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الوكيل اإلعالني والتسويقي
• م�سر: �ملركز �لعاملي للت�سويق: 	

دكتور �أحمد �لوكيل - جو�ل: 00201223104340
• 	 Crystal labs supplies :لمار�ت �لعربيه �ملتحدة�

جو�ل: 00971503614913 
• �لأردن: �سركه بو�به جند �لدولية للزر�عه و�لتجاره 	

�ل������رو�������س������ان - ج�������و�ل:  م����ه����ن����د�����س حم����م����د 
00962795919989 - �س ب 2900 عمان 11941

�ل���م���ق���الت �ل���������و�ردة ف����ي ه�����ذه �ل��م��ج��ل��ة ت��ع��ب��ر ع����ن ر�أي ك��ات��ب��ي��ه��ا

اإفتتاحية العدد
أهم. من. التكنولوجية. الثورة. أن. فيه. شك. ال. مما.
السريع. بالتغير. يتسم. ال��ذي. الحديث. العصر. مالمح.
إلى. األس��اس. في. تهدف. الثورة. ه��ذه. وأن. والمتالحق،.
الغزيرة. المعلومات. كم. من. المثلى. االستفادة. تحقيق.
االجتماعية. ال��ح��ي��اة. ن��واح��ي. ك��اف��ة. ف��ي. وال��م��ت��دف��ق��ة.
اليومية. األنشطة. من. وغيرها. والصناعية. واالقتصادية.

التي.يمارسها.اإلنسان..
وم����ع.ال��ن��م��و.ال��ك��ب��ي��ر.ل��ص��ن��اع��ة.ال����دواج����ن.في.
ع��ال��م��ن��ا.ال��ع��رب��ي.وت���زاي���د.االح��ت��ي��اج.ل��ع��ام��ل��ي��ن.ذوي.
التي. الوظائف. متطلبات. مع. تتماشى. عالية. م��ه��ارات.
من. االس��ت��ف��ادة. م��ن. ب��د. ال. ك��ان. القطاع. ه��ذا. يحتاجها.
االتجاهات. من. العديد. في. التكنولوجية. الثورة. .ه��ذه.
التكنولوجية. الثورة. دور. الصد. هذا. في. بالذكر. ونخص.
على. التدريب. وإع��ادة. للتدريب. كبيرة. فرص. توفير. في.
صناعة. ف��ي. للعاملين. والجماعي. ال��ف��ردي. المستوى.
التدريب. ومراكز. المدربين. قلة. مع. وخاصة. ال��دواج��ن.
المتخصصة.بصناعة.الدواجن.الذي.أدى.بال.شك.إلى.
قطاع. في. التدريب. في. الراغبين. أم��ام. الفرص. تقلص.
للوظائف. المتقدمين. أع��داد. تناقص. ثم. ومن. الدواجن.
قطاع. ف��ي. للعمل. ج��دي��د. وف��ه��م. م��ه��ارات. تتطلب. ال��ت��ي.

الدواجن.
ومن.هذا.المنطلق.فقد.نشأت.مؤخرا.حاجة.ماسة.
الستخدام.التكنولوجيا.الحديثة.في.إعداد.برامج.للتعليم.
عند.بعد.لتدريب.العاملين.بصناعة.الدواجن.للتغلب.على.
التنقل. مصاريف. تخفض. أنها. كما. التدريب. مراكز. قلة.
واالنتقال.ألماكن.التدريب.ويمكن.للمتدرب.أن.يتدرب.في.

أي.وقت.فراغ.متاح.له.على.مدار.اليوم..
عن. التدريب. أو. التعليم/. فكرة. فإن. عام. وبشكل.
بعد.تدور.حول.التغلب.على.الحاجز)سواء.كان.الوقت.أو.
المسافة(.الذي.يفصل.المتدرب.عن.المدرب،.وتستخدم.
الحاجز. هذا. فوق. للقفز. الصدد. هذا. في. التكنولوجيا.
من.خالل.استخدام.برامج.الحاسوب.التي.تدمج.برامج.
الصوت.والصور.معاً.بحيث.تكون.االستفادة.أكبر.مقارنة.
األوراق،. على. المطبوعة. التقليدية. التدريبية. بالبرامج.
وكذلك.من.خالل.إحداث.تفاعلية.بين.المتدرب.والمدرب.
المشكالت،. تحليل. الكترونية،. مسابقات. خ��الل. م��ن.
على. الجماعية. المشاركات. الفورية،. واألجوبة. األسئلة.
االنترنت.وغيرها.من.الوسائل.التي.جعلت.هذه.البرامج.

أكثر.تفاعلية.عما.سبق.
ويجب.أن.نضع.في.االعتبار.أنه.على.الرغم.من.أن.
بعد. عن. التدريبية. البرامج. إلعداد. األولية. المصاريف.
تكون.مرتفعة.فإن.المنتج.النهائي.يكون.دائم.ويمكن.إعادة.
بصورة.سهلة. تحديثه. ويمكن. مرات.عديدة،. استخدامه.

ومستمرة.
ويجب.على.القائمين.على.صناعة.الدواجن.وخاصة.
مسئولي.التطوير.والتنمية.البشرية.في.شركات.الدواجن.
تشجيع.وتحفيز.العاملين.لديهم.لتنمية.وتطوير.مهاراتهم.
بعد. عن. والتعليم. التدريب. برامج. استخدام. خالل. من.
والتي.أضحت.متوفرة.بصورة.كبيرة.على.شبكة.االنترنت.
الدولية. الهيئات. قبل. من. أو.مدعوم. معتمد. منها. وكثير.
ومنظمة. الحيوانية. الصحة. منظمة. مثل. المتخصصة.
المتخصصة. المهنية. والجمعيات. وال��زراع��ة. األغ��ذي��ة.
على. شك. بال. تنعكس. سوف. والتي. الدواجن،. بصناعة.
المؤسسة. أو. الشركة. مستوى. على. الصناعة. تطوير.

وكذلك.على.المستوى.الوطني.
رقم.اإليداع:.1436/2912.ردمد:.1658-6980
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ونظرا.ألختالف.القيمة.الغذائية.

تحليل. إجاراء. العلف.يجب. لمكونات.

أن. يجب. كما. العلف. لعينات. دورى.

على. المركبة. ال��ع��الئ��ق. ك��ل. تحتوى.

مضاد.مناسب.للكوكسيديا.وذلك.إما.

الواحد. المركب. برنامج. بإستخدام.

الكوكسيديا. م��ض��ادات. ب��رن��ام��ج. أو.

هذا. إختيار. أن. وي��راع��ى. التبادلى.

أخصائى. م��ع. ب��ال��ت��ع��اون. ال��ب��رن��ام��ج.

ال��ت��غ��ذي��ة.وال��ط��ب��ي��ب.ال��ب��ي��ط��رى.مع.

ال���ح���رص.ع��ل��ى.إت���ب���اع.ال��ت��ع��ل��ي��م��ات.

الفترة. بتحديد. والخاصة. الرسمية.

ال��زم��ن��ي��ة.ال���الزم���ة.ل��س��ح��ب.بعض.

كما. والتجهيز. الذبح. قبل. اإلضافات.

المصرح. المركبات. إستعمال. يراعى.

ال. والتى. السلطات. من. باستعمالها.

ق��درا. ت��ت��رك. أو. متبقية. آث���ار. ت��ت��رك.
ضئياًل.فى.األنسجة.

نوعية الغذاء

إن.ك��م.م��ن.ال���ح���رارة.وال��رط��وب��ة.

على. سيئا. تأثير. لها. يكون. أن. يمكن.

نوعية.الغذاء.وحيث.أن.الجرش.اآللى.

السموم. نمو. على. يشجع. للحبوب.

الحارة. األج��واء. فى. خاصة. الفطرية.

الفطرية. للسموم. يمكن. كما. الرطبة.

الخام. ال��م��واد. من. كل. فى. تتكون. أن.

واألعالف.المركبة.خاصة.فى.ظروف.

فى. الحال. هو. كما. المكثف. التخزين.

إحتوى. ما. وإذا. األعالف. مستودعات.

على. التصنيع. م��رح��ل��ة. ف��ى. ال��ع��ل��ف.

مضاد.كيميائى.للفطريات.مثل.حمض.

على. ذلك. يساعد. فقد. البروبيونيك.
تجنب.المشاكل.الفطرية.

إختبار. المربى. يراعى. أن. ويجب.

الخواص.الطبيعية.للغذاء.فور.وصوله.

األتربة. من. يكون.خالى. أن. من.حيث.

حجم. ذو. المحبب. العلف. يكون. وأن.

وق�����وام.ص��ح��ي��ح.وي��ج��ب.أن.ت��رف��ض.

غير. المزرعة. إل��ى. تصل. شحنة. اى.

أنه. يراعى. كما. للمواصفات. مطابقة.

كل.شحنة. من. بعينة. اإلحتفاظ. يجب.

تصل.إلى.المزرعة.حتى.يتثنى.تحليلها.
فى.حالة.حدوث.مشاكل.بالقطيع.

وم���ن.ح��ي��ث.ت��راك��ي��ب.األع���الف.

فهناك.عدد.كبير.من.تراكيب.األعالف.

وبرامج.األعالف.تستخدم.فى.صناعة.

العديد.من. التسمين.متضمنة. بدارى.

والنامى. ال��ب��ادىء. للعلف. الخلطات.

نوصى. فإننا. ع��ام. وب��وج��ه. وال��ن��اه��ى.

طبقا. خاصة. برامج. على. بالحصول.

ال��س��الالت. م��ن. ن��وع. ك��ل. ألحتياجات.

العملية. الخبرة. خالل. من. المختلفة.

ألخصائى.التغذية.حيث.يقدم.بإنتظام.

كل.ما.هو.جديد.فى.مجال.تخصصه.

تغذية الدجاج الالحم 
ومواصفات األعالف

حيث.أن.الغذاء.يمثل.أكثر.من.70%.من.تكلفة.إنتاج.لحم.الطيورلذلك.يجب.إعطاء.عناية.خاصة.لتوفير.أنسب.الغذاء.
مع.بذل.أقصى.جهد.للمحافظة.على.نوعية.جيدة.لمكونات.األعالف.

وغذاء.بدارى.التسمين.عبارة.عن.مخلوط.من.مكونات.تعطى.التوازن.بين.البروتين.والطاقة.والعناصر.األساسية.األخرى.

ليعطى.القدرة.على.النمو.الصحى.السريع.غير.أن.سوء.الرعاية.والمرض.يمكن.أن.تحبط.تأثير.التغذية.الجيدة.وتخفض.
معدل.النمو.وكفاءة.التحويل.الغذائى.

مسعد احلبشي
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وفوق.هذا.فعند.إختيار.العلف.األمثل.

يجب.وضع.العوامل.األساسية.التالية.
فى.اإلعتبار:

العمر.عند.الذبح .·
الوزن.المستهدف.للطائر.الحى. .·
التربية.المنفصلة.لألجناس .·

لمتطلبات. طبقاً. الدهن. مستوى. .·

ستباع. كونها. حيث. م��ن. ال��س��وق.

أو. مطهية. أو. للطهى. ج��اه��زة.
مصنعة.تصنيعا.كامال.

لون.الجلد. .·
قوام.اللحم.ونكهته .·

ومع.المتطلبات.العديدة.جدا.فإنه.

من.الصعب.إعطاء.تركيبة.تفى.بجميع.

من. والمصنعين. المربيين. متطلبات.

نقدم. ذلك. وعلى. الكتاب. هذا. خالل.

بأنواعه. العلف. مواصفات. للمربي.

لقطعان.غير.مجنسة.مرباه.فى.طقس.
معتدل.

وف���ي���م���ا.ي���ل���ى.ال���م���واص���ف���ات.

ب��دارى. قطعان. ألع��الف. المستهدفة.
التسمين.

األعالف. للمواصفات. وإستكماال.

نتحدث. س���وف. ال��ع��ن��اص��ر. وت�����وازن.
بالتفصيل.فى.هذا.الفصل.عن:

العالقة.بين.مستويات.األحماض. .·

والبروتين. ال��ض��روري��ة. األمينية.
والطاقة.

.ت�������وازن.ال����ص����ودي����وم.ال��ك��ل��ور. .·
والبوتاسيوم.

المتاح. والفوسفور. الكالسيوم. . .·
وفيتامين.د3.

ال��م��ق��ررات.واإلح��ت��ي��اج��ات.من. .·

النقص. وأع���راض. الفيتامينات.
لكل.فيتامين.

مضادات.األكسدة.فى.العالئق. .·
إضافة.الزيوت.للعالئق. .·

إضافة.الدهون.الجافة.للعالئق. .·
إضافة.اإلنزيمات.للعالئق. .·

مستويات. ب��ي��ن. ال��ع��الق��ة. أوال:.

األح����م����اض.األم��ي��ن��ي��ة.ال���ض���روري���ة.

وال��ب��روت��ي��ن.وال��ط��اق��ة.واإلت��ج��اه��ات.
الحديثة

م��ن.ال��م��ع��روف.أن.ال��ب��روت��ي��ن��ات.

أنسجة. بناء. األس��اس.فى.عملية. هى.

البروتين. توافر. وج��ب. ول��ذا. الجسم.

فى.الغذاء.بكميات.كافية.سواء.كانت.

لسد.إحتياجات.الطيور.أثناء.النمو.أو.

للتعويض.وتجديد.األنسجة.التالفة.أو.

أهمية. ذات. مواد. أو. منتجات. لتكوين.

ال��ه��رم��ون��ات. م��ث��ل. للطائر. بالنسبة.
واإلنزيمات.

وحيث.أن.قدرة.الطيور.على.تخزين.

األمينية. واألح���م���اض. ال��ب��روت��ي��ن��ات.

البروتين. نسبة. وتعتمد. م��ح��دودة.

األمينية. واألح��م��اض. األع���الف. ف��ى.

فعندما. العلف. إستهالك. معدل. على.

يكون.نسبة.البروتين.تكون.أقل.يكون.
مرتفعاً. للعلف. اليومى. اإلستهالك.
وكذلك.يكون.معدل.اإلستهالك.يعتمد.
على.الطاقة.وهناك.إعتبارات.لتحديد.
نسبة.البروتين.فى.العالئق.وأهم.هذه.
وهنا. اإلعتبارات.معدل.اإلستهالك.– 
التى. ال��ح��رارة. ل��درج��ة. طبقا. يتحدد.
يربى.فيها.الطائر.ولذا.فإنه.للحصول.
على.أقصى.معدل.لنمو.الجسم.أثناء.
رفع. يجب. الجو. ح��رارة. درجة. إرتفاع.
وقد. األمينية. واألح��م��اض. البروتين.
المربيين. لدى. الكبرى. األهمية. كانت.
التركيز.على.مستوى. فيما.سبق.هذا.
يجب. ولكن. األع���الف. ف��ى. البروتين.
األحماض. بمستوى. االهتمام. مراعاة.
األمينية.الضرورية.ومدى.إتزان.هذه.
األحماض.حيث.انه.من.خالل.العمل.
الحقلى.وجد.انه.فى.تغذية.الدواجن.
الطير. بإحتياجات. االه��ت��م��ام. ليس.
بمعرفة. االهتمام. بقدر. البروتين. إلى.
األحماض. من. الفعلية. االحتياجات.
األم��ي��ن��ي��ة.ف��ال��ج��دول.ال��ت��ال��ى.يوضح.
األساسية. االح��م��اض. بين. ال��ع��الق��ة.
في. البروتين. مستوى. إل��ى. بالنسبة.

عالئق.التسمين.

ناهى.2ناهى.1نامىبادىءالمادة.الغذائية

الطاقةالممثلة-كيلو.
كالورى./.كيلو.جرام

3100-30503150-31003200-31503250-3200

17-1818-2019-2221-23البروتين%

0.85-95.0.90-1.151.1-1.261.2-1.3ليسين%

0.42-0.480.45-0.540.50-0.580.56-0.60ميثيونين%

0.75-.0.840.80-0.920.90-0.960.95-1ميثيونين.+.سيستين

0.900.900.85-0.950.95-1كلسيوم%

0.500.450.450.42فوسفور.متاح%

0.30-0.30040-0.300.40-0.300.40-0.40ملح%

1.501.501.501.50حمض.الينوليك%
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%.من.البروتين.فى.العليقةاألحماض.األمينية
.بادىء.نامي.ناهى

222ميثيونين
3.53.53.5ميثيونين+سيستين

5.254.9ليسن

ولكن.من.خالل.العمل.الحقلى.وجد.أن.هناك.تعديالت.

اإلنتاجي. واألداء. النتائج. تحسين. إلى. أدت. النسب. فهذه.

العام.للطائر.بصورة.أفضل.من.النسب.السابقةفى.الجدول.
التالى

%.من.البروتين.فى.العليقةاألحماض.األمينية
.بادىء.نامي.ناهى

2.42.42.4ميثيونين
444ميثيونين+سيستين

5.55.25ليسن

يقوم. أن. أوفنى. لكل.مربى. أن.البد. يتضح. تقدم. مما.

وفقا. الخام. البروتين. ونسبة. المناسبة. العليقة. بإختيار.

ألعمار.وإنتاجية.الطيوروذلك.حتى.يتحقق.زيادة.إنتاجية.

أكبر. ربح. وتحقيق. اإلنتاجي. تكاليف. وتخفيض. القطيع.
واإلستفادة.من.العلم.وتطبيقاتة.

العالقة بني االحما�ض ال�سرورية والطاقة فى عالئق الت�سمني

قيمته. يعطى. أن. ممكن. البروتين. أن. المعروف. من.

الغذائية.إذا.كانت.كمية.الطاقة.فى.العلف.من.مصادر.غير.

بروتينية.والتى.تغطى.إحتياجات.الكائن.الحى.من.الطاقة.

)كالورى(.وحيث.ان.الطاقة.المتاحة.فى.العلف.أهم.عامل.

ضرورى.إلضافة.األحماض.األمينية.األساسية.فى.أعالف.
الدواجن.

هذا.وان.محتوى.الطاقة.من.الكالورى.فى.العلف.دائما.
 Metabolic Energy( للتمثيل. القابلة. بالطاقة. عنها. يعبر.
ME)(.أو.الطاقة.المنتجة.)Productive(PE(.الطاقة.القابلة.
مطروحا. الكلية. الغذاء. طاقة. عن. عبارة. .)ME(للتمثيل
الجزء. تمثل. التى. وهى. الزرق. فى. الخارجة. الطاقة. منها.
المهضوم.فى.الغذاء.والنواتج.النهائية.للتمثيل.الغذائى.فى.

إخراجات.الطائر.
والطاقة.المنتجة.عبارة.عن.الكالورى.المخزن.كدهن.
ولحم.هى.طاقة.متاحة.إلنتاج.العمل.وحفظ.الحياة.واإلنتاج
التى. العلف. كمية. يحدد. الطائر. فإن. عامة. وبصورة.

يتناولها.وفقا.لحاجتة.من.الطاقة.القابلة.للتمثيل.وبمعنى.
آخر.

محتوى. على. يعتمد. للعلف. اليومى. اإلستهالك. فإن.

الطاقة.بالعليقة.والذى.يتحدد.طبقا.لدرجة.الحرارة.التى.

يربى.فيها.الطائر.ولذا.فإنه.للحصول.على.أقصى.معدالت.

إنتاجية.أثناء.إرتفاع.درجة.حرارة.الجو.يجب.رفع.مستوى.

باظروف. بالمقارنة. وذلك. األمينية. واألحماض. البروتين.
التى.تكون.حرارة.الجو.فيها.منخفضة.

.ومن.هذا.المنطلق.يجب.النظر.بعين.اإلعتبار.لمستوى.

فى. األحماض. هذه. وإتزان. المختلفة. األمينية. أألحماض.

للبيان. طبقا. التسمين. لقطعان. المختلفة. العالئق. أن��واع.
التالى

األحماض.األمينية.
الضرورية

ناهىنامىبادىء

0.2940.2630.341ميثيونين.+سيستين
0.1630.1380.125ميثيونين
0.3710.3310.296ليسين
0.4380.4750.313أرجينين
0.2660.2380.219ثريونين
0.0750.0630.056تربتوفان

0.2660.2340.203أيزوليوسين
0.2720.2340.313فالين

0.1250.1090.094هيستيدين
0.4380.3910.328ليوسين

0.4690.3440.281جليسين+.سيرين
0.4380.3750.344فينيل.االنين.+.ثيروسين

مثال تطبيقى للجدول ال�سابق
البادئة. فالعليقة. الميثيونين. حمض. معدل. لتحديد. .·
./ ك��ال��ورى. .3100 قدرها. طاقة. على. تحتوى. والتى.

كيلوجرام.3100.×0.163=%0.50
لتحديد.معدل.حمض.الليسين.لنفس.العليقة.السابقة. .·

%1.15.=.0.371×3100
تقدير كفاءة بدارى الت�سمني االإنتاجية

مما.ال.شك.فيه.أن.هناك.عوامل.متعددة.يجب.إعتبارها.

عند.تقييم.وتقدير.كفاءة.وأداء.قطعان.بدارى.التسمينوقد.

والتقييم. التقدير. كيفية. فى. المربيين. من. الكثير. يختلف.

من.الربيين.مايعتمد.تقييمه.على.النسبة.المئوية.للطيور.

المفقودة.ومنهم.ما.يعتمد.على.تقدير.معامل.التحويل.على.

سبيل.المثال.ال.الحصر.سوف.نعرض.التقييم.عن.طريق.

أفضل. تعتبر. حيث. اإلنتاجية. للكفاءة. األوروب��ى. المعامل.
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لتقدير. القياسية. ال��ط��رق.

اإلنتاجية. ال��ب��دارى. ك��ف��اءة.

جميع. ت��راع��ى. أن��ه��ا. علما.

عالقة. لها. ال��ت��ى. ال��ع��وام��ل.
بالقدرة.اإلنتاجية.وتشمل:

وزن.الجسم.الحى .·
معامل.التحويل.الغذائى .·

العمر. .·
النافق .·

وي���م���ك���ن.ت���ق���دي���ره���ا.

مجتمعة.بالعالقة.الحسابية.
على.النحو.التالى:

معدل.الطيور.الموجودة.
×.متوسط.وزنها.×100.
÷.العمر.باأليام.×.معامل.

التحويل

مثال.تطبيقى:
قطيع.“ أ.“ 
العمر.44.يوما .-

للطائر. ال���وزن. متوسط. .-
1.812.كيلو.جرام.
النافق.=.%5.89 .-

وعلى.ذلك.يكون.المعدل. .

ل��ل��ط��ي��ور.ال���م���وج���ودة.=.

.= .%5.89 .-%100
%94.11

الغذائى. التحويل. معامل. .-
1.943.=

المعامل.األوروبى.=.
.÷.100×1.812.×94.11
199.=.1.943.×.44

قطيع.“ب.“
العمر.46.يوما .-

للطائر. ال���وزن. متوسط. .-
2.037.كيلو.جرام.
النافق.=.%5.71 .-

وعلى.ذلك.يكون.المعدل. .

ل��ل��ط��ي��ور.ال���م���وج���ودة.=.

.= .%5.71 .-%100

%94.29
الغذائى. التحويل. معامل. .-

1.992.=
المعامل.األوروبى.=.

.÷.100×2.0372.×94.29
.210.=.1.992.×.46

وبمقارنة.نتائج.قطيع.“ 
أ.“ و.“ ب.“ يستنتج.أن:

المعامل. ذات. القطيع.

القطيع. من. أفضل. األكبر.

أى. األصغر. المعامل. ذات.

أفضل.من. ب”  أن.القطيع.“ 
القطيع

وي��س��ت��خ��دم.ه��ذا.  “ أ.  “

والمقارنة. للحكم. المامل.
بين.القطعان

حساب.معامل.التحويل.

ال����غ����ذائ����ى.ف����ى.ق��ط��ع��ان.
التسمين

تستخدم.كفاءة.التحويل.

كمية. ل���وص���ف. ال���غ���ذائ���ى.

إلنتاج. المستهلك. العلف.

وح����دة.وزن��ي��ة.واح����دة.من.

فمثال. ال��ح��ى. الطائر. وزن.

كيلو. .2.250 تغذية. يتطلب.

فالتحويل. اللحم. من. جرام.

الغذائى.يعادل.2.25.وذلك.
إختصارا.للنسبة.1:2.25.
ف�����إذا.ك���ان���ت.ال��ك��ف��اءة.
فإن. .2.2 تعادل. الغذائية.
يكون. ال��غ��ذائ��ى. ال��ت��ح��وي��ل.
أفضل.من.السابق.)2.25(.
بخمس.نقاط.)0.05(.حيث.
تدل. الصغيرة. القيمة. أن.
غذائى. تحويل. كفاءة. على.

أفضل.والعكس.صحيح
بعض. يغفل. ق��د. ول��ك��ن.
حساب. يهمل. أو. المربيين.

الغذائى. التحويل. معامل.

م��م��ا.ي��ت��رت��ب.ع��ل��ي��ه.ع��دم.

فى. الضعف. نقاط. معرفة.

تسبب. والتى. القطيع. إدارة.
خسائر.مالية.

أن. ذل��ك.الب��د. ولتالفى.

التحويل. م��ع��ام��ل. ي��ح��س��ب.

وحيث. بإستمرار. الغذائى.

توضيح. أف��ض��ل. يعتبر. إن��ه.

ل��ل��ع��الق��ة.ب��ي��ن.إس��ت��ه��الك.

الفعلية. وال���زي���ادة. ال��ع��ل��ف.

وي��رج��ع. ال��ج��س��م. وزن. ف��ى.

اإلنتاج. كلفة. أن. إل��ى. ذل��ك.

نوع. كانت. أيا. الدواجن. فى.

الساللة.والغرض.من.أجله.

جملة. م��ن. .%70 إل��ى. تصل.

كلفة. وهى. الكلية. التكاليف.
العلف.)التغذية(.

وع��ل��ى.ذل���ك.ف���إن.أه��م.

البيانات.الفنية.هى.الخاصة.

الغذائى. التحويل. بمعامل.

قسمة. ناتج. يحسب. حيث.

وزن.العلف.المستهلك.على.
وزن.الطائر.

عند. أن��ه. ذل��ك. ومعنى.

ت��ح��س��ي��ن.وض����ع.ال��ت��م��ث��ي��ل.

معامل. وإنخفاض. الغذائى.

ال��ت��ح��وي��ل.ال��غ��ذائ��ى.وك���ذا.

الكلى. األداء. معدل. تحويل.

للطائر.وبالطبع.سوف.يؤثر.

على.العائد.النهائى.للقطيع.

الجيد. ال��ت��وف��ي��ر. وب��ال��ت��ال��ى.

على.سبيل. المزرعة. إلدارة.
المثال:

األداء. م��ع��دل. تحسين.

التحويل. معامل. وإنخفاض.

فى. .0.1 بمقدار. الغذائى.

مزرعة.متخصصة.فى.إنتاج.
دجاج.التسمين

بيانات املزرعة

عدد.الدورات.
فى.السنة

6.دورات

عدد.الطيور.
المرباه.فى.

الدورة.الواحدة

.20000
طائر.
تسمين

عدد.الطيور.
المرباه.فى.

السنة

.120000
طائر.
تسمين

متوسط.وزن.
الطائر.المنتج

.1.750
كيلو.جرام

متوسط.سعر.
طن.العلف

.250
دوالرا

مقدار.التحسن.
فى.معامل.
التحويل

0.1

التوفري النهائى فى العام 

ع���دد.ال��ط��ي��ور.ال��م��رب��اة.فى.

.× ط��ائ��ر. .120000 ال��س��ن��ة.

متوسط.وزن.الطائر.1.750.

كيلو.جرام.×.مقدار.التحسين.

.× .0.1 التحويل. معامل. فى.

سعر.الكيلو.جرام.من.العلف.

.5250 .= دوالرا. .0.250
دوالرا.فى.السنة.الواحدة.

وم����ن.خ����الل.األرق�����ام.

وال��ع��م��ل��ي��ات.ال��ح��س��اب��ي��ة.

يتضح. السابقة. البسيطة.

ل���ن���ا.ك��م��ن��ت��ج��ي��ن.ل���دج���اج.

التسمين.إنه.من.الضرورى.

كفاءة. المربى. يحسب. أن.

للقطيع. الغذائى. التحويل.

طريق. عن. وذل��ك. أسبوعيا.

الطيور. نمو. إستجابة. مدى.

لتحويلة. المستهلك. للعلف.

إل���ى.ل��ح��م.ح��ي��ث.أن.ه��ذه.

للنمو. المستمرة. المتابعة.

تقييم. على. المربى. تساعد.
إدارتة.للقطيع..



10
العدد الثامن



11
العدد الثامن



12
العدد الثامن

ومن.هنا.سنتكلم.في.هذا.الموضوع.عن.توجه.العلماء.

للعمل.من.اجل.تطوير.صناعة.الدواجن.ومن.المعروف.أن.

أي.تطور.يساهم.بوضع.لبنه.في.أساس.بناء.عمالق.يكتمل.
بناءة.بلبنات.اآلخرين.في.المستقبل.

ومن.هذا.المنطلق.وجدت.أن.أتحدث.معكم.عن.األداء.

اإلنتاجي.لدجاج.التسمين.الذي.يتغذى.على.أعالف.تحتوي.
خمائر.طبيعية.

الخميرة.هي.كائنات.حية.دقيقة.وحيدة.الخلية.تتكاثر.

.،)Fungi(.بطريقة.االنقسام،.وتتبع.الخميرة.فصيلة.الفطر

البيرة. خميرة. ه��م��ا:. األن���واع. ه��ذه. م��ن. ن��وع��ان. وأهمهم.

.،)Baker›s Yeast( الخبز. وخميرة. .،)Brewer›s Yeast(

وهما.أهم.أنواع.الخمائر.المفيدة،.وعملياً.ال.يوجد.فوارق.
تذكر.بين.هذين.النوعين.من.الخمائر.

