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الوكيل اإلعالني والتسويقي
مصر: املركز العاملي للتسويق: 	 

دكتور أحمد الوكيل - جوال: ٠٠٢٠١٢٢٣١٠٤٣٤٠
 	 Crystal labs supplies :االمارات العربيه املتحدة

جوال: ٠٠٩٧١٥٠٣٦١٤٩١٣ 
األردن: شركة بوابة جند الدولية للزراعة والتجارة 	 

مهندس محمد الروسان - جوال: ٠٠٩٦٢٧٩٥٩١٩٩٨٩
السودان: د. وفاء موسى تنب 	 

جوال: ٠٠٢٤٩٩٢٦٠٧٥٢٧١ - ٠٠٢٤٩١٢٨٤٦٢٣٥٣
جوال: 	   - زايــد  أوالد  فــوزي  اجلزائر:  ليبيا،  تونس، 

٠٠٢١٦٢٢٧٣٨٥١٧
 	 - مصطفى  نصرالدين  عصام  د.  عــمــان:  سلطنة 

جوال:  ٠٠٩٦٨٩٩٣٤٥٦٠٤
ــوال:   	  ــ ــ ج  - خـــلـــيـــل  ــي  ــقـ ــدحـ ــاجـ مـ د.  ــراق:  ــ ــ ــع ــ ــ ال

٠٠٩٦٤٧٧١١٤٤٤٨٨٨
الكويت: عبداهلل خفاجي - جوال:   ٠٠٩٦٥٢٥٧٣٢٠٧٩	 

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

إفتتاحية العدد
عالم  مجلة  تــشــارك 
العالم  الــدواجــن  تربية 
ــة وهــي  ــامـ ــة هـ ــاســب ــن م
االحتفال باليوم العالمي 
للطبيب البيطري، وتعود 
ذكرى هذه المناسبة إلى 
قرر  حين  م   ٢٠٠٠ عــام 
للطب  العالمي  االتحاد 
تخصيص  الــبــيــطــري 

يوم السبت األخير من شهر أبريل كل عام يوما 
عالميا للطبيب البيطري.

ويضم االتحاد العالمي للطب البيطري حاليا 
أكثر من نصف مليون طبيب بيطري من مختلف 
دول العالم عبر نقاباتهم واتحاداتهم في بلدانهم.

منظمات  مع  بالتعاون  االتحاد  هــذه  ويعمل 
الصحة  ومنظمة  ــفــاو  ال مــثــل  ــة  ــي دول وهــيــئــات 
المنظمات  مــن  وغــيــرهــا  العالمية  الحيوانية 
لمواجهة مشكالت الصحة الحيوانية واألمراض 

المشتركة بين اإلنسان والحيوان.
تقوم  العالمي  البيطري  الطبيب  يــوم  وفــي 
في  واتــحــاداتــهــم  البيطريين  ــاء  األطــب نــقــابــات 
إلى  تهدف  مجتمعية  بنشاطات  البلدان  مختلف 
البيطري، ليس فقط في  التوعية بدور الطبيب 
أيضا  ولكن  الحيوانية،  الصحة  على  الحفاظ 
من  تنتقل  التي  المشتركة  ــراض  األمـ مواجهة 

الحيوانات للبشر والعكس.
ــطــب الــبــيــطــري في  ــرزت أهــمــيــة ال ــ ــد ب وقـ
مشتركة  أمراض  اكتشاف  مع  األخيرة  السنوات 
اهتم بها اإلعــالم على نطاق واســع، مثل جنون 

البقر وغيرها من األمراض المشتركة األخرى.
كان  فقد  ــدواجــن  ال صناعة  يخص  وفيما 
والتحكم  الوقاية  البيطري دور هام في  للطبيب 
في مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة لحماية 
المرض وحماية  والمقيمين من هذا  المواطنين 
ذلك  المملكة،  مستوى  على  الــداجــنــة  ــثــروة  ال
حماية  في  البيطري  الطبيب  ــدور  ل باإلضافة 
المعدية األخرى  الدواجن  الدواجن من أمراض 
المعدي  الشعبي  وااللــتــهــاب  النيوكاسل  مثل 
التي  الكثيرة  األمــراض  من  وغيرها  والجمبورو 

تهدد صناعة الدواجن.
قلوبنا  عــلــى  الــغــالــيــة  المناسبة  هـــذه  وفـــي 
لكل  والتقدير  بالتحية  المجلة  أســـرة  تتقدم 
في  البيطريين  والمساعدين  البيطريين  األطباء 
دوام  لهم  متمنين  العالمي  يومهم  مناسبة  ذكرى 
الوطن  فيه مصلحة  لما  بالمهنة  والرقي  التقدم 

والمواطنين.
رقم اإليداع: ١٤٣٦/٢٩١٢ ردمد: ٦٩٨٠-١٦٥٨
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وضعت  الموضوع  هذا  وألهمية 
توصيات  الحيوانية  الصحة  منظمة 
ومكافحته  المرض  من  للوقاية  هامة 
فــــي مـــشـــاريـــع الـــــدواجـــــن ســـوف 

نستعرضها في المقالة الحالية.

تدابير الوقاية واملكافحة
والسيطرة  الوقاية  تحقيق  يمكن 
خالل  مــن  السالمونيال  مــرض  على 
الزراعية  الممارسات  مبادئ  اعتماد 
ونقاط  المخاطر  وتحليل  الــجــيــدة 

 ،)HACCP( الــحــرجــة  الــســيــطــرة 
والتدابير العامة المفصلة في الفصل 
اإلضافية  التدابير  جانب  إلى   ،٦.٥

التالية، عند االقتضاء. 

ــه  ــى أن ــه عــل ــوي ــن ــت ــجــب ال ــمــا ي ك
يستخدم  ــد  واحــ مــقــيــاس  يــوجــد  ال 
في  الفعال  التحكم  سيحقق  بمفرده 

السالمونيال.

تشمل تدابير الوقاية والمكافحة 
ــة الــتــحــصــيــن، واإلقـــصـــاء  ــي اإلضــاف

ــخــدام األحــمــاض  الــتــنــافــســي، واســت
العضوية، واإلعدام وتحويل المنتجات 

للمعالجة.

مضادات  تستخدم  أن  ينبغي  ال 
العدوى  على  للسيطرة  الميكروبات 
بالسالمونيال في الدواجن ألن فعالية 
العالج محدودة، وقد تحجب العدوى 
عنها  ينتج  كما  العينات،  جمع  عند 
أن  ويمكن  والبيض  اللحوم  في  بقايا 
الميكروبات  مقاومة  زيادة  إلى  تؤدي 

توصيات منظمة الصحة الحيوانية
لمكافحة السالمونيال في مشاريع الدواجن

تعتبر السالمونيال أحد أكثر األمراض البكتيرية التي تنقلها األغذية انتشاًرا في العالم، الغالبية العظمى من عدوى 
السالمونيال التي تنتقل بين البشر تكون عن طريق اإلصابة بالسالمونيال المعوية والسالمونيال التيفية.

