنــد  مــســتــقــرة 

الفقس.
أنــفــيــفــا بـــرو ثـــالث ســــالالت من 
العمل  البكتريا، ستة طــرق من 

 Mode of actions أو التأثير
ان األمعاء هي المكان الرئيسي 
لــهــضــم الـــغـــذاء واالســـتـــفـــادة من 
لها  الطائر  أمعاء  أن  كما  البروتين، 
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عالقة مباشرة بعوامل نمو وانتاجية 
الــطــائــر. وعــلــى عكس الــعــديــد من 
انفيفا  فان  الموجودة  البروبيوتيك 
برو المحتوي علي ثالث سالالت من 

الباسيلس له 6 طرق عمل مختلفة.
ــي نـــمـــو وتـــطـــور  ــ يـــســـاعـــد فـ  -1
مثل  الــنــافــعــة  الـــمـــيـــكـــروبـــات 

الالكتوباسيلس )شكل 1(.
من  مستعمرات  تــكــويــن  ثبيط   -2
)االســتــبــعــاد  الــضــارة  البكتريا 
ــوالي  ــكـ ــل االيـ ــث ــســي( م ــاف ــن ــت ال
بيرفرينجنز  والــكــولــســتــريــديــم 

)شكل 2( 
الــضــارة  الــبــكــتــريــا  نــمــو  تثبيط   -3
كـــااليـــكـــوالي والــكــولــســتــريــديــم 

بيرفرينجنز
أجل  من  الطائر  مناعة  تطوير   -4
يوم  بعمر21  نضجا  أكثر  أمعاء 
تركيز  على  الطيور  يساعد  مما 
ــدال من  طــاقــتــهــا عــلــى الــنــمــو بـ
امثلة  ومــن  التحديات  مواجهة 
المنتجة  الــخــاليــا  ــادة  ــ زي ذلـــك 
 .)3 )شكل  المضادة  لالجسام 
االيجابية  التاثيرات  اهــم  ومــن 
لالنفيفا برو تاثيره علي المناعة، 
السريع  النمو  يحفز  برو  انفيفا 
معدل  فيزداد  المناعي  للجهاز 
نــمــو الــطــائــر عــن طــريــق زيـــادة 
لألجسام  المنتجة  الخاليا  عدد 
ــوم األولـــي.  الــمــضــادة فــي 21 ي
السريع  النمو  يحفز  برو  انفيفا 
يساعد  مما  المناعي  للجهاز 
طاقاتها  تــركــيــز  عــلــى  الــطــيــور 
وعلى تحويل الغذاء إلى بروتين، 
وبــمــجــرد مــواجــهــة الــطــائــر أي 
المناعي  جــهــازه  فــإن  تحديات 

أصبح جاهزا لمواجهتها.

ا  االلتهابات  خطورة  من  الحد   -5
الطائر  أمــعــاء  بها  تصاب  التي 
)امــراض،  التحديات  تلك  أثناء 
الخ(  صعبة،...  ظــروف  اجهاد، 

شكل 4.

الدفاع  خط  فهي  األمعاء  تقوية   -6
األول للدفاع عن صحة الطائر، 
ــرو قــدرة  ــت انــفــيــفــا بـ ــب ــد اث وقـ
من  العديد  تحسين  علي  كبيرة 
للحفاظ  الرئيسية  الــمــؤشــرات 
علي صحة األمعاء كالنسبة بين 
األخاديد  وعمق  الخمالت  طول 

شكل 1: انفيفا برو يزيد من البكتيريا النافعة الالكتوباسيلس ويقلل نت البكتيريا الضارة

شكل 3: انفيفا برو يزيد من عدد الخاليا المنتجة لألجسام المضادة للتقليل من اإلصابات المرضية

شكل 2: نسبة تثبيط التصاق الميكروبات الضارة باألمعاء مقارنة بالكنترول بدون 
بروبيوتيك )معمليا(.
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وبالتالي  السطح  مساحة  لزيادة 
ــصــاص  ــن امــت ــحــســي زيـــــــادة وت
العناصر الغذائية )شكل رقم 5(. 
إن التحديات الصحية المتنوعة 
والتي ال يمكن التنبؤ بها في ظروف 
الحالية تتطلب تغطية فائقة  اإلنتاج 

وحماية الطائر. 
ثالث  مــن  الــمــكــون  بــرو  انفيفا 
أثبت  قــد  الباسيلس  مــن  ســـالالت 

لمواجهة  الــالزمــة  الفائقة  تغطيته 
تــواجــه  الــتــي  الصحية  الــتــحــديــات 
األنواع  ذلك  في  بما  عالميا  الطيور 

المختلفة من االيكوالي.

انفيفا برو قادرا علي تثبيط كل 
سالالت االيكوالي حتي %87

تمثل االستجابة المناعية حوالي 
أثــنــاء  الــطــائــر  أداء  تــأثــر  مــن   %25

مواجهة التحديات.
التحديات  لتلك  الطيور  مواجهة 
يــفــقــدهــا الــمــزيــد مــن الــطــاقــة في 
في  أكبر  طاقة  وتسخدم  الفضالت 
توفير  يعني  مما  فقط  المحافظة 

طاقة أقل في للنمو.
كلما قلت االصابة: 

المحتجزة  الطاقة  زادت  كلما   -
داخل جسم الطائر.

ــودة في  ــق ــف ــم ــت الــطــاقــة ال قــل  -
الفضالت.

مع انفيف انفيفا برو يف العلف: 
أداء متميز، عائد أعلى.

تم تحليل أكثر من 80000 عينة 
 500 مــن  أكــثــر  مــن  للطيور  أمــعــاء 
مزرعة وقد ثبت أن استخدام انفيفا 
كما  األداء  يحسن  بــاســتــمــرار  بــرو 
 5 الغذائي  التحويل  معدالت  يحسن 
نتائج  )متوسط  المتوسط  نقاط في 

15 تجربة علي عالئق مختلفة(.
المستمر  التحليل  خــالل  ومــن 
أفضل  هــو  ــرو  بـ انــفــيــفــا  أن  ــؤكــد  ن
صحة  على  للمحافظة  بــروبــيــوتــك 

األمعاء والدفاع عن طيورك.
كفاءة مثبتة تحسين األداء سرعة 
تطور الجهاز المناعي تغطية مثالية 
من  ــاء  ــعـ أمـ  80.000 تــحــلــيــل 

شكل 4: انفيفا برو يقلل من خطر االلتهابات التي تسببها الكوكسيديا.

شكل 5: تحسن طول الخمالت وعمق األخاديد مع استخدام انفيفا برو.

شكل رقم 6: انفيفا برو قادرا علي تثبيط كل سالالت االيكوالي حتي %87.

يف معركة األمعاء،
انفيفا برو هو األفضل 

للدفاع وحماية الدواجن 
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ــتــحــويــل تــركــيــز  تــحــســيــن مــعــدل ال
الحماية  النمو  الطاقة في  استخدام 
مزرعة   500 من  أكثر  تحديات  من 

الميكروبات المختلفة
ــدك عــلــى  ــاعــ ــســ ــذا كـــــي يــ ــ ــ كـــــل هـ

تعظيم ربحيتك
انفيفا برو: بروبيوتيك مكون من 
لتحقيق  الباسلس  من  عترات  ثالث 
والمحافظة  لألمعاء  حماية  أفضل 

علي صحتها منذ اليوم األول.
تأثير استخدام منتج انفيفا برو 

Enviva Pro علي األداء اإلنتاجي:

فاعليته  العلمية  التجارب  أثبتت 
لمربي  االقتصادي  العائد  زيادة  في 
ــن تــحــت ظــــروف اإلنــتــاج  ــدواجــ ــ ال
فاعليته  ثبتت  لــلــدواجــن.  التجاري 
الصعبة  الــتــجــاريــة  الـــظـــروف  فــي 
توازن  إدارة  دعم  علي  تعمل  بحيث 
أمعاء  في  البيولوجية  الميكروبات 

الدواجن.
العلف  ــي  ف اســتــخــدامــه  يمكن 
حيث  المحبب  الــعــلــف  أو  الــنــاعــم 
يتحمل المعاملة الحرارية حتى درجة 
مئوية  درجــة   95 إلــى  تصل  حـــرارة 

)203 درجة فهرنهايت(.
1. ثبتت فاعليته يف زيــادة العائد 

االقتصادي لتربية الدواجن:
بتحسين   Enviva Pro قام  لقد 
تكلفة كيلو جرام الوزن الحي ومعامل 
نقاط   5 بمعدل  الغذائي  التحويل 
االستثمار  على  كبيًرا  عائداً  وأظهر 
متوسط  وذلك  العلمية  التجارب  في 
تــجــارب أجــريــت فــي المملكة  عــدة 
االوسط  والشرق  وامريكا  المتحدة 

ونيوزيلندا واسبانيا. 

الــطــبــيــعــيــة  الــــصــــحــــة  يــــدعــــم   .٢
لألمعاء:

تم اختبار السالالت المستخدمة 
Enviva Pro واستخدامها على  في 
كامل  بشكٍل  لتدعم  ســنــوات  مــدى 
إدارة البيئة الميكروبية في الدواجن 

في ظروف تجارية صعبة.

عــــالــــي يف عــمــلــيــات  ــبــــات  ثــ لــــه   .3
التصنيع الغذائي: 

فعالة،  البروبيوتيك  تصبح  لكي 
فهي تعتمد على قدرتها على الوصول 
إلى أمعاء الطائر في صورة نشطة. 
وتبقي جراثيم بكتيريا باسيلوس في 

شكل 7: الطاقة يجب أن تستخدم لتحسين األداء اإلنتاجي وليس لمقاومة األمراض.

شكل 8: أنفيفا برو يحسن معدل التحويل الغذائي بمتوسط 5 نقاط.

مع انفيفا برو أمعاء صحية منذ اليوم األول

كفاءة مثبتة
تحليل 80.000 

أمعاء من 
تحديات أكثر من 

500 مزرعة

تحسين األداء
تحسين معدل 

التحويل

سرعة تطور 
الجهاز المناعي
تركيز استخدام 
الطاقة في النمو

تغطية مثالية
الحماية من 
الميكروبات 

المختلفة
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التخزين  فترة  خــالل  نشطة  صــورة 
الطويلة وهي مستقرة حرارًيا بطبيعة 
ثبات  التجارب  أثبتت  وقد  الحالة. 
 95 إلى  تصل  بنسبة   Enviva Pro

درجة مئوية )203 درجة فهرنهايت( 
في نظام تصنيع العلف المحبب كما 

هو موضح في شكل رقم 3. 

4. ال توجد فترة سحب من العلف 
قبل الذبح:

يمكن ذبح الطيور التي تتغذى على 
الحاجة  دون  مباشرة   Enviva Pro

المنتج  ان  حيث  سحب  فــتــرة  ــى  إل
سالالت  إدراج  تم  فقد  تماما.  امن 
في  المستخدمة  باسيلوس  بكتريا 

Enviva Pro في 2010 معتمد من 

 )AAFCO OP( الجمعية لألعالف
)وتمت مراجعته من قبل إدارة الغذاء 
مركز   /)FDA( األمريكية  والــدواء 
وثبت   ))CVM( البيطرية  األدويـــة 
بأنه ال يسبب أية مخاوف فيما يتعلق 

بالسالمة.

يكمن المفتاح في الحصول علي 
بداية قوية، حيث تعد ال 21 األولي 
من عمر الطائر وقتا هاما جدا لنمو 
وتطور القناة الهضمية وغالبا تصبح 
الــمــيــكــروبــات مــســتــقــرة عــنــد 4-3 

أسابيع بعد الفقس.

اخلالصة:

ــق يــمــكــن الـــقـــول أن  ــا ســب ــم م
تتوافر  الذي  المناسب  البروبيوتيك 
توافرها  الــواجــب  المواصفات  فيه 
ــك قد  ــي ــوت ــي ــروب ــب ــي مــنــتــجــات ال فـ
اإلنتاجي  األداء  تحسين  علي  يعمل 
ــقــوم بــدور  ــدواجــن ويــمــكــن أن ي ــل ل
النمو  منشطة  الحيوية  المضادات 
كما  وذلـــك  عليها  تــتــفــوق  انــهــا  ــل  ب
باإلضافة  اعاله  المقال  وضحنا في 
إلى أن البروبيوتيك تعتبر أكثر امانا 
على  ويجب  وللمستهلكين.  للطيور 
نشر  على  يعملوا  أن  المتخصصين 
والعمل  البروبيوتيك  استخدام  فكر 
بدور  المربين  وتوعية  تثقيف  على 

البروبيوتيك في تغذية الدواجن.

الباسيلس )االنفيفا برو( بعد عملية التحبيب  شكل رقم )9( درجة ثبات لبكتيريا 
علي درجة حرارة 90-95 درجة مئوية
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The use of Antibiotics to improve 
growth or feed utilization in broilers is 
undergoing considerable scrutiny. In 
many countries, the use of antibiotic 
growth promotors AGP has been banned 
by regulatory measures. There is a 
misconception that probiotic cannot be 
used with common antibiotic. It is very 
important to understand that probiotics 
and antibiotics have very different mode 
of action.

There is number of alternatives could 
be used safely to replace antibiotics in 
poultry feed, one of them is probiotic.

The term probiotic is derived from Greek 
and means “for life.” Although there 
are number of definitions for this term, 
probiotics are generally defined as live 
microorganisms that improve animal 
health or well-being by modifying the 
intestinal 

microbial balance, by a concept known 
as competitive exclusion. Probiotics 
are reported to enhance microflora 
development and reduce pathogen counts 
by competitive exclusion, modulation of 
immune system and some other mode of 
actions.

Several studies have shown that addition 
of probiotics to the diet of broiler, layer, 
breeder and turkey leads to improve the 
performance and health status.

Enviva Pro is a multi-strain direct fed 
microbial for poultry diets, based on 3 
strains of Bacillus, customized approach 
to improve performance by controlling 
sub-clinical and clinical GI pathogenic 
challenges.

Enviva Pro is three strains of bacillus 
isolated from poultry letter for their 
ability to inhibit the growth of E. coli, 
Clostridium perfringens and salmonella, 
3 unique strains of Bacillus provide 
superior coverage to help protect against 
those pathogen challenges and minimise 
performance losses. 

Why choose Enviva pro:

1. The multi-strain Bacillus offering 
provided by Enviva® PRO ensures 
superior coverage against diverse 
microbial challenges.

2. superior coverage against diverse 
pathogens, 

3. accelerated immune development and 
gut maturation allowing energy to be 
focused on growth, 

4. enhanced performance and

5. proven efficacy based on the analysis 
of over 80,000 broiler guts from over 
500 farms

6. Proven to improve economic return 
from poultry diets

7. High in feed stability

8. No withdrawal period for reduced 
complexity in feed mills

9. It is safe use Enviva Pro in the 
presence of feed additive, we tested 
the compatibility the most common 
used feed additives with Enviva Pro 
(compatible with commonly used 
anticoccidial products)

Enviva PRO improves gut health in 6 key 
areas of interest. 

Enviva PRO:

• Supports the development of a positive 
microbiota immediately post-hatch

• Reduces the colonisation of potential 
pathogens via competitive exclusion a 
mechanism of both Enviva PRO and 
the supporting positive microbiota it 
promotes

• Produces antimicrobial compounds 
which can delay and inhibit the growth 
of a spectrum of potential pathogens.

• Promotes intestinal and systemic 
immune development 

• Reduces the risk of unnecessary and 
detrimental inflammation during peak 
challenge

• And finally strengthens gut structure

Several trails have been conducted to test 
the effect of Enviva pro as a probiotic on 
poultry performance, it could concluded 
that Enviva Pro improved cost per kg 
compared to the control diet, Enviva® 
PRO delivers an average 5 Point FCR 
improvement under unchallenged 
conditions. In the presence of necrotic 
enteritis, Enviva® PRO provides an even 
greater performance improvement.

Also, it can be used in mash or pelleted 
poultry diets up to 95ºC (203 º F).

Probiotics can be used in poultry diets 
to improve the utilization of feed and 
thereby reduce nutrients excretion and 
to improve gut morphology (villus high 
and Crypt depth). Furthermore, there 
is a tendency to increase the use of 
probiotics in poultry diets, which is a 
more reasonable option, since they do not 
leave residues in meat or the environment 
and do not cause any cross-resistance for 
human compared with antibiotics.