ال��م��والس. على. حاليا. الخمائر. معظم. إن��ت��اج. وي��ت��م.

في. الخميرة. إنتاج. ويتم. ر.. السكَّ من. أساًسا. يتكون. الذي.

صورتين.إحداهما.تكون.فيها.الخميرة.في.صورة.أقراص.

المكبوسة. الخميرة. أقراص. تسمى. الملمس. وطرية. لينة.

الطازجة،.أما.الصورة.األخرى.فتكون.الخميرة.فيها.على.

صورة.حبيبات.جافة،.وتتكون.أقراص.الخميرة.المكبوسة.

في. فتكون. الجافة. الخميرة. أما. حية،. خميرة. خاليا. من.

صورة.خاليا.حّية.ولكنها.ليست.نشطة.ولكنها.تنشط.وتنمو.

الهضمي. الجهاز. في. المالئمة. البيئة. لها. تتوفر. عندما.

الخميرة والدجاج الالحم
Yeast and broiler chickens

مع.التطور.المتالحق.والمتصاعد.في.علوم.تغذية.الدواجن.وما.ينتج.عنه.من.تقنيات.تتعامل.مع.الدجاج.بصور.متطورة.

الطائر. جسم. داخل. الحية. الخلية. محفزات. استخدام. تجاه. التعاظم. في. واخذ. كبير. منعطف. العلماء. انعطف. فقد.

أجهزة. من. المتعاظمة. الفائدة. على. للحصول. وذلك. التكنولوجي. التطور. من. حاليا. المتاحة. الطرق. كل. مستخدمين.

الطائر.بدون.إرهاق.او.تأثيرات.سلبية.عليه.مستخدمين.في.ذلك.كل.الطرق.المتطورة.من.الرعاية.والتغذية.والتربية.
والفسيولوجيا.إضافة.الى.المجاالت.العلمية.األخرى.التي.تعمل.لصالح.التطوير.الشامل.

كما.يشهد.العالم.يوماً.بعد.يوم.تقدماً.هائاًل.في.التكنولوجيا.عموماً.والتقنية.الحيوية.خصوصاً،.وبعد.أن.منعت.منظمة.

الصحة.العالمية.إضافة.بعض.المضادات.الحيوية.في.تغذية.الدواجن،.كان.البد.من.التوجه.الى.الميكروبات.النافعة،.

تعني. واللت�ان. .bioticو .Pro هما. يونانيتين. كلمتين. من. المصطل�ح. هذا. اشتق. وقد. .،Probiotics وبيوتك. البر. ومنها.
ألج�ل.الحي�اة.وه�ذا.المصطل�ح.عك�س.مفهوم.Antibiotic.المضادات.الحيوية.

مهندس/ أشرف عبدالرحمن خليل
ماجستير.التغذية،.جامعة.طنطا،.المملكة.السعودية،.شركة.دواجن.المتحدة

Dr_ashrafkhalil65@yahoo.com.،استشاري.التغذية.ومدير.مصنع.األعالف
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للطائر.
حي. كائن. .Saccharomyces cerevisiae والخميرة.
خارجية. إنزيمات. تفرز. فهي. الحي،. الكائن. به.خصائص.
تسبب.تخمر.للغذاء.الكربوهيدراتي.)مثل.النشا.والسكر(،.
والمقصود.بإنزيمات.خارجية.هي.اإلنزيمات.التي.تفرزها.
ثم. ومن. تحليله. بهدف. إليها. تضاف. التي. األع��الف. على.
للخميرة. توفر. ما. وإذا. تحليله،. بعد. مكوناته. امتصاص.

البيئة.المناسبة.فإنها.تنمو.وتتكاثر.
وهناك.عدة.مصادر.للخمائر.منها:

كناتج. عليها. نحصل. خمائر. هي. .Brewer’s yeast ..1

البيرة.من.حشيشه.الدينار..وهي.قد. لعملية.صناعة.
تسمى.الخمائر.الغذائية.

.Torula yeast.وهي.خمائر.تنمو.على.لب.الخشب.. ..2

الذي.يستعمل.في.صناعة.الخشب.او.صناعة.موالس.
قصب.السكر.

.Whey yeast.ناتج.يحصل.في.الحليب.والجبن. ..3
.Liquid yeast.وهي.تنتج.في.سويسرا.وألمانيا،.بجعل. ..4
الجريب. األعشاب،البرتقال،. على. تتغذى. الخمائر.

فروت
الدواجن. بصناعة. كمهتمين. عليكم. نعرض. أن. وعلينا. .
عامة.والمهتمين.بالتغذية.خاصة.هذه.الحقائق.العلمية.التي.
تم.التوصل.إليها.عبر.تجارب.حقلية.استخدمت.فيها.الخميرة.

في.التغذية..
 Cobb( ساللة. من. كتكوت. .600 استخدام. تم. فقد.
500(.من.خالل.4.معامالت.وكل.معاملة.10.تكرارات.وكل.
تكرار.به.15.كتكوت.غير.مجنس.تم.تغذيتهم.لمدة.37.يوم.
على.نوعين.فقط.من.العلف.)بادي.&.ناهي(.البادي.مفتت.
حتى.20.يوم.والناهي.محبب.من.21.وحتى37.يوم.وكانت.
تركيبة.علف.الكنترول.كما.هو.موضح.بالجدول.التالي:

Table 1: Composition of control diets.
 Finisher

(21-
37days)

Starter (1-
20 days)Ingredients

646.8579.5Yellow Corn 8%
297370Soya bean meal 46%
21.510.5Oil Soya

1718 Limestone
69 MCP

2.52.5Sodium Chloride
22Sodium bicarbonate

1.41.6DL- Methionine 99%
1.252L- Lysine HCL 78%

11 Broiler Vitamins
11Broiler Minerals

0.750.5Choline Chloride
11.5Pellet Binder

0.50.5Toxine Binder
0.250.35Safizym Enzyme
0.050.05 Phyzme P. 10000
1000 1000Total Kg

جميع.المعامالت.والتكرارات.تم.وضعها.تحت.ظروف.

بأنواعها،.واختلفت. .Managements الرعاية. موحدة.من.

إضافات. أي. ب��دون. ع��ادي. علف. حيث. م��ن. المعامالت.

علف. آخ��ري. معامالت. ثالثة. إلى. باإلضافة. .)Control(

مضاف.إليه.خاليا.الخميرة.)yeast.cell(.بتركيز.مختلف.

لكل.معاملة،.إلى.جانب.معاملة.استخدم.فيها.منشط.نمو.
.AGP.ويرمز.إليه.)Antibiotic.Growth.promoters(

.)Control(.المعاملة.األولى.كانت.العلف.العادي .·
الموضح.تركيبة.بالجدول.)1(.

المعاملة.الثانية.كانت.باستخدام.علف.الكنترول. .·

.Bacitracin( ع��ن. ع��ب��ارة. وه��و. .AGP النمو. منشط. .+

ويضاف. .BMD إليه. ويرمز. .)Methylene. Disylicate
منه.جرعة.50.جرام.مادة.فعالة./.طن.علف.

.+ الكنترول. علف. باستخدام. الثالثة. المعاملة. .·
الخميرة.بتركيز.500.جرام./.طن.علف.

.+ الكنترول. علف. باستخدام. الرابعة. المعاملة. .·
الخميرة.بتركيز.1000.جرام./.طن.علف.

ال��وزن��ي��ة.إلض��اف��ات. القيمة. ي��ت��م.خ��ص��م. م��ل��ح��وظ��ة:.

المعامالت.من.منشط.النمو.والخميرة.من.القيمة.الوزنية.
للذرة.الصفراء.

جمع. تم. وتكراراتها. بمعامالتها. التجربة. انتهاء. وبعد.
البيانات.وتحليلها.وكانت.كما.بالجدول.التالي:
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Table 2: Effects of AGP and yeast on broiler 1 
performance, 1-37 days.

FCR
Feed 

intake, 
g

Live 
weight 
gain, g

Treatment

1.84b3403a1849.5aControl
1.73a3393a1959.8b50 g/t  + AGP2 Control
1.70a3366a1980.1bControl + yeast3 500 g/t
1.71a3476b2030.9c+ yeast3 1000 g/t 

Control 

1 Cobb 500, as hatched; 2 BMD, 50 g active/t feed; 

3 Yeast cell product abc P<0.05 

�سكل )1( تاأثير AGP وم�ستويات مختلفة من الخميرة على االأداء االإنتاجي 
لدجاج الت�سمين.

من.جدول.)2(.وشكل.)1(.نجد.انه.باستخدام.صيصان.

من.ساللة.كب.500.غير.مجنسة،.وجد.أن.أوزن.الطيور.

التصاعد. تدرجت.في. يوما،. تربية.37. فترة. بعد. الناتجة.

علف. تجربة. تلتها. ثم. الكنترول. علف. تجربة. من. ابتداء.

مضاف.إليه.منشط.النمو،.ثم.تلتها.تجربة.علف.مستوى.

الخميرة. بمستوى. األخيرة. المعاملة. ثم. األول،. الخميرة.

األفضل. أن. نجد. التحويل. معامل. تقييم. وعند. الثاني،.

./ األول��ى.500.جم. الخميرة. معاملة. في. التحويل. معامل.

طن،.مع.عدم.وجود.اختالفات.بينها.وبين.المعاملة.الثانية.
1000جم./.طن.

على. المغذاة. الطيور. تحسنت. فقد. ذلك. على. وبناءا.

أعالف.مضاف.إليها.منشطات.النمو.والخميرة.بمستويات.

.AGPمختلفة.مقارنة.بعلف.الكنترول،.ففي.المعاملة.الثانية

نجد.أن.الوزن.الحي.للطيور.زاد.بنسبة.6%.ومعامل.التحويل.

الكنترول.عند.مستوى. بنسبة.5.6%ع��ن.علف. زاد. .FCR

5%،.أما.المعاملة.الرابعة.زادت.أوزان.الطيور.بنسبة.%9.8.

الثانية. المعاملة. الكنترول،.وبنسبة.3,6%.عن. عن.معاملة.

بمنشطات.النمو.AGP،.أما.المعاملة.الثالثة.تحسن.الوزن.

فيها.بنسبة.7.1%.زيادة.عن.الكنترول.وأيضا.بنسبة.%7.6.

قد. الرابعة. والمعاملة. ., .FCR التحويل. لمعامل. بالنسبة.

حققت.أعلى.وزن.حي.مقارنة.بالمعاملة.الثالثة،.ولكن.في.

من. مستويين. معها. المستخدم. .4&3 المعامالت. العموم.

مقارنه. .FCR مع. للطيور. الحي. ال��وزن. حسنت. الخميرة.
بالمعاملتين.2 & 1.

هذه. تأثير. إي��ض��اح. ت��م. ال��دراس��ة. ه��ذه. ف��ي. أن. كما.

المعامالت.على.أنسجة.الجهاز.الهضمي.وخاصة.منطقة.

الطيور. أمعاء. من. متماثلة. مقاطع. أخذ. وتم. االمتصاص.

يوما. .20 الطيور. عمر. بلوغ. عند. فسيولوجيا. ودراستها.
وأيضا.عند.الذبح.في.عمر.37.يوما.

 �سكل )2( مقطع من خمالت دجاج تغذى على علف الكنترول لمدة 20 يوما.

الشريحة.األولى.وهي.عبارة.عن.مقطع.في.أمعاء.الدجاج.

المغذى.على.علف.الكنترول.بعد.عمر.20.يوما.تالحظ.أن.

أهداب.األمعاء.)الخمالت(.متباعدة.ونحيفة.مما.يؤثر.على.
عملية.امتصاص.نواتج.الهضم.

�سكل )3( مقطع من خمالت دجاج تغذى على علف الكنترول لمدة 37 يوما

تالحظ.في.مقطع.األمعاء.عند.ذبح.الدجاج.المغذى.

على.علف.الكنترول.أن.خمالت.األمعاء.تطورت.مع.التقدم.

في.العمر.وازداد.مساحة.سطحها.االمتصاصي.مع.وجود.
فجوات.كبيرة.تقلل.من.مجمل.عمليات.االمتصاص..
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 �سكل )4( مقطع من خمالت دجاج تغذى على علف به من�سط نمو لمدة 20 
يوما.

ه��ذه.الشريحة.أخ��ذت.م��ن.أم��ع��اء.دج��اج��ة.ف��ي.عمر.

.50 نمو. منشط. إليه. مضاف. علف. على. غذيت. ي��وم. .20

جم./.طن.علف.ويظهر.في.الشكل.امتالء.وتطور.أهداب.

الخمالت.وعدم.وجود.فراغات.بين.األهداب.مما.يزيد.من.
مساحة.السطح.الجاهز.لالمتصاص..

 �سكل )5( مقطع من خمالت دجاج تغذى على علف به من�سط نمو لمدة 37 
يوما.

الذبح. ُعمر. عند. واض��ح. بشكل. الخمالت. ت��ط��ورت.

للدجاج.المغذى.على.أعالف.خلط.بها.50.جم.منشط.نمو.

Bacitracin.Methylene.Disylicate.مما.زاد.من.كفاءة.

االمتصاص.وساعد.على.تطور.الطيور.التي.حققت.نتائج.
جيدة.

�سكل )6( مقطع من خمالت دجاج تغذى على علف به 500 جم خميرة/ طن 
لمدة 20يوما.

عن. كثيرا. اختلف. الخمالت. شكل. أن. المالحظ. من.

حالة. ففي. النمو. ومنشط. الكنترول. علف. في. الخمالت.

عمر. عند. تالحظ. طن،. لكل. خميرة. جم. .500 استخدام.

20.يوما.طول.وتراص.الخمالت.ونشاطها.وحيويتها.مما.

هذه. مع. التي.ظهرت. الجيدة. النتائج. على.ظهور. تساعد.
التغذية.

به 500 جم خميرة/  تغذى على علف  �سكل )7( مقطع من خمالت دجاج   
طن لمدة 37يوما.

عند.ذبح.الدجاج.المغذى.على.أعالف.بها.500.جم.

خميرة./.طن،.الحظنا.التطور.في.نمو.الخمالت.مع.الغشاء.

المخاطي.لها.الذي.ساعد.على.كفاءة.االمتصاص.والنتائج.
التحويلية.واالستفادة.القصوى.من.الغذاء.المأكول.
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�سكل )8( مقطع من خمالت دجاج تغذى على علف به 1000 جم خميرة/ 
طن لمدة 20 يوما.

عند.التغذية.على.جرعة.1000.جم./.طن.علف.خميرة.

وجد.هناك.بعض.التراجع.في.نمو.عدد.من.األهداب.إال.أن.

مساحة.السطح.في.زيادة.وتطور.مع.ظهور.بدايات.نموات.
جديدة.عند.عمر.20.يوما.

 �سكل )9( مقطع من خمالت دجاج تغذى على علف به كجم خميرة/ طن 
لمدة 37 يوما.

بأمعاء. االمتصاص. عن. المسئولة. واألذرع. األه��داب.

تقوم. الطيور. جعل. مما. واض��ح. بشكل. تطورت. ال��دج��اج.

بتحويل.الغذاء.المأكول.الى.عضالت.بنسب.جيدة.ومقبولة.

بعد.التغذية.على.كجم.من.الخميرة./.طن.علف.مع.ظهور.
الدهاليز.العميقة.التي.تساعد.على.تضاعف.الفائدة.

على  المغذاة  ال��دواج��ن  اأمعاء  داخ��ل  الخمالت  ارتفاع  يو�سح   )10( �سكل 
اأعالف باإ�سافات متنوعة

تالحظ.أن.أهداب.الخمالت.المسئولة.عن.االمتصاص.

في.األمعاء.تختلف.في.أطوالها.حسب.الميكرو.فلورا.التي.

تعيش.بينها.وعلى.أساس.المواد.المضافة.بالعلف،.فنجد.

)كنترول،. األع��الف. بين. معنوية. اختالفات. يوجد. ال. انه.

AGP.منشط.النمو،.الخميرة.500.جرام./طن(.سواء.عند.

20.يوما.من.التغذية.أو.بعد.34.يوما.عند.الذبح،.أما.الطيور.

المغذاة.على.أعالف.بها.1000.جم.خميرة./.طن.لم.يكن.

هناك.اختالفات.معنوية.عند.20.يوما،.أما.عند.37.يوما.

كان.هناك.اختالف.حيث.ازدادت.أطوال.أهداب.الخمالت.
بحوالي.30%.عن.الخمالت.في.المعامالت.األخرى.

في. الخمالت. بين. البينية. الدهاليز. مقارنة. عند. أما.

أمعاء.الطيور.المعاملة.كانت.هناك.بعض.االختالفات.بين.

المعامالت.عند.20.يوما.وأيضا.عند.37.يوما.وقت.الذبح،.
وشكل.)11(.يوضح.هذه.االختالفات..

�سكل )11( يو�سح االختالفات بين المعامالت في عمق الدهاليز بين اأهداب 
الخمالت في اأمعاء الطيور

الكنترول. معاملة. بين. معنوية. اختالفات. توجد. ال.

ومعاملة.منشط.النمو.ومعاملة.500.جم.خميرة.عند.20.

يوم.من.التغذية،.وأيضا.لم.يكن.هناك.اختالفات.واضحة.

ال. وأيضا. يوم،. .37 عند. والثانية. األول��ى. المعاملتين. بين.

ولكن. والرابعة،. الثالثة. المعاملتين. بين. اختالفات. يوجد.

هناك.اختالفات.واضحة.بين.المعاملتين.1&2.وبين.3.&4.
تصل.الى.%25.

.Saccharomyces التجارية. الخبز. خميرة. استخدام.

في. .Gras غ��راس. قائمة. ضمن. م��ن. وه��ي. .cerevisiae

احتوت. القائمة. وهذه. عليها،. والتغذية. األع��الف. تصنيع.

عشرات.األنواع.واألجناس.من.األحياء.المجهرية.المفيدة،.

وترتب.عليها.البحث.والتطوير.في.استخدام.الميكرو.فلورا.

المعوية،.وهذه.األحياء.الميكروبية.النافعة.ومنها.الخمائر.

المستقبالت. بغلق. تقوم. بأنها. العلماء. ويجزم. وغيرها،.

الموجودة.على.الخاليا.الطالئية.المبطنة.للقناة.الهضمية.

الميكروبات. وص��ول. يمنع. ال��ذي. بالشكل. التنفسية. أو.
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التنافس. الى. أدى. المستقبالت،.مما. إلى.هذه. الممرضة.

الشديد.بين.األحياء.الميكروبية.النافعة.على.غلق.مواقع.

المستقبالت.الجرثومية.في.القناة.الهضمية.وبين.األحياء.

التنافسي. باإلقصاء. يعرف. فيما. الممرضة،. الجرثومية.

Competitive.Exclusion.وهو.قدرة.أحد.أنواع.األحياء.

المجهرية.في.التنافس.على.مواقع.المستقبالت.الجرثومية.

مما. الممرضة. الجراثيم. من. ب��دالً. الهضمية. القناة. في.

استيطان. تقليل. إلى. التغذية. في. الخميرة. استعمال. أدى.

نتيجة. وكانت. الهضمية،. القناة. في. الممرضة. الجراثيم.

الغذاء. وكالة. توجه. المجال. هذا. في. المتتابعة. األبحاث.
 Food & Drag Administration األمريكية. والعقاقير.

(FDA).الى.تشجيع.الشركات.على.إنتاج.البر.وبيتك.

ويمكن.تلخيص.بعض.الفوائد.اإلضافية.للخمائر.في.
أعالف.الدواجن.الى.أنها:.

تعتبر.الخميرة.من.أغنى.المصادر.بالحديد.العضوي. 	•
وهو.الشكل.الطبيعي.للحديد.العضوي.

مصدر.مهم.للبروتين. 	•
ما. الطبيعية. العضوية. للفيتامينات. واس��ع. مصدر. 	•

عدا.فيتامين.ب.12.
ومصدر. بالجسم،. النادرة. للمعادن. طبيعي. منجم. 	 	•

لألحماض.األمينية.
ع��دا. م��ا. الفيتامين. أن����واع. لجميع. م��ه��م. م��ص��در. 	 	•

.)A.E.C(
	تخفف.من.حدة.االلتهابات. 	•
	الخميرة.غنية.بالفسفور. 	•

	تناول.الخميرة.مع.الماء.يعيد.الحيوية.والنشاط.إلى. 	•
الطيور.في.حاالت.اإلجهاد.الحراري.

الخمائر.مصدر.غني.)طبيعي(.بالبيوتين. 	•
.Pantothenic.acid.�الخمائر.مصدر.غني.ب 	•

.Zinc.�الخمائر.مصدر.غني.ب	 	•
Folic.acid..�الخمائر.مصدر.غني.ب	 	•

•	 الخمائر.مصدر.غني.بالميالتونين،.وخاصة.خميرة.
البيرة.

استخدام.الخميرة.في.تغذية.دجاج.التسمين.يقلل. 	•

جلد. على. تظهر. التي. وااللتهابات. السجعات. من.

الذبيحة.فتقلل.من.رتبتها.
تكون. التي. البيورينية. بالقواعد. غنية. الخميرة. 	 	•
.،)DNA(و.)RNA(.األحماض.النووية.في.الجسم
لنشاط.االستجابة.في. وهذه.القواعد.مهمة.أيضاً.
جهاز.المناعة.في.الجسم.وخاصة.في.تربية.الجدود.

واألمهات.
في. الخمائر. استخدام. إن. القول. يمكننا. هنا. وم��ن.
أعالف.دجاج.الالحم.كان.له.األثر.الملموس.في.تحسين.
االس��ت��ف��ادة.م��ن.ال��غ��ذاء.ال��ى.أق��ص��ى.ح��د.ب��اإلض��اف��ة.الى.
الهضمي. بالجهازين. المختلفة. اإلصابات. من. التقليص.
والتنفسي،.مما.كان.له.األثر.اإليجابي.اقتصاديا.من.خالل.
كمية.اللحوم.المحولة.من.كمية.العلف.المأكول.الى.جانب.
كانت.ضعيفة.ال. التي. النافق. االدوي��ة.ونسب. التوفير.في.
في. م��ازال. فالعلماء. وعليه. الخميرة،. معامالت. مع. تذكر.
جعبتهم.العلمية.الكثير.ولكن.كل.شيء.بقدر.لقولة.تعالى.

)وما.أوتيتم.من.العلم.إال.قليال(.
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منظمة. ت��ق��ري��ر. إل���ي. ب���اإلش���ارة.

بتاريخ. .)WHO( العالمية. الصحة.

بحدوث. يفيد. ال��ذي. 2013م. مايو. .8

أنفلونزا. ب��ف��ي��روس. إص��اب��ة. .)131(

توفي. البشر. ف��ي. .)H7N9( الطيور.

منهم.)32(.شخص،.وحيث.أن.الطيور.
حالياً. عرضة. العالم. أنحاء. كافة. في.
وفي.أي.وقت.لإلصابة.بهذا.الفيروس.
الضراوة. منخفض. بأنه. يتميز. ال��ذي.
ف��ي.ال��دواج��ن.وب��ال��ت��ال��ي.ق��د.يصيب.
الدواجن.دون.ظهور.أعراض.مرضية.
إح��داث. أو. المصابة. ال��ط��ي��ور. على.
حاالت.نفوق.عالية.بينها.وقد.يمر.دون.
مالحظة.وهذا.يزيد.من.خطورته.

وف������ي.ه������ذا.ال����ص����دد.ت��ص��در.

بصحة. المعنية. الدولية. المنظمات.

منظمة. م��ث��ل. واإلن���س���ان. ال��ح��ي��وان.

ومنظمة. .)OIE( الحيوانية. الصحة.

تحذيرات.  ”FAO“ والزراعة. األغذية.

ب����أن.ف��ي��روس��ي.أن��ف��ل��ون��زا.ال��ط��ي��ور.

ينفكا. ل���م.  ”H5N1.”و  ”H7N9“

ي��ش��ك��الن.ت��ه��دي��دات.خ��ط��ي��رة.على.

وكذلك. والحيوانية. البشرية. الصحة.

حركة. على. االق��ت��ص��ادي. لتأثيرهما.

التجارة.الدولية.للدواجن.وفق.دستور.

لحيوانات. الحيوانية. الصحة. منظمة.
اليابسة.

نتطرق. سوف. المقالة. هذه. وفي.

إلى.أهمية.االستجابة.السريعة.وفرق.

المبكر. الكشف. الطوارئ.ودورها.في.

عن.مرض.أنفلونزا.وخاصة.أن.كل.من.

.)and. H7N9 .H5N1( الفيروسين.

لهما.خصائص.هامة.تتطلب.الكشف.

الطارئة. واالس��ت��ج��اب��ة. لهما. المبكر.

المكافحة. ج��ه��ود. إلن��ج��اح. السريعة.
واحتواء.انتشار.المرض.

.:)H5N1(.فيروس.أنفلونزا.الطيور .·

بين. ع��ال��ي��ة. ن��ف��وق. ن��س��ب. يسبب.

الطيور.المصابة.وسريع.االنتشار.
بين.قطعان.الدواجن.

ف����ي����روس.أن���ف���ل���ون���زا.ال��ط��ي��ور. .·

منخفض. ف���ي���روس. .:)H7N9(

نفوق. نسب. يسبب. وال. ال��ض��راوة.

أنفلونزا الطيور...
االستجابة الطارئة

ال.تزال.فيروسات.أنفلونزا.الطيور.تمثل.تهديداً.على.المستوى.العالمي.لكثير.من.دول.العالم،.خاصة.بعد.ما.استوطن.

فيروس.أنفلونزا.الطيور.)H5N1(.في.بعض.الدول.مثل.الصين.ومصر.وفيتنام.وإعادة.ظهور.المرض.في.بعض.الدول.

األفريقية.مؤخراً.مثل.بوركينا.فاسو.ونيجيريا.ولبنان.وكذلك.االنتشار.األخير.لفيروسات.أنفلونزا.الطيور.في.الواليات.

.،)1( رقم. )شكل. األمريكية. المتحدة. الواليات. تاريخ. في. بيطرية. كارثة. أكبر. في. تسببت. والتي. األمريكية. المتحدة.

باإلضافة.ظهور.عترات.جديدة.من.فيروس.مرض.أنفلونزا.الطيور.)H7N9(.في.الصين.والذي.تسبب.في.حدوث.وفيات.
بشرية.عديدة.)شكل.رقم.2(.

د. صالح شعبان عبد الرحمن
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المصابة. ال��ط��ي��ور. ب��ي��ن. ع��ال��ي��ة.

بين. اكتشافه. يصعب. وبالتالي.
الطيور.المصابة.

د. ترصُّ ك��ف��اءة. أن. المعروف. م��ن.

أخر،. إلى. بلد. من. تختلف. األم��راض.

فيوجد.لدى.بعض.الدول.برامج.وطنية.

اكتشاف. على. وق����ادرة. كافية. ق��وي��ة.

الوقت. في. لألمراض. أن��دالع��ات. أي.

نُُظم. لدية. األخر. والبعض. المناسب،.

د.ضعيفة.جداً،.يجب.مراجعتها. للترصُّ
وتحديثها.وفق.اآلتي:

المستمر. وال��ت��ح��دي��ث. اإلع����داد. .·

��د. ل��ل��خ��ط��ط.ال���وط���ن���ي���ة.ل��ت��رصُّ

األم����راض.ال�����ُم��ْع��ِدي��ة،.وال��وق��اي��ة.
منها.

ت��وف��ي��ر.ف���رق.ل��ل��ط��وارئ.م��درب��ة. .·

المبكر. واالكتشاف. الرصد. على.

لألمراض.
نقاط. عند. للرصد. تدابير. اتخاذ. .·
ال��دخ��ول.م��ن.أج��ل.اك��ت��ش��اف.أي.

حاالت.مشتبه.باألمراض.
االستقصاء.الوبائي.ألي.زيادة.في. .·
عدد.الحاالت.المبلغ.عنها.لتحديد.
العوامل. وتحديد. العدوى. مصدر.
انتقالها. وط����رق. ل��ه��ا. المسببة.

واتخاذإجراءات.مكافحتها..
برنامج. ضمن. اللقاحات. توفير. .·
ال��ت��ل��ق��ي��ح.ال���وط���ن���ي.ل���ألم���راض.

الوبائية..
البيطري. اإلرش����اد. دور. ت��ق��وي��ة. .·
م����ن.خ�����الل.إص��������دار.رس���ائ���ل.
إخ���ب���اري���ة،.ون���ش���رات،.وت��ق��اري��ر.
الوبائي. الوضع. مستجدات. حول.
تدريبية. برامج. وعقد. لألمراض،.
المبكر. اإلن�����ذار. ب��رام��ج. ب��ش��أن.

د.الوبائي.لألمراض. وترصُّ
دور وم�سوؤوليات فريق الطوارئ:

يقوم.فريق.الطوارئ.بدور.رئيسي. .

وم���ح���وري.ف��ي.م��ك��اف��ح��ة.م��رض.
أنفلونزا.الطيور.من.خالل.اآلتي:
التأكد.من.وجود.اندالعات.وبائية. .·

بمرض.أنفلونزا.الطيور.
إجراء.عمليات.التشخيص.الحقلي. .·
واالستقصاء.الوبائي.للمرض.

تنفيذ.إجراءات.الوقاية.والمكافحة. .·
لمرض.أنفلونزا.الطيور.

ت��ق��دي��م.ال���دع���م.ال��ف��ن��ي.وم��ع��ال��ج��ة. .·

البيانات.ورفع.التقارير.بشأن.مرض.
أنفلونزا.الطيور.)شكل.رقم.3(.

تكوين فريق الطوارئ

يتكون.فريق.الطوارئ.من.أعضاء.

�سكل رقم )1( معدل انت�سار مر�ض اأنفلونزا الطيور في دول العالم حتى مار�ض 2016

�سكل رقم )1( انت�سار فيرو�ض مر�ض اأنفلونزا الطيور عترة )H7N9( في ال�سين ال�سعبية
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أس��اس��ي��ي��ن.وأع����ض����اء.م��س��اع��دي��ن.