قد تختلف أنواع السالمونيال وانتشارها اختالًفا كبيًرا بين المناطق والدول وبالتالي فإن مراقبة وتحديد األنماط 
المصلية للسالمونيال السائدة في البشر والدواجن يجب أن يتم من أجل تطوير برنامج تحكم مناسب بالنسبة لكل 

دولة أو منطقة.
مهمة  وهي  متفاوتة،  زمنية  لفترات  ظاهرة  غير  عدوى  السالمونيال  تسبب  أن  يمكن  الحيوانات،  أنــواع  معظم  في 
باعتبارها أحد مسببات األمراض الحيوانية المنشأ المحتملة لإلنسان. مثل هذه الحيوانات تكون مهمة فيما يتعلق 
بانتشار العدوى بين القطعان وأسباب العدوى التي تنقلها األغذية اإلنسان. في الحالة األخيرة، يمكن أن يحدث هذا 

عند دخول اللحوم والبيض، أو منتجاتها، السلسلة الغذائية وبالتالي تسبب تلوث لألغذية.

أ. د. صالح شعبان عبدالرحمن
معهد بحوث األمصال واللقاحات البيطرية - مصر
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للمضادات الحيوية.

العوامل المضادة للميكروبات قد 
تقلل أيًضا من الميكروبات الطبيعية 
ــزيـــد مـــن احــتــمــال  فـــي األمـــعـــاء وتـ

االستعمار بالسالمونيال.

ــة لـــلـــوقـــايـــة  ــامــ ــعــ ــيــــات الــ ــتــــوصــ الــ
واملكافحة:

الصيصان  على  الحصول  يجب   .١
ــاكــيــت( عــمــر يـــوم واحـــد  ــكــت )ال
ــم/ بـــيـــاض( مـــن مــشــاريــع  ــ )الحـ
فــقــاســات  أو  وأمـــهـــات  ــدود  ــ جـ
ــل الــســلــطــات  ــب مـــراقـــبـــة مـــن ق
ميكروب  من  وخالية  المختصة 
و  S. Enteritidis السالمونيال. 

..S. Typhimurium

البياض  قــطــعــان  تسكين  يــجــب   .٢
ــات مــصــدرهــا قــطــعــان  ــ ــه ــ واالم
منظمة  لتوصيات  وفًقا  مراقبة 
في  ــواردة  ــ ال الحيوانية  الصحة 
لم  ــتــي  وال  )٦.٦( رقـــم  الــفــصــل 
على  دليل  أي  اكتشاف  فيها  يتم 
 S.و  S. Enteritidis وجــــود 

.Typhimurium

السالمونيال  حالة  مراقبة  يجب   .٣
الــدواجــن، وفــي حال  فــي علف 
حدوث تلوث لألعالف بالميكروب 
يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية.

ــالف  يـــوصـــى بــاســتــخــدام األعــ  -
بــدون  أو  مــع  ــاً  حــراري المعالجة 
ــرى على  إضـــافـــة عـــالجـــات أخــ
سبيل المثال األحماض العضوية.

ــي حــــال عــــدم تــوفــر  يـــوصـــى فـ  -

ــاً  ــراريـ األعـــــالف الــمــعــالــجــة حـ
القاتلة  الــعــالجــات  بــاســتــخــدام 
بــكــتــيــريــا  ــمــو  ــن ل ــطــة  ــب ــمــث ال أو 

السالمونيال. 
حاويات  في  العلف  تخزين  يجب   -
مغلقة نظيفة لمنع وصول الطيور 

البرية والقوارض إليها.
يجب تنظيف األعالف المسكوبة   -
الطيور  وصــول  لمنع  الفور  على 

البرية والقوارض إليها.
ــالف  ــ ــع األع ــل مـ ــام ــع ــت ــجــب ال ي  -
بطريقة  وتــخــزيــنــهــا  الــمــعــالــجــة 

تتجنب إعادة تلوثها.
يمكن استخدام منتجات اإلقصاء   .٤
ــك( مع  ــوت ــي ــروب ــب الــتــنــافــســي )ال
الصيصان عمر يوم واحد لتقليل 

استعمار السالمونيال.
ويجب الوضع في االعتبار أن يتم 
استخدام منتجات االقصاء التنافسي 
وفًقا للتعليمات التي تقدمها الشركة 
للمعايير  وفــقــا  ــك  ــذل وك المصنعة 
السلطات  من  الصادرة  والتوصيات 

البيطرية المختصة.
اللقاحات:  .٥

كجزء  الــلــقــاح  اســتــخــدام  يمكن   -
لمكافحة  شــامــل  ــامــج  ــرن ب مـــن 
الــســالــمــونــيــال، ويـــوصـــى بــعــدم 
اللقاح  استخدام  على  االعتماد 
وسيلة وحيدة لمكافحة المرض.

إذا تم استخدام اللقاحات الحية،   -
بين  بسهولة  التمييز  المهم  فمن 
الـــســـالالت الــحــقــلــيــة الــضــاريــة 

وساللة اللقاح في المختبر.

ــبــارات  االخــت اســتــخــدام  ــم  ت إذا   -
السيرولوجية )المصلية( كوسيلة 
ــلــمــراقــبــة، فــقــد ال يــكــون من  ل
التحصين  بين  التمييز  الممكن 
السالمونيال  بساللة  ــدوى  ــع وال

الحقلية.

الــتــحــصــيــن  يــســبــب  أن  ــمــكــن  ي  -
 S. Enteritidis ضد  باللقاحات 
تفاعالت متصالبة مع السالمونيال 
باللورم وسالمونيال جالينيرم في 
االختبارات المصلية ويجب وضع 
ذلـــك فــي االعــتــبــار عــنــد تنفيذ 
تدابير مكافحة لهذين المرضين.

ينبغي النظر في تحصين القطعان،   -
يوم  عمر  الصيصان  مــن  بــدايــة 
المصلية  األنــمــاط  ــد، ضــد  واحـ
بأنها  المعروفة  السالمونيال  من 
حالة  تكون  عندما  وذلــك  مهمة، 
الفقاسات  أو  األمــهــات  قطعان 
غير  الصيصان  منها  ينتج  الــذي 
معروفة أو ال تتوافق آلية رعايتها 
منظمة  توصيات  وفق  ومراقبتها 

الصحة الحيوانية.

ــؤخــذ فـــي االعــتــبــار  يــجــب أن ي  -
التحصين ضد األنماط المصلية 
ــال عــنــد نقل  ــي ــون ــم ــســال ال مـــن 
إلى  واحــد  يــوم  عمر  الصيصان 
حظائر ملوثة سابًقا، وذلك لتقليل 
بالعدوى  الــطــيــور  إصــابــة  خطر 

بالسالمونيال.

في حال استخدام اللقاح:  -



8
العدد السادس والعرشون

يجب استخدام اللقاحات المنتجة   -
الصحة  مــنــظــمــة  لــدلــيــل  وفـــًقـــا 

الحيوانية.