In the battle of the gut, Enviva® PRO is 
the best defence for your birds. Enviva® 
PRO’s 3 unique strains of Bacillus 
provide superior coverage to help protect 
against those increasingly unpredictable 
pathogen challenges and minimise 
performance losses. 

Additionally, Enviva® PRO;

• Promotes gut development from day 1 
and accelerates gut maturation 

• Demonstrates proven efficacy through 
our analysis of over 80,000 guts from 
over 500 farms 

• Delivers a superior ROI validated by 
our Optimise Feed calculator, allowing 
you to make informed decisions.

• And guarantees synergistic effects 
with DuPont feed enzymes allowing 
you to unlock the full feed potential.

Probiotic in Poultry Nutrition
Dr. Khaled Okasha
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في  المعيشة  نمط  لتطور  نتيجة 
الطلب  ــادة  وزي الحديثة  المجتمعات 
على أنواع مختلفة من األغذية الغير 
تقليدية فإن صناعة الدواجن واكبت 
ذلـــك مــن خـــالل تــطــويــر عــديــد من 
الصناعات الغذائية المرتبطة بها مثل 
إنتاج الدجاج المتبل والدجاج المندي 
السائل  والبيض  الــشــاورمــا  ــاج  ودجـ
والبيض البودرة والبيض المبستر....
الخ والذي يلبي احتياجات المواطنين 

والمطاعم والفنادق. 
وكـــان لــزاًمــا لــذلــك مــع كميات 
اإلنتاج الهائلة كًمأ ونوعاً أن يتم تطوير 
أساليب عمليات اإلنتاج لتقديم منتج 
أمن على اإلنسان والبيئة أو ما يعرف 

بمصطلح اإلنتاج األنظف. 
مفهوم  لــتــعــريــف  الــتــطــرق  قــبــل 
ــاج األنـــظـــف فـــي الــصــنــاعــات  ــتـ اإلنـ
تعريف  إلــى  نتطرق  ســوف  الغذائية 

الصناعات الغذائية وأهميتها.
عبارة  الغذائية  الصناعات  علم 
والتطبيقات  النظرية  المفاهيم  عن 
العملية التي تبحث جميع االعتبارات 
إنتاجه  بالغذاء في مجاالت  المتعلقة 
وتخزينه وتسويقه وتوزيعه واستهالكه 
فـــي مـــراحـــلـــه الــنــهــائــيــة، وتــمــكــن 
منتجات  استنباط  مــن  المؤسسات 
ترفع  محسنة  وآليات  وطرق  جديدة 
من جودة المنتج، كما تتيح لها اختيار 

عملية  كل  في  األولية  المواد  أنسب 
المختلفة،  التصنيع  عمليات  مــن 
التي  المختلفة  بالتغيرات  واإللــمــام 
األغذية  وطبيعة  مكونات  في  تحدث 

أثناء التصنيع أو بعده.
تعريف الصناعات الغذائية

 وهناك عدة تعاريف للصناعات 
الغذائية نذكر منها:

إحدى فروع  الغذائية  الصناعات   -
تقوم  التي  التحويلية  الصناعات 
أو  النباتية  الخام  المواد  بتحويل 
الحيوانية إلى منتجات غذائية مع 
الغذائية  قيمتها  على  المحافظة 
أطول مدة ممكنة وتسهيل عملية 

اإلنتاج األنظف
في الصناعات الغذائية

يعد قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة في اقتصاد كل دولة، باعتباره من الصناعات األساسية التي تسهم 
بشكل فاعل في تامين الغذاء لإنسان، وتعمل على تحقيق اكبر قدر من االكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، كما 
أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية يرتبط بتنمية وتطوير القطاع الزراعي والحيواني كونه المصدر األساسي للمواد 
األولية للصناعات الغذائية فضال عن ترابطها مع فروع صناعية مهمة مثل صناعة العبوات الورقية والبالستيكية 

والزجاجية ورقائق األلمونيوم ومواد التغليف على أنواعها، وكذلك قطاعات النقل والمواصالت وغيرها. 

أ. أحمد حسني البشايره
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مع  ــر  آخـ إلـــى  مــكــان  ــن  م نقلها 
بقائها صالحة لالستهالك لفترة 

زمنية طويلة. 
أهم  أحــد  الغذائية  الصناعات   -
التحويلية  الصناعات  قطاعات 
الدعائم  ومن  الهامة،  الرئيسية 
ــد  ــع ــب ــة لـــتـــكـــويـــن ال ــ ــي ــاســ األســ
حيث  االستراتيجي،  االقتصادي 
ــهــا تــســاهــم بــشــكــل فــعــال في  أن
وتعمل  لــإنــســان  الــغــذاء  تأمين 
على تحقيق أكبر قدر من االكتفاء 

الذاتي من المنتجات الغذائية. 
الصناعات الغذائية هي التطبيق   -
التكنولوجيا  واستخدام  العملي 
وحفظ  وتصنيع  إعـــداد  بــهــدف 
والمواد الغذائية باستخدام نتائج 
وأسس العلوم األخرى في تصنيع

أهمية الصناعات الغذائية
تــســاهــم الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
المعيشي  الــمــســتــوى  تحسين  فــي 
للمواطن، فمن خالل تطور هذا النوع 

ضمان  مــبــدأ  يتحقق  الصناعة  مــن 
واالقتصادي،  االجتماعي  االستقرار 
لذلك فالصناعات الغذائية لها أهمية 
يمكن  كبيرة  واجتماعية  اقتصادية 

إيجازها فيما يلي:

المنتجات  تــوفــيــر  ــي  ف تــســاهــم   -
ــة بــالــكــمــيــة والــنــوعــيــة  ــي ــغــذائ ال
المناسبين وفي الوقت المناسب.

بالشكل  ــة  ــي األول ــواد  ــم ال حــفــظ   -
التلف  بحمايتها من  الذي يسمح 

إلى وقت استهالكها أو تحويلها.
لحماية  مــتــكــامــل  نــظــام  تــوفــيــر   -
تقديم  خـــالل  مـــن  الــمــســتــهــلــك 

منتجات آمنة وصحية. 
المواصفات  بــاحــتــرام  ــزام  ــت االل  -
ــدان  ــي مــي الــعــلــمــيــة لــلــجــودة فـ
الصناعة الغذائية بغرض تحسين 

المنتجات الغذائية.
المستهلك  احــتــيــاجــات  ــاع  إشــب  -

وتقديم منتجات تناسب أذواقه.
الغذائية  المنتجات  قيمة  تدعيم   -
األمالح  بعض  إضافة  خالل  من 

المعدنية أو الفيتامينات.
منظومة  تطوير  في  المساهمة   -
اإلنتاج الحديث من خالل التكيف 

مع التطور التكنولوجي.
السريعة  الغذائية  المواد  تحويل   -
يمكن  ثباتا  أكثر  مواد  إلى  التلف 
حفظها وجعل الغذاء متوفرا طول 
المحفوظ  من  واالستفادة  السنة 
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أو  التجميد  أو  بالتعليب  مــنــه 
ــم نقص  ــواسـ الــتــجــفــيــف فـــي مـ

اإلنتاج.

ذات  أخـــرى  صــنــاعــات  تشجيع   -
كصناعة  معها  مــبــاشــرة  عــالقــة 
وصناعة  المختلفة  التعبئة  مواد 
بالتصنيع  الــخــاصــة  ــمــعــدات  ال

والمواد الحافظة.

بموصفات  غذائية  مــواد  تهيئة   -
وتراكيب معينة للمرضى واألطفال 

وفق احتياجاتهم الغذائية.

)Cleaner Production ( اإلنتاج 
األنظف.

مفهوم اإلنتاج األنظف
المتحدة  ــم  األمـ بــرنــامــج  عـــرف 
التطبيق  بأنه  األنظف  اإلنتاج  للبيئة 
وقائية  بيئية  إلستراتيجية  المستمر 
متكاملة للمنتجات النهائية والعمليات 
الكفاءة  لزيادة  والخدمات  اإلنتاجية 
على  المخاطر  وتقليل  االقتصادية 

اإلنسان والبيئة.
مفهوم  األنــظــف  اإلنــتــاج  مفهوم 

ــدود  ــم الــتــغــيــر فـــال حـ ــ ــى، دائـ ــســب ن
اإلنــتــاج  وهــو  والــتــطــويــر،  للتحسين 
الذي يفوق أداؤه البيئي أداء الصناعة 
العملية  أو  الــصــنــاعــي  الــقــطــاع  أو 
الصناعية من حيث استهالكه للموارد 

وتولد المخلفات عنه.
األنظف  اإلنتاج  مفهوم  ويطبق   

على النحو التالي:
أ. العمليات اإلنتاجية 

يشمل اإلنتاج األنظف المحافظة 
ــة  وإزال والطاقة  الخام  الــمــواد  على 
المواد السامة وتقليل كمية االنبعاثات 
العملية  مــغــادرتــهــا  قبل  والــنــفــايــات 

اإلنتاجية.
ب. املنتجات 

تقليل  على  األنظف  اإلنتاج  يركز 
حياة  فترة  خالل  الضارة  التأثيرات 
المنتج التى تبدأ من استخراج المواد 
وتستمر حتى  الالزمة إلنتاجه  الخام 
من  وذلــك  اآلمــن.  النهائي  التخلص 
السلبية  التأثيرات  من  الحد  خــالل 
بــدءاً  معين،  منتج  حياة  دورة  خــالل 
وانــتــهــاًء  ــيــة  األول الــمــادة  باستخراج 

بالتخلص منه بصفة نهائية.
اإلنــتــاج  مفهوم  تطبيق  تكاليف 

األنظف
اإلنتاج األنظف ال يعنى بالضرورة   -
الثمن فإجراءات  باهظ  أن يكون 
األنظف  اإلنــتــاج  أسلوب  تطبيق 
إجــراءات  مثل  بسيطة  إجــراءات 
ــظــافــة الــعــامــة والــتــنــظــيــم،  ــن ال
العمليات  لتحسين  ــراءات  ــ وإجـ
عديدة  ببدائل  ــروًرا  م اإلنتاجية 

إلدارة دورة حياة المنتج.
يمكن أن يتضمن اإلنتاج األنظف   -
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عــدًدا من اإلجـــراءات عديمة أو 
منخفضة التكاليف.

األنــظــف  ــاج  ــت اإلن تطبيق  يمكن   -
بأحجامها  المنشآت  جميع  على 
المختلفة حيث يمكن تطبيقه على 
والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت 
ويستفيد  السواء،  على  والكبيرة 
منها الجميع على قدم المساواة.

تطبيق  الــنــامــيــة  لـــلـــدول  يــمــكــن   -
اإلجـــــــراءات الــمــســتــخــدمــة في 
أمراً  تعتبر  التي  األنظف  اإلنتاج 
ليمكنها  لــهــا  بــالــنــســبــة  حــتــمــيــاً 
العالمية.  األسواق  في  المنافسة 
المنهج  هــذا  تنفيذ  من  والعائد 
بعيد المدى بما في ذلك تحسين 
كـــفـــاءة اإلنـــتـــاج وزيــــــادة فــرص 

التصدير.
فوائد تطبيق اإلنتاج األنظف:

لتطبيق  فـــوائـــد  عــــدة  ــد  ــوجـ تـ
إستراتيجية أو مفهوم اإلنتاج األنظف 

ومنها مايلي:
يقلل من تكاليف اإلنتاج، ومن ثم   -

يزيد الربحية.
جودة  وتحسين  اإلنتاجية  يعزز   -

المنتج.
يوفر عائد سريع على رأس المال   -

أو االستثمارات التشغيلية.
استخدام  كفاءة  زيــادة  إلى  يؤدى   -
والمواد  المائية  والموارد  الطاقة 

الخام.
يزيد من تحفيز الموظفين.  -

ــر عــلــى  ــاطـ ــخـ ــمـ ــن الـ ــ يـــقـــلـــل مـ  -
المستهلك.

يقلل من خطر الحوادث البيئية.  -

 مبادئ اإلنتاج األنظف
األولية  الــمــواد  على  المحافظة   -
والطاقة والماء من خالل تحسين 

كفاءة التصنيع.
ــاج نــفــايــات فــي كل  ــت اجــتــنــاب إن  -

مرحلة من عملية التصنيع.
السامة  المواد  عن  اإلستعاضة   -

والخطرة بمواد بديلة.
خفض مستوى الُسِميَّة في جميع   -
ــعــاثــات والــتــصــريــفــات في  ــب اإلن

مواقع اإلنتاج. 
ــر واالســتــفــادة من  ــدوي إعــــادة ت  -
والمخلفات  الثانوية  المنتجات 

إلى أقصى حد ممكن.
على  المنتجات  تأثيرات  خفض   -

البيئة والصحة والسالمة.
اإلنتاج  مفهوم  تطبيق  منهجية 

األنظف 
األنظف  اإلنتاج  منهجية  تستند 
على عدة عوامل لضمان نجاح وتشمل 

التالي:
الحاجة إلى مأسسة العمل.  .1

التنظيم والتخطيط:  .2
الحصول على التزام اإلدارة  -

تحديد فريق المشروع.  -
تحديد األهداف  -

تحديد العوائق والحلول   -
تقييم الوضع الحالي  -

التقدير:  .3
تحديد الموارد المطلوبة  -
وضع خطة عمل للتنفيذ  -

وضع خيارات للحلول  -
تحليل للجدوى االقتصادية:  .4

الناحية  من  الخيارات  تقييم   -
البيئية واالقتصادية والفنية

اختيار الحل األمثل بناءا على   -
التقييم

التنفيذ:  .5
التنفيذ  -

المتابعة والتقييم  -
االستمرارية  -
نجاح التنفيذ:  .6

املعوقات الرئيسة لتطبيق منهج 
اإلنتاج األنظف

معوقات داخل المنشأة:  .1
نقص المعلومات والخبرة.  -

ــوعــي  ــوى ال ــســت انـــخـــفـــاض م  -
البيئي.

على  العمل،  أولــويــات  تنافس   -
وجــــه الـــخـــصـــوص الــضــغــط 

للحصول على األرباح.
قصيرة األجل.  -

العقبات المالية.  -
اتصال في  قنوات  عدم وجود   -

المنشأة.
معوقات خارجية:  .2

صعوبة الوصول إلى تكنولوجيا   -
اإلنتاج األنظف.

صعوبة الحصول على التمويل   -
الخارجي.

املصادر:
دليل تطبيقات اإلنتاج األنظف في 
الصناعات الغذائية - 2107م، المنظمة 

العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
https://iccia.com/sites/default/files/

library/files/2017
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أواًل: منع دخول املسبب املرضي
1. املوقع 

المشروع  موقع  يكون  أن  يجب   -
بعيدة عن مواقع مشاريع الدواجن 
الظروف  سمحت  إذا  األخـــرى، 

بذلك.
المشروع،  محيط  تحديد  يجب   -
ومزود  مسوًرا  يكون  أن  ويفضل 

ببوابات آمنة.
٢. املباني

مــبــانــي حظائر  تــكــون  أن  يــجــب   -
الهيكل  حيث  من  سليمة  الطيور 
واإلصالح الحتواء الطيور وتوفير 
الجوية  التقلبات  لهم  الحماية 

ــقــوارض  ــك ضــد دخـــول ال ــذل وك
والطيور البرية.

المباني  أسطح  تكون  أن  يجب   -
ــة وغــيــر مــنــفــذة  ــب ــاعــمــة وصــل ن
وتكون  ذلــك،  أمكن  حيثما  للماء 
المرغوبة  الخرسانية  األرضيات 

للبناء السليم والتطهير الفعال.
الملحقة  الغرف  تكون  أن  يجب   -
ــيـــض، وغـــرفـــة  ــبـ )مـــســـتـــودع الـ
ــة  ــرفـ تـــغـــيـــيـــر الــــمــــالبــــس، وغـ
الــمــيــاه،  ودروات  االســـتـــراحـــة، 
والمعدات  الصيانة  ومستودعات 
والــمــطــهــرات....الــخ( مــن نفس 
المستوى المحدد لمباني حظائر 

الطيور.

يجب تزويد المشروع بمرافق لوقوف   -
السيارات بعيًدا عن المباني.