)جدول.رقم.1(.ولكن.يجب.أن.يوضع.

باالعتبار.أنه.يمكن.العمل.بدون.تكون.

فريق.عمل.كامل.وذلك.وفق.الظروف.

ال��م��ت��اح��ة.ح��ي��ث.ق��د.ال.ي��ت��وف��ر.كامل.

األساسين. من. س��واء. الفريق. أعضاء.

.)Dream. team( المساعدين. من. أو.

المتاحة. اإلم��ك��ان��ات. موائمة. ويجب.
لتحقيق.االهداف.المرجوة.

أعضاء.فريق.الطوارئم
مساعدين.أساسيين

إداريرئيس.الفريق1
أخصائي.2

وبائيات
ضابط.مكافحة.

أوبئة
ضابط.أمنطبيب.بيطري3
أخصائي.4

مختبر
أخصائي.إرشاد.

بيطري
أخصائي.اتصاالت.طبيب.بشري5

وأعالم
مترجم6

دور اأع�ساء فريق الطوارئ:
رئيس.الفريق.)يفضل.من.له.خبرة. ..1

ميدانية.وحقلية(.
ي��ض��ع.ال���خ���ط���وط.ال��ع��ري��ض��ة. .•

لخطة.العمل.
يتابع.تطور.االندالع.الوبائي. .•

أعضاء. ومسئولية. دور. يحد. .•
الفريق.

يتابع.دور.كل.فرد.في.الفريق. .•
االتصال.بوسائل.اإلعالم. .•
رفع.التقارير.المحلية. .•

الجهات. بمسئولي. االت��ص��ال. .•
األخرى.المعاونة.
أخصائي.وبائيات ..2

التأكد.من.االندالع.الوبائي. 	•
	ت��ع��ري��ف.ح�����االت.االش��ت��ب��اه. 	•
وح����االت.اإلص���اب���ة.ال��م��ؤك��دة.

بمرض.أنفلونزا.الطيور.
والمنتجات. ال��ط��ي��ور. تحديد. 	 	•

التي.يجب.تتبعها.
التحكم. إج������راءات. ت��ح��دي��د. 	 	•

الفورية.
	المتابعة.واإلشراف.على.جمع. 	•

وتحليل.البيانات.
طبيب.بيطري ..3

للمرض. الحقلي. التشخيص. 	•
بالطيور.

العينات. جمع. ف��ي. المساعدة. 	•

المخبرية.
والحيوانات. الطيور. تحديد. 	•

الحاملة.للمرض.
تقديم.االستشارة.في.مكافحة. 	•
المرض.في.الطيور.واإلنسان.
ح���م���اي���ة.أع����ض����اء.ال���ف���ري���ق. 	•
وخاصة. والعمال. والمزارعين.
القائمين.بأعمال.التخلص.من.

المرض.
أخصائي.مختبر ..4

ج��م��ع.ال��ع��ي��ن��ات.ال��م��ن��اس��ب��ة. 	•

ونقلها. وحفظها. وت��رم��ي��زه��ا.
بصورة.صحيحة.

المعملي. التشخيص. إج����راء. 	•
للمرض.باالختبارات.المناسبة.
ت��ق��ي��م.اإلم��ك��ان��ي��ات.ال��م��ت��اح��ة. 	•
بالمختبر.وتحديد.المتطلبات.
بالمختبر. األم��ان. رفع.مستوي. 	•

لحماية.العاملين.به.
ال��ت��ن��س��ي��ق.إلرس�����ال.ال��ع��ي��ن��ات.  •
حالة. في. العالمية. للمختبرات.

الحاجة.إلى.ذلك.
اأع�ساء م�ساعدين
مدير.إداري ..1

ت���وف���ي���ر.وت����وزي����ع.ال���م���ع���دات. 	•
والمستلزمات.

توفير.السيولة.المالية. 	•
ت��ن��ظ��ي��م.ع���م���ل���ي���ات.ال��ت��ن��ق��ل. 	•

والحركة.
ضابط.مكافحة.أوبئة: ..2

أدوات. ت��وزي��ع. اإلش����راف.على. 	•
الحماية.الشخصية.

اإلش���������راف.ع���ل���ى.ع��م��ل��ي��ات. 	•
التخلص.الصحي.من.الطيور

�سكل رقم )3( معالجة البيانات ورفع التقارير اإلى متخذي القرار
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ضابط.أمن: ..3
تنظيم.وتفوير.إج��راءات.األمن. 	•

المناسبة.
أخصائي.إرشاد.بيطري. ..4

المواطنين. بين. الوعي. رف��ع. .•

عن. ال���دواج���ن. بصناعة. وال��ع��ام��ل��ي��ن.
مرض.أنفلونزا.الطيور.

ت��ه��ي��ئ��ة.ال��م��ج��ت��م��ع.إلح���داث. .•

تغيرات.في.السلوك.عند.التعامل.مع.
الطيور.

أخصائي.اتصاالت.وأعالم. ..5
االتصال.والتنسيق.مع.وسائل. .•

اإلعالم.المختلفة.
مترجم ..6

حتديات العمل يف فريق الطوارئ

العمل.في.فريق.من.أهم.تحديات.

التي.تواجه.األفراد.حيث.أن.االندالع.

الوبائي.لمرض.أنفلونزا.الطيور.يمثل.

الفريق. أعضاء. على. عصبي. ضغط.
لألسباب.التالية:

الطيور. أنفلونزا. بمرض. اإلصابة. 	•

يعد.حدث. الدواجن. مشاريع. في.
غير.متوقع.)التوقيت(.

التشخيص. إل��ى. ال��وص��ول. أهمية. 	•

السريع.والدقيق.
ومجموعات. إدارات. مع. التعامل. 	•

ووزارات.متعددة.
على. المرضي. المسبب. خطورة. 	•

صحة.وأمن.القائمين.بالعمل.
فترة. ط��ول. نتيجة. إره���اق.شديد. 	•

العمل.وقلة.الراحة.

اخ���ت���الف.ال���ظ���روف.ال��م��ن��اخ��ي��ة. 	•

االندالع. يحدث.خاللها. قد. التي.
الوبائي

أعضاء. بين. الثقافات. اخ��ت��الف. 	•

ال��ف��ري��ق.وك��ذل��ك.ب��ي��ن.اص��ح��اب.

المناطق. في. المختلفة. المشاريع.

المختلفة.وكذلك.أصحاب.الطيور.
في.التربية.المنزلية.والريفية.

وللتغلب.على.هذه.التحديات.يجب.

معالجة. ال��ط��وارئ. فريق. رئيس. على.
هذه.التحديات.من.خالل.اآلتي:

ما. يعرف. يجب.على.كل.ف��رد.أن. 	•

هو.المطلوب.منة.بكل.دقة.
في. ف���رد. ك��ل. مسئولية. ت��ح��دي��د. 	•

الفريق.طبقاً.لمهاراته.وخبراته.
اإلم��ك��ان��ي��ات. م��ن. التحقق. ي��ج��ب. 	•

تستخدم. أن. يمكن. التي. المتاحة.
إلنجاز.المهام.

المشاكل. حل. على. الفريق. ق��درة. 	•

التي.تواجه.
للتأكد. الفريق. أداء.عمل. تقييم. يجب.
بنجاح. الفريق. مهام. تحقيق. من.
م���ن.خ���الل.م��راج��ع��ة.اج�����راءات.
والمتضمنة. المتخذة. االستجابة.

اآلتي:
)منذ. الفعلي. االس��ت��ج��اب��ة. زم���ن. 	•

اإلب������الغ.وح���ت���ى.وص�����ول.ف��ري��ق.
الطوارئ.للموقع(.

التقرير. لتقديم. المستغرق. زم��ن. 	•

موقع. إلى. الوصول. )منذ. األول��ي.

تقديم. وق���ت. وح��ت��ى. االش��ت��ب��اه.
التقرير(.

ت��وق��ي��ت.وص�����ول.ال��ع��ي��ن��ات.إل��ى. 	•

المختبر

زمن.وصول.العينات.الى.المختبر 	•

إلى. وصلت. التي. العينات. نسبة. 	•

المختبر.بحالة.جيدة.

البيانات. )ن��ق��ص. البيانات. دق��ة. 	•

البيانات. تضارب. البيانات. فقد.
مراجعة.البيانات(

املراجع:

1. 2016 HPAI Preparedness and 
Response Plan Animal and 
Plant Health Inspection Service 
Veterinary Services. https://www.
aphis.usda.gov/animal_health/
downloads/animal_diseases/ai/
hpai-preparedness-and-response-
plan-2015.pdf

2. Map and epidemiological curve of 
confirmed human cases of avian 
influenza A(H7N9).http://www.
who.int/influenza/human_animal_
interface/influenza_h7n9/Data_
Reports/en/

3. Update on highly pathogenic avian 
influenza in animals (Type H5 and 
H7). http://www.oie.int/en/animal-
health-in-the-world/update-on-
avian-influenza/2016/

4. Responding to the avian influenza 
pandemic threat Recommended 
strategic actions

http://www.who.int/csr/resources/
publications/influenza/WHO_
CDS_CSR_GIP_05_8-EN.pdf
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الوكيل التجاري واحلصري شركة مزارع الوادي للدواجن 
اململكة العربية السعودية ص.ب ٤٠٩٣٨ الرياض ١١٤١١ - هاتف: ٠١١٨١٠٤٧٩٨ فاكس: ٠١١٢١٤٤٣٤٤  

  alwadi@alwadipoultry.com :بريد الكتروني
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ن��ش��أت.ف��ك��رة.إط��ع��ام.األج��ن��ة.

النامية.وه��ي.م��ا.زال��ت.ف��ي.داخ��ل.

المواد. إدخ��ال. يتم. بحيث. البيضة.

ال��غ��ذائ��ي��ة.ف��ي.نفس.ال��وق��ت.ال��ذي.

السائل. بالتهام. األج��ن��ة. فيه. تقوم.

من. العديد. أثبتت. ولقد. األمنيوني،.

من. العديد. ه��ن��اك. أن. ال��دراس��ات.

المنافع.التي.يمكن.جنيها.من.إطعام.

ولقد. البيضة،. داخ���ل. ف��ي. األج��ن��ة.

تجميع. على. الحرص. كل. حرصت.

أحدث.األبحاث.المعنية.بهذا.الشأن.

نتائجها.أمام. مني.بأن.وضع. إيماناً.

االيجابي. أث��ره. ل��ه. سيكون. ال��ق��ارئ.

محل. الموضوع. ذلك. أصبح. ما. إذا.

األجنة. إطعام. وأن. خاصة. تطبيق.

أهم. من. واح��داً. يعتبر. الفقس. قبل.

إهتمام. الساعة.ومحط. موضوعات.

العديد.من.العلماء.اليوم،.وفيما.يلي.

التي. الدراسات. نتائج. ألهم. عرض.

يسر.اهلل.لنا.الحصول.عليها.والتي.
تشمل.عدة.جوانب.هي:

1-.تغذية.األجنة.في.داخل.البيضة.

بعد. النمو. تحفيز. على. يعمل.
الفقس.

In ovo feeding jump-starts 
neonatal development

داخل. في. األجنة. إطعام. يمكن.

ال��م��واد. حقن. ط��ري��ق. ع��ن. البيضة.

الغذائية.في.السائل.األمنيوني.وذلك.

بعمل.ثقب.صغير.في.قشرة.البيضة.

يتم. ث��م. وتعقيمها. تطهيرها. ب��ع��د.

بواسطة. المغذى. المحلول. إدخ��ال.

معين. ب��ط��ول. إب����رة. ذات. س��رن��ج��ة.

الثقب. ذل��ك. سد. يتم. ذل��ك. بعد. ثم.

البيضة. وإع����ادة. ال��ب��راف��ي��ن. بشمع.

إطعام األجنة 
النامية في 

داخل البيضة 
 In ovo

 Feeding

الموضوعات. م��ن. بالعديد. ال��ي��وم. العلمية. وال��م��ؤت��م��رات. المحافل. ت��ذخ��ر.
واالتجاهات.الحديثة.في.التفريخ.والتي.سوف.تحدث.في.المستقبل.أثراً.كبيراً.
في.االرتقاء.بجودة.الكتاكيت.الفاقسة.واالرتقاء.كذلك.بأدائها.خالل.مرحلة.ما.
بعد.الفقس،.وهدفنا.في.هذا.المقال.هو.فتح.آفاق.ورؤى.جديدة.ومتطورة.أمام.
القائمين.على.صناعة.التفريخ.وذلك.بُغية.وضع.الكوادر.العربية.في.المسار.
والتعامل. بل. الالئق. اإلستيعاب. إستيعابه. على. قادرة. تصير. بحيث. الصحيح.
وإننا. نتفوق.فيه.ونسبق.من.سبقنا،. أن. وأملنا. واقتدار،. معه.بحرفية.وكفاءة.
لنهيب.بالمؤسسات.والشركات.الكبرى.الرائدة.في.المنطقة.أن.تتبنى.بعضاً.
من.الفرق.البحثية.بشأن.دراسة.كل.ما.هو.جديد.بل.وتحفيزها.للوصول.إلى.
الجديد.والنفيس.والذي.من.شأنه.االرتقاء.بأمتنا.واستعادة.هيبتها.ومكانتها.

بين.األمم.بالعلم.والجودة.واإلتقان.

أ.د./ طارق أمني عبيد
أستاذ.فسيولوجيا.الدواجن.

كلية.الزراعة.والطب.البيطري،.
جامعة.القصيم،.السعودية

كلية.الزراعة،.جامعة.كفر.الشيخ،.مصر
جوال.966542825479+

tarkamin@gmail.com
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التفريخ،. ماكينة. إل���ي. أخ���ري. م���رة.
ويمكن.حقن.البيض.إما.يدوياً.أو.آلياً.
العديد. اآلن. يوجد. حيث. .)1 )شكل.
العمل. بهذا. تقوم. التي. األجهزة. من.
أنه. وجد. ولقد. أوتوماتيكية،. بطريقة.
عند.حقن.المحلول.المغذى.المتعادل.
في. .Isotonic. solution األسموزية.
الجنين.يمكنه. السائل.األمنيوني.فإن.
ال��ت��ه��ام.ت��ل��ك.ال���م���واد.ال��غ��ذائ��ي��ة.عن.
طريق.الفم.وذلك.عندما.يقوم.بالتهام.
السائل.األمنيوني.وبذلك.تصل.المواد.
مما. الهضمية. القناة. إل��ى. الغذائية.
يبدأ. بحيث. النمو. تنشيط. يعمل.على.

قبل.الفقس.
في. وهي. األجنة. تغذية. مميزات.

داخل.البيضة:
ال��غ��ذائ��ي��ة. ال���ك���ف���اءة. ت��ح��س��ن. .)1(

واالستفادة.من.المغذيات.

ال���ن���ف���وق. م����ع����دالت. خ���ف���ض. .)2(
.Mortality

المرض. انتشار. معدالت. خفض. .)3(
.Morbidity

)4(.تحسن.االستجابة.المناعية.ضد.
 Enteric المعوية. الميكروبات.

.antigens

التشوهات. حدوث. نسبة. خفض. .)5(
العظمية.

العضالت. نمو. معدالت. تحسن. .)6(
وبالتالي.زيادة.وزن.الذبيحة.

المميزات. ه��ذه. ف��إن. عليه. وبناء.

من.شأنها.أن.تقلل.تكاليف.اإلنتاج.في.
دجاج.اللحم.وتعظم.األرباح.

هناك.العديد.من.الدراسات.التي.

أثبتت.أن.تغذية.أجنة.الدجاج.والرومي.

في.داخل.البيضة.قبل.الفقس.يحسن.

الفقس. بعد. ما. مرحلة. خ��الل. النمو.

زي��ادة. الكتاكيت. تلك. أظ��ه��رت. حيث.

إلى. يصل. بمقدار. الجسم. وزن. ف��ي.

تلك. وتستمر. ال��ف��ق��س. ع��ن��د. .%7-3

)ج��دول. ي��وم. .35 ال��زي��ادة.حتى.عمر.

وزن. في. الزيادة. مقدار. ويعتمد. .،)1

الجسم.على.كل.من.التركيب.الوراثي.

البيضة. وحجم. األم. الدجاجة. وعمر.

وظروف.التفريخ.وفوق.كل.ذلك.تركيب.

المحلول.المغذى.الذي.يتم.حقنه.في.

األثر. أعمق. له. وال��ذي. البيضة. داخل.

احتواء. أن. ثبت. فلقد. الجنين،. علي.

أكثر. أو. المغذى.على.واحد. المحلول.

)كلوريد. اآلتية. الغذائية. المواد. من.

ال���ص���ودي���وم.»م��ل��ح.ال���ط���ع���ام«،.سكر.

السكروز،.سكر.المالتوز،.الدكسترين،.

البيض،. بياض. بروتين. األرجينين،.

تحفيز. على. يعمل. مثيونين(.  – زن��ك.

الجسم. وزن. وزي���ادة. الجنيني. النمو.

الفقس. نسبة. وتحسين. الفقس. عند.

وت��ح��س��ي��ن.ت��ط��ور.ون���ش���اط.األم��ع��اء.

إلنزيمات. الجيني. التعبير. وتحفيز.

)سكريز–أيزومالتيز. الفرشية. الحافة.

الليوسين. .،Sucrase. –isomaltase
Leucine. amino- ببتيداز. أمينو.
التعبير. تحفيز. وكذلك. .)peptidase
.Nutrient الغذائية. للناقالت. الجيني.
عن. ال��م��س��ئ��ول��ة. .transporters
امتصاص.ونقل.المواد.الغذائية.)مثل.
.SGLT(( جلوكوز.  – الصوديوم. ناقل.
.،Sodium-glucose. transporter
إنزيم. بوتاسيوم–  الصوديوم–  وناقل.
Na-K-(.أدينوزين.ثالثى.الفوسفاتيز
ATPase،.وكذلك.زيادة.محتوى.الكبد.
حجم. من. ويحسن. الجليكوجين. من.

عضلة.الصدر.
البيضة. داخ��ل. في. األجنة. تغذية. .-2
يحسن.من.تطور.القناة.الهضمية.

ويرفع.كفاءتها.الهضمية.
.In. ovo. feeding. enhances .
.gut.development.and.digestive

capacity

يعتبر.الهدف.األساسي.من.تغذية.

األجنة.في.داخل.البيضة.هو.اإلسراع.

وتحفيز. الهضمية. القناة. تطور. من.

ق��درت��ه��ا.ع��ل��ى.ه��ض��م.وام��ت��ص��اص.

الكتاكيت.حديثة. في. الغذائية. المواد.

الفقس.بحيث.تصبح.قادرة.على.النمو.

من. الكتاكيت. تلك. تحمله. لما. طبقا.

أظهرت. ولقد. للنمو،. محفزة. جينات.

الدراسات.أن.تغذية.األجنة.عند.عمر.

18.يوم.من.التفريخ.على.محاليل.%10.

دكسترين. .%5 سكروز،. .%10 مالتوز،.

قد.أدى.إلى.تحسن.في.تركيب.القناة.

�سكل )1( الحقن في البي�سة
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الهضمية.فلقد.زاد.طول.الخمالت.في.

48.ساعة. مرور. بعد. الصائم. منطقة.

من.حقن.المحلول.المغذى.في.داخل.

الكتاكيت. عن. .%50 بمقدار. البيضة.

البيضة. داخ���ل. ف��ي. تتغذي. ل��م. ال��ت��ي.

)جدول.2(.هذا.باإلضافة.إلى.تحسن.

تفرزها. التي. اإلنزيمات. أهم. نشاط.
 – السكريز. )إنزيم. الفرشية. الحافة.
أيزومالتيز،.وإنزيم.أمينوببتيديز(..

الكفاءة. أن. إل��ى. اإلش���ارة. تجدر.

لكل. محصلة. ع��ن. ع��ب��ارة. الهضمية.

من.مساحة.سطح.الطبقة.المخاطية.

ون��ش��اط. .Gut. Mucosa ل��ألم��ع��اء.

وكالهما. الفرشية. الحافة. إنزيمات.

يحكمه.معدل.انقسام.وتمايز.الخاليا.

أن. ال��دراس��ات. أثبتت. ولقد. المعوية،.

الغذائية. ال��م��واد. م��ن. العديد. هناك.

وتمايز. انقسام. تحفيز. يمكنها. التي.
B-hydroxy- مثل. المعوية. الخاليا.
β-methyl.butyrate.)HMB(.وهي.
الكوليسترول. لتخليق. األولية. المادة.
نمو. أقصى. لتحقيق. ض��روري��ة. وه��ي.
يُعتقد. فإنه. لذلك. للخلية. ووظيفة.
ال��م��ح��ل��ول. إل���ى. .HMB إض���اف���ة. أن.
ال��م��واد. م��ن. يتكون. )ال���ذي. ال��م��غ��ذى.
في. المستخدم. ال��ك��رب��وه��ي��درات��ي��ة(.
البيضة. داخ���ل. ف��ي. األج��ن��ة. ت��غ��ذي��ة.
ملموسة.حيث. نتائج. يحقق. أن. يمكن.
في. الخمالت. سطح. مساحة. زادت.
حالة.التغذية.على.الكربوهيدرات.مع.
زادت. حين. في. .%50 بمقدار. .HMB
التغذية. بمقدار.33%.في.حالة. فقط.
ف��ق��ط.ع��ل��ى.ال��ك��رب��وه��ي��درات.ب��دون.
حتى. الزيادة. تلك. واستمرت. .HMB
كان. مما. الفقس. بعد. أي��ام. .10 عمر.

الجسم. وزن. زي��ادة. في. األثر. أكبر. له.
بمقدار.%6.

قام. التي. األبحاث. سلسلة. أكدت.

.Foye.بها.الفريق.البحثي.بقيادة.العالم
 Foye(.عام.2005.على.أجنة.الرومي
أجنة. تغذية. أن. .)et al., 2005a,b
والعشرين. الثالث. يومها. في. الرومي.
من.التفريخ.على.محلول.مغذى.يحتوى.
على.)HMB.%0.1.+.0.7%.أرجينين(.
.%18( على. يحتوى. مغذى. محلول. أو.
.HMB.%0.1.+.بروتين.بياض.البيض
من. ح��س��ن. ق��د. أرج��ي��ن��ي��ن(. .%0.7.+
والمالتيز. السكريز. إنزيمات. نشاط.
والليوسين.أمينوببتيديز.خالل.ال�.48.
ساعة.من.حقن.المحاليل.المغذية.في.
حتى. التحسن. هذا. واستمر. البيضة.
الرابع. يومها. الرومي. كتاكيت. بلغت.
عشر.بعد.الفقس.وهذا.يدل.على.أن.
يتآزران. واألرجينين. .HMB من. كل.
معاً.إيجابياً.في.تحسين.كفاءة.ونشاط.
إن��زي��م��ات.ال��ح��اف��ة.ال��ف��رش��ي��ة.حتى.
ومن. الفقس،. عقب. أسبوعين. عمر.
إنزيمات. نشاط. زي��ادة. أن. المعروف.
تحسين. على. يعمل. الفرشية. الحافة.
النمو.وزيادة.كفاءته.خالل.مرحلة.ما.
الدراسات. أثبتت. ولقد. الفقس،. بعد.
داخل. في. األجنة. تغذية. أن. الحديثة.
الجينات. تعبير. على. يؤثر. البيضة.
المسئولة. .Genes. expression
في. زي���ادة. تحدث. حيث. الهضم. ع��ن.
المسئول.عن.حمل. .mRNA حامض.
من. االستفادة. أمكن. ولقد. الرسالة،.
طريق. ع��ن. العلمية. الحقيقة. ه���ذه.
ميثونين.  – ب��ال��زن��ك. األج��ن��ة. ت��غ��ذي��ة.
الزنك. أن. حيث. .Zinc–methionine
.300 م��ن. ألكثر. محفز. كعامل. يعمل.
إنزيم.إلى.جانب.أنه.يدخل.في.تركيب.
األحماض.النووية.وبالتالي.فإن.تغذية.
األجنة.في.داخل.األجنة.على.1.0.مل.

جدول )1( تاأثير تغذية االأجنة في داخل البي�سة على الكربوهيدرات عند عمر 18 يوم على وزن الج�سم 
)جم( في كتاكيت دجاج الت�سمين.

مجموعة.المقارنة.العمر.)يوم(
)جم(

المجموعة.المغذاة.في.
داخل.البيضة.)جم(

%.الفرق

0.68b52.62 ± 0.66a+ 7.6 ± 48.92الفقس

369.31 ± 0.93b74.8 ± 0.74a+ 7.9

7129 ± 2.13b134.6 ± 1.84a+ 4.3

10156.3 ± 2.9b161.7 ± 2.7a+ 3.5

351523 ± 21.6b1591 ± 24.7a+ 4.5

جدول )2( تاأثير تغذية االأجنة في داخل البي�سة على الكربوهيدرات عند عمر 18 يوم على طول الخمالت 
في ال�سائم )ميكرون( في كتاكيت دجاج الت�سمين

عمر.التفريخ.
)يوم(

مجموعة.المقارنة.
)ميكرون(

المجموعة.المغذاة.
في.داخل.البيضة.
)ميكرون(

%.الفرق

18157 ± 4156 ± 4- 0.6

19207 ± 3b238 ± 6a+ 15

20208 ± 3b306 ±3a+ 47

7b426 ±10a+ 28 ± 21332.حتى.الفقس
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.0.5 على. يحتوى. مغذى. محلول. من.

مثيونين.قد.زاد.من. ملليجرام.زنك.– 

السكريز. إلنزيمات. الجنيني. التعبير.

ببتيديز. أمينو. أيزومالتيز،.والليوسين.

جلوكوز.  – ال��ص��ودي��وم. ن��اق��ل. وك��ذل��ك.
ب��وت��اس��ي��وم.–  ون���اق���ل.ال���ص���ودي���وم.– 
Na-K- فوسفاتيز. ثالثى. أدينوزين.

.ATPase

هناك.فائدة.هامة.أخري.قد.يتم.

األجنة. تغذية. عند. عليها. الحصول.

البيضة.أال. زال��ت.في.داخ��ل. وهي.ما.

الميوكوزا. طبقة. حماية. زي��ادة. وه��ي.

.Enteric.الطبقة.المخاطية(.المعوية(

من. األول���ى. ال��ف��ت��رة. خ��الل. .mucosa

تتميز.بحساسيتها. والتي. الفقس. بعد.

لنقص. نظراً. الممرضة. للميكروبات.

الدقيقة. الحية. الكائنات. مستويات.

.Symbiotic. microflora التكافلية.

والتي.تنمو.وتتكاثر.في.طبقة.الميوسين.

ولقد. الميوكوزا،. طبقة. في. الموجودة.

أظ��ه��رت.ن��ت��ائ��ج.األب��ح��اث.ال��ت��ي.ق��ام.

العالم. ب��ق��ي��ادة. البحثي. ال��ف��ري��ق. بها.
 2006 Smirnov et( عام. .Smirnov
al., 2006(.أن.تغذية.األجنة.في.داخل.
سطح. مساحة. م��ن. زاد. ق��د. البيضة.
.%27 بمقدار. الفقس. عند. الخمالت.
ثالثة. الزيادة.حتى. امتدت.هذه. ولقد.
أيام.بعد.الفقس.وكان.مقدارها.%21،.
الخاليا. نسبة. أن. إلى. باإلضافة. هذا.
تحتوى. التي. .Goblet. cells الكأسية.
في.داخلها.على.الميوسين.الحامضي.
زاد. قد. حيث. .%50 بمقدار. زادت. قد.
.mRNA لحامض. الجيني. التعبير.
ما. على. وب��ن��اء. بالميوسين،. ال��خ��اص.
تغذية. ب��أن. ال��ق��ول. يمكن. فإنه. تقدم.
تحسن. البيضة. داخ���ل. ف��ي. األج��ن��ة.
الحية. للكائنات. األمعاء. مقاومة. من.
الدقيقة.الممرضة.وبالتالي.فإنها.تمنح.
الكتكوت.مزيداً.من.الصحة.والعافية.

البيضة. داخ��ل. في. األجنة. تغذية. .-3

يحسن.حالة.الجليكوجين.)النشا.
الحيواني(.

In ovo feeding improves 
glycogen status

ي��ح��ص��ل.ال��ج��ن��ي��ن.ع��ل��ى.ال��ط��اق��ة.

من. الفقس. عملية. إلت��م��ام. ال��الزم��ة.

ال��ج��ل��ي��ك��وج��ي��ن.)ال��ن��ش��ا.ال��ح��ي��وان��ي(.

المخزون.في.كل.من.الكبد.والعضالت،.

عملية. أن. الجميع. لدى. المعلوم. ومن.

من. كبيرة. كميات. إلى. تحتاج. الفقس.

كميات. نفاذ. إل��ى. ي��ؤدى. مما. الطاقة.

الجنين،. في. المخزونة. الجليكوجين.

ولقد.لوحظ.أن.معظم.النفوق.الجنيني.

فترة. نهاية. قرب. يحدث. الرومي. في.

من. الكثير. ي��ح��دث. ح��ي��ث. ال��ت��ف��ري��خ.

األحداث.الجسام.مثل.إختراق.أغشية.

المعدنية. ال��ق��ش��رة. ون��ق��ر. ال��ق��ش��رة.

لذلك. الرئوي،. التنفس. إلى. والتحول.

يلعب.الجليكوجين.المخزون.في.الكبد.

مرحلة. خالل. هاماً. دوراً. والعضالت.

بعد. الفقس.وكذلك.خالل.مرحلة.ما.

أن. ال��دراس��ات. أثبتت. ولقد. الفقس،.

تغذية.أجنة.الرومي.في.داخل.البيضة.

ميثيل. بيتا–  هيدروكسي–  بيتا–  على.

كمية. من. زاد. قد. .)HMB( بيوتيرات.