وفًقا  الــلــقــاحــات  إعــطــاء  ينبغي   -
الشركة  من  المقدمة  للتعليمات 
ــا لــلــمــعــايــيــر  ــ ــًق ــ ــعــة ووف الــمــصــن
ــادرة عــن  ــ ــصـ ــ والـــتـــوصـــيـــات الـ

السلطات البيطرية المختصة.
سياسة االستئصال:  .٦

تتميز S. Enteritidis بأنها تنتقل   -
الصيصان عبر  إلى  االمهات  من 
تضع  أن  ينبغي  ولذلك  المبيض، 
)أو  الستئصال  أهــداًفــا  البلدان 
التقليل بدرجة كبيرة( من بكتريا 
S. Enteritidis في قطعان إنتاج 
البيض من خالل سياسة موجهة 
للقضاء على هرم اإلنتاج، أي من 
قطعان األجداد إلى األمهات إلى 

البياض.
الوبائي  الــوضــع  على  اعــتــمــاًدا   -
ــمــخــاطــر  ــيــم ال ــي لـــلـــمـــرض وتــق
يعد  العامة،  الصحة  وسياسات 
اإلعدام خياًرا للتحكم في المرض 

في قطعان األمهات والبياض. 
في حال اعتماد سياسة اإلعدام   -
فــيــجــب الــتــخــلــص الــصــحــي من 
ذبحها  أو  الــمــصــابــة  الــقــطــعــان 
ومــعــالــجــتــهــا لــتــقــلــيــل الــتــعــرض 

البشري للسالمونيال.
غير  اإلعـــدام  سياسة  كانت  إذا   -
مــطــبــقــة، فــيــجــب تــوجــيــه بيض 
ــد لــالســتــهــالك  ــمــع الـــمـــائـــدة ال
البشري للمعالجة من أجل تثبيط 

السالمونيال.

البيطري  الــطــبــيــب  عــلــى  يــجــب   .٧
اختبارات  نتائج  تقييم  المسئول 
ــة عــلــى الــســالــمــونــيــال  ــب ــمــراق ال
تدابير  تنفيذ  على  واإلشــــراف 

الرقابة المناسبة. 
يجب أن تكون هذه النتائج متاحة   -
التسويق  قبل  البيطري  للطبيب 
ــى  إل حـــاجـــة  هـــنـــاك  كـــانـــت  إذا 
قطيع  حالة  عن  بيطرية  شهادة 

السالمونيال. 
المختصة  السلطة  تطلب  عندما   -
ذلك، يجب على الطبيب البيطري 
عن  مسئول  آخــر  أي شخص  أو 
اإلبالغ إخطار السلطة المختصة 
السالمونيال  وجود  تأكيد  تم  إذا 
مـــن نـــوع الــنــمــط الــمــصــلــي ذي 

الصلة.

ــة لــلــوقــايــة  ــاصــ ــيـــات اخلــ ــتـــوصـ الـ
واملكافحة

السالمونيال  انتشار  من  الوقاية 
من القطعان المصابة

مصاب  قطيع  اكــتــشــاف  تــم  إذا   .١
السالمونيال  مــن  معينة  بــأنــواع 
ــيــدس،  ــدرت ــت )ان ــمــام  االهــت ذات 
اتــخــاذ  ينبغي  وتــايــفــيــمــيــوريــم(، 
إلى  التالية باإلضافة  اإلجــراءات 
في  المفصلة  الــعــامــة  الــتــدابــيــر 

الفصل ٦.٥:

ينبغي  الــوبــائــيــة،  للحالة  وفــقــا   .٢
لتحديد  وبائي  تشخيص  إجــراء 

مصدر العدوى.

قطعان  بحركة  يسمح  أن  يجب   .٣
الدواجن المصابة في نهاية دورة 

اإلنتاج للذبح أو اإلعدام فقط.

يجب اتخاذ احتياطات خاصة في   .٤
ومعالجتها،  وذبحها  الطيور  نقل 
على سبيل المثال يمكن إرسالها 
إلى مسلخ منفصل أو ذبحها في 
نهاية فترة العمل، ويتم قبل الذبح 
ومعدات  أجهزة  وتطهير  تنظيف 

المسلخ.

ــجــب عــــدم الـــســـمـــاح بـــإعـــادة  ي  .٥
ــخــدام الــســبــلــة )الــفــرشــة/ اســت

الزرق(.

يــجــب نــقــل فــضــالت الــدواجــن،   .٦
من  وغــيــرهــا  النافقة  والــطــيــور 
نفايات المزارع التي من المحتمل 
منها  والتخلص  ملوثة،  تكون  أن 
ــة لــمــنــع الــتــعــرض  ــن بــطــريــقــة آم
الــمــبــاشــر  غــيــر  أو  الــمــبــاشــر 
البرية  والحياة  والماشية  للبشر 

لمكيروب السالمونيال.

الحذر بشكل خاص  يجب توخي   .٧
عند استخدام فضالت الدواجن 
النباتات  لتخصيب  المستخدمة 

المعدة لالستهالك البشري.

إذا لم تتم إزالة فرشة الدواجن،   .٨
تقتل  بطريقة  معالجتها  فيجب 
لمنع  وذلك  المرضية  المسببات 

انتشار العدوى للقطيع التالي.

الحذر بشكل خاص  يجب توخي   .٩
حظائر  وتــطــهــيــر  تــنــظــيــف  فـــي 

الدواجن والمعدات.

١٠. يــجــب إجــــراء فــحــص جــرثــومــي 
إعــادة  قبل  والمعدات  للحظائر 
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ــى الــنــحــو  تــســكــيــن الــطــيــور عــل
المفصل في دليل منظمة الصحة 
اليابسة  لــحــيــوانــات  الحيوانية 

.)terrestrial manual(

توصيات تسكني الدواجن احلية 
ــخــــاف الـــصـــيـــصـــان عــمــريــوم  )بــ

واحد(.
قطيع  مصدرها  يكون  أن  يجب   .١
ــي بــرنــامــج تــرصــد  ــارك فـ ــشـ مـ
للتوصيات  ــا  وفــًق السالمونيال 
الــمــادة ٦.٦.٤ من  ــواردة فــي  الـ
دستور منظمة الصحة الحيوانية.

قطيع  مصدرها  يكون  أن  يجب   .٢
دليل  أي  اكــتــشــاف  فيه  يتم  لــم 
ــة بــالــســالــمــونــيــال  ــابـ عــلــى اإلصـ
 S. Typhimurium S.(
وال  الــنــقــل،  قبل   )Enteritidis
يوجد أي اتصال لهذه الطيور مع 
أي طيور أخرى أو أي أدوات من 
مشاريع دواجن ال تمتثل لتوصيات 
منظمة الصحة الحيوانية الواردة 
السالمونيال  مكافحة  فصل  في 

.)٦.٦(

قطيع  مصدرها  يكون  أن  يجب   .٣
يتوافق مع التوصيات الواردة في 

الفصل ٦.٥.
توصيات إلدخال طيور عمر يوم 

واحد
الطيور  على  يظهر  ال  أن  يجب   .٤
ــد  ــوم واحــ ــ ــيـــصـــان عـــمـــر يـ /صـ
لمرض  ظــاهــريــة  عــالمــات  أي 

السالمونيال يوم شحنها.