3. الدجاج
نفس  من  طيور  تربية  يفضل   -
واحــد  عــمــر  وذات  الــســاللــة 
ويكون  الحظائر  داخــل  فقط 
فيما  وذلـــك  واحـــد  مصدرها 
 All in -All( بنظام  يــعــرف 

.)out
يجب عدم وضع قطعان تربية   -
المشروع  نفس  فــي  األمــهــات 
ــيــة قــطــعــان الـــجـــدود أو  ــرب ت

األصول.
4. احليوانات والطيور البرية 

يــجــب حــظــر تـــواجـــد أو دخـــول   -

الممارسات القياسية لمكافحة 
السالمونيال في مشاريع الدواجن

على الرغم من انتشار بكتيريا السالمونيال على نطاق واسع ومن غير المرجح أن يتحقق القضاء التام عليها في البيئة، 
فقد تم إحراز تقدم كبير في الحد من المخاطر الرئيسية للتلوث في قطعان التربية والفقاسات في كثير من دول 
العالم المتقدم، وذلك نتيجة تطبيق برامج قياسية محددة لمكافحة المرض في مشاريع الدواجن بداية من رأس الهرم 

اإلنتاجي مشاريع الجدود واألمهات ثم باقي سلسة اإلنتاج في كافة مراحلها.
إتباعها في مشاريع األمهات وسوف نستكمل في  الواجب  القياسية  المقالة اإلجــراءات  وسوف نستعرض في هذه 
المقاالت التالية اإلجراءات القياسية في مشاريع الفقاسات، والبياض، والالحم ومصانع األعالف لكي تكتمل آلية 

المكافحة بصورة متكاملة، والتي نأمل أن يتبعها المنتجون عن كثب.

أ. د. صالح شعبان عبدالرحمن

)الجزء األول: مشاريع األمهات
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الحيوانات األليفة أو المواشي أو 
نواقل األمراض األخرى إلى أرض 

المشروع أو حظائر الدواجن.
مقاومة  المباني  تكون  أن  يجب   -
مقاومة  ويــتــم  ــات،  ــ اآلف لــدخــول 
القوارض من خالل برامج تنظيف 
ــخــدام  وتــطــهــيــر مــنــاســبــة واســت
ــوم لــمــكــافــحــة  ــ ــع ــ ــائـــد وط مـــصـ
المباني  وخــارج  داخــل  القوارض 

الدواجن.
البرية من  يجب مكافحة الطيور   -
ومباني  حظائر  تصميم  خــالل 
لدخول  مانعة  الــمــشــروع  داخـــل 

الطيور واآلفات.
األعـــالف  بــقــايــا  تنظيف  يــجــب   -
مياه  برك  بتكوين  السماح  وعدم 
لجذب  ــمــشــروع  ال أرض  داخـــل 

الطيور البرية.
٥. األعالف

من  الــطــيــور  علف  توفير  يجب   -
ــا  ــًق ــالف تــعــمــل وف ــ ــع أعـ مــصــان
ــمــمــارســات الــجــيــدة  لــقــواعــد ال
إنتاج  في  السالمونيال  لمكافحة 

أعالف الحيوانات.

ــى الــعــلــف  ــجــب الــحــصــول عــل ي  -
الــمــضــاف لــه أدويــــة فــقــط من 
والتي  مرخصة  أعــالف  مصانع 
ــتــاج  ــق مـــع مــمــارســات ان ــواف ــت ت

االعالف بهذه الطريقة.
يجب استخدام األعالف المعالجة   -
الحرارية أو غيرها من العالجات 
الفعالة المضادة للسالمونيال في 

تصنيع أعالف الدواجن.
تــعــبــئــة وتـــوصـــيـــل علف  يــجــب   -
األمهات في شاحنات مخصصة، 
تستخدم فقط لهذا الغرض، وال 
أو علف  بمواد خام  تحميلها  يتم 

آخر.
يجب أن يكون لدى سائق السيارة   -
المستخدمة لتوصيل العلف، مثل 
وأحذية  زي،  اآلخرين،  الزائرين 
ويجب  تطهيرها،  يمكن  نظيفة 
دخول حظائر  السائق عدم  على 

الطيور.
جميع  من  بعينة  االحتفاظ  يجب   -
شحنات األعالف المستلمة ويتم 

أسبوًعا   12 لمدة  بها  االحتفاظ 
ــا، ويــجــب  ــه ــن ــتــخــلــص م ــل ال ــب ق
العينات عند  التخلص من جميع 
دورة  نهاية  في  الحظائر  ــراغ  إف

التربية.
6. املياه

يجب أن يكون هناك نظام مغلق   -
حظائر  إلـــى  ــاه  ــي ــم ال لــتــوصــيــل 
الطيور، مما يحميها من التلوث.

المياه من  يجب أن يكون مصدر   -
معالج  مصدر  أو  رئيسي  مصدر 

بالكلور.
7. العاملني باملشروع

بالمشروع  العاملين  على  يجب   -
عـــدم  ــدد  ــجــ ــ ال أو  الـــحـــالـــيـــيـــن 
يكون  أن  أو  بطيور  االحــتــفــاظ 
الــدواجــن  مــع  اتــصــال  أي  لديهم 
أو  الطيور  مــن  آخــر  ــوع  ن أي  أو 

الحيوانات األخرى.
ــارتــداء  ب العاملين  ــزام  ــت ال يــجــب   -
قبل  الشخصية  الحماية  أدوات 
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الدخول إلى حظائر الدواجن.
مــغــادرة  عند  الــعــامــل  على  يجب   -
حظائر الدواجن أن ينظف ويطهر 
األحذية ويغسل اليدين على الفور.
بالمشروع  العاملين  تدريب  يجب   -
على فهم وممارسة معايير النظافة 

واألمن الحيوي.
8. الزوار

تــشــمــل فــئــة الــــــزوار الــمــديــريــن 
التحصين  وفـــرق  العينات  وجــامــعــي 
وموظفي الصيانة واألطباء البيطريين 
ومـــوظـــفـــي الــتــوصــيــل والــتــحــصــيــل 

والمسؤولين المعتمدين وغيرهم.
المشروع  زيــارات  تكون  أن  يجب   -
ويجب  فقط  األساسية  لألغراض 
ويجب  ــرى،  أخــ زيــــارات  أي  مــنــع 
المباني  بعيًدا عن  الوقوف  عليهم 
حظائر  إلى  الدخول  يقتصر  وأن 
الــطــيــور عــلــى أصــحــاب الــمــهــام 

الضرورية فقط.
التوقيع  الــزوار  جميع  على  يجب   -
عند  الموجود  الـــزوار  دفتر  على 

بوابة المشروع قبل الدخول.
مبنى  ــول  دخـ ــر  زائـ يــجــوز ألي  ال   -
الدواجن إال إذا كان يرتدي أدوات 

الحماية الشخصية.
ــدواجــن،  ال حظائر  مــغــادرة  عند   -
تنظيف  الـــزوار  جميع  على  يجب 
أحذيتهم وتطهيرها وغسل أيديهم 

على الفور.
9. اإلمدادات

لجميع  تــدقــيــق  بـــإجـــراء  يــوصــى 
النظافة  معايير  لتحديد  اإلمـــدادات 

للموردين.
الفرشة

يمكن  مـــصـــدر  اخـــتـــيـــار  يــجــب 

االعتماد عليه فيما يتعلق بعدم وجود 
والطيور  الحيوانات  قبل  مــن  تلوث 

والقوارض.
املعدات

يــجــب أن يــتــم نــقــل الــطــيــور في   -
معدات ومركبات مخصصة لهذا 
قبل  مــن  تستخدم  ــم  ول الــغــرض 
أنواع أخرى من الدواجن، أن يتم 
التنظيف والتطهير لهذه المعدات 
قبل  معتمد  مطهرات  باستخدام 

وبعد كل عملية.
تبادل  أو  مشاركة  تجنب  يجب   -
الدواجن  مشاريع  مع  المعدات 

ألخرى.
وسائل جمع ونقل البيض.

يجب االتفاق مع مسؤولي الفقاسة   -
على استالم أطباق وصواني نقل 
البيض نظيفة وتم تطهيرها، ويتم 
حفظها في منطقة تخزين نظيفة 

وجافة ومغلقة.
كراتين  أطــابــق  تــكــون  أن  يــجــب   -
البيض جديدة، وأن يتم االحتفاظ 
بــهــا دخـــل الــمــشــروع فــي مكان 

نظيف وجاف.
األدوية واللقاحات واألدوية األخرى

عبوات  أي  استخدام  عدم  يجب   -
أو  مفتوحة  لــقــاحــات  أو  أدويـــة 

مستخدمة جزئيا.
ــدم نــقــل أي أدويــــة أو  يــجــب عـ  -

لقاحات بين المشاريع.
ــامــــالت الـــروتـــيـــنـــيـــة  ــعــ ــا: املــ ــ ــًي ــانــ ثــ

اليومية للرعاية والنظافة 
دليل  لكل مزرعة  يكون  أن  يجب 
خاص بتعليمات العمل، والذي يحتوي 
على قائمة مرجعية للنظافة الروتينية 
التربية، الستخدامها من قبل  ومهام 

الموظفين، حيث سيكون لهذا العمل 
الروتيني اليومي تأثير هام جًدا في 

التحكم في السالمونيال.
1. العاملني باملشروع والزوار

تطهير  ــواض  ــ أحـ تــوفــيــر  يــجــب   -
ويتم  مبنى  كــل  خـــارج  لألحذية 
استخدامها في كل مرة يتم فيها 

دخول المبنى أو مغادرته.
أن يحتوي أحواض تطهير  يجب   -
لألحذية مطهر معتمد ويستخدم 
ــيــمــات الــشــركــات  وفـــًقـــا لــتــعــل

المصنعة.
أو  يومًيا  المطهر  تجديد  يجب   -
حال،  أي  على  الضرورة،  حسب 
مرة واحدة على األقل كل سبعة 

أيام.
دخول  عند  اليدين  غسل  يجب   -
ــد جــمــع الــطــيــور  ــع الــمــبــانــي وب
ــقــة وبـــيـــن جــمــع الــبــيــض  ــاف ــن ال
التنقل  وبين  واألرضــي  النظيف 

بين المباني.
وبعد  قبل  الــيــديــن  غسل  يجب   -
ــد زيـــارة  ــع تـــنـــاول الــوجــبــات وب

المرحاض.
٢. الفرشة

يجب االهتمام بفرشة االعشاش   -
تلوث  لتجنب  جافة  مادة  لتوفير 
أسطح البيض بفضالت الدجاج، 
مرة  تغييرها  خــالل  مــن  وذلـــك 

واحدة على األقل أسبوعياً.
من  الدجاج  إزالة فضالت  يجب   -
البيض  جمع  وآالت  األعــشــاش 

بشكل يومي.
3. بيض التفقيس

القطيع  مــن  البيض  جمع  يجب   -
مرتين على األقل في اليوم.
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المكسور،  الــبــيــض  جــمــع  يــجــب   -
في  والمتبلل  المتسخ  المشروخ، 

أوعية خاصة وال يتم تحضينه.
4. الطيور

أي  من  الصحي  التخلص  يجب   -
طيور مريضة أو مستبعدة بمجرد 

التعرف عليها.
على  النافقة  الطيور  جمع  يجب   -
ــا فـــي حــاويــات  ــه الـــفـــور ووضــع

محكمة للتخلص منها.
٥. مكافحة تفشي اآلفات

دوري  فـــحـــص  إجـــــــراء  يـــجـــب   -
والمكافحة  التدقيق  ــراءات  إلجـ
ــاد وصـــــول أفـــــات من  ــبــع الســت

الحيوانات والمباني الملحقة.
يجب االحتفاظ بسجل لمكافحة   -
اآلفات لتسجيل عمليات التدقيق 

فيه.
6. غرفة البيض

ــجــب تــطــهــيــر جــمــيــع الــبــيــض  ي  -
يــوم  فــي  للحضانة  المخصص 

وضع البيض.

غرف  فــي  البيض  تخزين  يجب   -
نظيفة محكمة وخالية من الغبار 
وال يسمح للطيور بالدخول إليها.

وتـــبـــديـــل  ــات  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ غـــــرف االسـ  .7
املالبس، ودورات املياه

الــغــرفــة  ــذه  تــكــون هــ يــجــب أن   -
تنظيفها  يتم  وأن  ومرتبة  نظيفة 
وتطهيرها وفًقا لبرنامج منتظم.

والمالبس  األحذية  فصل  يجب   -
المالبس  والمطهرة عن  النظيفة 
أو  و/  المستعملة  واألحـــذيـــة 
التي  المالبس  وعــن  المتسخة، 

ليس لها عالقة بالمزرعة.
ودورات  الحمامات  تزويد  يجب   -
المياه وغرف االستراحات بالماء 
لغسل  ووسائل  والبارد  الساخن 
اليدين بمطهرات ضد البكتيريا.

8. مستودعات املعدات
المستودع  على  الحفاظ  يجب   -
نظيف ومرتب للمعدات واألدوات 
القديمة  ــمــعــدات  ال مــن  خــالــي 

والقمامة.

المعدات  وتطهير  تنظيف  يجب   -
المستخدمة قبل التخزين.
9. نقل البيض إلى الفقاسة

مالبس  السائق  يرتدي  أن  يجب   -
يستخدم  وأن  نــظــيــفــة،  واقـــيـــة 
ــواض تــطــهــيــر األحـــذيـــة وال  ــ أحـ

يدخل مباني للطيور.
يجب التعامل مع بيض التفقيس   -
غير  البيض  عن  منفصل  بشكل 

المخصص للحضانة.
البيض بأمان  التخلص من  يجب   -

من خالل آلية محددة ومكتوبة.
يجب جمع البيض بانتظام، حيثما   -
التعريف  ــراءات  ــ إجـ مــع  أمــكــن، 
والفصل التي تسمح بتتبع حركتها 

بين المزرعة والفاقسة.
1٠. التخلص من نفايات املشروع

ــصــحــي من  ــجــب الــتــخــلــص ال ي  -
والمستبعدة  الــنــافــقــة  الــطــيــور 
في  بالحرق  الجنسية  واألخطاء 
محارق صديقة للبيئة أو وضعها 
في حاوية محكمة الغلق ومقاومة 
عند  للتجميع  موقع  في  لآلفات 

أحد جوانب المشروع.
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يــجــب حـــرق الــنــفــايــات األخـــرى   -
عند  للتجميع  موقع  وضعها  أو 
أحد جوانب المشروع وإخراجها 

يومًيا.
ثالثًا: معامالت نهاية الدورة

1. التخلص من الطيور
ــجــب جــمــع الــطــيــور الــنــافــقــة  ي  -
أو  لحرقها  أكياس  في  وتعبئتها 

التخلص الصحي منها. 
القطيع  ــن  م الــكــامــل  الــتــخــلــص   -
لجميع  ــة  كــامــل إزالـــــة  بـــإجـــراء 

الطيور، بما في ذلك الذكور.
يــجــب أن يــســمــح ذلـــك بــوجــود   -
أقصى فترة زمنية تكون الحظيرة 

فيها خالية من الطيور.
٢. التنظيف

ــع الــمــعــدات  يــجــب نــقــل جــمــي  -
المنقولة من الحظائر إلى خارج 
جزء  في  تكديسها  أو  الحظيرة 

نظيف من المبنى. 
ــن الــفــرشــة  ــتــخــلــص مـ ــجــب ال ي  -
الــمــوجــودة فــي الــحــظــائــر بعد 

إخالئها من الدواجن.
العلف  بقايا  من  التخلص  يجب   -
ــدادات األخــرى بعد إخالء  واإلمـ

الحظيرة من الطيور.
تنظيفها  يــتــم  الــعــلــف  خــطــوط   -
وتطهيرها  الرطب(  أو  )الجاف 
الـــخـــزانـــات  ذلــــك  يــشــمــل  وأن 

وخطوط وانابيب العلف.
ــجــة الــمــبــانــي من  ــال يــجــب مــع  -

الحشرات بمجرد إزالة الطيور.
مكثفة  عــمــلــيــات  ــراء  ــ إجـ يــجــب   -
ــقــوارض في  ــل لــوضــع الــطــعــوم ل
تنتشر  ال  بحيث  الطيور،  مناطق 

القوارض إلى خارج الموقع أثناء 
عملية التنظيف.