الكبد. ف��ي. المخزونة. الجليكوجين.
إيجابياً. انعكس. مما. .%40 بمقدار.
على.تحسن.نسبة.الفقس.حيث.أكدت.
موجباً. ارتباطاً. هناك. أن. الدراسات.
الكبد. وم��ح��ت��وى. الفقس. نسبة. بين.
أجنة. م��ن. ك��ل. ف��ي. الجليكوجين. م��ن.
العديد. وه��ن��اك. وال��دج��اج،. ال��روم��ي.
من.األبحاث.التي.أوضحت.أن.تغذية.
األجنة.في.داخل.البيضة.على.المواد.
أو. الكربوهيدراتية. س��واء. الغذائية.
الكتاكيت. وزن. من. يحسن. البروتينية.
وزن.عضالت. وي��زي��د. ال��ف��ق��س. ع��ن��د.

الصدر.وهذا.كله.يكون.مرتبطا.بزيادة.

الكبد. من. كل. في. الجليكوجين. نسبة.

إنزيم. نشاط. في. وزي��ادة. والعضالت.
الجلوكوز– 6– فوسفاتيز.

ت��ق��دم.ف��إن��ه.يمكن. ب��ن��اء.على.م��ا.

ب���أن.تغذية. إج��م��ال.ال��ق��ول.إج��م��االً.

األجنة.قبل.الفقس.أي.وهي.ما.زالت.

في. مفيداً. يكون. البيضة. داخ��ل. في.

على. ويعمل. الفقس. نسبة. تحسين.

للقناة. والوظيفي. التركيبي. التطور.

كفاءة. أك��ث��ر. يجعلها. مما. الهضمية.

المواد. من. الكاملة. االستفادة. على.

الغذائية.بما.ينعكس.في.النهاية.على.

اللحم. كتاكيت. وج��ودة. أداء. تحسين.

وكذلك. الفقس. عند. ال���وزن. وزي���ادة.

نسبة.عضالت. وزي��ادة. التسويق. عند.

الصدر.وتحسن.مناعة.الطيور.وتقليل.

معدالت.النفوق.وتقليل.فترة.التسمين.

م��م��ا.ي���ؤدى.ف��ي.ال��ن��ه��اي��ة.إل���ى.تقليل.

أن. إال. األرباح. وزيادة. اإلنتاج. تكاليف.

األمانة.العلمية.تقتضى.التنويه.إلى.أنه.

مستمرة. األبحاث. زالت. ما. اآلن. إلى.

بغرض.الوصول.إلى.التركيبة.المثالية.

ل��ل��م��ح��ل��ول.ال��م��غ��ذى.وك���ذل���ك.حجم.

الجرعة.المثالي.وطرق.التعقيم.وطرق.

التعبئة.المثالية.لتلك.المحاليل،.وإننا.

يكون. ب��أن. المسلمين. بعلماء. لنهيب.

الخصب. المجال. ه��ذا. ف��ي. ب��اع. لهم.

والذي.تنبؤ.المحافل.العلمية.بأهميته.

القدير. العلي. اهلل. ونسأل. وضرورته.

الصواب. المسلمين. علماء. يلهم. أن.

مرفوعة. علمية. راي��ة. لهم. تكون. وأن.

من.بين.الرايات.األوروبية.واألمريكية.
واليابانية.في.هذا.المجال.

املراجع 

كتاب.”بيولوجيا.وتكنولوجيا.التفريخ.في.

الناشر. عبيد،. أمين. طارق. أ.د./.  “ الدواجن.
منشأة.المعارف.باألسكندرية.عام.2010.
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بالعديد. الدواجن. تربية. تميزت.

مقارنة. والمميزات. الخصائص. من.

حيث. من. الكبيرة،. الحيوانات. بتربية.

التربية،. في. أقل. استخدام.مساحات.

للغذاء،. العالية. التحويلية. والكفاءة.

وسرعة.دورة.رأس.المال.نظراً.لقصر.

المال. رأس. حجم. قلة. اإلن��ت��اج،. فترة.

اليومي. وال��دخ��ل. للمشروع،. ال���الزم.

والبيض. اللحم. من. كل. عائدات. من.

معايير. ن��ش��أت. ل��ذل��ك. وال��ك��ت��اك��ي��ت.

اإلن��ت��اج��ي. األداء. لتقييم. مختلفة.

كانت.إلنتاج. الدواجن.سواء. لمشاريع.

معايير. أه��م. وم��ن. اللحوم. أو. البيض.
التقييم.المستخدمة.في.ذلك:

ا�ستخدام معامل التحويل الغذائي.
.FEED CONVERSION RATIO (FCR)

ما. هو. الغذائي. التحويل. معامل.

لينتج. العلف. من. طائر. كل. يستهلكه.
وح���دة.واح���دة.م��ن.اللحم.)ك��ج��م(.– 
فعندما.نقول.أن.معامل.التحويل.1.6.
فمعنى.هذا.أن.الطائر.يستهلك.1.6.
كجم.من.العلف.لينتج.كجم.واحد.من.
اللحم.الحي..وينتج.هذا.المعامل.من.

قسمة.ما.يستهلكه.الطائر.من.العلف.

على.وزنه.حين.التسويق.فمثاًل.طائر.

يستهلك.2378.جرام.من.العلف.ليصل.

وزنه.1581.جرام.وزن.حي.يكون.معامل.

.= .1581 ./ .2378 .= عندئذ. تحويله.

1.504.ويسمي.هذا.معامل.التحويل.

.FEED.CONVERSION الغذائي..

معامل. أن. ونجد. .)RATIO. )FCR

في. صغيراً. يكون. الغذائي. التحويل.

األعمار.الصغيرة.ويكبر.بالتدريج.كلما.

زاد.الطائر.في.الوزن.بمعنى.آخر.أن.

التكلفة.الحدية.للوحدة.)كجم.لحم.وزن.

بعض معايير تقييم األداء 
اإلنتاجي للدواجن

MEASUREMENT OF PRODUCTION PERFORMANCE IN POULTRY

تطورت.تربية.الدواجن.من.التربية.المنزلية.البدائية.الصغيرة.في.مجموعات.إلى.إتباع.نُظم.التربية.والرعاية.الُمكثفة.

واستخدام.أحدث.تكنولوجيا.اإلنتاج.وذلك.ليتمشى.مع.الزيادة.المضطردة.في.أعداد.السكان.حول.العالم،.حيث.يُستخدم.

اآلن.في.نظم.الرعاية.والتربية.المساكن.األوتوماتيكية.)اآللية(.جاهزة.التأسيس.والُمتحكم.فيها.بيئياً.بشكل.كامل،.والتي.

أدت.إلى.سهولة.عمليات.الرعاية.واإلنتاج.ومعظمة.العائد.من.العملية.اإلنتاجية،.ومع.استخدام.هذه.التقنيات.عالية.

.Poultryالكفاءة.في.مشاريع.الدواجن.المختلفة،.أصبح.يطلق.على.قطاع.اإلنتاج.الداجني.اصطالح.صناعة.الدواجن

علم. الدواجن،. وتحسين. تربية. علم. مثل. كثيرة. علوم. جهود. تضافر. Industry،.حيث.تقوم.تلك.الصناعة.حالياً.على.

تغذية.الدواجن،.علم.فسيولوجيا.الدواجن،.علم.أمراض.الدواجن،.علم.مناعة.الدواجن،.علم.إدارة.ورعاية.الدواجن،.
علم.تسويق.ُمنتجات.الدواجن،.علم.تكنولوجيا.الدواجن،.علم.اقتصاديات.إنتاج.الدواجن.

د.عزالدين ادم بابكر
أستاذ.مشارك.تغذية.الحيوان



30
العدد الثامن

حي(.في.األعمار.الصغيرة.تكون.أقل.

من.األعمار.الكبيرة.فمثاًل.في.ساللة.

معامل. يكون. .308-ROSS ال��روص.

التحويل.0,885.في.عمر.أسبوع.بينما.

خمسة. عمر. ف��ي. .1,607 إل��ى. يصل.

العلف. أن. إل��ى. ه��ذا. وي��رج��ع. أسابيع.

الطائر.يستخدم.جزء. الذي.يستهلكه.

.MAINTENANCE.منه.في.اإلدامة

وحفظ.حياته.بينما.يتم.تحويل.الباقي.
إلى.إنتاج.

تتميز. ال��ت��ي. ال��ص��غ��ي��رة. ال��ط��ي��ور.

ب��ص��غ��ر.ال��ح��ج��م.ب��ح��س��ب.ال��م��رح��ل��ة.

العمرية.من.النمو،.تحتاج.إلى.عالئق.

حافظة.للحياة.أقل.من.الطيور.الكبيرة.

من. المستهلك. العلف. أن. نجد. لذلك.

يتم. األول. األس��ب��وع. في. الطيور. قبل.

تحويل.80.%.منه.إلى.إنتاج،.أما.الطيور.

في.عمر.8.أسابيع.تقوم.بتحويل.20.%.

من.العلف.المستهلك.بينما.80.%.من.

الحياة.. حفظ. في. تستخدمه. العلف.

الغذائي. التحويل. معامل. يعتبر. وال.

)FCR(.هو.اآللية.األدق.على.اإلطالق.

األكثر. ولكنه. القطعان. أداء. لقياس.

على. كلى. بشكل. يعتمد. فهو. شيوعاً.
تحويل.العلف.

ال���ع���وام���ل امل����وؤث����رة ع��ل��ى م��ع��دل 
.FACTORS ال��غ��ذائ��ي. التحويل 

:AFFECTS.FCR

.DIET ال����ع����ل����ي����ق����ة. ت����رك����ي����ب����ة  )أ( 
:COMPOSITION

.ي��ج��ب.االه��ت��م��ام.ب��م��واص��ف��ات.

من. عمر. لكل. المخصصة. العليقة.

اإلنتاجية. ومراحلها. الطيور. أعمار.

وان. معروفة. م��ص��ادر. م��ن. وتأمينها.

تكون.ذات.قيمة.غذائية.عالية.خاصة.

العلفي. )المحتوى. والبروتين. الطاقة.

يتم. لم. وإن. األمينية(. األحماض. من.

ذل���ك.ون��ط��ب��ق.اح��ت��ي��اج��ات.ال��س��الل��ة.

فلن. العليقة. مواصفات. في. المحددة.

يتحقق.الجزء.اآلخر.من.المعادلة.وهو.

ل��ألوزان. وال��وص��ول. التحويل. معامل.
المطلوبة.

.ENTERIC امل��ع��وي��ة. اإلص��اب��ة  )ب( 
:INFECTION

بمثابة. ال��ط��ي��ور. أم��ع��اء. تعتبر. .

عملية. ف��ي��ه. تكتمل. ال���ذي. المصنع.
ت��ح��وي��ل.ال��ب��روت��ي��ن.ال��رخ��ي��ص.ن��وع��اً.
)اللحم(. أغلى. بروتين. إلى. )العلف(.
األمعاء. ه��ذه. ف��ي. عطب. ح��دث. وإذا.
فان.ذلك.يقود.بالضرورة.إلى.اختالل.

المنظومة.اإلنتاجية..
الكوكسيديا  بطفيل  اإلص��اب��ة  )ج( 

:COCCIDIOSIS

بطفيل. ال��ط��ي��ور. إص���اب���ة. ت��ؤث��ر.

التحويل. م��ع��دل. ع��ل��ى. الكوكسيديا.

تحت. ال��ح��االت. في. خاصة. الغذائي.

.S U B C L I N I C A L كلينيكية إل ا

CASES.لذلك.يجب.االهتمام.ببرامج.

الكوكسيديا. اإلص��اب��ة. م��ن. ال��وق��اي��ة.
المعوية

الشروع. قبل. مكافحتها. وسبل. .

باستخدام. التسمين. دورة. ب��دء. ف��ي.

برامج.تناوبيه.في.استخدام.مضادات.

اختيار. م��ع. المختلفة. الكوكسيديا.

التسمين. لقطعان. المناسب. المضاد.

ح��ت��ى.ن��ض��م��ن.أال.ت��ك��ّون.اإلي��م��ي��ري��ا.

مقاومة. .EIMERIA. SPECIES

إلى. ي��ؤدى. مما. الكوكسيديا. لمضاد.

الغير. ال��ك��وك��س��ي��دي��ا. ح���االت. ظ��ه��ور.
مشخصة.

بالبكتيريا. الثانوية  اإلص��اب��ة  )د( 

.SECONDRY. BACTERIAL
:INFECTION

نتيجة.لإلصابة.تحت.اإلكلينيكية.

عطب. يحدث. أن. ينتج. الكوكسيديا.

مما. ل��ألم��ع��اء. المبطن. ال��ج��دار. ف��ي.

ي���ؤدى.إل���ى.ت��س��رب.ب��روت��ي��ن.ب��الزم��ا.

ال�����دم.إل����ى.ال���وس���ط.ال��م��ع��وي.مما.
مناسباً. ويجعله. الوسط. قلوية. يغير.
االنتهازية. الميكروبات. لنمو. تماماً.
أه��م. وم���ن. .OPPORTUNISTIC
.clostridium( البكتيريا. هذه. أن��واع.
االلتهاب. تسبب. التي. .)perfrengis
المعوي.النخرى.الذي.بدوره.يؤثر.على.
كفاءة.األمعاء.ويؤثر.بالتالي.في.معامل.
المربي. على. يجب. لذلك. التحويل..
الكولسترديا. مضادات. يستخدم. أن.
ب���اإلض���اف���ة.إل����ى.ت��أم��ي��ن.م��ك��اف��ح��ة.
معوية. سالمة. ليضمن. الكوكسيديا.
تأثير. التامة.ألي. اليقظة. مع.  – جيدة.
وذلك. باألمعاء. الضرر. من. ينتج. قد.
بالمالحظة.الجيدة.لشكل.ولون.الزرق.

ومعدالت.استهالك.المياه.
الفيروسية  األم���راض  انتشار  )ه���( 

:VIRLA.DISEASES

ND.والجمبورو النيوكاسل. .مثل.
GUMBORO.DISEASE.في.حال.
باإلضافة. القطيع. وس��ط. انتشارها.
لتأثيراتها.الغير.مباشرة.على.القطعان.
هذه. من. الناتجة. النافق. فإن.نسبة.  –
النخفاض. بالضرورة. تؤدى. األمراض.
القطعان. من. الناتج. النهائي. ال��وزن.
هذه. ف��إن. وك��ذل��ك.  – ال��ن��ف��وق. بسبب.
الطيور.التي.تنفق.تكون.قد.استهلكت.
جزء.من.العلف.المقرر.لها.خاصة.إذا.
متأخرة. أعمار. في. اإلص��اب��ة. حدثت.
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مما.يزيد.من.استهالك.العلف.ويقلل.
من.األوزان.في.القطيع.النهائي..

:MYCOTOXINS.و( السموم الفطرية(
أهم. من. الفطرية. السموم. تعد. .
المشاكل.التي.تواجه.صناعة.الدواجن.
وذل���ك.ع��ب��ر.ت��أث��ي��ر.ال��م��ب��اش��ر.وغير.
المباشر.على.معامل.التحويل.الغذائي.

خاصة.في.الدجاج.الالحم..
يتمثل. المباشر. تأثيرها. ويتمثل. .
هذه. بسبب. يحدث. الذي. النفوق. في.
من. القطيع. ي��ح��رم. وال���ذي. ال��س��م��وم.
دورة. نهاية. ف��ي. الطيور. ه��ذه. أوزان.
السموم. ت��أث��ي��ر. أن. خ��اص��ة. اإلن��ت��اج.
أن. ذل��ك. فمعنى. ت��راك��م��ي. الفطرية.
أعمار. في. يكون. سوف. النافق. أغلب.
واستخدمت. أثقل. أوزان. ذات. كبيرة.
فإن. كذلك. .. علفها. من. كبيراً. ج��زءاً.
واضح. بشكل. تؤثر. الفطرية. السموم.
في.فسيولوجية.التحويل.الغذائي.لدى.
الطيور.حيث.تؤدى.إلى.تراكم.الدهون.
في.الكبد.وتحويله.لكبد.دهني.وكذلك.
تراكم.الدهون.في.بالزما.الدم.وتمنع.
البروتين. من. االستفادة. من. الطائر.
لذلك. الطائر.. بناء. أساس. هو. الذي.
وج��ب.على.ال��م��رب��ي.ات��خ��اذ.اآلل��ي��ات.
الالزمة.للوقاية.من.السموم.الفطرية.
باختيار.خامات.العلف.الجيدة.الخالية.
من.السموم.الفطرية.والمحافظة.على.

تداول.وتخزين.األعالف.بشكل.جيد.و.

الفطرية. السموم. استخدام.مضادات.
في.مخازن.األعالف.

:FEED.LOSS.ي( الهدر العلفي(
يحدث.هدر.العلف.أثناء.استهالك.
ال���ط���ي���ور.ل��ل��ع��ل��ف.وع���ن���د.ال��ت��ع��ل��ي��ف.
اليدوية. التعليف. نظم. في. خصوصاً.
وكذلك.في.نظم.التعليف.الحديثة.إذا.
غير. العلف. خطوط. مستويات. كانت.
مضبوطة.تماماً..وان.هذه.الكميات.و.
إن.كانت.قليلة.تحت.كل.معلف.فإنها.
مستوى. على. العلف. من. أوزان��اً. تمثل.
القطيع.وعلى.مستوى.الدورة.ويحسب.
على. إقتصادياً. المهدور. العلف. هذا.
الطائر.وهو.في.الحقيقة.لم.يستهلكه.
هي. النهاية. في. العالقة. كانت. وإن.  –
منتج. ولحم. مستهلك. علف. بين. م��ا.
دقة. في. الكميات. هذه. تؤثر. فسوف.
الناتج.من.معامل.التحويل.الغذائي.

رق�����م اإلن���ت���اج. م���ع���ي���ار  اس����ت����خ����دام   )2(
:PRODUCTION NUMBER (PN)

ال��م��ك��ون. ال��ع��ل��ف.ه���و. رغ����م.أن.

الرئيسي.في.مدخالت.اإلنتاج.إال.أن.

تؤخذ. أن. يجب. أخ��رى. عوامل. هناك.

الدقيق. القياس. عند. االع��ت��ب��ار. ف��ي.

لكفاءة.أداء.الطيور.مثل.عامل.الوقت.

TIME.FACTOR.وما.يرتبط.به.من.

الطاقة. وم��ص��روف��ات. العمالة. أج��ور.

أيما. هذا. ويؤثر. وغيرها. والضرائب.

تأثير.خاصة.في.الشركات.الكبرى.ذات.

تتساوى. فال. العالي. اإلنتاجي. الطابع.

الشركات.الكبيرة.مع.الصغيرة.الحجم.

واإلنتاج.ومثال.لذلك.ال.تتساوى.شركة.

تنتج.7.دورات.سنوياً.مع.شركة.تنتج.8.

دورات.تسمين.سنوياً.خاصة.في.ظل.

اإلنتاج.التجاري.المكثف...لذلك.كان.

سابقه. من. دق��ة. أكثر. مقياس. هناك.
وهو.رقم.اإلنتاج..

ال��وزن. متوسط. .= اإلن��ت��اج. رق��م.

نسبة.النافق.(./. بالجرام.×.).100.– 

10.×.معامل.التحويل.×.عمر.القطيع.

عند.الذبح.وكلما.زاد.الناتج.من.هذه.

أفضل. القطيع. أداء. ك��ان. المعادلة.

حال. ف��ي. سيئ. ال��ن��ات��ج. ه��ذا. ويعتبر.

المدى. أقل.من.150.وجيد.في. كونه.

في.حال. من.150-.200.وجيد.جداً.

دليل. ذل��ك. من. أكثر. أم��ا. .230 .-200
على.أداء.ممتاز.للقطيع..

املراجع:
	• .National Chicken Council August 

26, 2015
	• Peter Bes (2011) Poultry performance 

improves over past decades 

صالح.الدين.عبد.الرحمن.الصفتي.	•
)2012(..الدليل.في.إنتاج.الدواجن.
الزراعية-.جامعة.سبها-.ليبيا.



  
 

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

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

  وغيرهم....

Life Line
 

A Powerful Solution 
Disinfectant 

 

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

ل��ح��وم.ال���دواج���ن.وخ���اص���ة.ال��ل��ح��وم.

االس���واق. ف��ي. المعروضة. المجمدة.

تعرف. وجود.ظاهرة. لوحظ. التجارية.

في. ال��س��وداء. العظام. متالزمة. باسم.
لحوم.الدجاج.الالحم.

المعروفة. الظاهرة. ه��ذه. وتعتبر.

في. ال��س��وداء. العظام. متالزمة. باسم.

.Black Bone( ال���الح���م. ال���دج���اج.

المشاكل. م��ن. .)Syndrome,. BBS

التي. الكبيرة. والتسويقية. االنتاجية.

التؤرق.المنتج.فقط.بل.يمتد.تأثيرها.

إلى.المستهلك.ايضاً.حيث.تؤثر.على.

تناولها. عند. والعظام. اللحوم. مظهر.
بعد.الطهي.

وتعرف.هذه.الظاهرة.بتغيير.لون.

عظام.ولحم.الدجاج.إلى.اللون.األسود.

أثناء.عملية.التخزين.أو.الطهي،والتي.

تحدث.في.معظم.األحيان.في.الدجاج.

الالحم.)5-8(.اسابيع.نتيجة.أن.عظام.

ي��ح��دث.لها.تكلس. ل��م. ال��ط��ي��ور. ه��ذه.
بالدرجة.الكافية.)شكل.رقم.1،2(

أو.ثقوب. ونتيجة.لوجود.فراغات.

خاللها. م��ن. تنتقل. العظام. ه��ذه. ف��ي.

العظم. نخاع. في. الموجودة. الصبغة.

للعظام. ال��م��الص��ق��ة. االن��س��ج��ة. إل���ى.

وال��ذي. داك���ن. ب��ل��ون. تلونها. وت��ح��دث.

عملية. مع. األس��ود. اللون. إلى. يتحول.

بعد. وكذلك. التخزين. أثناء. التجميد.
عملية.طهي.الدجاج.

الدجاج. في. الظاهرة. هذه. تزداد.

المبرد. الدجاج. مع. مقارنة. المجمد.

ج��ودة. ف��ي. االخ��ت��الف. ف��إن. وبالتالي.

في. االختالف. إلى. تعزي. قد. اللحوم.
عمليات.تجهيز.وحفظ.اللحوم

في. الظاهرة. هذه. تعريف. تم. لقد.

لحوم.وعظام.الدواجن.من.قبل.العالمان.

ليون.وليون.في.عام.2002.بأنه.»تغيير.

المطبوخ. أو. الطازج. الدجاج. لحم. لون.

متالزمة العظام السوداء 
في الدجاج الالحم

.تعد.لحوم.الدواجن.من.أكثر.أنواع.اللحوم.إنتاجاً.واستهالكاً.في.جميع.انحاء.العالم،.ويتناول.المستهلكون.أنواع.مختلفة.

من.منتجات.الدواجن.الطازجة.المجمدة..ومع.التطور.في.الحياة.االجتماعية.وتغير.النمط.االستهالكي.اتجه.المنتجون.

بالقيمة. االحتفاظ. االعتبار. في. الوضع. مع. المستهلكين. احتياجات. تلبي. الدواجن. من. مختلفة. منتجات. تقديم. إلى.
الغذائية.والصحية.لهذه.المنتجات.مع.سعر.منافس.ومقبول.من.المستهلكين.

المظهر.العام.أهم.صفة.الختيار.األطعمة.بصورة.عامة.ومن.ضمنها.منتجات.الدواجن.فالمستهلك.يختار.المنتج.حسب.

المظهر.العام،.وأهم.صفاته.هو.اللون،.إن.لون.منتجات.لحوم.الدواجن.ولون.الجلد،.اللحم.والعظم.مهمة.جداً..ويعتبر.

اللحم. لون. اللحم.فهو.مهم.عند.اختيار. لون. أما. أو.أجزائها.. الطيور. التسويق.لذبيحة. الجلد.أهم.خاصية.عند. لون.

المنزوع.العظم.والجلد.وهو.مهم.عند.اختيار.المنتجات.المطبوخة.أيضاً،.فمثاًل.اللون.الوردي.أو.األحمر.للحم.الدواجن.

المطبوخة.يتكون.عادة.عندما.يكون.اللحم.غير.مطبوخ.بشكل.جيد.وهو.غير.مرغوب.جداً..أما.اسوداد.العظام.فهو.

يتكون.مع.تجميد.المنتجات.قبل.الطبخ.أما.باقي.عيوب.المظهر.العام.فتتكون.نتيجة.الكدمات.أو.النزف.أو.تجمع.الدم.
أو.العديد.من.العوامل.التي.تسبب.تلوين.اللحم.

د. علي بن حسني اجلاسم
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هجرة. نتيجة. يحدث. أن. يمكن. التي.

االنسجة. إل��ى. العظام. نخاع. من. ال��دم.

المجاورة.بسبب.معدل.التبريد.البطيء.

وتزداد.العملية.بعملية.التجميد.وكذلك.

طهي. بعد. اللون. إلى. الدم. لون. يتحول.
هذه.اللحوم.)شكل.رقم.3(

العالمان. ق��ام. 2004م. ع��ام. ف��ي.

بتسليط. .)Smith. &. Northcutt(

ال��ض��وء.ع��ل��ى.ه���ذه.ال��ظ��اه��رة.حيث.

السبب. هو. العظام. نخاع. أن. استنتج.

الدواجن. الرئيسي.في.احمرار.لحوم.

باللون. العظام. تلون. وأن. الطازجة،.

العظام. بتعرض. ع��الق��ة. ل��ه. االس���ود.
للتجميد.قبل.الطهي.

الظاهرة. ه��ذه. تأثير. ول��دراس��ة.

على. األس���ود(. باللون. العظام. )تلون.

ال��دج��اج. ل��ل��ح��وم. الحسية. ال��خ��واص.

حيث. والملمس(. الرائحة. )المظهر،.

يعمل. األسود. باللون. العظام. تلون. أن.

على.خفض.قبول.المستهلك.كلما.زاد.
معدل.تلون.العظام.باللون.األسود.

بواسطة. دراس��ة. إج��راء. تم. فقد.

)Baldo(.وأخرون.عام.2013م.لقياس.

درجة.تلون.العظام.باللون.األسود.في.

درج��ة. قيمة. بواسطة. الفخذ. عظام.

.،)Lightness value( الفاتح. اللون.

للقياس. درج��ات. .)3( اعتبار. تم. وقد.
على.النحو.التالي:

مقبول.)عدم.تلون.العظام.باللون. .·
األسود(.

ت��ل��ون.خفيفة. )درج����ة. م��ت��وس��ط. .·
للعظام.باللون.األسود(.

عالية. ت��ل��ون. )درج�����ة. م���رف���وض. .·
للعظام.باللون.األسود(.

القياس. درج��ة. تقييم. تم. وكذلك.
الحسي.المتضمن.القياسات.التالية:

المظهر. .·

الرائحة. .·
درجة.الطراوة. .·

النكهة. .·

درجة. أن. النتائج. أظهرت. ولقد.

الحفظ.)التبريد.أو.التجميد(.ال.تؤثر.

على.المقاييس.الحسية.للحم.الدجاج.

ولكن.تأثيرها.الوحيد.هو.على.حدوث.

تلون.العظام.باللون.األسودحيث.يعتبر.

أقل. درجة. الذي.يحصل.على. الفخذ.

من.)37.5(.يعاني.من.ظاهرة.العظام.

التي. الفخذ. ع��ظ��ام. بينما. ال��س��وداء.

تحصل.على.درجة.)37.5-40(.تعتبر.

.)1( رق��م. ال��ج��دول. وي��وض��ح. طبيعية.

درجات.العظام.السوداء.في.معالجات.

)التبريد. مختلفة. درجات.حفظ. عند.

معدل. أن. ي��الح��ظ. حيث. والتجميد.

العظام.السوداء.يصل.إلى.حوالي.%35.

في.كل.من.طرقتي.الحفظ.بينما.عند.

التجميد.يزداد.معدل.العظام.السوداء.
16%.أكثر.من.درجة.الحفظ.بالتبريد.
ال�سوداء  العظام  متالزمة  معاجلة 

يف الدجاج الالحم.

ال��دراس��ات. م��ن. العديد. اج��ري��ت.

من.قبل.المنتجين.والباحثين.للوصول.

ه��ذه. ت��ف��ادي. أو. لمعالجة. لطريقة.
الظاهرة.وكانت.على.النحو.التالي:

من. مختلفة. كميات. استخدام. تم.

�سكل رقم )1(تلون عظام الدجاج الالحم باللون 
االأحمر

�سكل رقم )2( تلون لون العظام باللون االأ�سود

�سكل رقم )3( خروج نخاع العظم وتلون االأن�سجة المحيطة
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فيتامين.)د(.في.عالئق.الدواجن.حيث.

الكالسيوم. بتثبيت. )د(. فيتامين. يقوم.

على. يساعد. وبالتالي. ال��ع��ظ��ام. ف��ي.

يقلل. ث��م. وم��ن. العظام. تكلس. زي���ادة.

من.ثقوب.العظام.ويمنع.هجرة.سائل.

ويحافظ. العظام. خارج. العظام. نخاع.

على.لون.العظام.الخارجي.واالنسجة.

المحيطة.بلونها.الطبيعي.وعدم.تلونها.

باللون.األسود.أثناء.عملية.التجميد.أو.
اٍلطهي.الحقاً.

العالم. ق���ام. 2006م. ع���ام. ف��ف��ي.

.)Jennifer Saunders-Blades(

وأخ������رون.ب���دراس���ة.ت��أث��ي��ر.إض��اف��ة.

الدجاج. عليقة. ف��ي. .)D3( فيتامين.

.41 عمر. وحتى. ي��وم. عمر. من. اللحم.

باللون. العظام. تلون. ظاهرة. على. يوم.