الصوص  مصدر  يكون  أن  يجب   .٥
ــد( مـــن قطيع  ــ ــر يـــوم واحـ )عــم
في  مشاركة  فقاسات  أو  أمهات 
وفًقا  السالمونيال  برنامج ترصد 
الــمــادة  فــي  الــــواردة  للتوصيات 
منظمة  ــور  ــتـ دسـ ــن  مـ  ٦.٦.٤

الصحة الحيوانية.
الصوص  مصدر  يكون  أن  يجب   .٦
)عمر يوم واحد( من قطيع أمهات 
أو فقاسات لم يتم فيه اكتشاف أي 
بالسالمونيال  اإلصابة  على  دليل 
 S. Typhimurium S.(
أي  يــوجــد  وال   ،)Enteritidis
اتصال لهذا الصوص أثناء وضع 
البيض الخاص به في الفقاسات 
مع  الفقس  وأثناء  الحضانات  أو 
أدوات  أي  أو  أخر  تفقيس  بيض 
لتوصيات  تمتثل  ال  مشاريع  من 
منظمة الصحة الحيوانية الواردة 
السالمونيال  مكافحة  فصل  في 

.)٦.٦(
الصوص  مصدر  يكون  أن  يجب   .٧
)عمر يوم واحد( من قطيع أمهات 
التوصيات  مع  تتوافق  وفقاسات 

الواردة في الفصل ٦.٥.
في  الــصــوص  نقل  يتم  أن  يجب   .٨

حاويات جديدة أو نظيفة.
توصيات إلدخال بيض التفقيس 

يف الفقاسات 
بيض  مــصــدر  يــكــون  أن  يــجــب   .١
مشارك  أمهات  قطيع  التفقيس 
السالمونيال  ترصد  برنامج  في 
ــا لــلــتــوصــيــات الـــــواردة في  ــًق وف

المادة ٦.٦.٤ من دستور منظمة 

الصحة الحيوانية.

بيض  مــصــدر  يــكــون  أن  يــجــب   .٢

يتم  لــم  أمــهــات  قطيع  التفقيس 

على  دلــيــل  أي  ــشــاف  ــت اك ــه  فــي

 S.( بــالــســالــمــونــيــال  اإلصـــابـــة 

يوجد  وال   ،)Typhimurium

بــأي  اتــصــال  أي  القطيع  لــهــذا 

أدوات من مشاريع ال  أو  دواجــن 

الصحة  منظمة  لتوصيات  تمتثل 

ــواردة فــي فصل  ــ ــ الــحــيــوانــيــة ال

مكافحة السالمونيال )٦.٦(.

بيض  مــصــدر  يــكــون  أن  يــجــب   .٣

التفقيس من قطيع أمهات يتوافق 

مع التوصيات الواردة في الفصل 

.٦.٥

بيض  ونقل  تعبئة  يتم  أن  يجب   .٤

التفقيس في مواد تغليف جديدة 

أو نظيفة

املراجع:

P r e v e n t i o n , d e t e c t i o n a n d 

c o n t r o l o f S a l m o n e l l a i n p 

o u l t r y. 
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فحص السيرولوجي:
الطرق  أهم  واحــدا من  يعد  السيرولوجي  ان فحص 
المتبعة في التشخيص، لكن نتائج السيرولوجي يجب ان 
البكتيري، حيث  أو  الفيروسي  العزل  عن  بديال  تكون  ال 
يعتبر فحص السيرولوجي بمثابة  سجل تاريخي  للعامل 

المرضي الذي أصيب به الطائر.
حساسة  طرق  تستخدم  السيرولوجي  فحوصات  ان 
المناعية  العائل  جسم  استجابة  عن  للكشف  ومــحــددة 
)ممرض، غير  الكائن  النظر عن  بغض  أمراض،  لكائن/ 

ممرض، جزء من الفلورا الطبيعية أو بسبب اللقاح. 
 ١٠-١٤( حديثاً  يكون  قد  الكائن  لهذا  التعرض  ان 

يوم(، أو أشهر/ سنوات قبل الفحص. في بعض 
الحاالت فحص السيرولوجي يساعد في التشخيص 

وفي   ،)Acute(الحادة االصابة  حــاالت  في  وخصوصاً 
عينات  بأخذ  وينصح  )التعافي(  للشفاء  التماثل  فترات 
مزدوجة بعد عدة أيام من االصابة، حيث يتم جمع العينة 
ستكون  حيث  االصابة  من  ــى  أالول الفترة  خــالل  ــى  األول
خالية من األجسام المضادة لهذا المرض والعينة الثانية 
تؤخذ بعد فترة ٢-٣ أسابيع من تعافي القطيع. في حالة 
كون العينة ايجابية فانها ستعطي تشخيص قطعي عندما 

تتزامن مع التشخيص السريري، على سبيل المثال:
 في حالة االصابة الحادة بامراض الجهاز التنفسي 
في قطيع الالحم فان التشريح ال يظهر االصابة بااللتهاب 
اذا  بينما  العامة،  الرئوية  االلتهابات  عن  الناتج  الرئوي 
في  )السيرولوجي(  المخبري  بالفحص  االستعانة  تم 
تراكيز  سيعطي  المخبري  الفحص  فان  السابقة  الحالة 
مرض  النيوكاسل،  لمرض  المضادة  لألجسام  منخفضة 
مضادة  أجسام  أي  اعطاء  دون  الهوائية  الشعب  التهاب 

 مراقبة صحة القطيع
نظرة مخبرية 

في هذا المقال سوف يتم التركيز على الناحية المخبرية والتي تعتبر مهمة للحصول على قاعدة بيانات موثوقة.
كان هناك نمو عالمي هائل في قطاع صناعة الدواجن وفي نفس الوقت لوحظ زيادة معنوية في معدل تفشي األمراض 

وظهور عوامل جديدة ممرضة للدواجن.
أنه وبالرغم من المعلومات المكتسبة في  ان صحة الدواجن ستبقى المحور األساسي لقطاع صناعة الدواجن،اال 
السنوات االخيرة والمتعلقة بأمراض معينة اال أننا عاجزون عن السيطرة على هذه األمراض، لذلك فان مراقبة صحة 
القطيع هو أمر في غاية األهمية، ولذلك فانه بواسطة وسائل بيطرية مختلفة فان تشخيص السبب الحقيقي للمشكلة 

يكون ممكنا.

د. حسام بكري
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لمرض االنفلونزا، واذا تم الفحص بعد ٣-٢ أسابيع فان 
األجسام المضادة لمرض التهاب الشعب الهوائية ستظهر 
تراكيز مرتفعة مشيرة الى التعرض لمرض التهاب الشعب 

الهوائية واحتمالية دوره في أصل المشكلة.