بالرش  الشطف  استخدام  يجب   -
للتحكم في الغبار، ثم يجب إزالة 
كل الفرشة بما في ذلك فضالت 

العش.
يجب جمع أي فضالت ووضعها   -

بعيًدا عن مباني الدواجن.
يجب إزالة جميع عناصر المعدات   -
لم تعد مطلوبة لالستخدام  التي 

من داخل المباني وخارجها.
التنظيف  ــدات  ــع م وضـــع  يــجــب   -
)الفرش، المجارف، عربات اليد، 
أن  ويفضل  المبنى،  خــارج  إلــخ( 
وجاهزة  تكون على منصة صلبة 

للتنظيف والتطهير.
بمطهر  الحظائر  تطهير  يجب   -

معتمد.
صــنــاديــق جــمــع الــنــافــق يجب   -

تنظيفها وتطهيرها.
تــغــطــيــة شـــاحـــنـــات نقل  ــجــب  ي  -
أثناء  البيئة  تلوث  لمنع  الفرشة 

النقل خارج المشروع.
يجب التحقق من أن البرنامج قد   -
حتى  صحيح  بشكل  تشغيله  تــم 

هذه النقطة.
فترة  المنتهي  القطيع  كــان  إذا   -
في  يشتبه  أو  مــؤكــد  االنــتــاجــيــة 
إصابته بالسالمونيال، فمن المهم 
تحقيق التطهير لوقت كاٍف، وقد 

يستغرق حوالي ثمانية أسابيع.
التخلص  أسلوب  يكون  أن  يجب   -
نهاية  فــي  الطيور  مــن  الصحي 
ــامــج  ــرن الـــــــدورة اإلنــتــاجــيــة وب
نفسه  هــو  والتطهير  التنظيف 
بغض النظر عما إذا كان القطيع 

بالنسبة  سلبًيا  أم  إيجابًيا  يعتبر 
للسالمونيال، وفي حالة القطعان 
تخضع  أن  يستلزم  اإليــجــابــيــة، 
تنظيف  لــمــتــطــلــبــات  ــي  ــان ــمــب ال

وتطهير إضافية.
يجب تحديد العناصر التي تحتاج   -
إلى صيانة أو إصالح أو استبدال 
بمجرد أن تصبح المزرعة فارغة.
يــجــب اتـــخـــاذ نــفــس إجـــــراءات   -

التنظيف مع الغرف الملحقة.
3. التطهير

لكامل  الــتــطــهــيــر  إجــــراء  يــجــب   -
المبنى.

يجب استخدام المنظفات إلزالة   -
استخدام  قبل  المرئية  األوســاخ 
يشمل  ال  معتمد.  مناسب  مطهر 
بل  حسب،  الطيور  حظائر  ذلــك 
ومخزن  الممرات  أيــًضــا  يشمل 
البيض  مــنــاولــة  وغــرفــة  البيض 
ــزن األعــــــالف وحـــجـــرات  ــخـ ومـ
الملحقة  والــغــرف  ــراحــة  االســت
ــرى واألبــــــواب الــخــارجــيــة  ــ األخـ

والخرسانة الخارجية.
واألنابيب  المراوح  تنظيف  يجب   -
ومداخل  والخارج(  الداخل  )من 
ــمــصــارف والــشــرائــح  ــواء وال ــه ال
والحفر، التي قد يتعذر الوصول 

إليها، وتطهيرها.
التطهير  أحــوض  تنظيف  يجب   -

واستبدالها.
يجب أن يستمر الُطعم طوال هذه   -
ممكًنا.  ذلك  كان  كلما  المرحلة، 
السائبة  الــمــعــدات  تطهير  يجب 

الموجودة اآلن خارج المبنى.
المالبس  وتطهير  تنظيف  يجب   -
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ــة )الـــقـــفـــازات، والـــمـــآزر،  ــي ــواق ال
المزرعة  بموظفي  الخاصة  إلــخ( 

والزوار.
يجب وضع برنامج ميكروبيولوجي   -
المطلوبة  الــمــعــايــيــر  أن  لتقييم 
ذلك  يشمل  بحيث  تحققت،  قــد 
وإجمالي  السالمونيال  اختبارات 

عدد البكتيريا الحية.
-  يجب إعادة التطهير للوصول إلى 
الهدف المنشود وهو نتيجة اختبار 
السالمونيال السلبية وإجمالي عدد 

كاٍف من البكتيريا.
4. الصيانة

ــع عــمــلــيــات  يــجــب إجــــــراء جــمــي  -
ــة الــمــحــددة  ــان ــصــي ــالح وال ــ اإلصـ
أدوات  يرتدون  موظفين  بواسطة 
ويستخدمون  الشخصية  الحماية 

أدوات ومعدات نظيفة.
ــة  ــ ــي ــوق األرضــ ــ ــق ــب ســــد شــ ــجـ يـ  -
وإغــالق  الــقــطــران  أو  باإلسمنت 
يمكن  خاللها  مــن  الــتــي  الــثــقــوب 
ــول الـــقـــوارض، بــمــا فــي ذلــك  دخـ

فتحات التصريف.
ــال  يــجــب مــعــالــجــة جــمــيــع األعــم  -
بحظائر  الــمــرتــبــطــة  الــخــشــبــيــة 

الطيور بمادة لحماية الخشب.
ومخزن  البيض  غرفة  طالء  يجب   -
عند  الملحقة  والــغــرف  الــبــيــض 

االقتضاء.
٥. إمدادات املياه

يجب فحص خزان المياه الرئيسي   -
ثم  وتنظيفها  ــشــرب  ال وخــطــوط 

تطهيرها.
بشكل  الخزان  غطاء  إغالق  يجب   -

صحيح واستبداله بإحكام.

6. جتميع وفحص املعدات
مع  المعدات،  تجميع  إعــادة  يجب   -
إعادة تنظيف وتعقيم أي عنصر تم 
إغفاله أو تنظيفه بشكل غير كاٍف.
يجب فحص جميع المعدات للتأكد   -
من عملها بشكل صحيح، باستثناء 
التي  الــمــيــاه  وخــطــوط  المساقي 

يجب أن تظل فارغة.
أعمال  جميع  مــن  االنــتــهــاء  يجب   -

الصيانة قبل التبخير.
مركبة  أي  وتطهير  تنظيف  يجب   -
بعد  التنظيف  فــي  تستخدم  كــان 

إجراء التنظيف.
7. التبخير

ُطعم  التبخير  يجعل  أن  يمكن   -
الـــقـــوارض غــيــر مــســتــســاغ، حتى 
من  الكيميائية  المواد  انتشار  بعد 
يجب  وبالتالي،  الــجــوي،  الــغــالف 
القوارض  ومصائد  طعم  كل  ترك 
التبخير  يصبح  حتى  مكانها  في 
المرحلة  تلك  في  وإزالتها  وشيًكا، 
ــاء من  ــه ــت واســتــبــدالــهــا عــنــد االن

العملية.
والــغــرف  الــمــبــانــي  تبخير  يــجــب   -
التنظيف  أدوات  وجميع  الملحقة 
من  وغيرها  والقفازات  الصغيرة 
للموظفين،  ــة  ــي ــواق ال ــمــالبــس  ال
الصحة  اعــتــبــارات  مـــراعـــاة  مــع 

والسالمة.
يجب إغالق المبنى بعد التبخير.  -

8. الفحص النهائي
يجب إجراء فحص نهائي للمزرعة   -
أي  ترك  عدم  من  للتأكد  بأكملها 

شيء.
يجب قطع العشب حول المناطق   -
ــيـــطـــرة عــلــى  ــطــة والـــسـ ــمــحــي ال

األعشاب الضارة.

9. إعادة التسكني
ــدات  ــعـ ــمـ ــب تــخــصــيــص الـ ــجـ يـ  -
نقل  أو  لــمــســك  الــمــســتــخــدمــة 
الــدواجــن لــهــذا الــغــرض ويجب 
تنظيفها وتطهيرها بمطهر معتمد 
استخدامها  يتم  عملية  كل  قبل 

فيها.
ــب تــســلــيــم الــعــلــف  ــي ــرت ــجــب ت ي  -
العلف  تسليم  يتم  حيث  والطيور 

بعد تسليم الطيور.
يجب وضع األسمنت حول أسفل   -
لتوصيل  المستخدمة  ــواب  ــ األب
دخــول  فــرصــة  لتقليل  الــطــيــور 

القوارض.
بطعوم  مبنى  كــل  ــد  ــزوي ت يــجــب   -
ــوارض،  ــق ال مكافحة  لــمــواصــلــة 
قبل  تأخير  هناك  كــان  لــو  حتى 

إعادة التسكين.
مناسبة  طعم  نقاط  وضــع  يجب   -
الدواجن  منع  مع  المبنى،  داخــل 

من الوصول إليها.
ــوم في  ــطــع يــجــب اســـتـــخـــدام ال  -
توفر  التي  المناسبة  الــمــواضــع 
ممرات  وتشمل  للقوارض  مــأوى 
المناطق  وفــي  الــشــرائــح  وتحت 

التي يتم فيها توزيع العلف.

املصادر:
CODE OF PRACTICE FOR THE 
PREVENTION AND CONTROL 
OF SALMONELLA IN BREEDING 
FLOCKS AND HATCHERIES: 
salmonella%20control%20programme/
Breeder/breeding_flocks_cop.pdf
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دورة  اي  في  االصابة  اذا حدثت   .1
من دورات فان احتمالية االصابة 
ــدورات الــتــالــيــة لــهــو أمــر  ــ فــي الـ
لم  اذا  وخصوصا  وأكيد  حتمي 
يتم تطهير العنبر المصاب بشكل 
يقوم  الميكروب  ان  حيث  جيد 
الفرشه  في  حويصالت  بتكوين 
العديد  مقاومة  علي  القدرة  لها 
من المطهرات التي تستخدم في 

تطهير عنابر الدواجن. 
موجود  الكلوستريديا  ميكروب   .2
بصورة طبيعية في أمعاء الطائر 
ولكن  ممرض  غير  بشكل  ولكن 
ــي حــالــة تــعــرض الــطــائــر الي  ف
والضغط  االجــهــاد  عــوامــل  مــن 
الــحــرارة او  ــة  ــفــاع درجـ مثل ارت
الميكروب  فان  التحصين...الخ 

يتحول من الصورة الغير ممرضة 
مسببا  الممرضة  الــصــورة  ــي  ال
ظهور االعراض المرضية ولذلك 
اسم  الكلوستريديا  علي  يطلق 
بعض  االنتهازي وهذه  الميكروب 
االدلة الحقلية علي انتهازيتة هذا 

الميكروب:
ــحــر  ــات ال ــوجــ ــ ــي حـــالـــة م ــ ف  -
الدواجن  عنابر  في  الشديدة 
بياض  أو  تسمين  كانت  ســواء 
نالحظ ظهور  امهات  حتي  أو 
اســهــاالت صــفــراء الــلــون ذات 
ــال  ــهـ رغـــــوة وهــــو لــــون االسـ
الكلوستريديا  لمرض  المميز 
ويكون ظهور االسهاالت بشكل 
حيث  كبيرة  وبــصــورة  مفاجئ 
أنحاء  مختلف  في  نشاهدها 
العنبر ولكن في المساء تحتفي 

ــاالت وتـــعـــود الــطــيــور  ــ ــه االســ
لحالتها الطبيعية وتفسير ذلك 
أن الميكروب موجود فعال في 
جسم الطائر وان ارتفاع درجة 
عــوامــل  مــن  يعتبر  ــرارة  ــحـ الـ
الضغط واالجهاد علي الطيور 
ما يؤدي الي تحول الميكروب 
وعند  الممرضة  الصورة  الي 
سبب  وزوال  ــواء  االجـ تحسن 
تعود االمور لصورتها  الضغط 

الطبيعية.
التحصينات  اجراء بعض  عند   -
الشرب مثل  الوقائية في مياه 
ــا نــالحــظ  ــالســوت تــحــصــيــن ال
اللون  غريبة  اســهــاالت  ظهور 
)حمراء- مثل المياه- مجيره( 
في فرشة العنبر بشكل مفاجئ 
بعد  وذلك  انذار  سابق  وبدون 

الكلوستريديا في الدواجن
مشاهدات حقلية..ومتطلبات العالج والوقاية

من  العديد  اهتمام  علي  حاز  والــذي  الدواجن  امــراض  وأخطر  أهم  من  تعتبر  الكلوستريديا  بمكيروب  االصابة  ان 
المتخصصين في تربية وأمراض الدواجن لكونه من االمراض المزمنة التي تتواجد في قطعان التسمين ويكون من 
الصعب السيطرة عليه او حل المشاكل التي يسببها بشكل جذري لعدة أسباب سنحاول مناقشتها باستفاضة وفي 
هذا االطار سنقوم بسرد عدة نقاط هامة تتعلق بهذا المرض امال في توضيح صوره المرضية ومحاولة ايجاد سبل 

للتحكم والسيطرة عليه.

د. هاني محمد شتا 
دكتوراه أخصائي الوبائيات، مديرية الزراعه بالخرج، وزارة الزراعه السعودية
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اجراء التحصين مباشرة وبعد 
ذلك وبحلول نهاية اليوم التالي 
للتحصين نالحظ اختفاء هذه 
أن  ذلــك  وتفسير  االســهــاالت 
يعتبر  ذاته  حد  في  التحصين 
من عوامل االجهاد علي الطائر 
المناعي  الجهاز  يكون  حيث 
يتعلق  فيما  مشغوال  للطائر 
الميكروب  فيقوم  بالتحصين 
والتحول  الفرصه  بانتهاز هذه 
وعند  المرضية  الــصــورة  الــي 
زوال السبب ترجع الحالة الي 

الوضع االصلي الطبيعي.
انه  الــمــرض  عــن  المتعارف  مــن   .3
من االمراض التي تصيب الطيور 
في االعمار الكبيرة أي بعد نهاية 
وتستمر  تقريبا  الثالث  االسبوع 
ــة بــالــمــرض حتي  ــرص االصــاب ف
الــعــمــر الــتــســويــقــي ولــكــن بعض 
المشاهدات الحقلية تؤكد عكس 
أعراض  شاهدت  قد  حيث  ذلك 
اليوم  في  المرض  بهذا  االصابة 
باجراء  حيث  العمر  من  العاشر 
الــتــشــريــح لـــوظ وجــــود انــتــفــاخ 
باالضافة  بــالــغــازات  بــاالعــوريــن 
ــي الكلي  ــود مــشــاكــل ف الـــي وجــ
صور  احــدي  تعتبر  وهي  والكبد 
المرض التي تختلف عن الصورة 
ــي  ــت ــمــرض وال ــل الــكــالســيــكــيــه ل
االمعاء  التهاب  صــورة  في  تكون 
 )necrotic enteritis( التنكرزي 
والتتي هي بالفعل تصيب الطيور 
فــي االعــمــار الــكــبــيــرة والــدلــيــل 
التشخصين  صحة  علي  االقــوي 
انه عندما تم استخدام العالجات 
الكلوستريديا  ضد  المتخصصه 
معدل  تقليل  تــم  )ريفاميسين( 
يؤكد  ما  ملحوظ  بشكل  النفوق 
بالعالج  يسمي  فيما  التشخصي 

التشخيصي.