في. زيادة. النتائج. اثبتت. وقد. األسود.

تقبل.المستهلكين.للدجاج.الذي.تغذي.

إلى. يشير. مما. ال��ع��الئ��ق. ه��ذه. على.

بسبب. الظاهرة. هذه. نسبة. انخفاض.

عالئق. إل��ى. .)D3( فيتامين. إض��اف��ة.

زي��ادة. على. وال���ذي.ساعد. ال��دواج��ن.
كثافة.العظام.في.هذه.الطيور.

الدراسات. أح��دى. أجريت. ولقد.

.)Bob Fleming( بواسطة. الهامة.

لمعرفة. ل��ألب��ح��اث. روزل��ي��ن. بمعهد.

الظاهرة. بهذه. المتعلقة. النقاط. اهم.
ولتحقيق.األهداف.التالية:

بها. يمكن. قياسية. معايير. وض��ع. ..1

قياس.مقدار.تلون.العظام.باللون.
األسود.

ت���ق���دي���ر.م���ع���دل.ح������دوث.ه���ذه. ..2
الظاهرة.

ت��ق��ي��ي��م.أس���ب���اب.ح�����دوث.ه��ذه. ..3
الظاهرة.

تقيم.دور.فيتامين.)د(.في.الوقاية. ..4
من.هذه.الظاهرة.

إلى. ال��دراس��ة. ه��ذه. نتائج. وخلصت.
اآلتي:

القياس. طريقة. اع��ت��م��اد. يكمن. ..1

ال���م���ع���ت���م���دة.ع���ل���ى.ال��ت��ص��وي��ر.

ال��ف��وت��وج��راف��ي.وك���ذل���ك.م��ع��دل.

اللون.في.قياس.درجات.متالزمة.

العظام.السوداء.في.لحوم.الدجاج.
الالحم.

تنتشر.هذه.الظاهرة.بصورة.كبيرة. ..2

في.الدجاج.المتواجد.في.أسواق.

تعرض. الذي. الدواجن. لحوم. بيع.

لعمليات.التجميد.أثناء.التخزين.

الظاهرة. لهذه. الرئيسي. السبب. ..3

خاليا. بواسطة. اللحم. تلون. هي.

من. خرجت. التي. العظام. نخاع.

التكلس. كامل. غير. العظام. ثقوب.

المالصقة. اللحوم. أنسجة. إل��ى.
للعظام.

يمكن.لفيتامين.)د(.تخفيف.هذه. ..4

الظاهرة.ولكن.ليس.له.تأثير.على.

للحفظ. تعرضت. ال��ت��ي. ال��ل��ح��وم.
بالتجميد.

ال.ترتبط.هذه.الظاهرة.بنوع.معين. ..5
من.سالالت.الطيور.

املراجع:
1. Baldo GAA, Almeida, Alves MCF, Nääs 

IA, Garcia RG, Caldara FR and Gavilan 
CWS (2013):

2. Black Bone Syndrome in Chicken. 
Brazilian Journal of Poultry Science. 
v.15 / n.4 / 317-322.

3. Colin Whitehead and Bb Fleming. 
Starting to unravel the secrets of Black 
Bone Syndrome, Roslin Institute, The 
Royal (Dick) School of Veterinary 
Studies at The University of Edinburgh, 
Scotland. www.positiveaction.info/
pdfs/articles/mt1.1p25.pdf..

4. Hy • D ® - The strength to succeed: 
http://www.feedfocus.co.th/Technical_
HyD_The%20strength%20to%20
succeed.pdf.

5. Saunders-Blades J, Korver D (2006). 
HyD and poultry: bones and beyond. 
European. Poultry Conference, Verona, 
Italy.

لحوم .6 نوعية. تكنولوجيا. صالح:. مهدي. .م.م.
تكنولوجيا عليها:. الحفاظ. وطرائق. .الدواجن.
ثالث نظري. دواجن. /http://qu.edu.iq.منتجات.
agr/wp-content/.

جدول رقم )1(: التقييم لح�سي لعظام الفخذ في الدجاج لقيا�ض ظاهرة لون العظام االأ�سود

النكهة الطراوة الرائحة المظهر طريقة.المعالجة
)الحفظ(

درجة.الظاهرة
)BBS(.

8.0 8.5 8.5 6.4 التبريد
8.0مقبول 7.4 6.9 6.5 التجميد

8.0 8.0 7.5 6.5 المتوسط
5.9 7.6 7.6 6.5 التبريد

9.3متوسط 8.6 6.0 6.6 التجميد
7.0 7.9 7.0 المتوسط
6.7 8.8 5.8 3.9 التبريد

7.2مرفوض 5.4 6.1 4.3 التجميد
7.1 6.1 5.9 4.1 المتوسط
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عن. التعريف. ف��ن. ه��و. واإلع���الن.

طريق.الوسائل.غير.الشخصية،.وذلك.

أو. السلع. أو. األف��ك��ار. تقديم. بقصد.
بواسطة.الجهة.المعلنة.–  الخدمات.– 
للتعريف.بها.وبخصائصها.ومميزاتها..
أن. اإلع���الن. م��ن. الرئيسي. وال��ه��دف.

يتمكن.المنتج.من.زيادة.مبيعاته.عند.

نفس.السعر.أو.بيع.نفس.الكمية.عند.

يزيد. الحالتين. كلتا. وفي. أعلى. سعر.

ناحية. وم��ن. للمنشاة.. الكلي. اإلي��راد.

زيادة. في. أثر. لإلعالن. يصبح. أخرى.

أرباح.المشروع.عندما.يؤدي.إلى.زيادة.

حجم.المبيعات.وبالتالي.حجم.اإلنتاج.

ال��وح��دة. تكلفة. ان��خ��ف��اض. ث��م. وم���ن.

إنتاج. اذا.كان. وزيادة.ربحها،.وخاصة.

الغلة. زي��ادة. لقانون. يخضع. المشروع.

وجود. عند. أو. التكاليف،. تناقص. أو.

طاقة.إنتاجية.عاطلة.يؤدي.استغاللها.

التعريف باإلعالن 
وأهدافة

تساهم. التي. الهامة. أدوات��ه. من. وأداة. خاصة،. الترويجي. والمزيج. عامة. التسويق. وظائف. إحدى. اإلعالن.

مساهمة.رئيسية.في.تحقيق.أهداف.الخطة.التسويقية.بالمنشاة.وطبقا.لمفهومنا.الحديث.للتسويق.تصبح.

مهمة.اإلدارة.العلمية.السليمة.التنسيق.بين.الوظائف.المختلفة.والمتعددة.للتسويق.لتحقيق.أهدافها.التسويقية.

المحددة..ومن.ثم.تتجلى.أهمية.تفاعل.وتكامل.تلك.الوظائف.واألنشطة.لتحقيق.هدف.البرنامج.التسويقي،.

وان.اإلعالن.السليم.يقتضي.دراسة.المستهلك.والسوق.التي.يعيشها.المستهلك.والسلعة.التي.يراد.توصيلها.

التسويقي.يبدأ.بالمستهلك.ويستمر.في.خدمته.وينتهي.به..وبقدر.تحقيق.هذا. البرنامج. للمستهلك.حيث.

المفهوم.وهذا.التفاعل.والتكامل.يكون.نجاح.النشاط.أو.البرنامج.التسويقي.وإحداث.التاثير.المطلوب،.ومن.

ثم.فاإلعالن.له.دورة.ونصيبه.المحسوب.فى.الخطة.التسويقية.األمر.الذي.يوجب.معالجته.وإدارته.اإلدارة.
العلميه.عن.طريق.وظائفها.ومبادئها.العلميه،.التخطيط.والتنظيم.والتوجية.والمتابعة.والرقابة.

بقلم: أحمد البشايرة
Ahmad-ceo@hotmail.com
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إلى.توزيع.التكاليف.الثابتة.على.عدد.

وتعمل. المنتجة.. الوحدات. من. أكبر.

ظل. ف��ي. االن. ال��م��ش��روع��ات. معظم.

يحتاج. ب���دوره. وه��ذا. الكبير. اإلن��ت��اج.

هو. واإلع���الن. الكبير،. ال��ت��وزي��ع. إل��ى.

البيع. ب��ج��ان��ب. ال��رئ��ي��س��ي��ة. ال��وس��ي��ل��ة.

اإلن��ت��اج.. ه��ذا. لتصريف. الشخصي.

ومع.زيادة.حجم.اإلنتاج.يقتضي.االمر.

اإلنتاج. بين. السليمة. العالقة. وج��ود.

يتحقق. لكي. التوزيع. أو. واالستهالك.

التوازن.االقتصادي..وتصريف.اإلنتاج.

واجتماعية. اقتصادية. فائدة. وراءه،.

التكلفة. يزيد.من. اإلنتاج. تراكم. حيث.

ال��ط��اق��ات. تعطيل. إل���ى. ي����ؤدي. وق���د.

األي��دي. فيها. بما. العاملة. اإلنتاجية.

رفع.االسعار،. إلى. يؤدي. العاملة.وقد.

في. الجيد. اإلع��الن. يستطع. لم. وان.

المبيعات. أرقام. زيادة. الحاالت. بعض.

على. استقرارها. على. سيعمل. فانه.
األقل..

والكثير.من.المنتجين.يرغبون.في.

يتعاملون. التي. السوق. نطاق. توسعة.

أس��رع. م��ن. اإلع����الن. ويعتبر. م��ع��ه��ا،.

وأمضى.الطرق.لتعريف.هذه.االسواق.

بالسلعة.واثارة.الطلب.عليها..وحقيقة.

يجبر. أن. يستطيع. ال. ال��م��ن��ت��ج. ان.

ولكنة. السلعة. شراء. على. المستهلك.

ويثير. ويوجهه. يشجعه. أن. يستطيع.

رغبته.ويظهر.مزايا.السلعة،.واإلعالن.

واإلعالن. ذلك. إلى. الرئيسية. وسيلته.

يكون.عادة.عن.السلع.المميزة.بأسماء.

يكون. بدورة. وهذا. منتجها. وعالمات.

دافعا.لهم.على.تهذيب.وتحسين.السلعة.

يساعدهم. وبما. اسمهم. تحمل. التي.

وفي. عنها،. اإلع���الن. استمرار. على.

والمستهلك،. للجميع. مصلحة. ه��ذا.

وإنتاجهم. مبيعاتهم. استقرار. أن. كما.

أو.زيادته.يساعدهم.على.تنفيذ.برامج.

وعندما. الفني،. والتحسين. التطوير.

يغير.من. أو. المنتج.من.سلعته. يهذب.

سياساته.التسويقية.فإن.اإلعالن.في.

كثير.من.الحاالت.يكون.أسرع.وأفضل.
الطرق.للتعريف.بذلك.واإلقناع.به..

الرئيسى. ال��ه��دف. ك��ان. وإن. ه��ذا.

أو. للسلعة. الترويج. هو. اإلع��الن. من.

إليها. المستهليكن. وج��ذب. الخدمة.

زي��ادة. أو. استخدامها. على. وحثهم.

نفس. ف��ي. يعمل. ف��ان��ه. استخدامها،.

وتثقيفه. الجمهور. توجيه. على. الوقت.

وت��رش��ي��د.رغ��ب��ات��ه.وت��رش��ي��د.ق��رارات��ه.

ال��ش��رائ��ي��ة.وت��وف��ي��ر.ق��اع��دة.وح��ري��ة.

اإلع��الن. يعمل. كما. أمامه،. االختيار.

الشراء. كيفية. المستهلك. تعليم. على.

للسلعة. السليم. واالستخدام. السليم.

تغيير. على. يعمل. انه. بل. الخدمة،. أو.

أفضل. ع��ادات. إلى. القديمة. العادات.

ومن.ثم.ترشيد.هذه.الحاجات.وتنمية.

م��س��ت��وى.االف�����راد،.وأح��ي��ان��ا.يهدف.

من. الحد. إل��ى. الجمهور. توجيه. إل��ى.

معينة. خ��دم��ة. أو. سلعة. اس��ت��ه��الك.

وتحويله.إلى.غيرها.عندما.يكون.في.

ذلك.مصلحة.اجتماعية.أو.اقتصادية.

ع��ام��ة،.ول��ذل��ك.ف��اإلع��الن.صالح.في.

االشتراكي،. أو. الرأسمالى. المجتمع.

وخاصة. ال��خ��اص،. أو. ال��ع��ام. للقطاع.

واستخدامه. توجيه. يحسن. عندما.

وي��ك��ون.ص��ادق��ا..وم��ن.ث��م.ف��اإلع��الن.

السليم.ضروري.وال.يمكن.إلغاؤه.ألنه.

يعمل.على.التقابل.السليم.الرشيد.بين.

نظام. ألي. واليمكن. والطلب،. العرض.

اقتصادي.أن.يستغني.عنه.شريطة.أال.

الهدف. أن. وحيث. استخدامه.. يساء.

الترويج. ه��و. اإلع���الن. م��ن. الرئيسي.

التوجيه. ت��م. المبيعات. رق��م. وزي���ادة.

فان. الشرائي،. والترشيد. والتثقيف.

المنتج.يعمل.باستخدامه.اإلعالن.على.

التأثير.في.دوافع.شراء.المستهلك.بل.

أو. قيمة. وزيادة. الشرائية. عاداته. في.

منفعة.السلعة.وأفضليتها.عن.غيرها،.

فهى.محاوله.للتأثير.في.تفكير.وسلوك.

واتجاهات.قارئى.اإلعالن.عن.طريق.

الرسالة.اإلعالنية..ومن.ثم.تصبح.تلك.

المحور. هى. بها. اإلعالنية. الرسالة.

االهتمام. حوله. يدور. الذي. الحساس.

باإلعالن.وإخراجه.وتصميمه.وكيفية.

بالشكل. ويبرز. يختار. بحيث. توجيهه.

بالشكل. وينقلها. السليمة. والكيفية.

غير. واإلع��الن. السليمة.. وبالوسيلة.

الرئيسى. هدفه. ف��اإلع��الن. اإلع���الم،.

اإلعالم. أما. ترويجي. تسويقي. هدف.

فهدفه.الرئيسى.اقامة.وتوطيد.العالقة.

بين. المتبادل. والفهم. والثقة. الطيبة.

واإلعالن. المعنية.. والفئات. المنشاة.

تدخله.الصنعة.ولكن.اإلعالم.ال.يعتمد.

على.)الصنعة(.وقد.يستخدم.اإلعالن.

كوسيلة.من.وسائل.اإلعالم..واإلعالن.

وتطلع. التسويق،. وظائف. من. وظيفة.

أو. المبيعات. أو. التسويق. ادارة. ب��ه.

اإلعالن،.بينما.اإلعالم.تقوم.به.ادارة.
العالقات.العامه..

االأ�سكال املختلفة لالإعالن: 

قد.يكون.اإلعالن.خاصا.بالسلعة.

ي���ك���ون.خ��اص��ا. ال���خ���دم���ة،.وق����د. أو.

عن. اإلع����الن. أي. نفسه. ب��ال��م��ش��روع.

وما. وامكانياتها. وخدماتها. المنشأة.

توفره.للمستهلكين.والعمالء.بما.يؤدي.

إلى.خلق.الثقة.بها.وبسمعتها.وشهرتها.

وي���زي���د.م���ن.إق���ب���ال.ال��ج��م��ه��ور.على.
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يلجأون. من. ومعظم. معها،. التعامل.

أصحاب. هم. األخير. النوع. هذا. إلى.

الية. يلجأ. وق���د. ال��ت��ج��زئ��ة،. م��ن��ش��ات.

أو. المباشر. لتأثيره. أيضا. المنتجون.

غير.المباشر.على.مبيعات.منتجاتهم..

العالقات. لوظيفة. أن. نجد. ولكننا.

أيضا. أساسيا. دورا. واإلع��الم. العامة.

في.تحمل.مسئولية.األهداف.الخاصة.

بتكوين.السمعة.الطيبة.مع.المستهلكين.

هو. ذل��ك. حيث. والمجتمع. والعمالء.

العامة.. للعالقات. األساسي. الهدف.

وقد.يكون.اإلعالن.مطبوعا.أو.مرئيا.

أو.صوتيا،.وعندما.يكون.اإلعالن.عن.

سلعة.أو.خدمة.أو.مؤسسة.اقتصادية.

فقد. الترويج. أو. البيع. زي��ادة. بهدف.

وعندما. التجاري،. ب��اإلع��الن. يسمى.

يكون.عن.فكرة.أو.مؤسسة.اجتماعية.

أو.دينية،.أو.لمجرد.التعريف.بالمنشاة.

واتجاهاتها.وجهودها.وزيادة.الثقة.بها.

فقد. الغير،. ل��دى. صورتها. وتحسين.
يسمى.باإلعالن.غير.التجاري..

حتديد ميزانية االإعالن:

ثانويا. نشاطا. اإلع���الن. يعد. ل��م.

فمن. األع��م��ال. منشآت. معظم. ل��دى.

التزايد. ف��ي. أهميته. أخ���ذت. ناحية.

ومن.ناحية.أخرى.أخذت.تكلفته.أيضا.

ف��ي.ال��ت��زاي��د..وم��ن.ث��م.ك��ان.الب��د.من.

تحديد.المخصصات.المإليه.للنشاط.

اإلعالني.مسبقا.وعلى.أساس.سليم..

الشركات. بين. اختالف. لوحظ. وق��د.

ال����ذي.ع��ل��ي��ة.تحديد. ف���ي.االس�����اس.

ميزانية.اإلعالن.وذلك.تبعا.الختالف.

ودورة. اإلع��الن. ح��ول. النظر. وجهات.

ومدى.أهميته.ومدى.الحاجه.إليه.ثم.

هناك. مازال. إليه.حيث. النظره. مدى.

من.اليعتقد.كثيرا.في.اإلعالن.ودوره..

وأن.ما.ينفق.على.اإلعالن.يؤدي.إلى.

أنفق. ما. يفوق. بقدر. المبيعات. زي��ادة.
على.هذا.اإلعالن..

أرب��ع��ة.أس��س.تقوم.على. وه��ن��اك.

تحديد. ث��م. تقدير. طريقة. منها. أي.

التقدير. األول���ى. اإلع����الن.. ميزانية.

على.أساس.نسبة.المبيعات.السابقة،.

والثانية.التقدير.على.أساس.نسبة.من.

التقدير. والثالثة. المتوقعة،. المبيعات.

ع��ل��ى.أس����اس.ال����وح����دات.ال��م��ب��اع��ة.

والرابعة. المتوقعة(،. أو. )السابقة.

التقدير.في.ضوء.البرنامج.التسويقي.

ال��م��وض��وع.وال��ه��دف.ال��م��ط��ل��وب.من.
اإلعالن..

االإعالن اجليد: 

بذلك. اإلع��الن. نتكلم.عن. عندما.

المفاهيم. ي��ح��ق��ق. ال����ذي. ال��م��ف��ه��وم.

نقصد. فاننا. ال��س��اب��ق��ة،. واأله����داف.

يقوم. ال��ذي. الجيد. الرشيد. اإلع��الن.
على.مايلي:.

يستند. التي. والبحوث. الدراسات. .-1

وتوجيه. وتصميم. تخطيط. إليها.

اإلعالن..تلك.الدراسات.المتعلقة.

وع��ادات��ه. ودواف��ع��ه. بالمستهلك.

وب��ال��س��وق.وط��ب��ي��ع��ت��ه.وال��ع��وام��ل.

وطبيعتها. وبالسلعة. فيه. المؤثره.
وخصائصها.التسويقية..

للحمالت. السليم. التخطيط. . .-2

التكوين. ن��اح��ي��ة. م��ن. اإلع��الن��ي��ة.
والنوع.والحجم.والتوقيت..

واإلع��الن. النشر. وسيلة. اختيار. .-3

البيانات. توفر. بناء.على. السليمة.

وال��دراس��ات.ع��ن.وس��ائ��ل.النشر.
المتاحة..

ال��ت��ص��م��ي��م.واالخ��������راج.ال��ج��ي��د. .-4

لإلعالن.والرسالة.اإلعالنية.
توفير.المتخصصين.في.مجاالت. .-5
اإلع����الن.ال��م��خ��ت��ل��ف��ة،.واإلل��م��ام.
ال��ك��اف��ي.ب���األص���ول.وال��ق��واع��د.
واألص��ول. اإلع��الن. في. النفسية.
واألصول. والترويجية. التسويقية.

الفنية.في.اإلعالن..
عن. والتعبير. واالم��ان��ة. ال��ص��دق. .-6
ال���واق���ع،.والب����د.أن.ي��ك��ون.ه��ذا.
يتعلق. م��ا. س���واء. سليما. ال��واق��ع.
بالمنشأة. أو. وسياساتها. بالسلعة.

وسياستها..
ف��ي.اإلع���الن.تحقيق. ي��راع��ى. أن. .-7
للمنتج. االق��ت��ص��ادي��ة. المصلحة.

والمستهلك.والمجتمع..
ق���ي���ام.اإلع������الن.ع��ل��ى.األس���س. .-8
والمبادئ.العلميه.فاإلعالن.أصبح.
واإلعالن. فنا،. كونة. بجانب. علما.
النشاط. أو. وال��وظ��ي��ف��ة. ال��ج��ي��د.
بجانب.  – أيضا. يحتاج. اإلعالني.
اإلدارة. إل���ى.  – اإلع��الن��ي. ال��ف��ن.
العلمية.أي.يحتاج.إلى.التخطيط.
والتنظيم.والتوجيه.والمتابعة..

 تخطيط وت�سميم االإعالن:

التسويق. رج���ل. ع���رف. أن. ب��ع��د.

يهمنا. وأبعاده،. اإلع��الن. أهمية. مدى.

التخطيط. ي��ك��ون. ك��ي��ف. ي��ع��رف. أن.

وكيف. الناجح،. لإلعالن. والتحضير.

يتم.تصميم.اإلعالن.الجيد،.ثم.كيف.

يخطط.للبرنامج.اإلعالني.أو.الحملة.

فنانو. يبدأ. أن. ينبغي. ال. اإلع��الن��ي��ة،.

والتنفيذي. الفني. عملهم. اإلع���الن.

التخطيط.  – المرحلة. تلك. اتمام. قبل.

والتحضير.والتصميم.الجيد.لإلعالن.

كفء. بشكل. .- اإلعالني. للبرنامج. أو.
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المرحلة. هذه. تقسيم. ويمكننا. سليم،.

مع. التالية. والنواحي. الخطوات. إلى.

أن.بعض.هذه. االع��ت��ب��ار. ف��ي. االخ���ذ.

عالقة. ذات. النواحي. أو. الخطوات.

كل. ويؤثر. ببعضها. ومرتبطة. وطيدة.
منها.في.االخر..

اأوال: الدرا�سات التمهيدية: 

أهميات. ب��وض��وح. بينا. أن. سبق.

يمكن. الذي. والدور. وفوائده. اإلعالن.

المتعددة.. وأبعاده. وأثاره. به. يقوم. أن.

له. ال��ج��ي��د. ال��ن��ش��اط.اإلع��الن��ي. وأن.

من. الكثير. وأن. ال��واض��ح��ة،. تكلفته.

لإلعالن.مخصصات. تضع. الشركات.

فمن. وعليه. ب��ه��ا.. يستهان. ال. مالية.

اإلعالني. النشاط. يقوم. أال. الطبيعي.

ال��ب��رام��ج.اإلع��الن��ي��ة.أو. ت��وض��ع. وأال.

ال��خ��ط��ط.وال���ح���م���الت.اإلع��الن��ي��ة.

أو. االجهاد. أو. التخمين. مجرد. على.

االدعاء..وال.ينبغي.أيضا.في.كثير.من.

الحاالت.أن.يعتمد.على.مجرد.الخبرة.

الشخصية. المعلومات. أو. الشخصية.

المتوفرة.لدى.المسولين.عن.تخطيط.

البرنامج.اإلعالني.اال.بعد.التاكد.من.

كفاية.وكفاءة.هذه.المعلومات.المتوفرة.

واقعيتها. أو. حداثتها. م��ن. وال��ت��اك��د.

موضوعيتها. ومن. الجارية. للظروف.

القيام. االم��ر. أقتضى. واال. وشمولها.

البيانات. لتوفير. ال��الزم��ة. بالدراسة.

وتجميعها. ال���الزم���ة. وال��م��ع��ل��وم��ات.

وتفريغها. المناسبة. العلمية. بالوسائل.

واستخالص. تحليلها. ث��م. وتبويبها.

اع���داد. ف��ي. يفيد. ب��م��ا. منها. ال��ن��ات��ج.

البرنامج. وم��ج��االت. مراحل. وتنفيذ.

اإلعالني.المختلفة،.وقد.يتم.الحصول.

من. والمعلومات. البيانات. هذة. على.

من. أو. للبيانات. الثانوية. المصادر.

للبيانات.. الميدانية. االولية. المصادر.

إلى. الدراسة. تلك. تهدف. أن. ويمكن.
تحديد.ما.يلي:.

يحققها. أن. المطلوب. األه���داف. )أ(.

اإلعالن.أو.البرنامج.اإلعالني.او.

يساعد.على.تحقيقها..فقد.يكون.

سلعة. مبيعات. تنشيط. ال��ه��دف.

جديدة. سلعة. ت��روي��ج. أو. قائمة.

لها. التقديم. أو. بها. التعرف. أو.

على. العمالء. أو.حث. السوق. في.

تجربتها.أو.التعريف.بتطوير.جديد.

استخدامات. أو. قائمة. لسلعة.

جديدة.للسلعة.أو.اجتذاب.عمالء.

جدد.أو.فئات.جديدة.من.العمالء.

لسلعة. معينة. إب��راز.خصائص. أو.

ق��ائ��م��ة.أو.ال��ت��ذك��ي��ر.ب��م��ي��زات.أو.

أو. السلعة. في. معينة. خصائص.

التبرير. أو. البيع. لرجال. التمهيد.
الرتفاع.سعر.السلعة....الخ..

المعلومات. تجميع. ث��م. تحديد. )ب(.

الكافية.والموضوعية.عن.السلعة.

أو.الخدمة.المراد.اإلعالن.عنها،.

وعن.طبيعتها.ومكوناتها.وتركيبها،.

وم���ع���رف���ة.ك���اف���ة.ال��م��الح��ظ��ات.

الفنية. الناحية. من. س��واء. عليها.

هذه. كانت. وس��واء. التسويقية. أو.

المالحظات.من.جانب.المسؤلين.

من. أو. ال��ش��رك��ة. ف��ي. والمعنيين.

جانب. من. أو. البيع. رج��ال. جانب.

أو. السلعة. هذه. وعمالء. موزعي.

نواحي. على. نقف. حتى. غيرهم.

أو. السلعة. ف��ي. والضعف. ال��ق��وة.

وبذلك. بيعها،. ال��م��راد. الخدمة.

وماذا. نبيع. ماذا. بالضبط. نحدد.
نقدم..

فيها. تباع. التي. األوق��ات. معرفة. )ج(.

السلعة.أو.التي.يريد.فيها.العمالء.

تنشط. أن. ي��راد. التي. أو. السلعة.

تكرار. ومعدل. البيع،. حركة. فيها.

كل. أم. ي��وم. كل. يتم. وه��ل. شرائها.

السلعة. وهل. سنة،. كل. أم. اسبوع.

في. البيع. فيها. ينشط. موسمية.

مطلوبة. ه��ي. أم. معينة. ف��ت��رات.

يطلبها. وه��ل. السنة،. م��دار. على.

من. معينة. ساعة. في. المستهلك.

وتستهلك. تستخدم. وه��ل. ال��ي��وم،.

تخزين. يتم. أو. شرائها. بمجرد.

استخدامها،. لحين. منها. كميات.

وم����ا.ه���ي.األوق�������ات.ال���ت���ي.يتم.

وه��ل. ف��ي��ه��ا،. السلعة. اس��ت��خ��دام.

يفضل.المستهلك.الحصول.عليها.

إليها. الحاجة. تنشأ. أن. بمجرد.

وليس.لدية.مانع.من.أن.ينتظر.أن.

الحصول. سبيل. في. جهدا. يبذل.
عليها..

)د(.تحديد.ومعرفة.أين.تريد.المنشاة.

ب��ال��ض��ب��ط،. ال��س��ل��ع��ة. ت��ب��ي��ع. أن.

وم���ا.ه���ي.االس������واق.وال��م��ن��اط��ق.

المنشاة. تريد. التي. الجغرافية.

ثم. بها،. السلعة. وتوزيع. تغطيتها.

دراس��ة.طبيعة.وظ��روف.كل.سوق.

الداخلية. والعوامل. منطقة. وك��ل.

سواء. فيها. المؤثرة. والخارجية.

العوامل. أو. الظروف. هذة. كانت.

اجتماعية.أو.ثقافية.أو.صحية.أو.

تجارية. أو. اقتصادية. أو. سياسية.
أو.تسويقية.أو.إعالنية..

)ح(.تحديد.ومعرفة.لمن.نبيع.السلعة.

من. س���واء. نبيعها. أن. ن��ري��د. أو.

المرتقبين. أو. الحاليين. العمالء.

السلعة. طبيعة. ض��وء. ف��ي. وذل��ك.

ومجاالت. ومستواها. وخواصها.
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وتصنيف. وتقسيم. استخداماتها،.

هؤالء.العمالء.من.ناحية.طبيعتهم.

من. ع��دد. حسب. ثم. نوعيتهم. أو.

كفئات. الخصائص. أو. األس���س.

ال��ع��م��ر.وال���ح���ال���ة.االج��ت��م��اع��ي��ة.

والجنسية. وال��ج��ن��س. وال���دخ���ل.
ودرجة.التعليم.والمهن....الخ..

)و(.الوقوف.على.االستراتيجية.العامة.

استراتيجيات. وع��ل��ى. للمنشآة،.

المتعلقة. وتلك. عامة. التسويق.

واإلعالن. بالترويج. المرتبطة. أو.
خاصة..

اإلعالني. النشاط. على. الوقوف. )ز(.