االختبارات السيرولوجية املختلفة:
األجسام  عن  للكشف  متوفرة  فحوصات  عدة  هناك 

المضادة لمرض معين وأهمها: 
 HA, HI, Agar Gel precipitation

immunodiffusion (AGID), VNT, ELISA

 HA, HI, AGID, VNT التالية:   الفحوصات  ان 
تستخدم على نطاق واسع للكشف عن األجسام المضادة 
في مصل  أنواع مختلفة من الطيور، لكنها في الحقيقة 
تعتبر فحوصات تحتاج الى وقت وجهد كبيرين اضافة الى 

 .ELISA قلة حساسيتها بالمقارنة مع فحص
وخاصة  أكثرهم حساسية   VN يعتبر فحص  بينما   
مرض  ضد  الوقائية  المضادة  األجــســام  كمية  لتحديد 
معين حيث يظهر في الجدول رقم )١( قائمة بالفحوصات 

السيرولوجية.
الجدول ١: الفحوصات المخبرية المستخدمة: األكثر شيوعا )**(، 

أو النادرة الحدوث )*(

ELISA

A
gg

IFA

 ID
 Im

m
une

 diffusion

H
I

ض
المر

xxxxxAdenovirus group1

xxxx Avian
encephalomyelitis

xxxxxAvian influenza

xxxxxEDS-76

xxFowl typhoid

xxxInfectious bronchitis

xxx Infectious bursal
disease

xxxxInfectious coryza

xxxx Infectious
laryngotracheitis

xxx Infectious sinusitis
(MG)

xxx Infectious synovitis
(MS)

الجدول ١: الفحوصات المخبرية المستخدمة: األكثر شيوعا )**(، 
أو النادرة الحدوث )*(

ELISA

A
gg

IFAIDH
I

ض
المر

xx Mycoplasma
meleagridis (MM)

xxxx Marek’s disease
(MD)

xxxxx Newcastle disease
(ND)

xxPox

xxPullorum disease

xxxxTurkey coryza

xxxxxxViral arthritis

 Courtesy of Dr
David Swayne
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املراقبة بواسطة الفحوصات السيرولوجية:
لكي يكون برنامج الحماية من األمراض كامال يجب 

أن يحتوي على تشخيص مخبري دائم.

فان  فعال  لبرنامج  والالحم،  الحبش  قطيعي  في 
الطرق.  أفضل  من  يعتبر  وفحصها  ــاً  دوري عينة  أخذ 
حيث أن المراقبة الدورية ستشكل القاعدة األساسية 
من  لكل  نتيجة  هي  والتي  المضادة  األجسام  لمراقبة 

االصابة الحقلية والتطعيم.

ان التغيرات / تراكيز األجسام المضادة تعتمد على 
عدة عوامل: 

الفترة الزمنية بعد التطعيم.  -١
عمر الطائر.  -٢

كفاءة عملية التطعيم.  -٣
االصابة الحقلية.  -٤

٥-  اجهاد الطير.
العوامل الوراثية.  -٦

اللقاحات المعطاة للطير.  -٧

المخبرية،  المراقبة  برنامج  أهمية  تظهر  لذلك 
قد  المخبرية  الفحوصات  بواسطة  المراقبة  أن  حيث 
القطيع قد تعرض  اذا كان  يساعد في تحديد عن ما 
لمرض جديد لم يوجد في المنطقة سابقاً وهناك نقطة 
ان  ينبغي  انه  وهو  المخبري  بالتشخيص  تتعلق  مهمة 
تتم المراقبة المخبرية لقطيع البياض قبل وضعه في 
الدورية طوال فترة  المراقبة  التربية مع مراعاة  مكان 
دورة االنتاج وهذا النوع من البرامج يساعد على تقييم 
فعالية اعطاء اللقاح، متابعة المرض ومقاومة القطيع 

الصابة الحقل.

ايضا  مراقبته  االمهات فيجب  لقطيع  بالنسبة  اما 
بنفس الطريقة المتبعة في مراقبة قطيع البياض، وفي 
بعض االحيان قد يتم اعادة التطعيم خالل فترة االنتاج 

لتعزيز االجسام المضادة.

 - في طيور الالحم عمر يوم واحد- المكتسبة من 
بعين  التركيز. ويجب االخذ  اذا وجدت منخفضة  االم 
االعتبار بانه بالرغم من مزايا الفحوصات السيرولوجية 
محدوديات  المثال  سبيل  على  محدودة  تبقى  انها  اال 

:ELISA فحص

١- القدرة على قياس االستجابة لالجسام المضادة نوع 
او  العامة  المناعة    IgA, IgM وليس،  فقط   IgG

المناعة غير المتعلقة باالجسام المضادة )المناعة 
الخليوية(.

٢- الحاجة الى عينتين العطاء قرار تشخيصي.

الحاجة الى تنظيم جدول ألخذ العينات، حيث ان   -٣
خصوصية Ag قد تؤدي الى نتائج غير دقيقة.

اختيار ممثل القطيع  عملية حساسة.  -٤

عدم تناسق النتائج بين المختبرات.  -٥

صفار البيض:
ــرة اســتــخــدم صــفــار البيض  فــي الــســنــوات االخــي
للتشخيص ومراقبة صحة القطيع، حيث انه باستخدام 
صفار البيض بدال من المصل لتحديد تركيز االجسام 
المضادة اصبحت عملية مراقبة القطيع اكثر عمليا من 
الناحية االقتصادية اضافة الى قلة  المشاكل الصحية 

يعتبر IgG هو اكثر انواع االجسام المضادة انتشارا 
في صفار البيض وقد يكون صفار البيض للتشخيص 
باستخدام فحصي ELISA, HI  هو البديل عن المصل.

علم االحياء الدقيقة:
لعينات  تطبيقها  يتم  ان  الهوائية يجب  الزراعة  ان 
التشريح لكن هناك بعض العينات التي تحتاج الى بيئة 
 Campylobacter مرض  لتشخيص  وذلــك  هوائية  ال 

.jejuni Clostridium colinum
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تكنولوجية  اخــتــراع  بــراءة  هي   PCR طريقة  تعد 
هذه  باستخدام  أنه  حيث  مخبرية  تشخيص  وطريقة 
ســواء  الدقيقة  الكائنات  عــن  الكشف  فــان  الطريقة 
كانت فيروسات، بكتيريا، أو العوامل المسببة للمرض 
يعتبر سريعاً، حساساً، ودقيقاً، لذلك يالحظ أن هذه 
الكشف  في  الحالي  الوقت  في  مستخدمة  الطريقة 
 MG, MS,( المختلفة  الميكوبالزما  بعترات  المتعلق 
MM( اضافة  الى األمراض االخرى في نفس العينة 
وفي نفس الوقت، حيث ان الفحص يحتاج الى اقل من 

٦ ساعات.
تفسير النتائج:

كل  ليس  الن  وذلــك  متكامل،  هناك فحص  يوجد  ال 
الطيور المصابة تكون موجبة الفحص، أو أن كل الطيور 

غير المصابة تعطي نتائج سلبية.
االعتبار  بعين  تؤخذ  أن  احتياطات يجب  هناك عدة 

عند تحليل وتفسير النتائج:
ان عزل المسبب المرضي من الطيور المصابة قد ال   -١
يعني أن هذا العائل هو المسبب المباشر لالصابة. 