ميكرو  الكلوستريديا  ميكروب   .4
 Gram( الهوائي وموجب الجرام
المضادات  كــل  ليس  أن  أي   )+
الحيوية لها القدرة علي التصدي 
ــن امــثــلــة  ــ ــروب وم ــك ــي ــم لــهــذا ال
اثبتت  التي  الحيوية  المضادات 
علي  قـــدرة  الحقلية  بــالــتــجــارب 

التغلب علي هذا الميكروب:
االمــبــيــســيــلــيــن واالمــوكــســي   -
ــن  ــي ــســت ــول ــك ســيــلــيــن مــــع ال

والريفاميسن مع الكولستين
مل/   1 بمعدل  المركز  الخل   -
كبريتات  مع  شرب  ماء  لتر   3
ــم  ــنــحــاس بــمــعــدل 0.25جــ ال
وتعتبر هذه  مــاء شــرب  لتر   /
الــمــواد مــن الــمــركــبــات التي 
اثبتت نتائج ممتازه في التغلب 
الكلوستريديا  ميكروب  علي 
مــع الــعــلــم بــانــه تــوجــد بعض 
استخدام  علي  االعــتــراضــات 
بصورتها  الــنــحــاس  كبريتات 
لسميتها  الــدواجــن  في  الخام 
اال انه يجب ان ننوه انه هناك 
المستحضرات  بعض  حاليا 
البيطرية تحتوي علي كبريتات 
تسبب  ال  بـــصـــورة  ــحــاس  ــن ال
ذاتــه  الــوقــت  وفــي  سميه  اي 
لهذه  الكبيرة  بالفائدة  تاتي 
علي  تتفوق  قد  والتي  الــمــادة 
ــه في  ــ ــمــضــاد الــحــيــوي ذات ال
الميكروب  هــذا  من  التخلص 
كــمــا تــتــمــيــز بــرخــص الــثــمــن 
نفقات  توفير  الــي  يـــؤدي  مــا 
قد  والتي  الحيويه  المضادات 
يلزم استخدامها بشكل مكثف 
ــة فـــي حـــالـــة حـــدوث  ــاصـ وخـ
الكبيرة  االعمار  في  االصابة 
باالضافة الي تمتعها بخاصية 
عدم وجود اي مقاومة او مناعه 
ضدها من قبل الميكروب كما 

بعض  مــع  ــحــدث  ي أن  يــمــكــن 
المضادات الحيوية كما تتمتع 
كاوي  باثر  النحاس  كبريتات 
ما يقضي علي أثار االلتهابات 
علي  الميكروب  يسببها  التي 
وخاصة  الطيور  أمعاء  جــدار 
المعوية  الــمــرض  ــورة  صـ فــي 

.)necrotic enteritis(
بالكلوستريديا  5- في حالة االصابة 
كبديه  مــشــاكــل  ــود  وجــ نــالحــظ 
المصاب  الــدجــاج  علي  وكــلــويــه 
ــكــروب  ــي م أن  ــك  ــ ذلـ ــر  ــســي ــف وت
علي  ــقــدرة  ال لــه  الكلوستريديا 
 )endotoxins( السموم  افـــراز 
الكبد  مشاكل  في  تتسبب  والتي 
مع  تاثيرها  يتشابه  حيث  والكلي 
تاثير السموم الفطرية ما يوجب 
ضرورة اضافة مضادات السموم 
الغسيل  وادوية  الكبد  ومنشطات 
الموجه  الــعــالجــات  مــع  الــكــلــوي 
لعالج الكلوستريديا وذلك لتقليل 

اثار سمومها علي الكبد والكلي.
من  فانه  تقدم  ما  الي  باالضافة 
اعــراض  علي  الــتــعــرف  جــدا  المهم 
الكلوستريديا  بميكروب  ــة  االصــاب
حقليا وتميزه عن باقي االمراض عن 
وكذلك  الظاهرية  االعـــراض  طريق 
باستخدام التشريح للطيور النافقة او 

المريضة.
أعراض االصابة بالكلوستريديا:
قد  والتي  القطيع  في  اسهالت   -1
تكون صفراء ذات رغوه او داكنة 
الوان مختلفة وقد  او ذات  اللون 
تلك  مع  االسهالت  هــذه  تتشابه 
بطفيل  االصـــابـــة  عــن  الــنــاتــجــه 
الكوكسيديا ويجب التفرقة بينهم 
حقليا باستخدام الفحص الدقيق 

من اصحاب الخبرة
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لمياه  الــطــيــور  اســتــهــالك  ــادة  زيـ  -2
الشرب بشكل ملفت وذلك نتيجه 
لالصابة  نتيجه  االمعاء  اللتهاب 
تجمع  حقليا  المالحظ  ويــكــون 
المياه في حويصلة الطائر وعند 
من  كميات  تترجع  به  االمــســاك 
)كانه  الطائر  فم  من  المياة  هذه 

يقوم بترجيع المياه(
الــصــفــة الــتــشــريــحــيــة لــالصــابــة 

بالكلوستريديا:
1- زيادة في جدار االمعاء

جدار  علي  القطيفة  تشبه  طبقة   -2
 necrotic ــة  حــال فـــي  ــاء  ــعـ االمـ

enteritis

وتقرحات حمراء  التهابات  3- وجود 
الــلــون عــلــي الـــجـــدار الــداخــلــي 
لالمعاء والتي يمكن تميزيها عن 
االصابة  بسبب  تكون  التي  تلك 
تميز  طــريــق  عــن  بالكوكسيديا 
شكلها السداسي المنتظم تقريبا 
بينما تلك التي بسبب الكوكسيدا 

تكون في صورة نقط 
مع  بــالــغــازات  ــن  االعــوري انتفاخ   -4
كريهة  ــراء  ــل صــف ــواجــد ســوائ ت

الرائحة بهما
عالج االصابة بالكلوستريديا:

1- استخدام بعض المضادات الحيوية 
للكلوستريديا  كمضاد  العلف  في 
ــزنــك  مــثــل الــلــيــنــكــومــايــســيــن وال
والفيرجينامايسين  باسيتراسين 
علي الرغم من وجود حظر علي 
استخدام هذه المستحضرات في 

االعالف كمنشطات للنمو
الكوكسيديا  بــمــرض  االهــتــمــام   -2
النه  دائما  عليه  التغلب  ومحاولة 
دائما ما تتبع االصابة بالكوكسيديا 

االصابة بالكلوستريديا 

مياه  تــنــاول  علي  الــطــائــر  لهفة   -3
الشرب تجعل المضادات الحيويه 
جيده  وسيلة  المياه  في  المذابه 
بالكلوستريديا  االصــابــة  لعالج 
حيث يوجد العديد من المضادات 
الحيوية التي يمكنها عالج حاالت 
بــالــكــلــوســتــريــديــا مثل  االصـــابـــة 
واالمبسيلين  االموكسيسيلين 
والــريــفــامــيــســيــن مــع اســتــخــدام 

الكولستين مع اي منهم
4- االهتمام بتطهير العنبر جيدا قبل 
وصول الصيصان خاصة اذا كانت 
بالكلوستريديا  اصابة  هناكحالة 

في الدورة السابقة 
5- في حالة االصابة يتم اعطاء جرعة 

وقائية من مضاد للكوكسيديا 
التي  السموم  مــضــادات  اضــافــة   -6
الكلوستريديا  سموم  اثــار  تعالج 

علي الكبد والكلي 
االجتاهات احلديثة للوقاية من 

االصابة بالكلوستريديا:
ــة  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ بــــــــدائــــــــل املـــــــــــضـــــــــــادات احلـ

Probiotic )البروبيوتيك(
استخدمت  ــود،  عــق مـــدى  عــلــى 
المضادات الحيوية على نطاق واسع 
في مجال اإلنتاج الداجني لمساعدة 
افضل،  بشكل  تنمو  ان  في  الدواجن 
ــدان قامت  ــل ــب ــن ال ولــكــن الــعــديــد م
الحيوية  المضدات  استخدام  بحظر 
من  كــجــزء  وذلـــك  للنمو  كمحفزات 
للبكتيريا  الــتــصــدي  استراتيجيات 
الــمــقــاومــة لــلــعــالجــات بــالــمــضــادات 
وكنتيجه  ولذلك  البشر  في  الحيوية 
استخدام  في  المربيين  على  للقيود 
عملية  لتسريع  الحيوية  المضادات 
لتحفيز  بدائل  الطلب على  زاد  النمو 

النمو في الدواجن. 

)البروبيوتيك(  المفيدة  البكتيريا 
Probiotic هي عبارة عن ميكروبات 
حية تضاف الي االعالف التي تتغذي 
الدواجن وذلك بهدف تحسين  عليها 
تعمل  حــيــث  الـــدواجـــن  ــاء  ــع أم اداء 
وتحقيق  الحيوان  نمو  تحسين  على 
بها  ترتبط  والتي  الغذائية  االستفادة 
الصحية،  الفوائد  العديد من  تحقيق 
الطبيعي  الــبــديــل  تــوفــيــر  وبــالــتــالــي 
للمنشطات النمو المضادات الحيوية.
المفيدة  البكتيريا  يسمى  ما  ان 
الجهاز  Probioticفي  )البروبيوتيك( 
مفهوما  ليست  لــلــدواجــن  الهضمي 
كامل  فهم  هو  وانما  وحسب  جديدا 
استخدامها  وكيفية  ــان  وزمـ لمكان 
حيث تحققت افضل نتائج في تطوير 
النتيجة  علي  لنحصل  البروبيوتيك 
التي  الــكــتــاكــيــت  أن  مــفــادهــا  ــتــي  ال
فقست حديثا يمكن أن تكون محمية 
ضد االستعمار ببكتيريا السالمونيال 
من  لــجــرعــات  تعريضها  طــريــق  عــن 
المستمدة  الهضمية  القناة  محتويات 

من الدجاج البالغين األصحاء.
لقد بات واقعا ان استخدام أنواع 
تغذية  في  المجهرية  الحية  الكائنات 
 Lactobacillus, الدجاج الالحم مثل
 Streptococcus, Bacillus,
 Bifidobacterium, Enterococcus,
 Aspergillus, Candida, and
مفيد  تأثير  لها   Saccharomyces
حيث  من  الالحم  الدجاج  أداء  على 
ــاء الــدقــيــقــة  ــعـ تــحــســيــن كـــفـــاءة األمـ
وتحسين  المعوية  االمراض  لمجابهة 
الخصائص الحسية للحم فضال عن 
تعزيز جودة اللحوم الميكروبيولوجية.

طريقة عمل البروبيوتك
 ان تعزيز مقاومة االستعمار و/ 
ضد  مباشرة  المثبطة  التأثيرات  أو 
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مسببات األمراض من العوامل الهامة 
 Probiotic البروبيوتيك  تمكن  التي 
اإلصــابــة  حـــدوث  نسبة  تقليل  مــن 
ــراض  ــ الــمــرضــيــه وايـــضـــا مـــدة األم
بمنع  بروبيوتيك  تقوم سالالت  حيث 
سواء  لألمراض  المسببة  البكتيريا 
من  والحية  المختبرية  التجارب  في 

خالل عدة آليات مختلفة وهي:
المعوية  البكاتيريا  على  الــحــفــاظ   -1
 normal intestinal الــطــبــيــعــيــة 
االقــصــاء  طــريــق  عــن   microflora
 competitive exclusion التنافسي
2-  تغيير التمثيل الغذائي عن طريق 
زيادة نشاط اإلنزيمات الهاضمه 
ــات  ــمـ ــزيـ وخـــفـــض نـــشـــاط االنـ

البكتيريه وإنتاج األمونيا
3-  تحسين استهالك العلف والهضم

4-  تحفيز الجهاز المناعي
ــا ان نــســلــط الــضــؤ  ويــجــب هــن
التنافسي  االقصاء  مفهوم  علي  اكثر 
تقوم  التي   competitive exclusion
 Probiotic البروبيوتك  فكرة  عليه 
فــي االســـاس فهو عــبــارة عــن شغل 
اماكن المستقبالت في امعاء الطائر 
)الــبــروبــيــوتــك(  الــنــافــعــه  بالكتيريا 
Probiotic ما يعوق الباكيتريا الضارة 
ويمنعها من احداث اصابة في الطائر 
مثل  الصغيرة  االعــمــار  في  وخاصة 
الكتكوت عمر يوم حيث اثبتت العديد 
ــدوي اســتــخــدام  مــن الـــدراســـات جــ
البروبيوتك في حماية كتايت الدجاج 
والرومي والسمان عمر يوم ضد عدوي 
 Salmonella السالمونيال  باكيريا 
 Campylobacter والكامبيلوباكتر 
المسببات  بــاقــي  ــك  ــذل وك الـــضـــارة 

البكتيرية المعوية.
ــيــار الــبــروبــيــوتــيــك  مــعــايــيــر اخــت

Probiotic في صناعة الدواجن

ــن الــصــفــات  هـــنـــاك الــعــديــد مـ
المرغوب فيها والتي يجب مراعاتها 
 Probiotic البروبيوتك  اختيار  عند 
المناسب بحيث يجب ان يكون ساكن 
القدرة  له  تكون  وان  لألمعاء  طبيعي 
علي االلتصاق باألمعاء والتغلب على 
انخفاض  مثل  المحتملة  العقبات 
وكذا  للمعدة   pH الهديوجيني  الرقم 
وجـــود األحـــمـــاض الــصــفــراويــة في 
القدرة  يمتلك  ان  يجب  كما  األمعاء 
البكتريا  الــســالالت  منافسة  عــلــي 
المختلفة في االلتصاق بجدار االمعاء 
وشغل اماكن المستقبالت وايضا البد 
للبروبيوتك  المفيدة  االثار  ظهور  من 
تظهر  والتي  Probioticالمستخدم 
في صورة تحسين معدالت استهالك 
تحسين  وكــذلــك  والهضم  االعـــالف 
وتحسين جودة  المناعي  الجهاز  اداء 

اللحوم المنتجه.
االنسان  تعامل  طويلة  لسنوات 
ــهــا كــائــنــات  مــع الــبــاكــتــيــريــا عــلــي ان
مكافحتها  تــمــت  مــا  وكــثــيــرا  ــارة  ضـ
ما  الحيوية  الــمــضــادات  باستخدام 
علي  صعب  البروبيوتك  مفهوم  جعل 
الفهم في البداية ولكن بعد الطفرات 
انتاج  الي  ادت  والتي  البيوتكنولوجية 
سالالت الباكتيريا النافعه البروبيوتك 
استخدامها  تــم  والــتــي   Probiotic
وانتاجية  اداء  تحسين  فــي  بنجاح 
من  ووقايته  الــالحــم  للدجاج  االداء 
الــعــديــد مــن االمــــراض فــضــال علي 
الوقاية  في  للبروبيوتك  الهام  الــدور 
للمضادات  المقاومة  الباكتيريا  من 
البشر  صحة  تهدد  والــتــي  الحيويه 
فان  لذا  مسبوق  وغير  خطير  بشكل 
البروبيوتك Probiotic اثبتت قدرتها 
لتصبح  هائلة  إمكانيات  توفير  علي 
بديال للمضادات الحيوية في صناعة 

الدواجن الحديثة.
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درجة  تكون  عندما  أنــه  ويالحظ 
فإن   o22م حــوالــي  الحظيرة  حـــرارة 
الطيور  تستهلكها  التي  المياه  كمية 
استهالك  وزن  ضعف  حــوالــي  تــكــون 
العلف، ويمكن أن يكون ذلك أعلى مع 
مع  وأقل  العمر  في  الصغيرة  الطيور 
بشكل  زيادتها  ويمكن  الكبيرة  الطيور 

ملحوظ مع ارتفاع درجات الحرارة.
الــمــاء دور أســاســي  يــلــعــب  كــمــا 
فــي عــمــلــيــات الــهــضــم واالمــتــصــاص 
الوسط  وهــو  الجسم  حــرارة  وتعديل 
األساسي الذي من خالله يتم إعطاء 
الطيور اللقاحات واألدوية والعالجات 
تتأثر بدرجة الحرارة  المختلفة والتي 
الجو المحيط في الحظيرة، وفي ذات 
مصادر  أهم  احد  الماء  يعتبر  الوقت 

إذا  الــدواجــن  مشاريع  في  األمـــراض 
تلوث  أو  محتواه  في  غير صحي  كان 

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

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

كبير من الطيور في آن واحد. 

حيث تلعب مياه الشرب دورا هاما 
المرضية  المسببات  انتقال بعض  في 
والطفيلية  الــفــيــروســيــة  البكتيرية، 
ــعــديــد من  ــي تــســبــب ال ــت ــة ال ــيـ واألولـ
أمــراض  بين  من  تعد  التي  األمــراض 

الدواجن األكثر شيوعا.
ومن ثم يجب توفير الماء بالكمية 
الكافية والنوعية المناسبة أمام الطيور 
بحيث يكون نقي وخالي من المسببات 
الكريهة  الروائح  المرضية وخالي من 
الطيور  قــبــل  مــن  مستساغ  ــك  ــذل وك
وتكون نسبة األمالح به مناسبة ودرجة 

حرارته مناسبة في الصيف والشتاء.
الشرب  مياه  مالئمة  من  وللتأكد 
العمر  مراحل  في  للطيور  ومناسبتها 

قياسات هامة 
لجودة ماء الشرب للدواجن 

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

 الماء مكون أساسي من مكونات الدم وأنسجة الجسم حيث يحتوى جسد الطائر، اعتمادا على العمر، حوالي %85-60 
ماء وتحتوي البيضة على حوالي 65% من المياه. 