هذا. وطبيعة. المنافسة. للسلعة.

النشاط.وأسلوبه.ووسائله.وحجمه.

وكميته،.إلى.أخر.هذه.المعلومات.

التي.اليمكن.التغاضي.عنها.عند.

ت��خ��ط��ي��ط.ال��ب��رن��ام��ج.اإلع��الن��ي.
للمنشأة..

و�سيلة  واخ��ت��ي��ار  تقييم  ث��ان��ي��ا: 
الن�سر: 

أصبح. وق��د. تقدم،. ما. على. بناء.

أم��ام��ن��ا.ال��ه��دف.واض��ح��ا.وم��ح��ددا،.

وأص��ب��ح��ت.ل��دي��ن��ا.ك��م��ي��ة.ك��اف��ي��ة.من.

السلعة. عن. الموضوعية. المعلومات.

واستراتيجات. والمستهلك. والسوق.

التسويق.والمنافسين.يمكن.ان.نسير.

وسائل. أو.  – وسيلة. اختيار. في. قدما.

– النشر.أو.اإلعالم.التي.تنقل.الرسالة.

اإلعالنية..ويتطلب.االمر.ان.يكون.لدى.

البرنامج.اإلعالني.معلومات. مخطط.

المتاحة. النشر. وس��ائ��ل. ع��ن. واف��ي��ة.

كل. ومميزات. وخصائص. س��وق،. بكل.

وحجم. استخدامها. وتكلفة. وسيلة.

ونوعية.وطبيعة.قرائها.أو.مستخدمها.

ومزايا. استخدامها. عند. وع��ادات��ه��م.

وعيوب.كل.وسيلة..كما.يقتضي.االمر.

أن.يعرف.مخطط.البرنامج.اإلعالني.

السليمة. واألس����س. ال��م��ع��اي��ي��ر. ت��ل��ك.

ويختار. يقيم. أن. يستطيع. عليها. التي.

التي. المناسبة. الوسائل. أو. الوسيلة.

ال��ذي. اإلع����الن. م��ن. ال��ه��دف. تحقق.

يريده..وقد.يتم.اختيار.وسيلة.واحدة.

التي. اإلعالنية. الرسائل. ك��ل. لحمل.

وقد. اإلع��الن��ي. البرنامج. يتضمنها.

نفس. لحمل. وسيلة. من. أكثر. تختار.
الرسالة..

وع��ل��ي��ة.س���وف.ن��ع��رض.ب��اي��ج��از.

منها. كل. وخصائص. النشر. لوسائل.

ومزايا.وعيوب.استخدام.كل.منها،.ثم.

األسس.والمعايير.التي.يمكن.االعتماد.

من. واالختيار. المفاضلة. عند. عليها.
بين.تلك.الوسائل..

)اأ( اجلرائد: 

ق���د.ت��ك��ون.ال��ج��رائ��د.ي��وم��ي��ة.أو.

أو. صباحية. ت��ك��ون. وق���د. أس��ب��وع��ي��ة.
مسائية.

· ومن مزايا اجلرائد:
جمهورها. واتساع. االنتشار. سعة. .-1
ال��واح��دة. النسخة. ق���راء. وت��ع��دد.
وت��ع��دد.وت��ن��وع.ف��ئ��ات.وط��ب��ق��ات.
المجتمع.التي.تطلع.على.الجرائد..
وام��ك��ان. النشر. وح��داث��ة. س��رع��ة. .-2
تكراره.أو.تجديده.أو.تغييره.يوميا.
نشر. سرعة. على. يساعد. وه��ذا.
اإلعالن.وسرعة.نقل.أي.معلومات.

يراد.نقلها..
دورية.صدور.الجرائد،.فهي.عادة. .-3
بما. ساعة. .24 ك��ل. تصدر. تكون.
دورية. امكانية. من. المعلن. يمكن.
وبما. وانتظامة. اإلع���الن. ت��ك��رار.

اإلع��الن. رب��ط. امكانية. في. يفيد.
باالحداث.اليومية.أو.الطارئة..

يستطيع. حيث. والتنوع،. المرونة. .-4

يوم. أو. يوميا. ينشر. أن. المعلن.

من. معين. ي��وم. ف��ي. أو. ي��وم. بعد.

إعالن. نشر. يمكنة. كما. االسبوع،.

صغير.الحجم.أو.متوسط.أو.كبير.

تغيير. يمكنه. كما. يريد،. حسبما.

اإلع��الن. رس��ال��ة. وتصميم. شكل.

لتحقيق. أو. معين. ن��ظ��ام. حسب.
هدف.معين..

وخاصة.  – ال��ج��رائ��د. م��ن. الكثير. .-5

بتوفير. ت��ق��وم.  – م��ن��ه��ا. ال��ك��ب��ي��رة.

ال��خ��دم��ات. م��ن. الكثير. وت��ق��دي��م.

صغار. وخاصة. للمعلنين. الفنية.

لديها. ت��وف��ر. ح��ي��ث. ال��م��ن��ت��ج��ي��ن.

االخصائيين.والفنانين.في.مجال.

اإلعالنات. وتنفيذ. ورسم. تصميم.

ب��م��ا.ي��ت��ف��ق.ورغ���ب���ات.وأه����داف.
المعلن..

· ومن عيوب اجلرائد: 
بالجريدة،. اإلع���الن. عمر. قصر. .-1
عادة. اليومية. الجريدة. ان. حيث.
ما.تصبح.غير.ذات.موضوع.بعد.
صدور.جريدة.اليوم.التالي.وعادة.
ال.يقوم.القارئ.بقراءتها.غير.مرة.

واحدة.أو.مرتين..
الكثير. ال��ج��رائ��د. ل��دى. تتوفر. ال. .-2
الالزمة. الفنية. االمكانيات. م��ن.
تأثيرات.فنية. إع��الن.ذي. الخ��رج.
معينة.أو.ملونة.بسبب.نوع.الورق.
الطباعة. وأس��ل��وب. المستخدم.

والتصوير.المتبع..
قد.يتم.تناول.الجريدة.بالقراءة.في. .-3
الوقت. كثيرا. يقل. بحيث. عجالة.
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لإلعالنات. القارئ. يعطيه. ال��ذي.

بها.وذلك.بعكس.قراءة.المجالت.
مثال..

عندما.يكون.اإلعالن.موجها.إلى. .-4

فئه.معينه.أو.محددة.من.العمالء.

أو.القراء.فقد.تكون.هناك.نسبة.

التي. تكلفتها. لها. مرتفعة. فاقدة.
قد.تكون.غير.اقتصادية..

)ب( املجالت: 

المجالت. من. المجلة. تكون. قد.

أو. طائفة. تخاطب. ال. ال��ت��ي. ال��ع��ام��ة.

وتتميز. ال��ق��راء. م��ن. معين. ج��م��ه��ورا.

م��وض��وع��ات��ه��ا.ب��ال��ع��م��وم��ي��ة.وت��ت��ن��اول.

واالتجاهات. والفنون. العلوم. مختلف.

واالذواق..وقد.تكون.من.المجالت.ذات.

االتجاه.أو.الطابع.الخاص.أو.المميز.

الغالب.سياسيا.أو. كأن.يكون.طابعها.

المجلة. تكون. وفد. فنيا. أو. اجتماعيا.

من.المجالت.المتخصصة.التي.تعالج.

تخاطب. أو. متخصصة. م��وض��وع��ات.

طائفة.خاصة.أو.جمهورا.محددا.من.
القراء..

· ومن مزايا املجالت كوسيلة إعالن:
الجريدة. من. عمرا. أطول. المجلة.  –1
اليومية.حيث.يحتفظ.بها.القارئ.
ل��ع��دة.أسابيع. ل��ع��دة.أي���ام.ورب��م��ا.

ويرجع.إليها.أكثر.من.مرة..
2– عادة.ما.يتم.تناول.المجلة.وقراءتها.
أو. استرخاء. حالة. في. وال��ق��ارئ.
ومن. واالط��الع. للقراءة. استعداد.
أطول. وقتا. لها. يخصص. فهو. ثم.

للقراءة..
امكانيات. المجالت. ل��دي. تتوفر.  –3
فنية.الخراج.اإلعالن.في.مستوى.
ف��ن��ي.أف��ض��ل.م��ن��ة.ف��ي.ال��ج��رائ��د.

وخاصة.من.حيث.اخراج.الرسوم.

واستخدام. والطباعة. واالل����وان.
الورق.المصقول..

4– المجالت.ذات.الطابع.الخاص.قد.

أو. السلع. من. معينا. نوعا. تناسب.

التي. اإلع��الن��ات. من. معينا. نوعا.

وقرائها،. المجله. اتجاه. مع. تتفق.

أيضا. ينطبق. القول. هذا. أن. كما.

المتخصصة. ال��م��ج��الت. ع��ل��ى.

األخيرة. ه��ذه. أن. إل��ى. باالضافة.

بها. اإلع��الن. أهمية. أيضا. تظهر.

ع��ن��دم��ا.ي��ك��ون.م��وج��ه��ا.إل���ى.فئة.

خاصة.أو.طائفة.محددة.هم.قراء.
هذه.المجلة..

5– ع����ادة.م���ا.ي��زي��د.م��ت��وس��ط.ق���راء.

المجلة. م��ن. ال���واح���دة. النسخة.
بالنسبة.للجرائد..

· ومن عيوب املجالت:
تتميز. التي. الميزة. بتلك. تتمتع. ال.  –1
حيث. م��ن. اليومية. الجريدة. بها.
سرعة.اإلعالن.وامكانية.مسايرته.
الي.حدث.يومي.وسرعة.مواجهة.
لحظاتها. في. االس���واق. ت��ط��ورات.

األخيرة..

قد.تزيد.كثيرا.تكلفة.اإلعالن.في.  –2

المجالت.عنها.في.الجرائد.مما.ال.

يساعد.كثيرا.صغار.المعلنين.من.

االستفادة.من.اإلعالن.بالمجالت.

ذات. العامة. المجالت. وخ��اص��ة.
المستوى.والشهرة.الواضحة..

)ج( التلفزيون: 

اإلعالنية. الوسائل. من. التلفزيون.

ذات.الطابع.أو.التأثير.الخاص.سواء.

من.ناحية.استخدامه.كوسيلة.لإلعالن.

منازل. داخ���ل. وج���وده. ناحية. م��ن. أو.

المحال. أو.في. العمالء.والمستهلكين.

التي.يقضون.فيها.بعضا.من.اوقاتهم.

واإلعالن.التلفزيوني.قد.يكون.إعالنا.

ثابتا.أو.إعالنا.متحركا.أو.إعالنا.يقدم.

من.خالل.مادة.أو.برنامجا.تلفزيونيا..

وأس��ل��وب. تصميم. يختلف. ث��م. وم���ن.
العرض.في.كل.منها..

· ومن مزايا التلفزيون:
اس���ت���خ���دم.ال����ص����ورة.وال���ص���وت. .-1
والكلمة.والحركة.والموسيقى..

المعلن. أم����ام. ال��ف��رص��ة. ات��اح��ة. .-2

الستخدام.الكثير.من.االمكانيات.

الفنية.التي.تتوافر.لدى.هيئات.أو.
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شركات.التلفزيون..
الرسالة. أه��داف. تنفيذ. امكانية. .-3
بوسائل. وت��وص��ي��ل��ه��ا. اإلع��الن��ي��ة.

متعددة..
تغطية.التلفزيون.لرقعة.كبيرة.من. .-4
االسواق.ووصول.مادته.اإلعالنية.
من. متعددة. وطبقات. فئات. إل��ى.

الجمهور..
اإلعالن.التلفزيوني.يخاطب.كافة. .-5
عن. النظر. بصرف. المشاهدين.
اختالف.العمر.أو.اختالف.درجة.

التعلم..
الناس. في. التأثير. على. ال��ق��درة. .-6

تأثيرا.مباشرا.وسريعا..
· ومن عيوب التلفزيون: 

ارت����ف����اع.ت��ك��ل��ف��ة.اإلع������الن.في. .-1
التلفزيون..

قد.ال.يستطيع.أن.يستخدمه.من. .-2

يريد.أن.يخاطب.فئة.محددة.من.
الناس..

ق��د.ال.ي��ت��وف��ر.ال��ت��ل��ف��زي��ون.ل��دى. .-3

ط��ب��ق��ات.م��ع��ي��ن��ة.م���ن.ال��ج��م��ه��ور.

التي. ال���دول. ف��ي.بعض. وخ��اص��ة.

ينخفض.متوسط.دخل.الفرد.بها..
)د( الراديو: 

قد.يأخذ.اإلعالن.االذاعي.الشكل.

معينة. كلمات. في. يقدم. بأن. المباشر.

أو. أغنية. شكل. في. أو. مميز. وبالقاء.

اإلع��الن. يقدم. وق��د. سريعة،. تمثيلية.

معين،. اذاع��ي. برنامج. تقديم. خ��الل.

وقد.يقوم.المعلن.نفسه.باعداد.برنامج.

اذاعي.قصير.يقدم.من.خالله.المادة.

اإلعالنية.اذ.يهدف.من.خالله.بشكل.
غير.مباشر.إلى.اإلعالن.عن.سلعته..

وم������ازال.–  وي��ع��ت��ب��ر.ال����رادي����و.– 
الرئيسية. اإلع��الن��ي��ة. ال��وس��ائ��ل. م��ن.
استخدامها. ينتشر. ال��ت��ي. وال��ه��ام��ة.
ودخول.التلفزيون.كوسيلة.من.وسائل.
اإلعالنات.لم.يقلل.مطلقا.من.أهمية.
إعالنية. كوسيلة. االذاع���ة. استخدام.
من. ع��دد. ف��ي. غيرها. ع��ن. وتفوقها.
قيمة. على. التأثير. ذات. الخصائص.
ف��ال��رادي��و.يعتمد. وه���دف.اإلع����الن..
وال. المسموعة. الكلمة. على. أساسا.
يتطلب.من.المستمع.ضرورة.االلتفات.
هو. كما. االستماع. أثناء. والمواجهة.
ضروري.بالنسبة.لكثير.من.اإلعالنات.
ال��ك��ث��ي��ر.من. أن. ك��م��ا. ب��ال��ت��ل��ف��زي��ون..
بعض. متابعة. يستطيعون. المستمعين.
ببعض. قيامهم. أثناء. االذاعية. المواد.
األعمال.االخرى.أو.أثناء.التحرك.من.
مكان.إل��ى.أخ��ر.س��واء.داخ��ل.المنزل.
هذا. ذل��ك.. غير. أو. سياراتهم. في. أو.
الراديو. أجهزة. انتشار. إلى. باالضافة.
الطبقات. كافة. ول��دى. مكان. ك��ل. ف��ي.
وف���ي.أي���دي.ال��ك��ب��ار.وال��ص��غ��ار.وم��ن.
اإلعالنية. ال��م��ادة. انتشار. ام��ك��ان. ث��م.
المستمعين.. م��ن. ض��خ��م. ع���دد. ب��ي��ن.
بمرونة. االذاع��ي. اإلع��الن. يتميز. كما.
كبيرة.حيث.يمكن.تكرار.اإلعالن.على.
الصيغة. بنفس. الواحد. اليوم. مستوى.
اجراء. يمكن. كما. مختلفة،. بصيغ. أو.
أى.تعديل.في.أى.وقت.أو.قبل.اذاعة.
اإلعالن.بفترة.قصيرة،.كما.يمكن.أن.
يقدم.بأكثر.من.لغة.أو.أكثر.من.لهجة.
أو.عن.طريق.االغاني.والموسيقى..

ومع.ذلك.فهناك.عيوب.لإلعالن.

امكانية. ع���دم. أه��م��ه��ا. ال���رادي���و. ف��ي.

اس��ت��خ��دام.ال��ص��ورة.أو.ال��ح��رك��ة.أو.

اللون.كما.في.التلفزيون.مثال.وخاصة.

تأثيره. أو. أهميته. لذلك. يكون. عندما.

المرغوب،.كما.أن.اإلعالن.في.الراديو.

الميزة. تلك. يحقق. ال. التلفزيون. أو.

في. اإلع��الن. يحققها. أن. يمكن. التي.

الجرائد.أو.المجالت.مثال.من.امكانية.

االحتفاظ.باإلعالن.أو.احتمال.رؤيته.
أكثر.من.مرة..

)و( املل�سقات والالفتات:

والملصقات.اإلعالنية.عبارة.عن.

قطع. على. تلصق. مطبوعة. إعالنات.

أو.مساحات.خشبية.مخصصة.لنشر.

الشوارع. بعض. حوائط. على. اإلعالن.

أو. المدن. في. الرئيسية. الميادين. أو.

جوانب. على. تثبيتها. يتم. أو. االقاليم.

المدن. تربط. التى. الرئيسية. الطرق.

ال��م��ارون. يشاهدها. بحيث. ببعضها.

أو. الخاصة. سياراتهم. ال��راك��ب��ون. أو.

وهناك. العامة. المواصالت. وسائل.

والفتات. اإلعالنية. المصابيح. أيضا.

تأثيرها. يزداد. التي. الضوئية. النيون.

أثناء.الليل.وتوضع.أو.تركب.في.أماكن.

معينة.من.الطرق.أو.على.أسطح.بعض.

المباني.أو.في.أماكن.أو.زوايا.معينة.

مناطق. في. وخاصة. المباني. لبعض.
التسوق.الرئيسية..

· ومن مزايا امللصقات اإلعالنية 
أو. ال��ح��ج��م. ت��ك��ب��ي��ر. ام��ك��ان��ي��ة.  –1
المستخدمة. اإلعالنية. المساحة.
ومن.استخدام.الخطوط.والرسوم.

الكبيرة..
اس��ت��خ��دام.االض����واء. ام��ك��ان��ي��ة. .-2

الكاشفة.أو.المتحركة..
3– تثبيت.اإلعالن.لفترة.طويلة.بنفس.
قد. المكان،. نفس. وفي. الصياغة.
التكلفة. على. أث���رة. ل��ذل��ك. ي��ك��ون.
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قيست. ما. اذا. لإلعالن. النهائية.

إع��الن. فيها. يظل. ال��ت��ي. ب��ال��م��دة.

أمامه. المارين. وبعدد. الملصقات.
خالل.تلك.المدة..

4– مناسبتها.تماما.للرسالة.اإلعالنية.

ال��ق��ص��ي��رة.وال��ت��ي.ال.ت��زي��د.ع��دد.

ك��ل��م��ات��ه��ا.ع���ن.ب��ض��ع.ك��ل��م��ات.أو.

العالمة. بيان. على. التركيز. عند.

غالف. بيان. أو. للسلعة. التجارية.

أو. ال��س��ل��ع��ة. ش��ك��ل. أو. ال��س��ل��ع��ة.

أو. المستخدم. التجاري. الشعار.

اسم. أو. السلعة. ب��اس��م. التذكير.

المنتج.أو.التركيز.على.وتر.إعالن.

بالبساطة. تتميز. وعندها. واحد،.

والوضوح.الذي.يعتمد.على.مجرد.

أو. الصورة. إلى. الواحدة. النظرة.
الرسم.أو.الكلمة..

.)ولعل.من.ابرز.عيوب.استخدام.

ع��دم. ال���الف���ت���ات(. أو. ال��م��ل��ص��ق��ات.

مناسبتها.للرسائل.اإلعالنية.الطويلة.

زمنية. فرصة. هناك. تكون. ال. حيث.

وخاصة. المارين. معظم. أم��ام. كافية.

الراكبين.منهم.لقراءة.رسالة.إعالنية.

تصلح. ال. فهى. ول��ذل��ك. قصيرة. غير.

للرسائل. اال. االح��ي��ان. م��ن. كثير. ف��ي.

قرأتها. فترة. تزيد. ال. التى. اإلعالنية.

عن.ست.ثواني.أو.ال.تزيد.كلماتها.عن.

ست.كلمات.ومن.ثم.تكون.أكثر.مناسبة.

لإلعالن.عن.السلع.المألوفة.أو.ذات.

في. تمر. وال��ت��ي. اليومي. االس��ت��خ��دام.
مرحلة.المنافسة.أو.التذكير..

)ز( االإعالن بالربيد املبا�سر: 

قد.يقوم.المعلن.باالتصال.بعمالئه.

طريق. ع��ن. المرتقبين. أو. الحاليين.

مستخدما. بالبريد. المباشر. اإلعالن.
االنواع.التالية..

–الكارتات. .2 ال��خ��ط��اب��ات. .-1

ال��ك��ت��ي��ب��ات.5-.  – .4 ال��ن��ش��رات. .-3
الكاتولوجات..

أهدافها. االن���واع. ه��ذه. من. ولكل.

الخاصة.وظروف.استخدامها.وحدود.

امكانياتها.وذلك.حسب.طبيعة.السلعة.

وهدف.اإلعالن.عنها.ونوعية.الجمهور.

اإلعالنية. ال��رس��ال��ة. توصيل. ال��م��راد.
الية..

البريد. اس��ت��خ��دام. أن. ش��ك. وال.

نجاحه. يتوقف. اإلعالن. في. المباشر.

صحيحة. قوائم. تجهيز. امكانية. على.

العمالء. وع��ن��اوي��ن. وأس��م��اء. بنوعية.

للسلعة. وال��م��س��ت��ه��دف��ي��ن. ال��ح��ال��ي��ي��ن.

باستمرار. القوائم. ه��ذه. مراجعة. ثم.

وشمولها. صحتها. على. واالطمئنان.

أيضا. نجاحه. يتوقف. كما. وحداثتها.

االن���واع. ه��ذه. اس��ت��خ��دام. على.حسن.

المعلن. االف��راد. جذب. على. وقدرتها.
إليهم.إلى.قراءتها.وعدم.اهمالها..

من  واالختيار  املفا�سلة  )عوامل 
بني و�سائل االإعالن(:

يطرح. أن. للمعلن. البد. ذلك. بعد.

أمامه.الوسائل.المختلفة.لنقل.رسالته.

كل. وعيوب. مزايا. وي��درك. اإلعالنية.

ضوء. في. بينها. من. يختار. أن. منها،.
مايلي:.

العوامل العامة: 

يراد. التي. السلعة. ونوعية. طبيعة.  –1

اإلعالن.عنها.وخصائصها.الفنية.
والتسويقية..

والعمالء. الجمهور. ون��وع. طبيعة.  –2

ال����ذى.ي����راد.ت��وص��ي��ل.ال��رس��ال��ة.
اإلعالنية.الية..

الرسالة. ومحتويات. ون��وع. طبيعة.  –3
اإلعالنية.المراد.توصيلها..

اإلع��الن��ي��ة. ال��وس��ي��ل��ة. ط��ب��ي��ع��ة.  –4

ونوعيتها. وم��ح��ت��وي��ات��ه��ا. ذات���ه���ا.
وخصائصها..

يراد. الذي. السوق. ونطاق. طبيعة.  –5
تغطيته.إعالنيا..

ال��م��ش��روع. ظ����روف.وام��ك��ان��ي��ات.  –6
المالية..

عامه. التسويقي. النشاط. أهداف.  –7

واإلعالني. الترويجي. والنشاط.
خاصة..

.العوامل.التي.يجب.مراعاتها.عند.
تحرير.اإلعالن:

بمراعاة. اإلع���الن. محرر. وي��ق��وم.
النواحي.التالية:

ال��رس��ال��ة.ع��ل��ى.تسلسل. اح��ت��واء.  –1

أو. المستهلك. يريده. لما. منطقي.

تفكيره. تسلسل. مع. يتمشى. بما.
الذهني..

2– أن.تكون.الرسالة.مثيرة.لالهتمام،.

تكون. وان. حولها.. عما. تختلف.

م��ح��ددة.ال��ه��دف،.واض��ح��ة.غير.

معقدة،.سهلة.ال.تحتاج.إلى.جهد.

في.قراءتها.أو.فهمها،.ومقنعة.ال.
تعتمد.على.المغاالة.الواضحة..

3– أن.تتفق.تماما.مع.الهدف.المطلوب.

الجمهور. نوعية. وم��ع. تحقيقه،.

والسوق.المطلوب.مخاطبته،.ومع.
الوسيلة.التي.ستنقل.الرسالة..

مع. وتتماشى. الرسالة. تحقق. أن.  –4

المراحل.التأثيرية.لإلعالن.والتي.

يعتبرها.البعض.وظائف.اإلعالن،.

التى. الوظائف. أو. المراحل. تلك.
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المراحل. نتيجة. استنباطها. ت��م.

والذهنية. النفسية. الخطوات. أو.

التي.تمر.بها.عملية.الشراء.لدى.

المشتري.بحيث.أن.يسير.اإلعالن.
محققا.إياها.خطوة.خطوة.وهى:
انتباه. ج��ذب. أى. االنتباه،. ج��ذب. )أ(.
أو. والسلعة. اإلع��الن. إلى. القارئ.

الخدمة.المعروضة..
)ب(.اثارة.االهتمام،.أي.اثارة.اهتمامه.

باإلعالن.وقراءته..
)ج(.اثارة.أو.بعث.الرغبة.في.االقتناء..
إلى. بحاجته. المستهلك. إق��ن��اع. )د(.
احساسة. أو. الخدمة. أو. السلعة.
بمزاياها. واقناعه. إليها. بحاجته.
تأثير. اح���داث. أو. أفضليتها. ث��م.

محدد..
)ه�(.دفع.المستهلك.وحثه.على.الشراء.
أو.تنفيذ.ما.هو.مطلوب.منة.طبقا.

لهدف.اإلعالن..
ان.اإلع���الن.ع��ب��ارة.ع��ن.مجموعة.  –5
من.العناصر.أو.االجزاء.المرتبطة.
مصمم. وعلى. لبعضها،. والمكملة.
يختار. أن. اإلع�����الن. م��ح��رر. أو.
واالجزاء. العناصر. من. المناسب.
تكوين. في. ويرتبها. يجمعها. وأن.
ومؤثر. متكامل. مزيج. أو. وتنسيق.
ي��ح��ق��ق.ال���ه���دف.م���ن.اإلع����الن.
ويخدم.وظائفه.ومراحله.الخمسه.
الفكرة. مع. يتماشى. بما. السابقة.
المطلوب. اإلع��الن��ي��ة. وال��رس��ال��ة.
أن. وخ��اص��ة. نقلها. أو. تحقيقها.
لكل.ج��زء.من.اج��زاء.أو.وح��دات.
أو.وظائفه،.كما. اإلعالن.وظيفته.
من.هدف. أكثر. الجزء. ي��ودي. قد.
واحد،.وقد.يشترك.أكثر.من.جزء.

في.تحقيق.نفس.الهدف..
واج�����زاء.اإلع����الن.أو.ع��ن��اص��ره.

متعددة،.وهى.بشكل.عام:
 – وال��ث��ان��وي.. األس��اس��ي. العنوان. .-
العالمة.التجاريه.واالسم.التجاري.

والشعار
)الكلمات. التفصيلية. ال��رس��ال��ة. .-

والجمل.المستخدمه(..
ال��ص��ور.وال���رس���وم.-.االل����وان.-. .-
ح���روف. أو. ال��خ��ط. .- ال��ح��رك��ة.
الطباعه.المستخدمة.-.المؤثرات.

الصوتية.والضوئية.
.- الرموز. .- الفارغة. المساحات. .-

االطار.أو.)البرواز(..
إعالن. كل. أن. ه��ذا. معنى. وليس.
يجب.أن.يحتوي.على.كل.هذه.االجزاء.
العناصر،.بل.يقوم.محرر.اإلعالن. أو.
باستخدامها.أو.االختيار.منها.حسب.
األساسية. وف��ك��رت��ه. اإلع���الن. ه��دف.
والوسيلة. وجمهورها. السلعة. وطبيعة.
اإلع���الن���ي���ة.ال��م��س��ت��خ��دم��ة.وح��ج��م.
اإلعالن،.كما.أن.لهذه.العوامل.تأثيرها.
كل. بها. يستخدم. التي. الطريقة. على.
أو. العناصر. أو.جزء.من.هذه. عنصر.
االج��زاء،.وال.شك.أن.فناني.اإلعالن.
أساسي. بقدر. ي��ش��ارك��ون. ال��ذي��ن. ه��م.
الجيد. االستخدام. تحقيق. في. وكبير.
العناصر. ل��ه��ذه. ال��ج��ي��د. واالخ������راج.
منفردة. أهدافها. يحقق. بما. واالجزاء.

ثم.مجتمعة..
ومحتويات. أجزاء. تنسيق. ويعتبر.
التي. الرئيسية. المهام. من. اإلع��الن.
اإلع��الن. محرر. أو. مصمم. يراعيها.
لما.لذلك.من.تأثير.على.االقبال.على.
قراءة.اإلعالن.بواسطة.الفئة.الموجهه.

واضحة. ع��الق��ة. م��ن. ل��ه. ول��م��ا. إليها.

ومراحله. اإلع���الن. وظ��ائ��ف. بتحقيق.

التأثيرية..وعندما.يكون.المحرر.على.

يستطيع. الفنية. ال��دراي��ة. م��ن. جانب.

الناحية. ه��ذه. ف��ي. كثيرا. يساهم. أن.

الذي. لإلعالن. )اسكتشات(. بتقديم.

الجانب. بين. التالقي. وبتحقيق. ي��راه،.

ناحية. م��ن. والتسويقي. التخطيطي.
والجانب.الفني.من.ناحية.ثانية..

االإعالن:  واخ��راج  ت�سميم  ثالثًا: 
)اجلانب الفني يف االإعالن 

وتحرير. تخطيط. م��رح��ل��ة. ف���أن.

المحرر. بتقديم. تنتهي. قد. اإلع��الن.

المطلوب.في.شكل. لتصوره.لإلعالن.

مسودات.بشرح.فيها.فكرته.وما.يراه.

من.أجزاء.ومحتويات.تستخدم.للتعبير.

على. بناء. هدفه. وتحقيق. فكرته. عن.

الدراسات.التمهيدية.والتسويقية.التي.