المسبب  اما  يكون  قد  المعزول  المرضي  العامل  ان   -٢
أو عترة  للمرض  الثانوي  المسبب  للمرض،أو  االولي 

لقاح أو الفلورا الطبيعية الموجودة في الجسم.
لاللتهابات  المسببة  وخــاصــة  األمـــراض  بعض  فــي 
المسبب  ليست  البكتيرية  االصابة  عــادة  تكون  الرئوية 
االولي للمرض حيث أن المسبب أالولي هو الفيروس لكن 
كما هو معروف فان عزل الفيروسات قد  يكون غير ناجح 
وخاصة اذا تم عزلها في المراحل األخيرة من االصابة، 
واحد من  المعزول هو  الممرض  العامل  يكون  قد  لذلك 

عدة عوامل.

في   Turkey enteritis مــرض  المثال  سبيل  على 
األعمار األقل من ٣ اسابيع ال يوجد مسبب واحد لالصابة 
كالفيروسات،  عوامل  عدة  عن  ناتجة  االصابة  تكون  بل 
الغذاء  نوعية  ســوء   ،)Protozoa( األولــيــات  البكتيريا، 
أوانخفاض درجة حرارة الطير. لكن هناك بعض األمراض 

على  يعتمد  فالتشخيص  للسالمونيال  بالنسبة  اما 
التاريخ التشريحي للعينات )وقت اخذ العينات( وتعتبر 
الكبد،  للتشخيص:  االعضاء  افضل  التالية  االعضاء 

كيس البيض، المبايض، القصبات، الغدد األعورية.

ان زراعة مسحة من كيس الهواء او الرئة قد يكون 
 Asperigillus مثل  الفطريات  لتشخيص  ضــروريــاً 
المرضي  المسبب  يــكــون  قــد  ــذي  ــ وال  fumigatus
يعتبر  كما  الطيور،  انــواع  بعض  في  الرئوية  لالمراض 
العدد  باستخدام  )الجرثومي(  الميكروبي  التشخيص 
الكلي للبكتيريا الحية مهم لتقييم فعالية أدوية ووسائل 
النظافة، اضافة الى فعالية التنظيف، التعقيم، والتبخير 

ضد العوامل الممرضة.

العزل الفيروسي:
ان عزل الفيروسات يحتاج الى طرق وأجهزة مخبرية 
اما  الفيروس  عــزل  يتم  االحيان  من  كثير   وفــي  خاصة 
ذلك قد  مع  األنسجة،  زراعة  أو  الطيور  أجنة  باستخدام 
يتم تنمية بعض الفيروسات نفسها داخل أنسجة الطيور 
او بواسطة المسحات بشكل مباشر أو غير مباشر بطريقة 
Immunomicroscopy, electromicroscopy، لكن أسهل 

 PCR: الطرق المتبعة هي استخدام أجنة الطيور
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الكالسيكية والتي يكون مسبب المرض هو عامل واحد.

في  المستخدمة  والــطــرق  الــمــواد  الختالف  نظراً   
فان  المختبرات،  باختالف  السيرولوجي  التشخيص 
ــاك،  االرب يسبب  قد  المضادة  األجسام  تراكيز  مقارنة 
لذلك ينصح باعتماد مختبر واحد لفحص المعين، وذلك 

الن نتائج المادة المرجعية في الفحص تكون مضبوطة.

من  معصومة  ليست  المختبرات  فــان  المقابل  في 
األخطاء لذلك يجب أن يراعي الطبيب البيطري النقاط 

التالية:

خصوصية الفحص المستخدم  -١
تحذير من حدوث تلوث قد يؤثر على النتائج  -٢

األخطاء المخبرية  -٣
الطرق البديلة لتأكيد المراقبة الميدانية.  -٤

٥-  االستجابة للعالج
تكلفة التشخيص.   -٦

قد تكون األعراض المشابهة لألمراض المعوية هي 
السبب في عدم تشخيص العامل المرضي، فعلى سبيل 

المثال:

المشاكل  في  السبب  يكون  قد  المزرعة  ادارة  فشل   -١
الناتجة عن عدم تجانس القطيع.

 Male( ــرأس قــد يــكــون نــاتــج عــن اصــطــدام ورم الـ  -٢
excluder feeding grill( وليس عن االصابة بمرض 

انتفاخ الرأس.

التغذية على العلف الناعم قد تسبب افات في تجويف   -٣
T2 الفم مشابهة لالصابة بسموم

أمهات  لقطيع  التربية  فترة  خالل  الخافتة  االضــاءة   -٤
الالحم قد تؤدي الى أعراض تشابه تلك الناتجة عن 

Provirus tendon

قد يعتبر التمييز بين األجسام المضادة الناتجة عن 
للغاية،  صعب  شيء  االصابة  عن  الناتجة  وتلك  التلقيح 
المضادة  تركيز األجسام  أن  الوحيد هو  الفرق  أن  حيث 

التي تنتج عن االصابة قد تكون أعلى من تلك الناتجة عن 
فان  للنتائج  تفسير جيد  اعطاء  أجل  لذلك من  التلقيح. 

التاريخ المرضي ضروري جداً وبرنامج التطعيم. 

فقط  المخبرية  النتائج  على  االعتماد  عدم  وأخيراً، 
اقتصادية معنوية  وذلك ألنه قد يحدث أخطاء وخسائر 

عند التقييم المبني على النتائج فقط.

التواصل مع أصحاب املزارع:

الفنية،  بالمعلومات  يهتم  ال  للمزرعة  المالك  ان 
اتخاذها  الواجب  المشكلة واالجــراءات  وكل همه معرفة 
لتصحيح ومنع اعادة حدوث المشكلة، لكنه أحياناً تكون 
النتائج مهمة لتفسير التشخيص، لذلك يجب مراعاة كتابة 

التقرير باستخدام لغة ومصطلحات مفهومة للمزارع.

ويجب أن يحتوي التقرير على التشخيص المرضي، 
ــزراعــة  وال الــتــشــريــح،  )الــســيــرولــوجــي،  المختبر  نتائج 
الى  اضــافــة  والنهائي،  األولـــي  التشخيص  البكتيرية(، 
النصيحة  عن  يبحث  المزارع  الن  والتوصيات  الخالصة 
المهنية لذلك على الطبيب البيطري أن يعطي أفضل قرار 

معتمداً على الوقائع المتوفرة.

اخلاصة:

ان وضع برنامج لمراقبة صحة القطيع يمنح المختص 
بمعلومات  يزودك  والذي  القطيع  عن  مستمرة  معلومات 

مفيدة تمكنك من اعطاء القرار في الوقت المناسب.