د. علي بن حسني اجلاسم
ماجستير علوم أمراض الطيور
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االساسية  المقاييس  بعض  على  تعرف  يجب  المختلفة 
لمياه الشرب المتعلقة بكميتها ونوعيتها وخصائصها والتي 

سوف نعرضها في الجداول التالية.
الطيور  بواسطة  المستهلكة  الــشــرب  مياه  كميات   .1

مقارنة بالحيوانات األخرى.
المختلفة  الطيور  ألنــواع  الماء  استهالك  متوسط   .2

)جالون/100 طائر/يوم(.
تأثير درجة الملوحة على حيوانات المزرعة المختلفة.  .3
مناسبة الماء للدواجن بتركيزات مختلفة من المواد   .4

الصلبة الذائبة. 
الخصائص الميكروبية والكيمائية لجودة ماء الشرب   .5

المناسبة للطيور. 
في  البكتيريا  أنــواع  تركيز  في  المساقي  نــوع  تأثير   .6

خطوط ماء الشرب.
مختلفة  بتركيزات  الشرب  ماء  في  الــدواء  استهالك   .7

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

المختلفة للعمر واالنتاج.
جدول رقم )1( 

كميات مياه الشرب المستهلكة للطيور والحيوانات األخرى
كمية الماء المستهلك )لتر/ يوم(نوع الحيوانم
55أبقار تسمين1
160أبقار اللبن )حالبة(2
7-2أغنام3
0.30 – 0.25دجاج4

جدول رقم )2( متوسط استهالك الماء ألنواع الطيور المختلفة  )جالون/100 طائر/يوم(
درجة حرارة الغرفة نوع الطيور

 )20 درجة مئوية(
الجو الحار

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

Layer pullets2.643.435.28
Breeder pullets3.174.236.60
Layer hens5.5510.57
Broiler breeders7.9315.85
Broiler chickens4.236.6013.21
Broiler turkey7.6614.2726.42

جدول رقم )3( تأثير درجة ملوحة مياه الشرب على حيوانات المزرعة المختلفة
ال يوجد تأثير سلبي نوع الحيوان

على الحيوان
عدم قابلية الحيوان على شرب الماء.

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

حدوث نقص في اإلنتاج

حدوث انخفاض في اإلنتاج.
وتأثير سلبي على صحة الحيوان

4700 – 31006300 – 04700 - 3000طيور
6300 – 390010900 – 06300 - 3900أبقار حالب
7800 – 630015600 – 07800 - 6300أبقار تسمين

9400 – 630010900 – 09400 - 6300خيول
15600 - 700020300 - 015600 - 7800أغنام
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جدول رقم )4( مناسبة الماء للدواجن بتركيزات مختلفة من المواد الصلبة الذائبة م
)تركيز جزء/المليون(

إجمالي المواد الصلبة الذائبة 
)جزء بالمليون(

اإلجراء

يفضل استخدام هذه النوعية من المياه وليس لها أي تأثير ضار على أي نوع من أقل من 1000 1
أنواع الدواجن.

هذه المياه مرضية لجميع فئات الدواجن.1000- 22999
 قد تسبب حدوث فضالت مائية )وخصوصا في المستويات العليا( ولكنها ال تؤثر 

على الصحة أو األداء للطيور
هذه هي المياه سيئة للدواجن، وغالبا ما تسبب فضالت مائية، وزيادة معدل 3000- 34999

الوفيات، وانخفاض النمو
هذه مياه غير مقبولة للدواجن ودائما تقريبا تسبب بعض المشاكل، خصوصا في 5000- 46999

الحدود العليا، حيث تسبب انخفض النمو واإلنتاج أو زيادة معدل الوفيات على.
هذه المياه غير صالحة للدواجن ولكن قد تكون مناسبة ألغراض أخرى 7000- 510000
يجب عدم استخدام هذه المياه إطالًق للدواجن أو الماشيةأكثر من 610000

جدول رقم )5( القياسات الميكروبية والكيمائية لجودة ماء الشرب المناسبة للطيور
Remarks Maximum

acceptable level
Average 
level

Contaminant or
characteristic

Desirable 100/ml
50/ml

0/ml
0/ml

Bacteria
Total bacteria
Coliform bacteria

Levels from 3 to 20 mg/l affect
performance.

25 to 45 mg/l
4 mg/l

10 mg/l
0.4 mg/

Nitrate
Nitrite

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

6.8 to 7.5 pH

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

Higher levels produce a bad
odor and taste.

0.6 mg/l 0.002 mg/l Copper

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

125 mg/l 14 mg/l Magnesium

Levels above 50 mg/l may affect
performance if the sulfate or
chloride level is high

32 mg/l -- Sodium 

Higher levels have a laxative effect.
 Levels >50 mg/l may affect performance if 
magnesium and chloride levels are high.

250 mg/l 125 mg/l Sulfate 

Higher levels are toxic. 1.50 mg/l -- Zinc
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جدول رقم )6( تأثير نوع المساقي في تركيز أنواع البكتيريا في خطوط ماء الشرب

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

Total Colifrom6403.30016001.700.000.000
Fecal coliform130230100080.000.000
Escherichia Coli11090090066.000.000
Fecal streptococcus551200200036.000.000
Mesofiles Micro-organisms***24.000700.000.00086.0001.400.000.000

*أول سقاية في الحظيرة
**أخر سقاية في الحظيرة

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

جدول رقم )7( معدل استهالك الدواء في ماء الشرب 
بتركيزات مختلفة عند درجات حرارة مختلفة

العمر
)أسبوع(

الطائر
)وزن/جم(

32 درجة مئوية21 درجة مئوية
تركيز الدواء في ماء الشرب )جزء بالمليون(

105210105210
3700713.27.4.3162.8
51500.91021.823.546.9
724509.318.618.536.9
املراجع.

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

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

pdfs/factsheets/fs_65.pdf

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

http://ziggity.com/wp-content/uploads/2014/08/cont_
article_pdf_20.pdf
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ــى هـــذا فـــإن الـــذكـــور ليست  وعــل
مسئولة فقط عن إنتاج نصف الجينات 
للكتكوت  الوراثي  التركيب  في  الداخلة 
بيض  مسئولة عن خصوبة  أيضاً  لكنها 

التفريخ المنتج شكل )2(
التربية: 

الفعلي  الــــوزن  يــكــون  أن  ــراعــى  ي  -
عن  قلياًل  يزيد  أو  مطابق  للذكور 
ــوزن الــمــســتــهــدف عــنــد عــمــر 3  ــ ال
الجيد  التجانس  الي 5 أسابيع من 

للذكور.
تسمين  بــادي  علف  اســتــخــدام  إن   -
شكل )3( خالل 0 - 14 يوم األولى 
يساعد  يـــوم   21 الـــي  يــصــل  وقـــد 
هــذه  تحقيق  عــلــى  جــيــد  وبــشــكــل 
األهداف ويمكن بعد ذلك إستخدام 

علف بادي أمهات.

زيادة عدد ساعات اإلضــاءة خالل   -
5 أسابيع األولى من العمر يساعد 
المستهدف  ــوزن  ــ ال تحقيق  عــلــى 
وليس  أسابيع   5 عمر  عند  للذكور 
ــروري الـــبـــدء بــبــرنــامــج  ــــضــ مـــن ال
اإلضاءة للذكور قبل 4 أسابيع حتى 
يتم تحقيق الوزن المطلوب ويفضل 
برنامج  بإستخدام  التبكير  عــدم 

في  ــور  ــذك ال تربية  عند  ــاءة  اإلضــ
عنابر مغلقة.

 - ميني  او  الكرمبل  علف  اختيار   -
المكعب وليس المجروش.

تتمثل  والتي  والتطور  النمو  سرعة   -
وكذلك  الــطــيــور  هيكل  حجم  فــي 
طول عظمة الساق من االعتبارات 
الهامة جداً والتي تعمل على نجاح 
اإلخصاب  نسبة  وارتــفــاع  الــتــزاوج 

مستقباًل..
أداة قياس طول عظمة الساق وطول 
عظمة الصدر يتم طلبها من الخدمات 
في  المساعدة  بهدف  للساللة  الفنية 

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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الــســاق  ــادة طـــول عظمة  ــ زي يــجــب 
دون  أسبوع   12-4 عمر  من  )األرجـــل( 

زيادة مفرطة في وزن الجسم 

من عمر 
 12 - 4

إسبوع

يزيد طول الساق بمعدل 
3.2مم/100 جم زيادة 

في وزن الطائرشكل )5(.
من عمر 
 20-13

إسبوع

يزيد طول الساق بمعدل 
0.98 مم/100 جم زيادة 

في وزن الطائر
بعد 

عمر 20 
إسبوع

طول عظمة الساق هامة 
جدا الستبعاد أي ديك 

قصير شكل )6(

شكل )5(

شكل )6(
ــســاق ووزن  الــعــالقــة بــيــن طـــول ال
الجسم طبقا للعمر باالسبوع شكل )7(

وحــتــى يــتــم الــتــحــكــم بــشــكــل جيد 
على أوزان جسم الذكور ييجب االنتباه 
والتحكم في حركة العمال لكال الجنسين 
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كل على حدة حتى ميعاد التزاوج.
لتربية  كــثــافــة  أقــصــى  الــكــثــافــــــــة:   -
خالل  طــائــر/م2   3.5 هي  الذكور 

فترة التربية.
على  مساحة  أقل  العلف:  مساحة   -
بعد  وذلك  طائر  18سم/  المعالف 

عمر 10 أسابيع شكل )8(.

كثافة الطيور على المتر المربع: لها   -
الذكور  جودة  على  جدا  هام  تأثير 
وتجانسها وقدرتها على اإلخصاب 

والفقس مستقباًل.

جتانس الطيور يف فترة التربية:
المرغوبة  التجانس  نسب  تحقيق 
الذكور  تدريج  يجب  التزاوج  عمر  عند 

االقــل  واستبعاد  أسابيع   3 عمر  عند 
الــقــيــاســي عند  ــوزن  ــ ال مــن 20 % عــن 
عمر 5 أسابيع، والهدف الحصول على 
معامل إختالف في المدى بين 4- %5 
)التجانس < 95%( او تكون أوزان جميع 
متوسط  من   %10 داخل  القطيع  أفــراد 
نسب  تحقق  التي  البلدان  وفــي  ــوزن  ال
يتم  الــعــام  المتوسط  مــن  أعــلــى  فقس 
إجراء عملية تدريج مزوجة يتم التدريج 
األول عند عمر 3 أسابيع لتكوين ذكور 

أساسية وذكور احتياطية.
الذكور األساسية: وتشمل أفضل 

الذكور وثقيلة الوزن.

وتشمل  االحــتــيــاطــيــة:  الـــذكـــور 
الذكور متوسطة الوزن والخفيفة.

إنتخاب  يتم  أسابيع   10 عمر  عند   -
ويتم  الذكور من االحتياطي  أفضل 
ضمها إلى الذكور األساسية ثم يتم 
تقسيم باقي الذكور االحتياطي إلى 
 )50/50( وثقيل  خفيف  قسمين 
مجموعة  كــل  ذكـــور  تربية  بــهــدف 
لتكوين  المستهدف  الــوزن  لتحقيق 
مجموعة أخرى من الذكور الجاهزة 
من  وهــذا  متجانس  بشكل  للتزاوج 

اجل الحصول نتائج جيدة.
عينة الوزن:
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يراعى زيادة عدد الذكور في عينة   -
للحصول   )%3  -  2 )حوالي  الــوزن 
أكثر  بشكل  ــوزن  الـ متوسط  على 

دقة.
ــوزن  ال عينة  أخــذ  يتم  أن  يــراعــى   -
أسبوعياً وذلك حتى عمر 30 اسبوع 
وبعد ذلك يتم الوزن كل اسبوعين.

يمكن أن يتم الوزن بطريقة جماعية   -
وذلك حتى عمر 14 يوم وبعد هذا 
بطريقة  اسبوعياً  الوزن  يتم  العمر 

فردية.
الفعلي  الــوزن  متوسط  مقارنة  يتم   -
الــمــوجــودة  القياسية  بــالــمــعــدالت 
كميات  تعديل  ويتم  الساللة  بدليل 

العلف للطيور تبعاً لذلك.
هام  اإلسبوعية  الــوزن  عينة  أخــذ   -
ــوقــوف على  ــل ــداً لــيــس فــقــط ل جــ
متوسط الوزن إنما يفيد أيضاً في 
للتجانس  المئوية  النسبة  قياسات 
ومعامل اإلختالف لما في ذلك من 

أهمية قصوى.
توفر  ال  اإلســبــوعــيــة  الـــوزن  عينة   -
تجانس  عن  فقط  قيمة  معلومات 
الهامة  الـــقـــرارات  وأخـــذ  القطيع 
خــالل  الــعــلــف  لــمــعــدالت  بالنسبة 
ــمــا تجبر  إن ــة..  ــي ــال ــت ال ــع  ــي األســاب
الطيور على  العاملين على إمساك 
وقياس  يــدويــاً  وتقييمها  فحصها 
درجة إكتناز اللحم بطريقة منتظمة.

الفترة احلرجة:
النمو في غاية  الجسم وشكل  وزن   -
 11-10 عمر  بعد  خاصة  األهمية 
اسبوع حيث أن نمو وتطور الخصية 
يبدأ من عمر 10 حتى 15 اسبوع ثم 
تحدث زيادة سريعة في النمو بعد 

عمر 15 اسبوع.
ــذكــور ألي  يــراعــى عــدم تــعــرض ال  -
النمو  فــي  هـــزات  أو  إضــطــرابــات 

اســـبـــوع   15 عـــمـــر  ــن  ــ م خـــاصـــة 
فصاعداً.

• فرز الذكور:
فيما يلي أهم المقاييس التي يجب 
أخذها في اإلعتبار عند إنتخاب أفضل 

الذكور للتزاوج.
وزن الجسم والتجانس.  -

درجة إكتناز اللحم.  -
تكون  أن  يجب  ــدام  ــ واألق ــل  األرجـ  -
تشوهات  أي  من  خالية  مستقيمة 

في القدم أو األصابع.
توافق درجة نمو العرف ولون العين   -

مع النضج الجنسي لإناث.
أي  مــن  ــي  وخــال مستقيم  الــظــهــر   -

تشوهات.
بنجاح  يرتبط  هــام  عضو  المنقار   -
ذات  الــذكــور  ــزاوج...  ــ ــت ــ ال عملية 
مشاكل  من  تعاني  الطويل  المنقار 

أثناء التزاوج.
كيه  أو  المنقار  تهذيب  عملية  إن   -
في عمر مبكر من العمليات الهامة 

جداً.
اليكم هذا  وللتوضيح لكل ما سبق 

المخطط البسيط شكل رقم )9(
ميعاد ونسب التزاوج:

يــجــب أن يــكــون عــمــر تــــزاوج في   -
العديد  له  إسبوع(   23 عــمــر)22- 
من المزايا إذ يتيح الفرصة للتحكم 
األفضل في أوزان وتجانس كل من 
األناث والذكور ولفترة أطول.. هذا 
والرأس  العرف  نمو  إلى  باإلضافة 
الــذكــور من  بــدرجــة تمنع  لــلــذكــور 

سرقة علف اإلناث.
ــزاوج  ــت ال ولــكــن إذا تــقــرر تــأخــيــر 

فيجب:
اإلهتمام بتسكين الذكور في ظروف   -
وتوفير  الكثافة  حيث  مــن  جــيــدة 

مسطح علف كافي.
في العنابر المفتوحة يفضل ضبط   -
 11  -  9 عــلــى  الجنسية  النسبة 
ذكر/100 أنثى على أن يتم إضافتها 

كالتالي:
5% عند عمر 23 اسبوع.
2% عند عمر 24 اسبوع.
2% عند عمر 25 اسبوع.
1% عند عمر 26 اسبوع.
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)في العنابر المقفولة يفضل ضبط   -
ذكر/100  الجنسية على 9  النسبة 
النسبة  وتخفض   )10( أنثى( شكل 
القطيع  عــمــر  مـــدار  عــلــى   %2-1
إلى   %10 من  النسبة  خفض  )يتم 
8 - 9%( وأن يتم الخفض تدريجياً 
لبرنامج تم إعداده سابقاً..  وطبقاً 
حيث يتم التخلص من الذكور سيئة 
والغير  واألرجــل  واألصابع  األقــدام 
الباهته  المجمع  فتحة  ذات  نشطة 
المختبئة  والــذكــور  الشرسة  وغير 

ــاضــات والــمــنــخــفــضــة  ــي ــب تــحــت ال
والمرتفعة األوزان.