تمت.وفي.ضوء.االعتبارات.والعوامل.

الفنيه.لإلعالن.وتأثيره،.ومن.ثم.ينبغي.

أن.يكون.محرر.اإلعالن.ومخططه.ملما.

باألصول.والقواعد.والجوانب.الفنية..

يستطيع. فنانا. ال��م��ح��رر. ي��ك��ون. وق��د.

شبة. أو. جاهزة. تصميمات. يقدم. أن.

)اسكتشات(،. شكل. على. أو. جاهزة.

مساهمة. الفنان. يساهم. م��ا. وكثيرا.

فعالة.في.اقتراح.بعض.أجزاء.اإلعالن.

وم��ن��اق��ش��ت��ه��ا.م���ع.م��ح��رر.وم��خ��ط��ط.

اإلعالن.تمهيدا.للقيام.بمهمته.وبحيث.

يشترك. أو. والتحرير. الرسم. يشترك.

خلق. ف��ي. )التسويق(. واإلدارة. الفن.

االشتراك. ثم. وم��ن. المطلوب.. االث��ر.

قائم. أمر. هنا. والتداخل. بل. والتعاون.

ومرغوب.بين.نهاية.مرحلة.التخطيط.

والتحرير.اإلعالني.ومرحلة.التحضير.

وهذة. اإلعالني. واالخ��راج. والتصميم.
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ثالث. إل��ى. تقسيمها. يمكن. المرحلة.
خطوات.أو.ثالث.أقسام..

1 – الت�سميم: 

الهيكلى. االع����داد. مرحلة. وه��ى.

اإلعالن. لكل. تصور. ووض��ع. لإلعالن.

المختلفة. أج���زائ���ه. ت��وزي��ع. وك��ي��ف��ي��ة.

ال��م��ك��ون��ة.ل���ه.وال��ت��ن��س��ي��ق.ب��ي��ن.ه��ذه.

تلك. تمر. أن. الطبيعي. ومن. االج��زاء،.

التي.تبدا. المراحل. العملية.بعدد.من.

مبدئية. هياكل. أو. مبدئية. بمسودات.

الرأى. يستقر. أن. إلى. مناقشتها. يتم.

على.المسودة.النهائية.التى.يمكن.أن.

تصور.فكرة.اإلعالن.قبل.أن.تعمل.له.

الصيغ. له. تكتب. أو. النهائية. الرسوم.
النهائية..

2 – اعداد الر�سوم وال�سور: 

وذل���ك.ف��ي.ض��وء.م��ات��م.اقتراحه.

وفي. إعالنية. وتصميمات. صيغ. من.

ض��وء.م��ا.أوح���ى.ب��ه.م��ن.أف��ك��ار.لهذه.

ستستخدم. التي. واالغ��راض. الرسوم.

لها.وفي.ضوء.ما.هو.مطلوب.أن.تعبر.

أجزاء. باقي. وفي.ضوء. وتحققه. عنه.

الفكره. نقل. أن. وم��ع��روف. اإلع���الن..

يمكن. المطلوبة. المعلومات. نقل. أو.

أو. المكتوبة. بالرسالة. عنه. يعبر. أن.

بالصور. أي. ال��م��رس��وم��ة. ب��ال��رس��ال��ة.

بكليهما. أو. ب��ال��رم��وز. أو. وال���رس���وم.

ويتصل.بهذه.الناحية.ما.يتعلق.ببعض.

)عالمات. من. اإلع��الن. أج��زاء. باقي.

لها.شكل.معين. وشعارات.–  تجارية.– 

ثم. معينا،. شكال. تأخذ. وع��ن��اوي��ن(.  –

به.)الخط(.أي. الذي.سيكتب. الشكل.

عن. المعبرة. الطباعة. حروف. أختيار.

)االل��وان(. وكذلك. والموضوع. الفكرة.

التي.ستنقل.بها.هذه.الرسوم.والصور..

3 – االخراج: 

النهائى. والتنسيق. الترتيب. وهو.

ل���وح���دات.وأج�����زاء.اإلع����الن.داخ��ل.

حدوده.والوصول.إلى.صورته.النهائية..

اإلعالن. مخرج. فان. عليه،. وبناء.
يهتم.بالنواحي.االتية:.

شكل.اإلعالن.وتكوينه. )أ(.
التوازن. )ب(.

موضع.اإلعالن.. )ج(.
سهولة.اتجاهات.حركة.العين. )د(.

التناقض.أو.التباين. )ه�(.
االطار.والهوامش. )و(.

حروف.الطباعة.واأللوان.. )ز(.
الوحدة.واالنسجام. )ح(.

ت��ح��ق��ي��ق.وظ����ائ����ف.اإلع������الن. )ط(.
وخطواته.التأثيرية..

احلملة  وتخطيط  اع��داد  راب��ع��ًا: 
االإعالنية: 

القيام. ال��م��ن��ش��أة. ت��ق��رر. ع��ن��دم��ا.

أو. ه��دف. لتحقيق. إع��الن��ي��ة. بحملة.

أنها. يعني. ذلك. فان. محددة. أه��داف.

سوف.توجه.كميه.معينة.من.اإلعالنات.

خالل.فترة.معينة.موزعة.على.أوقات.

تكون. قد. نشر. وسائل. وعلى. مختلفة.

يستلزم. االم��ر. فان. ثم. ومن. متعددة،.

التخطيط.لهذه.الحملة.تخطيطا.جيدا.

نظرا.الهمية.الجهد.الذي.سوف.يبذل.

واآلثر. تصرف. سوف. التي. والنفقات.

الذي.سوف.يترك،.والتخطيط.للحملة.

من. عدد. استيفاء. يقتضي. اآلعآلنية.
الخطوات.الهامة:

من. المطلوبة. األه���داف. تحديد.  –1
وراء.الحملة.اإلعالنية..

الدراسات.الميدانية.أو.التمهيدية.  –2

ل��ت��وف��ي��ر.وت��ح��دي��د.ال��م��ع��ل��وم��ات.

عن. الالزمة. الرئيسية. والبيانات.
السلعة.والمستهلك.والسوق..

أو.وسائل. وتحديد.وسيلة. أختيار.  –3

عن. اإلعالن. التي.سيتم. اإلعالن.
طريقها..

اإلع���الن���ات. وت���ح���ري���ر. ت��ك��وي��ن.  –4
والوسائل.اإلعالنية..

5– تصميم.واخراج.اإلعالنات..
ستشملها. ال��ت��ي. ال��ف��ت��رة. تحديد.  –6
من. وذل���ك. اإلع��الن��ي��ة.. الحملة.
وتاريخ. الحملة. بدء. تاريخ. ناحية.
دوام��ه��ا،. فترة. ث��م. وم��ن. انتهائها.
ب��االض��اف��ة.إل���ى.اخ��ت��ي��ار.ال��وق��ت.
المناسب.لتوجيه.الحملة..ويتوقف.
ال��ه��دف.م��ن.الحملة. ذل���ك.ع��ل��ى.
ال��ظ��روف. أو. المشكلة. وطبيعة.
الحملة. هذه. قيام. إلى. أدت. التي.
والمستهلك. ال��س��ل��ع��ة. وط��ب��ي��ع��ة.
وم���وق���ف.ال��س��ل��ع��ة.م���ن.ال��س��وق.
وموقف.المستهلك.منها.وظروف.
المنافسين. وس��ل��وك. المنافسة.
أو. المخصصة. الميزانية. وأخيرا.
للنشاط. تخصيصها. يمكن. التي.
الحمله. ولهذه. عموما. اإلعالني.
خ��اص��ة.وم����دى.ام��ك��ان��ي��ة.زي���ادة.

مخصصات.الحملة..
ذلك. ويشمل. اإلع��الن��ات:. تحديد.  –7
اختيار.وتحديد.نوعية.اإلعالنات.
عددها. تحديد. ثم. وتصميماتها.
كل. حجم. تحديد. إل��ى. باالضافة.

منها..
ت��ك��رار.ك��ل.إع��الن:. تحديد.معدل.  –8
ف��ه��ن��اك.إع����الن.ي��ح��س��ن.ت��ك��راره.
فما. ت��ك��راره،. وأخ��ر.قد.اليحسن.
هي.مرات.تكرار.اإلعالن.الواحد.
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وهل.سيكرر.بنفس.الشكل.أو.مع.

في. سيكرر. وه��ل. طفيف. تغيير.

مع. أو. اإلعالنية. الوسيلة. نفس.

المعروف. وم��ن. أخ���رى.. وسيلة.

لها. اإلع�����الن. ت���ك���رار. ف��ك��رة. أن.

أهميتها.ولكن.يجب.مراعاة.معدل.

يفقد. ال. بحيث. التكرار. وأسلوب.

أث��رة.وفاعليته.في.لفت. اإلع��الن.

النظر.وجذب.االهتمام.ثم.تحقيق.
الهدف.المرغوب..

ج��دول��ة.اإلع����الن:.م��ن.االف��ض��ل.  –9

للحملة. اع��داد.ج��دول. ذل��ك. بعد.

اإلعالنات. بة. موضحا. اإلعالنية.

التي.ستوجه.أثناء.الحمله.ومعدل.

تكراركل.منها.ومكان.نشره.وموعد.
النشر..

10.– حساب.تكلفة.الحملة.ومناقشتها.

واالتفاق. التكلفة. هذه. تحديد. ثم.
عليها..

النشر. وس��ائ��ل. م��ع. االرت��ب��اط.  – .11
واإلعالن..

12.– متابعة.الحملة.وقياس.فاعليتها..
 )تنظيم ادارة االإعالن(: 

طالما.أن.وظيفة.اإلعالن.أصبحت.

لها. دقيقه.متخصصة،. وظيفة.علمية.

والفنية،. العلمية. وقواعدها. أصولها.

يقوم.عليها.من.هم.متخصصون.فيها.

وفي.مجاالتها،.فان.االمر.قد.اقتضى.

مسئول. قسم(. أو. )ادارة. جهاز. وجود.

ترى. وق��د. الوظيفة.. ه��ذه. أعباء. عن.

الصغيرة. وخاصة.  – المنشأت. بعض.

على. الوظيفة. ه��ذه. تلقي.بعبء. أن.  –

الخبرة.الخارجية.أو.وكاالت.اإلعالن.

وامكانياتها. خبراتها. من. لالستفادة.

لديها. تنشئ. فال. الحيادية. ونظرتها.

أو. اإلع���الن،. ف��ي. ج��ه��ازا.متخصصا.

جهاز. بتكوين. الحاله. ه��ذه. في. تقوم.

صغير.أو.متواضع.يتولى.بعض.المهام.

المنشأة. بين. الوصل. همزة. يكون. ثم.

ال��خ��ارج��ي��ة،.أو. ال��ج��ه��ات. وب��ي��ن.تلك.

ترى.بعض.المنشأت.وخاصة.الكبيرة.

وفي. لإلعالن. متكامل. جهاز. تكوين.

بكيفية. النشأة. ت��واج��ه. الحالة. ه��ذه.

مكانة. ناحية. من. الجهاز. هذا. تنظيم.

للمنشأة. التنظيمية. الخريطة. على.

ومدى.تبعيته.ومدى.استقالله.النسبي.

مع. ذل��ك. تعارض. ع��دم. مع. الكلي. أو.

الوظائف. وبين. بينة. التنسيق. أهمية.

أو.االجهزة.التسويقية.االخرى.ثم.من.

ناحية.التنظيم.الداخلي.لهذا.الجهاز..

اداره. أو. قسم. مكان. ناحية. فمن.

التنظيمية. الخريطة. على. اإلع���الن.

التنظيمية. األش��ك��ال. أه��م. أن. نجد.
المتبعه.هي:.

)أ(.ادارة.أو.قسم.مستقل.يتبع.رئيس.

مدير. أو. نائبة. أو. اإلدارة. مجلس.
عام.المنشأة..

.)ب(.ادارة.أو.قسم.مستقل.يتبع.مدير.
عام.التسويق..

)ج(.قسم.مستقل.يتبع.مدير.المبيعات.

ال����ذي.ب�����دورة.ي��ت��ب��ع.م��دي��ر.ع��ام.
التسويق..

الداخلي. التنظيم. ناحية. من. أما.

الدارة.اإلع���الن،.ف��ان.ذل��ك.ب��ال.شك.

حددته. ال��ذي. العام. بالتنظيم. يتأثر.

المشروع. ولطبيعة. لنفسها. المنشأة.

وظروفه.وامكانياته.المادية.والبشرية،.

المنتجات. وطبيعة. أعمالها. وحجم.

المنشأة. تقدمها. التي. الخدمات. أو.

التي. واألس�����واق. عمالئها. وطبيعة.

تتعامل.فيها،.ومن.ثم.قد.يقوم.التنظيم.

الداخلي.لهذه.اإلدارة.على.واحد.من.
هذه.األسس..

التنظيم.الوظيفي.أى.على.أساس. )أ(.

الرئيسية. واألع��م��ال. ال��وظ��ائ��ف.
للنشاط.اإلعالني..

االس��واق. أس��اس. على. التنظيم. )ب(.
)جغرافي(..

التنظيم.على.أساس.المنتجات.. )ج(.
التنظيم.على.أساس.العمالء.. .)د(.

وسيلة. أس����اس. ع��ل��ى. ال��ت��ن��ظ��ي��م. )ه�(.
اإلعالن..

نتعرض. لم. أننا. القارئ. ويالحظ.

لم. أو. اإلع����الن. ج��وان��ب. م��ن. لبعض.

لبعض. ال����الزم. بالتفصيل. ن��ت��ع��رض.

ب��االش��ارة. تناولنها. ال��ت��ي. ال��ج��وان��ب.

اإلعالن. وظيفة. أن. السريعة.وخاصة.

أصبحت.وظيفة.متشبعة.تحتوي.على.

والموضوعات. الجوانب. من. العديد.

ال���ه���ام���ة.وأص���ب���ح���ت.ل��ه��ا.أص��ول��ه��ا.

وقواعدها.العلمية.والفنية،.والحقيقة.

لهذه. تعرضنا. ع��دم. ف��ي. السبب. أن.

وظيفة. أن. ه��و. ال��ه��ام��ة. ال��ت��ف��اص��ي��ل.

اإلع�����الن.أص��ب��ح��ت.ل��ه��ا.م��راج��ع��ه��ا.

أصبحت. كما. والمتخصصة. الخاصة.

الكليات. في. منفصلة. كمادة. ت��درس.

الصعب. ومن. العالقة. ذات. والمعاهد.

أو. برنامج. تفصيال.ضمن. تدرس. أن.

ئذ. عند. يكتفي. ب��ل. التسويق،. منهج.

باعطاء.صورة.سريعة.عن.أبعاد.هذه.
الوظيفة..
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اأم��را���ض  علي  احلكومية  الرقابة 
الدواجن:

علي. الرسمية. الحكومية. الرقابة.

اقرته. لما. طبقا. ال��دواج��ن. أم���راض.

العالمية. الحيوانية. الصحة. منظمة.

)OIE(.هي.البرنامج.الذي.تتم.الموافقة.

السلطة. إش��راف. تحت. وإدارت��ه. عليه،.

السيطرة. ل��غ��رض. بلد. ف��ي. البيطرية.

على.االمراض.وناقالت.األمراض.عن.

طريق.تدابير.محددة.تطبق.في.جميع.

أنحاء.هذا.البلد،.أو.في.منطقة.محددة.

.(compartment).او.مقصورة.(zone)
في.هذا.البلد.

.)zone(.وتعرف.المنطقة.المحددة

علي. .)compartment( المقصورة. أو.

انها.جزء.من.تعداد.الحيوانات.)الطيور(.

يقع.في.منطقة.ذات.حدود.معينة.يعطي.

االم��راض. حالة. عن. محددا. انطباعا.

اج��راء. ف��ي.ح��ال��ة. المنطقة. ه��ذه. ف��ي.

.،surveillance الوبائي. االستقصاء.

اجراءات.السيطرة.control.أو.تطبيق.

.biosecurity.معايير.االمن.البيولوجي
الغراض.التجارة.الدولية..

وتقوم.السلطة.البيطرية.الحكومية.

باالشراف.علي/.ومراقبة.كل.ما.يتعلق.

الدولة. داخل.حدود. الداجني. بالقطاع.

المسئولين. علي. الواجب. من. فانه. لذا.

الحكوميين.عن.قطاع.الدواجن.االلمام.

تمكنهم. والتي. الهامة. المعارف. ببعض.

صحيح. بشكل. والتعامل. التواصل. من.

مع.المنظمات.العالمية.المعنية.بصحة.

الدواجن.وعلي.رأسها.منظمة.الصحة.

يلي. وفيما. .OIE العالمية. الحيوانية.

بموجبها. يتم. التي. المعايير. نستعرض.

االبالغ. يجب. التي. االم��راض. تصنيف.

بموجب. .reportable. diseases عنها.

المادة.1-2-1.لقانون.الصحة.لحيوانات.

.Terrestrial.Animal.Health.اليابسة
Code

العالمي. المستوي. علي. االنتشار. .·

تبقى. ال���دول. بعض. أن. حين. ف��ي.

م��ث��ال:.مرض. ال��م��رض. م��ن. خالية.

.Virulent ال��ض��اري. النيوكاسل.
Newcastle.Disease

Zoonotic المشتركة. االم���راض. .·
االنسان. علي. ع��واق��ب. وج��ود. م��ع.
من. انتريكا. السالمونيال. م��ث��ال:.
.Salmonella ان��ت��ي��رت��ي��دس. ن���وع.

Enterica.serovar.enteritidis

الواسع. االنتشار. ذات. االم���راض. .·

احداث. مع. المحلية. القطعان. بين.

مثال:. كبيره. ونفوق. اصابة. اعداد.

الضراوة. شديد. الجامبورو. مرض.
vvIBD

.Emerging ال���واف���دة. األم����راض. .·

االنسان. مع. المشتركة. .diseases

التي.تنتشر.علي.نطاق.واسع.مثال:.

العترة. الطيور. انفلوانزا. فيروس.

الرقابة الحكومية علي أمراض الدواجن: 

المتطلبات الوبائية والتشخيصه

ما.هو.تعريف.الدواجن؟
طبقا.للتعريف.الرسمي.لمنظمة.الصحة.الحيوانية.العالمية.)OIE(.فان.الدواجن.هي.كل.الطيور.المستئنسه،.بما.في.
اللحم.أو.البيض.لالستهالك.االدمي،.او.إلنتاج.منتجات.تجارية. التي.تستخدم.إلنتاج. ذلك.الدواجن.المنزلية،.وتلك.

أخرى،.وكذلك.ديوك.المصارعة.وطيور.الزينة.التي.تستخدم.ألي.غرض.

د/ هاني محمد شتا 
دكتوراه-.أخصائي.الوبائيات.-.مديرية.الزراعه.بالخرج.-.وزارة.الزراعه.السعودية
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ش��دي��دة.ال���ض���راوة.ات���ش.5.ان.1.
HPAI subtype H5N1

وبناء.علي.ما.تم.سرده.من.معايير.

االم��راض. تصنيف. اساسها. علي. يتم.

.reportable(.(.التي.يجب.االبالغ.عنها

الحيوانية. الصحة. لمنظمة. .diseases

العالمية.فانه.من.الواجب.علي.مسئولي.

اع��داد. الحكوميين. ال��دواج��ن. صحة.

اكتشاف. للمنظمة.حال. تقارير.االبالغ.

اي.من.االمراض.علي.قائمة.االمراض.

القائمة. ه��ذه. وتضم. االب��الغ. ال��واج��ب.
االمراض:

.Avian ال���ط���ي���ور. ك���الم���ي���دي���ا. .·
chlamydiosis

في. ال��م��ع��دي. الشعبي. االل��ت��ه��اب. .·

.Avian. infectious ال��ط��ي��ور.
bronchitis

التهاب.الحنجرة.والقصبة.الهوائية. .·

.Avian ال��ط��ي��ور. ف���ي. ال��م��ع��دي.
infectious.laryngotracheitis

م�����اي�����ك�����وب�����الزم�����ا.ال����ط����ي����ور. .·

)م���اي���ك���وب���الزم���ا.ج��ال��ي��س��ب��ت��ك��م(.

.Avian. mycoplasmosis
))Mycoplasma.gallisepticum

م�����اي�����ك�����وب�����الزم�����ا.ال����ط����ي����ور. .·

)م����اي����ك����وب����الزم����ا.س���اي���ن���وف���ي(.
 Avian mycoplasmosis

(Mycoplasma) synoviae

في. الفيروسي. الكبدي. االلتهاب. .·
Duck.virus.hepatitis.البط
Fowl.cholera.كوليرا.الطيور .·

Fowl.typhoid.تايفود.الطيور. .·
عالي. الطيور. انفلوانزا. ف��ي��روس. .·
.Highly. pathogenic ال��ض��راوة.
avian.influenza.وكذلك.منخفض.
.low. pathogenicity ال��ض��راوة.

الواجب.االبالغ.عنه
)جامبورو(. المعدي. برسا. مرض. .·

Infectious.bursal.disease

Marek’s.disease.مرض.ماريك .·
.Newcastle النيوكاسل. م��رض. .·

disease

.Pullorum ال���ب���ال���ورم. م����رض. .·
disease

ال��ت��ه��اب.ال��ش��ع��ب.ال��رغ��ام��ي.في. .·
Turkey.rhinotracheitis.الرومي
وف���ي.اط���ار.ال��ت��رص��د.ل��الم��راض.
االختبارات. توافر. من. البد. االبالغية.
ه��ذه. لتشخيص. ال���الزم���ة. المعملية.
الجهة. ل��دي. دق��ي��ق. بشكل. االم����راض.
علي. ب��ال��رق��اب��ة. المعنية. ال��ح��ك��وم��ي��ة.
ال��ق��ط��اع.ال��داج��ن��ي.ف��ي.ال��دول��ة.حيث.
الحيوانية. ال��ص��ح��ة. منظمة. ت��وص��ي.
معينة. تشخصية. باختبارات. العالمية.
لكل.مرض.من.االمراض.سالفة.الذكر.
عند. وذل����ك. بتشخيصه. ي��ع��ت��د. ح��ت��ي.
قائمة. تلخيص. ويمكن. عنه. االب���الغ.
الخاصة. التشخيصية. االخ��ت��ب��ارات.
باالمراض.االبالغية.في.الجدول.االتي.
الفصل.1.3. ورد.في. لما. وذلك.طبقا.
من.قانون.الصحة.الحيوانية.لحيوانات.
.Terrestrial.Animal.Health.اليابسة

Code:.)جدول-.1(

م�سببات  ا���س��ت��رياد  ه��ي خم��اط��ر  م��ا 
االمرا�ض الداجنه:

ل��ح��وم. ان. ال���م���ع���روف. م���ن. ان����ه.

دواج�����ن.ال��ت��س��م��ي��ن.ه���ي.اك��ث��ر.ان���واع.

وتصديرا. استيرادا. الدواجن. منتجات.

وطبقا. المختلفة. ال��ع��ال��م. دول. ع��ب��ر.

ل��م��ا.اوردن�����اه.ف��ي.ه���ذا.ال��م��ق��ال.ف��ان.

الداجنه. االم����راض. مسببات. اخ��ط��ر.

.highlyالطيور ان��ف��ل��وان��زا. )ف��ي��روس.

.pathogenic. avian. influenza

.disease النيوكاسل. مرض. .-))HPAI

االلتهاب. ومرض. .)ND(. Newcastle

.)Infectious. Bronchitis( الشعبي.

نتيجة. عالية. مخاطرة. ع��وام��ل. تمثل.

الدواجن. لحوم. عبر. انتقالها. امكانية.

المستورده.وليس.تجارة.اللحوم.وحدها.

هي.التي.تمثل.عوامل.خطورة.النتقال.

تجارة. ايضا. وانما. االم��راض. مسببات.

والناتج. للتفريخ. المخصص. البيض.

من.قطعان.الجدود.او.االمهات.والذي.

مسببات. انتقال. في. يتسبب. ان. يمكن.

خطيرة.لالمراض.كبكتريا.ميكوبالزما.

.)avian. mycoplasmosis( الدواجن.

جاليسبتكم. م��اي��ك��وب��الزم��ا. بنوعيها.

.Mycoplasma.ومايكوبالزما.سينوفي

.gallisepticum. or. M.. synoviae

مسببات. اخ��ط��ر. م���ن. ت��ع��ت��ب��ر. وال���ت���ي.

االمراض.التي.يكن.انتقالها.عبر.تجارة.

البيض.باالضافه.الي.فيروس.انفلوانزا.
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.HPAI ال����ض����راوة. ش���دي���د. ال��ط��ي��ور.
.ND.وفيروس.النيوكاسل

ل��ي��س.ف��ق��ط.م��س��ب��ب��ات.ام����راض.

باهتمام. تحظي. ال��ت��ي. ه��ي. ال��دواج��ن.

الحكوميين. الداجني. القطاع. مراقبي.

االم���راض. ه��ن��اك.مسببات. اي��ض��ا. ب��ل.

من. تعتبر. والتي. بالدواجن. المتعلقة.

.zoonotic.مسببات.االمراض.المشتركه

pathogens.ولها.اهمية.بالنسبة.لصحة.

االنسان.والصحة.العامة.حيث.يمكن.ان.

)مثل. ومنتجاتها. الدواجن. عبر. تنتقل.

بيض.التفريخ(.خالل.عمليات.التجارة.

الدولية.ومنها.علي.سبيل.المثال.)طبقا.

سالمونيال. االورب��ي(. االتحاد. لقواعد.

.)Salmonella.enteritidis(انتريتيدس

.Salmonella ه����ادار. وس��ال��م��ون��ي��ال.

.infantis انفانتس. hadar.وسالمونيال.

Salmonella.وسالمونيال.تايفيميوريم.
.Salmonella.typhimuriumand

ال����ع����وام����ل ال����ت����ي ت���ت���ح���ك���م يف 
يف  الدولية  التجارة  ا�سرتاتيجيات 

الدواجن:

تتحكم. التي. العوامل. اهم. من. ان.

علي. العمل. هي. االستيراد. عملية. في.

الي. االم����راض. مسببات. دخ���ول. منع.

والسيطرة. التحكم. او. ال��دول��ة. داخ��ل.

دوخلها. المسببات.في.حال. علي.هذه.

.zoning. or( م���ح���ددة. م��ن��ط��ق��ة. ف���ي.

ومنع. .)compartmentalization
انتشارها.

منذ.العام.1994.م.تحكمت.منظمة.

.the.World.Trade(.العالمية التجارة.

اتفاقية. خ��الل. من. .،)Organization

.Sanitary والحيوانية. النباتية. الحياة.

.and. Phytosanitary. Measures

Agreement.)SPS(.في.حركة.التجارة.

ومنتجاتها.حيث. الدواجن. الدولية.في.

باالخذ. الحركة. هذه. علي. الرقابة. تتم.

في.االعتبار.وبائية.االمراض.المختلفة.

مقومات. ال��ي. باالضافة. دول��ة. كل. في.

ال��خ��دم��ات.ال��ب��ي��ط��ري��ة.وم���دي.ت��واف��ر.

ضد. واللقاحات. التشخصية. المعامل.

تهدف.هذه. المختلفة.حيث. االم��راض.

ال��دول. سياسة. تحقيق. ال��ي. االتفاقية.

االمكان. ق��در. االم���راض. م��ن. الخالية.

معدالت. تحقيق. م��ع. جنب. ال��ي. جنبا.

الدول. بين. التجارة. حركة. من. مقبولة.

.costs(.بالتوازن.بين.التكاليف.والمزايا

and.benefits(.من.أجل.هدف.أسمي.
وهو.القضاء.علي.الجوع.والفقر..

ال��دواج��ن. إن��ت��اج. ان��ظ��م��ة. تعتمد.

االس��ت��ي��راد. عملية. ع��ل��ي. ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة.

وال��ت��ص��دي��ر.ب��ش��ك��ل.اس���اس���ي.ضمن.

ولكن. إنتاجها. واقتصاديات. مقومات.

التبادل. لعمليات. حاكمة. معايير. تحت.

التجاري.للدواجن.أو.اي.من.منتجاتها.
 OIE,(.وطبقا.لمنظمة.الصحة.العالمية

2007(.فان.هذه.المعايير.هي:

1-.الشراكة.بيت.القطاعين.الحكومي.
والخاص

2-.القدرة.علي.تتبع.مصادر.المنتجات
3-.نظام.العتماد.الشهادات.)المصدر-.

النقل(
4-.أنظمة.امان.حيوي.معتبرة.للمنشأت.

والمنتجات
تقف. التي. المعوقات. أهم. من. ان.
التبادل. وتنمية. تطوير. أم���ام. ح��ائ��ال.
التجاري.في.مجال.الدواجن.ومنتجاتها.
لهي.قدرات.وامكانيات.قطاع.الخدمات.
الدولة. في. س��واء. الحكومي. البيطرية.
ال��م��ص��درة.أو.ال��م��س��ت��وردة.وذل���ك.الن.
االمكانيات. ف��ي. ال��ح��ادة. االخ��ت��الف��ات.
لمن. الحكومية. وخ��اص��ة. البيطرية.
من. وتحدد. القيود. تفرض. أن. شانها.
حجم.التجارة.لمخاوف.متعلقة.بانتقال.
العتبارات. أو. المرضية. المسببات.

لذلك. للمنتجات. واالع��ت��م��اد. ال��ج��ودة.

فانه.هناك.بعض.المقومات.التي.يمكن.

الخدمات. ق��ط��اع. تقييم. خاللها. م��ن.
البيطرية.الحكومي.منها:

1-.البنية.التحتية.االدارية.والتشريعية.

المنظمة. وال��ق��وان��ي��ي��ن. )ال��ل��وائ��ح.
للخدمات.البيطرية(

المهام. ممارسة. في. االستقاللية. .-2
الوظيفية.