مراقبة  نتائج  تكون  بأن  االعتبار  بعين  األخــذ  يجب 
والبيئية  االنتاجية  العوامل  متغيرات  مع  مقترنة  القطيع 
من  خير  وقاية  »درهــم  المأثور  القديم  القول  ولنتذكر 
والمنظمة  المستمرة  المراقبة  ان  حيث  عــالج«،  قنطار 

للقطيع تجعل تحقيق الهدف ممكناً.
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تتباين كثيراً  التي  من األجناس واألنواع  الطيور عديداً  تضم طائفة 
في بيئة تواجدها وطريقة معيشتها وقدرتها علي الطيران وطبيعة الطعام 
من  به كثيراً  الهضمي حدث  الجهاز  تتناولها لذلك نجد أن أجزاء  التي 

التحورات نلخصها في النقاط التالية:
في منطقة الفم حدث استبدال لكل من األسنان وعظام الفك الثقيلة   .١
الوزن وعضالت الفم الكبيرة المميزة للزواحف والثدييات إلي منقار 
وعظم وعضالت الفك الخفيفـة الوزن؛ ولذلك فإن الطيور ال تستطيع 

مضغ Chew الطعام بل إنها تبتلعه كما هو.
المرئ في الطيور ذو قطر واسع حتى يمكنه استيعاب كمية الطعام   .٢

التي يتناولها الطائر.
تتميز القانصة بعضالتها القوية جداً ولهذا يُطلق عليها اسم المعدة   .٣
العضلية وهي الجزء المسئول بالجهاز الهضمي عن عمليات الهضم 

الميكانيكي )طحن( للغذاء. 

فسيولوجيا 
الجهاز 

الهضمي 
)الجزء األول(

فيها  نفند  مقاالت  عدة  يتطلب  الهضمي  الجهاز  فسيولوجيا  فهم  إن 
كافة الجوانب المتعلقة بتركيبة التشريحي وعمليات الهضم واالمتصاص 
والعوامل التي تؤثر فيها، وسوف نكتفي في هذه المقالة بإيضاح التركيب 
التشريحي  التركيب  فهم  علينا  يسهل  ولكي  والهستولوجي،  التشريحي 
والهستولوجي للجهاز الهضمي في الطيور البد أن نعرف مكان هذا الجهاز 
الهام في داخل تجويف الجسم في الطيور)شكل ١(، يبدأ الجهاز الهضمي 
اللعابية  الغدد  علي  يحتوي  )الــذي  الفم  ثم  بالمنقار  الطيور  سائر  في 
واللسان( ويليه البلعوم فالحوصلة فالمعدة الغدية أو الهاضمة فالقانصة 
أو المعدة الميكانيكية أو العضلية فاألمعاء الدقيقة فاألمعاء الغليظة التي 
يكون  القناة  نهاية  في  ثم  المستقيم  يليهما  األعوريتين  بالزائدتين  تنتهي 

المجمع.

أ. د./ طارق أمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن 

كلية الزراعة والطب البيطري، 
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
جوال ٩٦٦٥٤٢٨٢٥٤٧٩+
tarkamin@gmail.com
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والــمــســمــاة  الحقيقية  الــمــعــدة   .٤
المسئولة  هــي  الغدية  بالمعدة 
للطعام في  الهضم اإلنزيمي  عن 

الطيور. 
المختلفة  األجــزاء  طــول  يختلف   .٥
تبعاً  للطيور  الهضمية  للقناة 
الطعام  ــوع  ون الطائر  حجم  إلــي 
كثيرة  أخري  عوامل  مع  المأكول 
تتغذي  الطيور  معظم  أن  وبــمــا 
باأللياف  غني  صلب  غــذاء  علي 
هضمية  قناة  إلــي  تحتاج  فإنها 
ــذا نــجــد أن  ــه طــويــلــة نــســبــيــاً ول
الحبوب  علي  المتغذية  الطيور 
تــكــون   Granivorous birds
من  أطــول  بها  الهضمية  القناة 
القناة الهضمية للطيور الجارحة 
تتغذي  التي   Carnivores birds

علي اللحوم الحيوانية.

الهضمي  اجلــهــاز  تركيب  )أواًل( 
Structure of digestive system

في  الهضمي  الــجــهــاز  يــتــركــب   
الهضمية  القناة  من  كل  من  الطيور 
واف  شــرح  يلي  وفيما  وملحقاتها، 

لتركيب ووظيفة كل منهما:

 The digestive أ( القناة الهضمية(
 tract

أجــزاء  ــوال  وأطـ أشــكــال  تختلف 
القناة الهضمية باختالف نوع الطائر 

وحجمه ونوع الطعام الذي يتناوله.

 Mouth and والــبــلــعــوم  الــفــم   )١(
 pharynx

يبدأ الجهاز الهضمي في الطيور 

واللسان  المنقار  أن  فنجد  بالمنقار 
عضوان مهمان في عملية تناول الطعام 
وهناك العديد من التحورات في شكل 
بما  المختلفة  الطيور  بين  المنقار 
يتوافق مع نوع الطعام وطريقة إلتقاط 
الطائر للطعام بما يساعد في عملية 
تناول الطعام، وال يقتصر األمر علي 
المنقار وفقط ولكن األرجل أيضاً بها 
الطائر  لتمكن  التحورات  من  العديد 
ــاك تــوافــق  ــاول الــطــعــام، وهــن ــن مــن ت
حركي بين الفم والبلعوم أثناء عملية 
لهما  العصبي  اإلمــداد  ينظمها  البلع 
البلعومي  اللساني  العصب  من خالل 

.Glossopharyngeal nerve

اللسان في الطيور مثلثي الشكل 
في  ويوجد  مدبب  أمامي  طــرف  ذو 
تعمل  شوكية  نتوءات  الخلفية  نهايته 
)شكل  المريء  إلى  الطعام  دفع  على 
٢(، في بعض أنواع الطيور يبلغ طول 
اللسان ٤ أضعاف طول المنقار وفي 
كــأداة  اللسان  يستخدم  الحالة  هــذه 
اللسان  يُغطى سطح   ، الطعام  لجمع 
سميك  طباقي  طالئي  بنسيج  كاماًل 
سميكة  قرنية  طبقة  به  يوجد  حيث 
والظهري  البطني  السطحين  علي 
ويــقــل ســمــك الــطــبــقــة الــقــرنــيــة في 
ــات الــلــســان  ــدة مــنــاطــق هــي )طــي عـ
البلعوم(  وقــاعــدة  الــلــســان  وقــاعــدة 
وهي المناطق التي تتوزع فيها براعم 
الذي  الملوك  ملك  )سبحان  التذوق 
مناطق  تتعري  أن  حكمته  اقتضت 
القرنية  الطبقة  من  الــتــذوق  براعم 

لتزداد حساسيتها وتذوقها للطعام(.

فتحة املجمع

فتحة الشرج

القانصة
املعدة الغدية

األمعاء الدقيقة

األعورين

املرئ

احلوصلة

الكبد

احلوصلة 
الصفراوية

شكل )١( التركيب العام للجهاز الهضمي في الطيور. 
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 Taste buds أ-براعم التذوق

حلمات  أو  بــراعــم  عــدد  يصل 
ــي حوالي  ــتــذوق فــي الــدجــاج إل ال
ــذوق في  ــت ال بــراعــم  تــأخــذ   ،٣٠٠
الــطــيــور الــشــكــل الـــدورقـــي حيث 
تــمــتــد خــــالل الــنــســيــج الــطــالئــي 
لــلــســان، يــتــركــب برعم  الــطــبــاقــي 
تسمي  خارجية  خاليا  من  التذوق 
 Supporting الدعامية  الخاليا 
التذوق  والتي تحيط بخاليا   cells
حسية  خــاليــا  وهــي   Taste cell
تغذيها األعصاب، ويوجد في أعلي 
الثقوب  من  الكثير  الــتــذوق  برعم 
بين  اتــصــال  بــحــدوث  تسمح  التي 
التذوق  وخــاليــا  الفمي  التجويف 
تكون هي المسئولة عن اإلحساس 
أو  الُمر  أوالطعم  الملحي  بالطعم 

الطعم الحامضي.