ــل بـــرنـــامـــج إحــــالل  ــمـ يـــمـــكـــن عـ  -
النسبة  إنخفضت  إذا  )استبدال( 
الجنسية عن 7.75% ويتم اإلحالل 
عند عمر 40 - 45 اسبوع. وبصفة 
عــامــة لــيــس مــن الـــضـــروري عمل 

إحالل إذا كانت الرعاية جيدة.
حتديد علف الذكور بعد اخللط:

الـــهـــدف مـــن تــحــديــد الــعــلــف هو   -

السيطرة على أوزان الذكور وتأمين 
اآلداء الجيد لفترة طويلة.

خطوط  على  الذكور  لسطو  تجنباً   -
خطوط  تغطية  يتم  ــاث  اإلنـ علف 
العلف بجريالت )شبك( بعرض 45 

- 46 مم وارتفاع 55 - 60 مم.
العلف  خــطــوط  ذات  العنابر  فــي   -
السيئة والغير مناسبة يمكن تقليل 
بشكل  الــجــريــالت  فتحات  ارتــفــاع 
ــى من  ــ مــؤقــت خـــالل الــفــتــرة األول
بالستيك  أنبوب  باستخدام  اإلنتاج 
الداخل  مــن  الجريالت  قمة  عند 

شكل )11(.
يجب تحقيق نظام التغذية المنفصلة   -
قص  طريق  عن  بكفاءة  للجنسين 
)الثلث(  العرف  من  الخلفي  الجزء 
مفيد  نهائياً  العرف  قص  عــدم  أو 



47
العدد السادس والثالثون

جداً على الرغم من تعرضه للجروح 
بسبب المشاجرات.
إدارة معالف الذكور:

أنواع من معالف  توجد عادة ثالثة   -
االتوماتيكية  )الــمــعــالــف  ــور  ــذك ال
- الــمــعــالــف الــطــولــيــة الــمــعــالــف 
ــواع  األنـ هــذه  وجميع  البرميلية( 
توفر  بــشــرط  لــكــن  بــكــفــاءة  تعمل 
المزرعة  إدارة  من  عالي  مستوى 
تعليف  ادارة  بكيفية  االلمام  وايضا 

الجنسين بنجاح.
على  ــاث  ــ اإلن ســطــو  تجنب  يمكن   -
معالف الذكور بأن يتم تقديم علف 
بحوالي  الذكور  عن  مبكراً  اإلنــاث 

10 دقائق.
تعليف  أو  تــركــيــب  يــتــم  أن  يــجــب   -
ــاع يسمح  ــف ــإرت ب الـــذكـــور  مــعــالــف 
ــعــلــف من  ــهــالك ال ــإســت ــور ب ــذك ــل ل
ــاد...  ــدوث إجــه الــمــعــالــف دون حـ
 -  1 بعد  المعالف  يتم خفض  وأن 

للسماح  العلف  تقديم  2 ساعة من 
بشكل  الكمية  بإستهالك  للذكور 

تام.

يــجــب مــتــابــعــة ومــالحــظــة سلوك   -
الذكور أثناء وبشكل دوري ومنتظم 
خاصة في بداية فترة اإلنتاج شكل 

.)12(

المزرعة  مدير  أن  بالذكر  الجدير   -
الناجح هو الذي يمكنه أن يحافظ 
على مسطح علف ثابت خالل فترة 
التجانس..  على  للمحافظة  اإلنتاج 
وذلك عن طريق إزالة معلفة دائرية 
إنخفاض في  ذكور  لكل 10  واحدة 

العدد.

كميات العلف:

مدى  على  العلف  كميات  تعتمد   -
كفاءة الجريالت على خطوط علف 

اإلناث شكل )13(.

-  قص عرف الذكور

-  مستوى الطاقة في العلف 

مــنــع ســطــو اإلنــــــاث عــلــى علف   -
المناسب  االرتفاع  بمراعاة  الذكور 

للعالفات شكل )14(.

أثناء فترة االنتاج يجب تغذية الذكور   -
تحقق  التي  العلف  مــعــدالت  على 
عمرباختيار  لكل  المناسب  الــوزن 
تركيبة واحتياجات العلف المناسبة 

للديوك شكل رقم )15(.

شكل 11

شكل 12
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-130 ــى  ــلـ عـ الـــــذكـــــور  ــة  ــذيـ ــغـ تـ  -
يوم وطاقة طبقا  150جــم/ طائر/ 
لالحتياجات ك كالوري/ يوم تكون 
المستهدف  ــوزن  ال لتحقيق  كافيه 
مع  وذلك  إسبوع   30-20 عمر  من 
استبعاد سطو اإلناث لعلف الذكور.

إذا بدأت أوزان الذكور في الزيادة   -
الفترة  تلك  خالل  المستهدف  عن 
تصحيح  إجـــراءات  إتخاذ  يتم  ولــم 
ستفقد  الــذكــور  هــذه  فــإن  سريعة 
خصوبتها بعد 45 إسبوع من العمر 
عمر  علي  الديوك  قطيع  تقييم  و 
أسبوع/  أســـبـــوع/40-30   23-16
بعد 40 أسبوع اي االشكال تفضل 

لقطيعك شكل )16(.
 40 عمر  وبــعــد  آخــر  صعيد  على   -
معدالت  خفض  يتم  بينما  إسبوع 
تعديل  إعــادة  اإلنــاث.. يجب  علف 
مراعاة  مع  الذكور  معالف  ارتفاع 
زيادة معدالت علف الذكور بمعدل 
3-5 جم/ ذكر عند عمر 40 إسبوع 
للمحافظة  إسبوع   50 عمر  وعند 

على نشاط الذكور.
كل ما سبق من أجل 

السؤال االن لماذا قد يحدث فجأة 

انخفاض في االخصاب والفقس ؟؟؟؟؟
سجل  من  ستكون  بالطبع  االجابة 
فمثال  للمزرعة  واالنتاج  التربية  بيانات 

نختار نقطتين هما 
وجــودة  الجسم  وزن  العالقة  أوال:   -
شكل  المنوية  الــحــيــوانــات  وإنــتــاج 

)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

ثانيا:العالقة وزن الخصيتين وإنتاج   -
الحيوانات المنوية شكل )18(

يكون  ال  النتائج  علي  حصولنا  ان   -
كل  وتطبيق  واستيعاب  بفهم  اال 
من  عليها  نحصل  التي  التوصيات 

مقدمي خدمات الدعم الفني .
وختاما:

كل  لتقديم  اســتــعــداد  علي  دائــمــا 
الــمــشــورات الــفــنــيــة لــلــمــربــيــن بــارض 
الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن حــفــظــهــا اهلل 

للحصول علي افضل النتائج واالداء.
املراجع 

ــيــة شـــركـــة افــيــاجــن 	  نـــشـــرات فــن
العالمية.

خبرات حقلية للكاتب.	 

شكل 13

شكل 14
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أنواع التسمم الغذائي
1- الــتــســمــم الــغــذائــي اجلــرثــومــي 

:)Microbial food poisoning(
ملوثة  أطعمة  تناول  نتيجة  يحدث 

بجراثيم معدية أو سمومها.
وتنقسم الجراثيم المسببة للتسمم 
رئيسيتين  مجموعتين  إلــى  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
ــر 	  ــ ــ ــت ــ ــ ــاك ــ ــ ــوب ــ ــ ــل ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ــام ــ ــ ــك ــ ــ ال

)Campylobacter(
الدموي 	  التحلل  شبيهة  الضمية 

)Vibrio Parahaemolyticus(
 	)Yersinia( اليرسينية

ب- املجموعة الثانية:
ــغـــذاء  ــلـــوث الـ يـــحـــدث نــتــيــجــة تـ
بإفراز  تقوم  البكتيريا  من  بمجموعة 
سمومها في الطعام قبل تناوله أو في 
األمعاء أثناء تكاثر هذه الجراثيم بعد 

تناول الطعام.

من أمثلة هذه املجموعة:
النزفية 	  القولونية  االشيريشية 

 Enterohaemorrahagic E.(
)coli

المعوية 	  القولونية  االشيريشية 
)Enterotoxigenic E. coli(

الذهبية 	  العنقودية  الــمــكــورات 
)Stsphylococus aureus(

 	 Clostridium( المطثية الحاطمة
)perfringens

ــة 	  ــ ــي ــ ــق ــ ــي ــوشــ ــ الــــمــــطــــثــــيــــة ال
)Clostridium botulinum(

٢- التسمم الكيمائي:
الغذائي  التسمم  حـــاالت  تعتبر 
الكيميائي بمعدل أقل بكثير من حيث 

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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عدد الحاالت مقارنة بحاالت التسمم 
بعض  في  ولكنها  الجرثومي  الغذائي 
ــر خــطــورة على  ــكــون أكــث الـــحـــاالت ت
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  تــنــاول 

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 

تــحــضــيــره وعــــدم وصـــل درجـــة 
المناسبة  الدرجة  إلــى  الــحــرارة 

لقتل الجراثيم
عـــدم تـــرك الــلــحــوم والـــدواجـــن 	 

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.
االشـــــــيـــــــرشـــــــيـــــــا الـــــقـــــولـــــونـــــيـــــة 

)االيكوالي( القاتلة 
في 2 مايو 2011م سجلت السلطات 
ــاالت إصــابــة  الــصــحــيــة األلــمــانــيــة حــ
اإلشريكية  ببكتيريا  شديدة  مرضية 
المعوي  للنزف  المسّببة  القولونية 
)EHECـ EnteroHemorrhagic Ecoli(
الــوبــاء  تــطــّور  ثــم  ألمانيا  فــي شــمــال 
ــاالت شــديــدة الــخــطــورة  وظــهــرت حــ
تعرف باسم متالزمة االنحالل الدموي 

جدول رقم )1( حاالت اإلصابة ببكتيريا االشيريشيا 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( الــيــوريــمــي 
وصلت  وقــد   ،)Syndrome - HUS
باإلشريكية  اإلصـــابـــة  حـــاالت  عـــدد 
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  مــن  أخــرى  دولـــة    )14(
 91 عــدد  تسجيل  تــم  حيث  ــي  ــ األورب
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  واحــدة  حالة 
الجدول رقم )1( عدد حاالت اإلصابة 
حتى  العالم  دول  جميع  في  بالمرض 

تاريخ 2011/6/10م
* المصدر منظمة الصحة العالمية حتى 

تاريخ 2011/6/10م

املسبب املرضي
ــحــاث روبــــرت كــوخ  ــي مــعــهــد أب ف
المرضي  المسبب  تحديد  تم  بألمانيا 
ــه بــكــتــيــريــا االشــيــريــشــيــا  ــ لــلــوبــاء أن
الشيجا  لسموم  المنتجة  القولونية 
 STEC( )Shiga  Toxin(
 Ecoli( الــنــوع   )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  عــادة، 

الحيوانات المجترة. 
 )O104( البكتيريا  من  النوع  هذا 
ــادر الــحــدوث في اإلنــســان حيث أن  ن
أخر وباء بهذه البكتيريا كان في اليابان 
عام 1996م وتسبب في إصابة حوالي 

8000 شخص توفي )12( شخص.
ويمكن القضاء على هذه البكتيريا 
عند درجــة حـــرارة قــدرهــا 70 درجــة 
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  هــذه  تصيب 
وتعمل  لإنسان  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
ومــعــدل 1.  ــبــول  ال كمية  نــقــص 

عدد مرات التبول.
بالتعب 2.  واإلحساس  اإلجهاد 

الشديد
تفقد الخدود والجفون لونها 3. 

الوردي وتظهر باهته اللون.
الدماغية 4.  والسكتة  الــنــوبــة 

مــن   %25( والـــغـــيـــبـــوبـــة 
المصابين(

من 5.   %5( الـــمـــريـــض  وفـــــاة 
المصابين(

التشخيص املخبري
إلى  وإرسالها  العينات  يجب جمع 
المختبر وتشخيص العينة فور وصولها 
كما  يمكن،  مــا  بــأســرع  المختبر  إلــى 
في  الثالجة  في  العينات  حفظ  يجب 
حال عدم إجراء التشخيص خالل 24 

ساعة.
من  أي  على  البكتيريا  عــزل  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 
)CT-SMAC(و )SMAC( اللون على
قرنفلي  أو  بنفسجي  لونها  وتكون 

)CHROMagar( على الوسط
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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 

الــمــعــتــادة فــي تــــداول الــفــواكــه 
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(.
ــى أســطــح 	  ــل ــجــب الـــحـــفـــاظ ع ي

المطبخ نظيفة باستمرار.

عن 	  بعيداً  الطعام  حفظ  يجب 
والحيوانات  والفئران  الحشرات 

األخرى.
استخدام مياه نظيفة ونقية 	 
وخاصة 	  بانتظام  األيـــدي  غسل 

استهالكه  أو  الطعام  إعداد  قبل 
وخاصة  المرحاض،  دخول  وبعد 
ــن يــعــتــنــون  ــ ــذي ــ ــاص ال ــخـ ــألشـ لـ
نقص  مـــرضـــى  أو  ــال  ــفـ ــاألطـ بـ
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:

مــعــظــم األشـــخـــاص الــمــصــابــيــن 
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 لإصابة 
النوع  القولونية  االشيريشيا  ببكتيريا 

.)O104 H4(
ــخــدام األدويــــة  ــاســت ال يــوصــى ب
ــمــضــادة لــإســهــال أو الــمــضــادات  ال
تؤدى  أنها  ثبت  حيث  للعالج  الحيوية 

إلى زيادة تدهور حالة المريض.
ــخــدام الــســوائــل  ــاســت ويــكــتــفــى ب
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
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خالية  كتاكيت  باختيار  االهتمام   -1
مـــن األمـــــــراض وخـــالـــيـــة أيــضــآ 
مراعاة  مــع  الــوراثــيــة  العيوب  مــن 
الطيور وأصلها  التأكد من مصدر 
المقاومة  الــســالالت  نشر  ويجب 
لألمراض من الدواجن المستنبطة 
التأكد  يــجــب  وكــذلــك  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  ولــو  اللحم  من  كثيرآ  ويعطى 

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

مراعاته.
والمسكن  البيئة  بتوفير  االهتمام   -2
ــجــب مـــراعـــاة  ــث ي الــســلــيــمــة حــي

األهتمام باألتى: 
مناسب  يكون  أن  يراعى  المسكن   •
األمـــراض  مسببات  مــن  وخــالــيــآ 
والــمــســاكــن  الــعــنــابــر  ــون  ــك ت وأن 
النظافة والتطهير  جيدة من حيث 
وكذلك من الخارج يكون تصميمها 

تكون  وأن  اإلنتاج  لطبيعة  مناسبآ 
هناك مسافة بين عنابر الحضانة 
والرعاية على بعد واحد كيلو متر 
من عنابر األنتاج ويربى نوع واحد 
أو  ــل مسكن  ك ــى  ف وعــمــر واحـــد 

عنبر.
ــظــروف  ــاة تــوفــيــر ال يــجــب مـــراعـ  •
أو  بالمساكن  المناسبة  البيئية 
العنابر مثل توفير المساحة الكافية 
الجيدة  والتهوية  والشرب  واألكــل 
والرطوبة  الحرارة  درجات  وتوفير 
المناسبة تبعآ للعمر والنوع المربى 
األمونيا  من  التخلص  مراعاة  مع 

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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الغازات  وكذلك  بالعنابر  الزائدة 
تجنب  ومــراعــاة  بالعنابر  الــضــارة 
ونزالت  الحرارى  األجهاد  حدوث 

البرد تبعآ للموسم المربى فيه.
بالشدة  الكافية  اإلضـــاءة  توفير   •
التهوية  المناسبة وتوفير  والنوعية 
جميع  توفير  ومــراعــاة  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 
األرضـــيـــة يــجــب تــوفــيــر الــفــرشــة 
تمتص  الــتــى  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 
األمــراض  وأنتشار  المناعة  نقص 