3-.قدرات.التنسيق.والتعاون
4-.كفاءاة.الموارد.الفنية.والمالية

التشخيص.واالستقصاء. 5-.امكانيات.
لالمراض.الوبائية

الحيواني. اإلنتاج. بنظم. المعرفة. .-6

غير. وال��ق��ط��اع��ات. ال��ص��ل��ة. ذات.
اإلنتاجية.

7-.نظم.للكشف.المبكر.عن.األمراض.
واالستجابة.للطوارئ.

8-.ال��ت��ش��اور.ال��ف��ع��ال.م���ع.أص��ح��اب.

ال��م��ص��ل��ح��ة.)أص���ح���اب.م��ش��اري��ع.
اإلنتاج.الداجني(

في. ذل��ك. ف��ي. بما. األداء،. ت��اري��خ. .-9

الوقت.المناسب.ودقة.اإلبالغ.عن.
األمراض.

املتطلبات الوبائية والت�سخي�سة:

ان.ال��ن��ه��ج.االس��اس��ي.ل��ل��دراس��ات.

خصائص. تقييم. يتضمن. ال��وب��ائ��ي��ة.

ال��ع��ائ��ل.ال��ق��اب��ل.ل��ل��ع��دوي.)ال��دواج��ن(.

وال���ت���رص���د. االس���ت���ق���ص���اء. .,host

.surveillance( المرضية. للمسببات.

الي. ب��االض��اف��ة. .)and. monitoring

.environmental( البيئية. ال��ع��وام��ل.

factors(.فيما.يطلق.عليه.العلماء.اسم.

.epidemiological( الوبائي. المثلث.
.)triangle

اج�����راءات.االس��ت��ق��ص��اء.ال��وب��ائ��ي.
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والترصد.لألمراض
ان.توفر.مراقبة.البيانات.األساسية.
لتقييم. الرئيسية. المدخالت. التي.هي.
م��خ��اط��ر.االس��ت��ي��راد.وال���ت���داول.بين.
الشركاء.لهو.من.اساسايات.االستقصاء.
المرضية. للمسببات. .))Surveillance
مستمرة. منهجية. علي. تعتمد. حيث.
ال��ب��ي��ان��ات. وت��ح��ل��ي��ل. وت��ص��ن��ي��ف. لجمع.
ونشر.المعلومات.في.الوقت.المناسب.
معرفة. إل��ى. يحتاجون. الذين. لؤالئك.
تلك.البيانات.وذلك.بهدف.اتخاذ.اجراء.
معين.كمنع.االستيراد.او.التصدير.علي.
ان. نالحظ. ان. ويمكننا. المثال.. سبيل.
هذه.الخطوات.قد.تتشابة.مع.تلك.التي.
تتم.في.حالة.اجراء.الدراسات.الوبائية.
)survey(.ولكنها.تختلف.من.حيث.انها.
معين. مكان. او. بزمن. مرتبطة. ليست.
والتي. الوبائية. الدراسات. في. يتم. كما.
ما. بخصوص. معلومات. لتوفير. تهدف.
مرضية. مسببات. من. له. الترصد. يتم.
بهدف.الدراسة.واالحتفاظ.بالبيانات.
ويجب.هناك.ان.ننوه.ان.اجراءات.
قد. .)Monitoring( الوبائي. الترصد.
مع. والمضمون. المعني. ف��ي. تتشابه.
ويكون. .)surveillance( االستقصاء.
ال��ت��رص��د.ال. االخ��ت��الف.فقط.ف��ي.ان.
في. كما. معين. اج��راء. اتخاذ. يستتبعه.
ال��وب��ائ��ي.وتشمل. ح��ال��ة.االس��ت��ق��ص��اء.
األهداف.المحتملة.لالستقصاء.الوبائي.
)surveillance(.الكشف.عن.االمراض.
الناشئة.))emerging.disease.وتقييم.
.)disease.trends(.اتجاهات.االمراض
.burden.of(.وتقييم.االعباء.المرضيه
disease(.وتحديد.االولويات.المرضية.
برامج. وتقييم. .)disease(. priorities
مكافحة.االمراض.)بما.في.ذلك.دعم.

برامج.تصدير.الدواجن(.
ب��ي��ان��ات.االس��ت��ق��ص��اء.ال��وب��ائ��ي.
جمعها. ي��ت��م. ق���د. .)surveillance(

بطريقتين.االولي.هي.التقصي.النشط.

.)passive(سلبي وبشكل. .)active(

من. أو. الحقليه. المصادر. من. ويكون.

المختبرات.كما.يتم.جمع.هذه.البيانات.

ع���ن.ط���ري���ق.ال��م��س��وح��ات.ال��وب��ائ��ي��ة.

)surveys(.والتجميع.الدوري.الروتيني.

وعن. والمجازر. االس��واق. من. للعينات.

طريق.االبالغات.من.االطباء.البيطريين.

في.القطاع.الخاص.وشركات.الدواجن.

هذا.باالضافة.الي.المعلومات.الثانوية.

التي.تصدر.من.المختبرات.)قد.تكون.

مخزنه.في.قواعد.بيانات(.والتي.تكون.

مفيدة.وفعاله.لقياس.توجهات.االمراض.
وتحديد.الوضع.الحالي.لالوبئة.

ان. ن���ن���وه. ان. ال��م��ه��م. ل��م��ن. ان����ه.

.passive( لالمراض. السلبي. التقصي.

ص��غ��ار. م���ن. س����واء. .)surveillance

المكثفة. ال��م��ش��اري��ع. وم���ن. ال��م��رب��ي��ن.

ل��ه��و.م��ن.االهمية. ال��داج��ن��ي. ل��إلن��ت��اج.

االم��راض. الكتشاف. بالنسبة. بمكان.

الوبائية.اذا.ما.قورن.بالتقصي.االيجابي.

يلعب. حيث. .)active. surveillance(

مربي.الدواجن.وتجارها.دورا.هاما.في.

مالحظة.القدرات.اإلنتاجية.واالعراض.

والتي. المختلفة. لالمراض. المرضية.

قد.تظهر.علي.قطعان.الدواجن.مخلفة.

فان. وبالتالي. إنتاجيتها. في. تاثيرات.

المشاركة.النشطة.من.مربي.الدواجن.

وشركات.اإلنتاج.الداجني.والمجتمعات.

استقصاء. نظام. أس��اس��ي. عنصر. ه��و.

وب��ائ��ي.ف��ع��ال.وب��ن��اء.ع��ل��ي.ذل���ك.ف��ان.

تكاتف. يتطلب. ال��وب��ائ��ي. االستقصاء.

وال��خ��اص. ال��ع��ام. القطاعين. م��ن. ك��ال.

من. ومسؤولياتهم. أدواره���م. وتحديد.

خالل.اتفاقات.الشراكة.بين.القطاعين.

.public. and. private. sectors
.partnership.agreements

يجب.أن.تتمتع.الخدمات.البيطرية.

من. التنظيمية. بالسلطة. الحكومية.

.enabling(.خالل.التشريعات.التمكينية

العاملة. القوى. وتوفير. .،)legislation

التي. .)trained.workforce( المدربة.

الوبائي. االستقصاء. إج���راء. يمكنها.

ال��الزم.في.حالة.ح��دوث.االن��دالع��ات.

المرضية.الوبائية.وأن.تكون.قادرة.على.

إدارة.نظام.لالستقصاء.الوبائي.ابتداء.

من.المستوي.المحلي.وحتي.المستوى.

المركزي.كما.يجب.ان.يتمتع.القائمين.

ع��ل��ي.م��ت��اب��ع��ة.األوب���ئ���ة.وال��م��خ��ت��ب��رات.

على. والقدرة. التشخيصيه. بالكفاءات.

ج��م��ع.وت��ح��ل��ي��ل.ب��ي��ان��ات.االس��ت��ق��ص��اء.

الكمبيوتر. أجهزة. باستخدام. الوبائي.

ون��ظ��م.ال��م��ع��ل��وم��ات.ح��ي��ث.ان.ت��وف��ر.

المعرفة. يولد. والمعلومات. البيانات.
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القرار..

ان.الحاجة.إلى.بيانات.االستقصاء.

الوبائي.تكون.لتوفير.المؤشرات.القائمة.
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يؤدي. مباشرة. الوبائي. االستقصاء. أن.
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في. التحكم. ف��ي. مباشر. غير. بشكل.
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تحليل.المخاطر.نقاط.التحكم.الحرجة.
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انه.البد. هناك.حقيقة.هامة.نجد.
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الكتشاف. استخدامها. يتم. سوف. التي.

دقة.تحديد.وجودها. االم��راض.ومدي.
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وهو. المختلفه. ال��وب��ائ��ي. االستقصاء.
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انتشار.الفيروسات.هي:

ال.يجوز.ألي.شخص.انشاء.مزارع. .-1

من. مسبق. بترخيص. إال. داج��ن��ة.
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من ثمرات البحث العلمي.. إعداد: أ. د. طارق أمين عبيد

البحث االأول
تأثر.التغذية.علي.العناصر.المعدنية.الصغري.المخلبية.علي.جودة.

القشرة.وقوة.كسر.عظمة.الساق.والمناعة

امل�سدر
Manangi,M. K., M. Vazques-Anon, J. D. Richards, S. 

Carter, and C. D. Knight (2015). The impact of feeding 
supplemental chelated trace minerals on shell quality, tibia 
breaking strength,

and immune response in laying hens. J. Appl. Poult. Res. 
24:316–326

تلعب.العناصر.المعدنية.الصغري.مثل.الزنك.والمنجنيز.والنحاس.دوراً.
العناصر. تلعبة. الذي. الدور. جانب. إلي. والعظم. القشرة. تكوين. في. هاماً.
المعدنية.الكبري.)الكالسيوم،.الفوسفور(؛.ومن.ثم.فإن.العناصر.المعدنية.
أن. حيث. والعظم. القشرة. من. كل. بجودة. وثيقاً. ارتباطاً. ترتبط. الصغري.
نقصها.يتسبب.في.تدهور.جودة.القشرة،.تتميز.العناصر.المعدنية.الصغري.
التي.في.صورة.مخلبية.بكفاءتها.الحيوية.العالية.)160-250%(.أكثر.من.
الصورة.المعدنية؛.لذلك.تهدف.الدراسة.التي.بين.ايدينا.األن.إلي.دراسة.
المنجنيز،. )الزنك،. المخلبية. الصغري. المعدنية. العناصر. إضافة. تأثير.
النحاس(.لفترة.طويلة.علي.إنتاج.البيض.وجودة.القشرة.وقوة.كسر.عظمة.
.216 الدراسة. هذه. في. استخدم. البياض،. الدجاج. في. والمناعة. الساق.
دجاجة.هاي.الين.عمر.24.أسبوع.وتم.تقسيمها.إلي.6.مجاميع.تجريبية.
تم.اضافة.الزنك-المنجنيز-النحاس.فيها.جميعاً.كالتالي:.مجموعة.)1(.
0-0-0.جزء.في.المليون،.مجموعة.)2(.20-5-20.جزء.في.المليون.في.
صورة. في. المليون. في. جزء. .20-5-20 .)3( مجموعة. كبريتات،. صورة.
مخلبية،.مجموعة.)4(.40-10-40.جزء.في.المليون.في.صورة.كبريتات،.
مجموعة.)5(.40-10-40.جزء.في.المليون.في.صورة.مخلبية،.مجموعة.
)6(.80-10-80.جزء.في.المليون.في.صورة.كبريتات،.واستمرت.التجربة.

من.24.حتي.80.أسبوع.

أظهرت.النتائج.أن.المجموعتين.األولي.والثانية.والتي.كانت.العناصر.

المعدنية.تضاف.فيهما.بنسب.منخفضة.قد.إنخفض.سمك.القشرة.بهما.

مقارنة.بالمجموعة.السادسة.والتي.كانت.العناصر.المعدنية.تضاف.فيها.

المخلبية. الصورة. في. المعدنية. العناصر. إضافة. أدت. مرتفعة،. بنسب.

إلي.تحسن.قوة.كسر.القشرة.وسمك.القشرة.وقوة.كسر.عظمة.القصبة.

واالستجابة.المناعية،.لذلك.يمكن.أن.نخلص.من.الدراسة.التي.بين.أيدينا.

إلي.أن.إضافة.العناصر.المعدنية.في.الصورة.المخلبية.إلي.عالئق.الدجاج.

البياض.تعمل.علي.تحسين.جودة.القشرة.في.البيض.الناتج.ورفع.مستوي.
المناعة.عند.الدجاجات.البياضة.

البحث الثاين
تأثير.حقن.بيض.التفريخ.بالزنك.العضوي.والمنجنيز.العضوي.والنحاس.

العضوي.علي.نسبة.الفقس.ومقاييس.العظم.في.كتاكيت.التسمين
امل�سدر

Oliveira,T. F. B., A. G. Bertechini, R. M. Bricka, E. J. 
Kim, P. D. Gerard, and E. D. Peebles (2015). Effects of in 
ovo injection of organic zinc, manganese, and copper on 
the hatchability and bone parameters of broiler hatchlings. 
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تتأثر.جودة.العظم.في.دجاج.التسمين.وقوته.بالعديد.من.العوامل.التي.

مشاكل. حدوث. نسبة. لتقليل. وذلك. الباحثين. من. العديد. باهتمام. حظيت.

الناتجة. الميتابولزمية. االضطرابات. بحدوث. المرتبطة. خاصة. األرجل.

عن.سرعة.النمو.الفائقة.لدجاج.التسمين.نتيجة.برامج.االنتخاب.الوراثي.

الصغري. المعدنية. العناصر. تلعب. النمو،. بهدف.تحسين.معدالت. المتبعة.

والملفت. العظم،. تكوين. في. هاماً. دوراً. والنحاس(. والمنجنيز. الزنك. )مثل.

للنظر.أن.تركيز.هذه.العناصر.ينخفض.بشكل.ملحوظ.ومعنوي.في.البيضة.

إبتداء.من.اليوم.السابع.عشر.من.التفريخ؛.لذلك.تهدف.الدراسة.التي.بين.

أيدينا.األن.إلي.دراسة.تأثير.حقن.بيض.التفريخ.بالزنك.العضوي.والمنجنيز.

العضوي.والنحاس.العضوي.علي.نسبة.الفقس.ومقاييس.العظم.في.كتاكيت.

من. مخصبة. بيضة. .1,872 أخذ. تم. الفاقسة،. الكتاكيت. وجودة. التسمين.

ساللة.الروس.Ross 708(.708(.وفي.عمر.17.يوم.من.التفريخ.تم.تقسيم.

البيض.إلي.4.معامالت:.المعاملة.)1(.لم.يتم.حقنها.بأي.شيء،.المعاملة.

يحتوي. بمحلول. حقنها. تم. .)3( المعاملة. مخفف،. بمحلول. حقنها. تم. .)2(

علي.كل.من.الزنك.بتركيز.0.181.ملليجرام/مل.والمنجنيز.بتركيز.0.087.

يحتوي. بمحلول. تم.حقنها. .)4( المعاملة. والنحاس.0.010،. ملليجرام/مل.

علي.كل.من.الزنك.بتركيز.0.544.ملليجرام/مل.والمنجنيز.بتركيز.0.260.

ملليجرام/مل.والنحاس.0.030،.تم.قياس.نسبة.الفقس.منسوبة.إلي.عدد.

عظمة. الكبد. من. كل. ووزن. الفاقسة. الكتاكيت. ووزن. المخصب. البيض.

القصبة.في.الكتاكيت.الفاقسة،.تم.تجفيف.عظمة.القصبة.وتم.قياس.كل.
من.وزنها.وطولها.وعرضها.وقوة.كسرها.ونسبة.محتواها.من.الرماد.

الفقس. نسبة. من. خفضت. قد. .)4( المعاملة. أن. النتائج. أظهرت.

بالمقارنة.بالمجموعة.األولي.وكانت.المعاملة.)3(.وسط.بينهما،.لم.توجد.

فروق.معنوية.بين.المعامالت.في.كل.من.أوزان.الكتاكيت.الفاقسة.وأوزان.
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النتائج.أن.المعاملة.)4(.قد.حسنت.معنوياً.من.محتوي.عظمة.القصبة.من.

الرماد.بالمقارنة.بباقي.المعامالت،.يمكن.أن.نخلص.من.الدراسة.التي.بين.

أيدينا.إلي.أن.حقن.بيض.التفريخ.بمستويات.عالية.من.العناصر.المعدنية.

الصغري.يؤثر.سلباً.علي.نسبة.الفقس.إال.أنه.يحسن.من.عمليات.تعظم.
العظم.وتكلسه.

باٌب.ثابٌت.يُعد.بمثابة.نافذة.علمية.علي.مستجدات.البحث.العلمي.ننقل.من.خالله.أحدث.وأهم.األبحاث.العلمية.التي.تدور.في.أرقي.الجامعات.والمراكز.

البحثية.في.مختلف.أنحاء.العالم.ليصبح.القاريء.العربي.علي.مرأي.ومسمع.بأحدث.ما.توصل.إليه.البحث.العلمي.في.مجال.إنتاج.الدواجن.وكذلك.
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The impact of feeding supplemental chelated trace 
minerals on shell quality, tibia breaking strength, 
and immune response in laying hens. 

Manangi,M. K., M. Vazques-Anon, J. D. Richards, S. 
Carter, and C. D. Knight 
2015 The Journal of Applied Poultry Research 
24:316–326
The objective of this study was to investigate 
the impact of long-term inclusion of the trace 
elements zinc, copper, and manganese chelated 
with the hydroxy analogue of methionine on layer 
performance, eggshell quality, tibia breaking 
strength, and immune response. A total of 216 Hy-
Line W-36 laying hens were allocated to 6 treatments 
with 36 pens/treatment and 1 hen/cage using a 
randomized complete block design. There were 6 
treatments with supplemental Zn-Cu-Mn, as follows: 
T1 0-0-0 ppm, T2 20-5-20 ppm as sulfates, T3 20-5-20 
ppm as chelates, T4 40-10-40 ppm as sulfates, T5 40-
10-40 ppm as chelates, and T6 80-10-80 as sulfates. 
The feeding of dietary treatments started at wk 24 
pullet age and measurements of the key parameters 
were made from wk 44 to 80. Overall results (one-way 
ANOVA) indicated a significant treatment effect (P < 
0.05) for shell thickness (at wk 74). Hens fed either 
no supplemental trace minerals (T1) or lower levels 
of supplemental inorganic trace minerals (ITM) (T2) 
had lower (P < 0.05) shell thickness when compared 
to high levels of sulfates (T6). Supplemental 
minerals as chelates at lower levels (T3) resulted 
in comparable (P > 0.05) response to T1 and T6 but 
different (P < 0.05) from T2. Factorial analysis of 
the data showed an improvement in shell breaking 
strength (P < 0.05 at wk 68), shell thickness (P = 0.08 
at wk 68; P = 0.03 at wk 74), tibia breaking strength 
(P = 0.07) and antibody (Ab) titers to SRBCs (P < 0.05 
at wk 63; 1 wk after secondary antigen challenge) 
in hens fed chelated trace mineral when compared 
to inorganic trace minerals. In summary, feeding 
laying hens’ diets containing supplemental chelated 
trace minerals showed improvements in eggshell 
thickness and immune response when compared 
to inorganic salts at specific time points measured 
during the latter part of the laying cycle.

Effects of in ovo injection of organic zinc, manganese, 
and copper
on the hatchability and bone parameters of broiler 
hatchlings

Oliveira,T. F. B., A. G. Bertechini, R. M. Bricka, E. J. 
Kim, P. D. Gerard, and E. D. Peebles
2015 Poultry Science 94:2488–2494
Effects of the in ovo injection of commercial diluent 
containing supplemental microminerals (Zn, Mn, 
and Cu) on hatchability and hatching chick quality 
variables in Ross × Ross 708 broilers were examined. 
On 17 d of incubation (doi) eggs were subjected to 1 
of 4 treatments using a commercial multi-egg injector. 
Treatments included noninjected (treatment 1) and 
diluent-injected (treatment 2) control groups. Those in 
treatment 3 received diluents containing 0.181, 0.087, 
and 0.010 mg/mL of Zn, Mn, and Cu, respectively, 
and those in treatment 4 received diluent containing 
0.544, 0.260, and 0.030 mg/mL of Zn, Mn, and Cu, 
respectively. A total of 1,872 eggs were distributed 
among 4 treatment groups on each of 6 replicate 
tray levels. Hatchability of fertile eggs set (HF) was 
determined on 20.5 and 21.5 doi. On 21.5 doi, HF and 
mean hatching chick weight (MHW) were determined. 
One bird from each treatment replicate group was 
randomly selected, weighed, and necropsied for the 
extraction of their livers and tibiae. The tibiae fresh 
and dry weight, length, width, bone breaking strength 
(BBS), and percentage of bone ash (PBA) were 
determined. The dry livers were weighed and ashed. 
Injection treatment had no significant effect on HF at 
20.5 doi. However, there was a significant injection 
treatment effect on HF at 21.5 doi. The HF of eggs at 
21.5 doi in treatment 4 was significantly lower than 
that of the non-injected control group, with treatment 
3 being intermediate. Furthermore, there were no 
significant treatment effects noted for MHW fresh and 
dry tibia weights, tibia length and width, tibia length 
to weight ratio, BBS, liver ash content, or percentage 
of minerals (Ca, P, Mg, Mn, and Zn) in the tibia ash. 
However, embryos from eggs that received treatment 
4 had a significantly higher PBA in comparison to all 
other treatments. In conclusion, although treatment 
4 negatively affected HF, the injection of diluent 
containing the high micromineral concentration has 
the potential to improve bone mineralization.
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Factors affects FCR includes:

·	 Diet composition
·	 Enteric infection such as :Coccidiosis 
·	 Secondary bacterial infection such as 

clostridium perfrengis
·	 Viral infection such as Newcastle Disease and 

Infectious Bursal Disease.
·	 Mycotoxins and feed loss

Production Number = Average weight in grams x (100 
– Mortality %) / 10 x FCR x age at slaughter.
6. Black Bone Syndrome in broiler chickens
Dr. Ali H. Aljassem

In this article the author briefly reviewed 
very important problem in broiler chicken referred 
as Black bone syndrome in broiler chickens. This 
problem constitutes as one  of the Largest production 
and marketing problems that not only  haunt 
the product, but also its influence extends to the 
consumer as well as where  it affects the appearance 
of the meat and bones when during freezing and after 
cooking. It works to reduce consumer acceptance 
as the rate of black discoloration of the bones 
increased. This syndrome occurred most often in 
the broiler (5-8) weeks of age as a result of the 
bird bones are not enough calcified.  As a result 
of the presence of mico-holes in the bones the 
dye of the bone marrow migrate through them to 
adjacent tissues and colored it with dark-color, 
which turn black with the freezing process during 
storage as well as after the process of cooking 
of carcass. Many trails for treating this condition 
were conducted with supplementation of vitamin 
D in poultry ration which help in calcification of 
bone of broiler chickens.
7.	 Advertising	and	its	goals
Mr. Ahmad Al Bashairah

The purpose of advertising is to convince 
customers that a company’s services or products 
are the best, enhance the image of the company, 
point out and create a need for products or 
services, demonstrate new uses for established 
products, announce new products and programs, 
reinforce the salespeople’s individual messages, 
draw customers to the business, and to hold 
existing customers. The author discuss in details 

the advantage and disadvantage of different 
advertising tools such as Newspaper, Magazine, 
Television, Radio, Poster, and Post.
Planning and designing advertise in very 
important issue in grantee the success for 
achieving advertising goals, advertising paling 
includes the followings:

·	 Preliminary studies including goals of 
advertise, collection of information about 
the advertising commodity ect.

·	 Evaluation and selection of advertising 
chancel.

·	 Designing the advertise
·	 Planning the advertising campaign

8.	 Governmental	 control	 of	 poultry	 diseases:	
Epidemiological	and	diagnostic	requirements.
Dr. Hany M. Sheta
International guidelines governing 

epidemiology and disease diagnosis are the 
foundation for sound policy and practices related 
to both domestic and trade policies.

Epidemiological and diagnostic approaches 
to support export strategies are therefore specific 
and comprehensive and integrated in scope at 
the national level and the subpopulation level.

Epidemiological and diagnostic approaches 
are challenged to keep pace with national and 
international trends related to disease risk and 
trade. The trend toward larger poultry production 
units is occurring internationally while local, village 
and backyard production systems continue to 
meet local demands and needs for fresh and/or 
organically grown poultry and poultry products. 
There will be additional complexity and challenge 
for disease surveillance in peri-urban areas that 
provide poultry products for cities. Evaluation of 
surveillance systems is therefore a key need for 
the future.

Continued commitment to developing 
veterinary capacity in epidemiology and disease 
diagnosis is required for sustainable, evidence-
based production and trade practices related to 
the animal-human environmental interface.
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1.	 Broiler	feeding	and	feed	specification.
Eng. Mosaad Habshy
In this article the author explains the importance of 
feed and its proper formulation that make balance 
between protein, energy and other basic elements 
which help birds for rapid healthy growth. Three are 
fundamental factors must be put in consideration 
when we formulate broiler ration:
· Age at slaughter
· Target weight of the bird
· Separate sex rearing.
·  Amount of fat and skin color.
· Flesh and flavor.
2.	 Yeast	and	Broiler	chicken
Eng. Ashraf A. Khalil
Herein, the author deeply discusses the production 
performance of broilers fed with ration containing 
natural yeasts and how these yeast can play an 
important role in the performance of broiler 
production.
The use of yeasts in Broiler feed improves the 
reduction of various injuries in gastrointestinal 
and respiratory systems, which has had a positive 
economic impact through good  feed conversion rate, 
reduction of medicines used and decreasing mortality 
rate. dead birds
There are several benefits of using yeast in poultry 
feed as follows:
Good source of Iron, Protein, trace elements, vitamins 
except (A. E. C), Phosphorus, zinc , Folic acid and other 
important role in protecting birds during heat stress.
3.	 Avian	Influenza	…Emergency	Response	

Prof. dr. Salah S. Abdel Rhman
In this article the author addressed the 

importance of rapid emergency response and its 
role in the early detection and control of avian 
diseases especially (H5N1 and H7N9) viruses. 
For better control of diseaseshow governmental 
authorities can 
reviewed and updated their emergency response 
in accordance with the following measures:

·	 Setup and continuous updating of the 
national plan for infectious disease 
surveillance and prevention.

·	 Training emergency teams on monitoring 
and early detection of diseases.

·	 Taking measures for monitoring at the 
entry points in order to detect any 
suspected cases of diseases.

·	 Epidemiological investigation of any 
increase in the number of reported cases 
to determine the source of infection 
and to identify the causative agents 
and methods of transmission and take 
appropriate control procedures.

·	 Provide vaccines according to national 
vaccination program.

·	 Strengthen the role of veterinary 
extension through the issuance of 
newsletters, brochures, reports about the 
progress of the epidemiological situation 
of the disease, and holding training 
programs on early warning programs 
and epidemiological surveillance for the 
disease.

4.	 In	Ovo	Feeding
Prof. dr. Tarek A. Obied

In ovo feeding is considered a new advanced 
technology in poultry industry, it can be done by 
feeding embryos with nutrient during incubation 
period where the embryo can absorb the nutrient 
through the amniotic sac. The nutrient can be injected 
automatically the egg shell as early as 7 days or as 
later as 19 days of embryonic age. Feeding of chicken 
and turkey embryos has many benefits for producing 
a healthy chick in many ways:

·	 In ovo feeding jump- start neonatal 
development.

·	 In ovo feeding enhance gut development and 
digestive capacity.

·	 In ovo feeding improve glycogen status
5.	 Measurement	 of	 production	 performance	 in	

poultry
Dr. Izeldin Adam Babiker
In this article the author discuss measurement of 
production performance , the author focus on feed 
conversion ratio (FCR) and production number and 
factors affecting them.
Feed Conversion Ratio (FCR) 
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There is no doubt that, Technological 
revolution is considered one of the most 
important features of the modern era, 
which is characterized by rapid and 
successive change, which primarily 
aims to achieve optimum utilization of 
heavy flow of information in all aspects 
of social, economic, industrial and other 
daily activities practiced by humans. 
With the dramatic growth in poultry 
industry in Arab World and the growing 
need for highly skilled workers needed 
by poultry sector it was necessary to 
take advantage of this technological 
revolution in many directions. 
Notably, in this respect the role of the 
technological revolution in providing 
great opportunities for training and re-
training at the individual and collective 
level for workers in the poultry industry, 
especially with the lack of trainers 
and centers specialized in poultry 
industry, which undoubtedly led to the 
shrinking opportunities for training in 
the poultry sector and then decreasing 
numbers of applicants for jobs that 
require skills and a new understanding 
of the work in the poultry sector. 
There is an urgent need for the use of 
modern technology in the preparation of 
distance education programs for training 
of workers in poultry industry to overcome 
the lack of training centers where it reduces 
movement and expenses and trainees 
can be trained in any space and time 
available to him throughout the day time. 
In general, the idea of distance   education 

and / or training revolves around 
overcoming the barrier (time or distance) 
that separates the trainee and the trainer, 
through the use of computer programs 
that integrate audio and images programs 
together to be more beneficial compared 
to traditional training programs printed 
on paper, as well as through the creation 
of interaction between the trainee and the 
trainer through electronic quizzes, analyze 
problems, questions, instant answers, 
group participation on the internet and 
other means to make these programs 
more interactive than ever before. 
We must keep in mind that although the 
initial outlay for the development of distance 
training programs is being high, the final 
product is durable and can be reused many 
times, and easily continuously updated. 
Human resources in poultry companies 
should encourage and motivate their 
workers to use training and distance 
education programs for developing 
their skills,. Many of these programs 
have become available on Internet 
which are certified or supported by 
specialized international bodies such as 
Animal Health Organization, food and 
Agriculture Organization and professional 
associations specialized in poultry 
industry, the development of workers 
skills will undoubtedly be reflected on 
the development of the industry at the 
company level as well as at the national 
level.
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