وتجديد التهوية بأستمرار. 
الجيد  بــالــغــذاء  االهــتــمــام  يــجــب   •
الــغــذاء  توفير  حيث  مــن  الــمــتــزن 
للنوع  تــبــعــآ  ونــوعــآ  كــمــآ  الــجــيــد 
الغذاء  وأن يحتوى  المربى  والعمر 
أحتياجات  جميع  على  العليقة  أو 
ــن بــروتــيــن وطــاقــة  ــن مـ ــدواجــ ــ ال
وفيتامينات  مــعــدنــيــة  وعــنــاصــر 
ــن  ــدواجـ ــع أحــتــيــاجــات الـ وجــمــي
العليقة  مــن ســالمــة  الــتــأكــد  مــع 
أمراض  مسببات  أى  من  وخلوها 
وتــجــنــب الــســمــوم الــفــطــريــة وأن 
وأن  متزنة  العليقة  مكونات  تكون 
التأكد  مع  سليم  من مصدر  تكون 
ونظافتها  الــمــعــالــف  ســالمــة  مــن 
وتوافرها بالعدد المناسب مع عدد 
نظافة  مع  بالعنبر  المربى  القطيع 

سيلوهات تخزين العلف وتطهيرها 
تربية  دورة  ــل  ك بــيــن  بــأســتــمــرار 
خامات  جودة  من  والتأكد  وأخرى 

العالئق.
نقية  الشرب  مياه  تكون  أن  يجب   •
مع  الشوائب  من  وخالية  ونظيفة 
توفير المساقى واألدوات الخاصة 
وأن  المناسبة  بــاألعــداد  بالشرب 
تكون بحالة جيدة وسهلة األستعمال 
العدد  تناسب  ــداد  وأعـ وبكميات 
بالمسكن  المربى  والــنــوع  والعمر 
وسهولة  المستمرة  نظافتها  مــع 
المسكن  فــى  وتوزيعها  تطهيرها 
باألعداد الكافية ويجب عند بداية 
منطقة  فى  دواجــن  مشروع  عمل 
وتحليلها  مياة  عينة  أخــذ  جديدة 
وصالحيتها  سالمتها  من  للتأكد 

لشرب الدواجن. 
الصحيحة  بــالــتــربــيــة  ــام  ــم ــت االه  •
ــتـــمـــام بــالــكــتــاكــيــت  يــتــطــلــب االهـ
وكذلك  الحضانة  فــى  الصغيرة 
ثم  الرعاية  مرحلة  فى  الكتاكيت 

الدواجن الكبيرة البياضة. 
)أ( بالنسبة للكتاكيت:

الحضانة  بفترة  األهــتــمــام  يجب   •
من  األولــى  الفترة  وهى  للكتاكيت 
عمر الكتاكيت 1-3 أسابيع األولى 
وكذلك الرعاية الجيدة خالل فترة 
الحضانة أحد المكونات األساسية 
الظروف  وبمعرفة  الجيد  لألنتاج 
ــن خــالل  ــدواجـ ــى تــمــر بــهــا الـ ــت ال
على  الحكم  يمكن  الحضانة  فترة 
والرعاية  المستقبل  فــى  األنــتــاج 
الجيدة لألناث والذكور أثناء فترة 
على  تنعكس  والرعاية  الحضانة 
وبالتالى  لهم  الجنسى  الــســلــوك 

األنــتــاج  كـــان  اذا  الــخــصــب  نسبة 
بيض تفريخ وكذلك ال يتأثر األنتاج 
الفترة  بهذة  لحم  أو  بيض  ســواء 
فى  خلل  أى  المثال  سبيل  فعلى 
الرعاية قد  أى سؤ  األولــى  الفترة 
يــحــدث اصــابــة بــاألمــراض فتقل 

نسبة الخصوبة.
التحصين  ببرامج  االهتمام  يجب   •
ــخــاصــة بــالــنــفــوق  والــســجــالت ال
والــرعــايــة  الحضانة  فــتــرة  خــالل 
مدى  على  الحكم  يمكن  بالتالى 
ويجب  وســالمــتــة  القطيع  صحة 
على المربى األهتمام الجيد بتلك 
الفترات األولى من عمر الدواجن 
األولــى  ــام  األي مراقبة  مراعاة  مع 
من  والــتــأكــد  الكتاكيت  حــيــاة  مــن 
درجــات  وثبات  الحضانة  سالمة 
خالل  والتهوية  والرطوبة  الحرارة 
أزدحــام  وعــدم  بالحضانات  اليوم 
ــلــحــرارة  لــلــكــتــاكــيــت وتــعــرضــهــا ل
شتاءآ  للبرودة  أو  صيفآ  الشديدة 
الهوائية  التيارات  من  نــوع  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.
ــك تــحــصــيــنــهــا ضــد  ــذلـ يـــجـــب كـ  •
البرامج  الوبائية حسب  األمــراض 
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 
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الــغــذاء أو ال  تــنــاول  التى التــعــوق 
المنقار  قــص  عند  نزيف  يحدث 
بعد  فيتامينات  اعطاء  مراعاة  مع 
او  )ك(  فيتامين  مثل  ذلك  إجــراء 
مــراعــاة  ومـــع  )أد3هــــــ(  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  لــلــمــراعــاة  وذلـــك 

السليمة المقدمة.
وتطهير  األمــــراض  مــن  الــوقــايــة   •
فيها  الــدجــاج  دخــول  قبل  العنابر 
فى  ابتاللها  عند  الفرشة  وتغيير 
وتوفير  ــة  األرضــي الــتــربــيــة  حــالــة 
والبياضات  والمساقى  المعالف 
المناسبة للعدد وقد تنعكس نوعية 
البيض  كمية  على  المقدم  الغذاء 
السليم  الجيد  الغذاء  حيث  الناتج 
الــمــقــدم لــلــدجــاج الــبــيــاض يعطى 
بيضآ ذو حجم وعدد وكتلة جيدة 
وكذلك  المربى  العمر  مع  تتناسب 
الصحية  ــة  ــرعــاي ال تــوفــيــر  يــجــب 
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.
يــجــب االهـــتـــمـــام  بــمــنــع انــتــشــار   •
األمراض المنقولة بواسطة البيض 
ــيــض  ــرض األســـهـــال األب ــ ــل م ــث م
التنفسى  والــمــرض  والليكوزيس 

الــمــزمــن وغــيــرهــا وأفــضــل 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  
ــمــيــكــوبــالزمــا أو  الــتــنــفــســيــة كــال
األفضل  من  أنه  غير  الباراتيفويد 
اختيار القطيع السليم الجيد دوريآ 
الحاملة  الــطــيــور  مــن  والتخلص 
يجب  وكذلك  بأول  أوآل  لألمراض 
القطيع  مقاومة  زيــادة  على  العمل 
ــى تصيب  ــت ال األمـــــراض  لــبــعــض 
الــكــتــاكــيــت فــى عــمــر مــبــكــر مثل 
والنيوكاسل  الــجــمــبــورو  أمـــراض 
ويتم  المعدى  الشعبى  واأللتهاب 
بطريقة  األمــهــات  بتحصين  ذلــك 
الناتجة  الكتاكيت  مناعة  من  تزيد 
وقاية  وبالتالي  األمهات  هذة  من 

الكتاكيت.
االحتياطات  اتــخــاذ  أيــضــا  يجب   •
ــة األخـــــرى كــمــنــع تــلــوث  ــي ــائ ــوق ال
ــواد الــمــلــوثــة  ــمـ ــبــيــض ومــنــع الـ ال
والفرشة  العنابر  وتطهير  للفرشة 
الــزرق  مــن  والتخلص  والــحــوائــط 
عند  بالعنابر  الموجودة  والــريــش 
مــراعــاة  مــع  التربية  دورة  نهاية 
نظافة أماكن وضع البيض ألمهات 
البيض  وكذلك جمع  البيض  أنتاج 
 4-3 حوالى  فترات  وعلى  بسرعة 
ــرات يــومــيــآ والــتــخــلــص مــن أى  مـ
ملوثات بالعنابر وتجنب الحشرات 

والفئران.
المفرخات  التطهير  مراعاة  يجب   •
سواء بالتبخير بغاز الفورمالدهيد 

مظهرة  محاليل  فــى  بغمسة  أو 
وضعة  ثم  اليود  أو  الكلور  كمركب 
ــارد لــحــيــن وضــعــة  ــ ــى مـــكـــان بـ فـ
وجــود  مــراعــاة   مــع  بالمفرخات 
مــســافــة كــافــيــة بــيــن الــمــفــرخــات 
كيلو   2 بمسافة  الدواجن  وعنابر 
فتحة  تكون  وأن  ــل  األق على  متر 
دخول  بــاب  أو  المفرخات  دخــول 
المفرخات عكس أتجاة فتح عنابر 
تكون  وأن  األمــهــات  أو  الكتاكيت 
وكذلك  الريح  أتجاة  على  عمودية 
بعيدة عــن غــرف وحــجــرات جمع 
مصنع  من  بعيدة  وكذلك  البيض 
العلف ومخازن العلف وهذة يجب 
أن تكون سليمة خالية من الحشرات 
لكل  يخصص  وأن  والفئران  أيضآ 
فـــرع مــن فـــروع الـــدواجـــن عمال 
خاصة بكل فرع مثل عمال لكل من 
وجمع  األمهات  وعنابر  الحضانة 
العلف  لمصنع  وعــمــال  الــبــيــض 

وعمال بالمفرخات وغيرها.
ما سبق  كل  إيجاز  يمكن  وأخيرآ   
للدواجن  مربى  كل  على  يجب  أنة  فى 
مـــراعـــاة أنـــه تــوجــد مــشــاكــل صغيرة  
لم  ــو  ول الــدواجــن  صناعة  فــي  تقابلة 
ألدت  عليها  والتغلب  مواجهتها  يمكنه 
ــى خــســائــر ومــشــاكــل كــثــيــرة ال  بــه إلـ
فى  الــنــجــاح  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  دقــة  وبــكــل  العمل  ويــجــب 
ورعــايــة  لتربية  األســاســيــة  الــمــعــادلــة 

الدواجن وهى: 
كتكوت جيد + تغذية سليمة + بيئة 

صحية = نجاح صناعة الدواجن.
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from causing their disease conditions, the mechanism 
which called competitive exclusion.
5. Important quality standards for drinking water 

for poultry.
Dr. Ali H. Al-Jassem

In this article, the author mentioned the best practices 
in to reduce and management bad odor emitted from 
poultry farms which includes the followings: 
· Using good ventilation systems to improve 

ventilation and reduce humidity in the bedding 
inside the poultry barns.

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

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

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

· Good management of poultry litter and 
composting it to organic fertilizers

6. Care of cocks
Eng. Ahmed A. El-Skout
In this article, the author focuses on a very important 
topic in breeder poultry farms, which is related to 
increasing the fertilization rate in hatching eggs through 
attention to male care.
Where cocks plays an important role in determining 
the percentage of hatching, and this is through periodic 
follow-up of it from the first day of life and follow-
up of its weights and health status in different ages, 
and this is done by identifying and analyzing specific 
measurements and comparing them with the records for 
each type of test.
7. 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. Avoid drinking any non-chlorinated water

8. Food poisoning micro-organisms “ E. Coli “

Dr. Safwat K. Roufael

In this article, the author address  very important topic 
considering General roles for poultry care and disease 
control.

The author stresses the importance of paying attention to 
good health care for poultry in order to control diseases, 
taking into account the role of biosecurity.

 and proper health care for poultry has many requirements, 
including, for example:

· Interest in choosing chicks free from disease and 
also free from genetic defects.

· Attention to providing a safe environment and 
housing.

· Attention must be paid to good balanced food in 
terms of providing good food, in terms of quantity 
and quality, according to gender and age

· Attention should be paid to immunization programs 
and death records during the foster care period
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1. Probiotic in Poultry Nutrition (Enviva Pro).
Dr. Khaled Okasha

In this article, the author  reviews a very important topic 
related to poultry nutrition and the role of Probiotic in 
Poultry Nutrition in poultry feeding.
The use of Antibiotics to improve growth or feed 
utilization in broilers is undergoing considerable 
scrutiny. In many c-ountries, the use of antibiotic 
growth promotors AGP has been banned by regulatory 
measures. There is a misconception that probiotic cannot 
be used with common antibiotic. It is very important 
to understand that probiotics and antibiotics have very 
different mode of action.
There is number of alternatives could be used safely 
to replace antibiotics in poultry feed, one of them is 
probiotic.
Probiotics are reported to enhance microflora 
development and reduce pathogen counts by competitive 
exclusion, modulation of immune system and some other 
mode of actions.
Enviva Pro is a multi-strain direct fed microbial for 
poultry diets, based on 3 strains of Bacillus, customized 
approach to improve performance by controlling sub-
clinical and clinical GI pathogenic challenges.
2. Cleaner production

Mr. Ahmed H. Al-Bashairah
In this article, the author reviews a very important 
topic related to the quality of production in the poultry 
industry through the application of the concept of cleaner 
production, its importance for the poultry industry and 
the principles of its successful application in all projects.
Importance and benefits of implementing Cleaner 
production:
It reduces production costs, and hence increases 
profitability.
• It enhances productivity and improves product quality.
• It provides a fast return on capital or operating 
investments.
• It increases the efficiency of energy use, water resources 
and raw materials.
• It reduces risks to the consumer and the environment.
Cleaner production principles
• Conservation of raw materials, energy and water by 
improving manufacturing efficiency.

Avoid generating waste at every stage of the 
manufacturing process.
• Reducing the level of toxicity in all emissions and 
discharges at production sites.
• Recycle and utilize by-products and wastes to the 
maximum extent possible.
3. Code of practice to control salmonella in poultry 

(Prat-1 Breeder flocks)
Prof. dr. Salah S. Abdel Rhman
In this article the author  star a series of articles to 

cover in detail the code of practice to control salmonella 
in poultry farms.

In this first part reviewed the code of practice in 
controlling salmonella in Breeder flocks which include
First: Prevent introduction of the disease:

· Structural biosecurity.
· Control of human , animals and bird movements,

Second part is operational biosecurity
· Routine production and work in the farm.

Third: End of production cycle which include:
· Culling of birds.
· Hygienic disposal of poultry wastes and 

disinfection process.
4. Clostridia infection in poultry…. Filed 

observation and  requirements for prevention 
and control.
Dr. Hany M. Sheta

Clostridia infection in poultry considered one of the 
most dangerous infections affecting poultry health and 
production. 
Clostridia usually treated with different anti-biotic and 
there are some combinations of two or more antibiotics 
which have synergetic action on clostridia and usually 
these antibiotics are used by oral route in drinking water 
and treatment must be sufficient to control clostridia and 
preventing it from causing serious disease the necrotic 
enteritis.
New trends for controlling clostridia infection in poultry 
using probiotics (ex. Lactobacillus, Streptococcus, 
Bacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, Aspergillus, 
Candida, and Saccharomyces) are  used with the poultry 
feed in order to  occupy the receptors on the birds 
intestine preventing harmful bacteria such as clostridia 
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The poultry sector is one of the most important productive 

sectors in the economy of each country, as it actively contributes 

to securing food for people, securing job opportunities at 

poultry farms and at food industry based on it.

Due to the importance of maintaining and developing this 

sector in a sound manner, poultry projects must adopt the 

concept of cleaner production.

The United Nations Environment Program (UNEP) has defined cleaner 

production as the continuous application of an integrated preventive environmental 

strategy for end products, production processes and services to increase economic 

efficiency and reduce risks to humans and the environment.

Cleaner production includes conserving raw materials and energy, removing 

toxic substances, and reducing the amount of emissions and waste before they 

leave the production process.

Cleaner production does not necessarily mean that it is expensive, as the 

procedures for applying cleaner production concept are simple procedures such 

as general cleaning and organization.

Cleaner production can be applied to all poultry projects of various sizes, 

as it can be applied to small, medium and large enterprises alike, and everyone 

benefits from it equally.

Cleaner production is not exclusive to developed countries. In fact, developing 

countries can apply the procedures used in cleaner production, which are 

imperative for them to be able to compete in global markets, as the return from 

implementing this approach is far-reaching, including improving production 

efficiency and increasing opportunities for Export.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah
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