 Salivary الـــلـــعـــابـــيـــة  الــــغــــدد  ب- 
 glands

ــي الــطــيــور  ــعــابــيــة فـ ــل ــدد ال ــغـ الـ
 Tubular أنبوبية  غــدد  عــن  عــبــارة 
أو متفرعة   Simple glands بسيطة 
مركبة،  تكون  ما  ــادراً  ون  Branched
الفم  في  بكثرة  اللعابية  الغدد  تتوزع 
الطيور  في  نجد  وعموماً  والبلعوم، 
التي تتغذي علي أغذية رطبة وغضة 
التطور  فقيرة  بها  اللعابية  الغدد  أن 
تتغذي  التي  الطيور  فــي  أمــا  جـــداً؛ 
فإنه  الجافة  )الحبوب(  علي األغذية 
تكون الغدد اللعابية بها متطورة جداً، 
تفرز الغدد اللعابية في بعض الطيور 
ومن أمثلتها العصفور كمية متوسطة 
أن  إال   Amylase األميليز  إنزيم  من 
لعابها علي  الطيور ال يحتوي  غالبية 
اللعاب  إفــراز  يــزداد  األميليز،  إنزيم 

ــاول الــطــائــر لــلــغــذاء ويتم  ــن عــقــب ت
الباراسمبثاوي  التنبيه  بفعل  ذلــك 

. Parathympathetic stimulation

 Oesophagus ٢( املرئ واحلوصلة(
 and crop

يكون  الطيور  معظم  في  المرئ 
طوياًل نسبياً وقابل للتمدد وهو عبارة 
نقل  عــن  مسئولة  مــرنــة  أنبوبة  عــن 
الطعام وتوصيله إلي الحوصلة، يتكون 
الطبقة  هــي:  طبقات   ٤ مــن  الــمــرئ 
العضلية  والطبقة   Serosal المصلية 
Muscular والطبقة تحت المخاطية 
المخاطية  والطبقة   Submucosa
الخارج  من  المرئ  يُغلف   ،Mucosa
عن  ــارة  عــب مفككة  مصلية  بطبقة 
ألياف ضامة مرنة وليفية تنتشر بها 
األوعية الدموية وتفرعات من العصب 
واألعــصــاب   Vagus nerve الحائر 
 Sympathetic nerves السمبثاوية 
ويلي الطبقة المصلية للداخل الطبقة 
المخاطية  تحت  الطبقة  ثم  العضلية 
الطبقة  تحتوي  المخاطية،  والطبقة 
من  كبير  عدد  علي  المخاطية  تحت 
بإفراز  تقوم  والتي  المخاطية  الغدد 
علي  المساعدة  أجــل  مــن  المخاط 
عملية  من  يسهل  مما  الطعام  انزالق 
المرئ  طول  منتصف  في  يقع  البلع، 
 Crop تقريباً انتفاخ يسمي الحوصلة
المرئ  تقسم  الحوصلة  فإن  ولذلك 
العلـوي  الــمـــــرئ  همـا  جزئيـن  ــي  إل

والمـرئ السـفـلي.

الحوصـلة  وحجـم  شكل  يختلف 

شكل )٢( شكل اللسان في الطيور.
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للطائر  الــغــذائــيــة  الـــعـــادات  حــســب 
الفص  وحيدة  تكون  أن  يمكن  حيث 
Unilobullar كما في معظم الطيور، 
أما في الطيور المتغذية علي الحبوب 
Granivorous birds تكون الحوصلة 
ذات فصين Bilobed كما في الحمام 
أو  جــداً،  كبير  إلي  كبير  وذات حجم 
مغزلي شكل  ذات  الحوصلة  تــكــون 
الطيور  في  كما   Spindle shaped
البحرية المتغذية علي األسماك، وفي 
كل من البومةOwl والطيور المتغذية 
علي الحشرات تكون الحوصلة أثرية 
أو غائبة، تتركب الحوصلة تشريحياً 
الطبقات  نفس  مــن  )هستولوجياً( 
تتميز بوجود  أنها  للمرئ إال  المكونة 
المخاطية  الطبقة  في  كثيرة  طيات 
المبطنة لها حتى تسمح لها بالتمدد 
الطعام  تخزين  عملية  أثناء  الكافي 
المخاط،  من  كبيرة  كميات  وبإفراز 
هامة  وظائف  بعدة  الحوصلة  تقوم 

نلخصها في النقاط التالية:

مؤقت  مــخــزن  الحوصلة  تعتبر   .١
للغذاء.

يتم في الحوصلة تليين وترطيب   .٢
الــذي  الــمــخــاط  بفضل  الــطــعــام 

تفرزه.

تتميز  ــيـــمـــام  والـ الـــحـــمـــام  ــي  فـ  .٣
لبن  إنــتــاج  بإمكانية  الحوصلة 
ــك  وذل  Crop milk الــحــوصــلــة 
البروالكتين  هرمون  تأثير  تحت 
بإطعامه  تقوم  والتي   Prolactin
منح  الملك  سبحان  لصغارها، 

ألن  القدرة  تلك  واليمام  الحمام 
صغارهما يفقسان وال حول لهما 
واليمام  الحمام  فصغار  قوة؛  وال 
عاجزة  العينين  مغمضة  تــولــد 
الطعام  الحصول علي  عن  تماماً 
فأودع اهلل سبحانه وتعالي القدرة 
لبن  ــراز  ــ إف عــلــي  األم  لحوصلة 
الصغار  عليه  لتتغذي  الحوصلة 
طــوال  تهلك  ال  حتى  الضعيفة 
العجب  ومـــن  الــحــضــانــة،  فــتــرة 
واألم  األب  مــن  كــل  أن  الــُعــجــاب 
الحوصلة  لبن  إفــراز  يستطيعان 
برعاية  ســويــاً  يتكفالن  ألنهما 

الصغار جنباً إلي جنب.

 The ــة  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ املــــــــعــــــــدة   )3(
 proventriculus

في  المعدة  تتكون  عامة  بصفة 
المعدة  هــمــا  غرفتين  مــن  الــطــيــور 
الغدية في  المعدة  الغدية والقانصة، 

بيضاوي  عضو  عــن  عــبــارة  الــطــيــور 
السفلي  الـــمـــرئ  بــيــن  يــقــع  الــشــكــل 
من  الغدية  المعدة  تبطن  والقانصة، 
والذي  غدي  مخاطي  بغشاء  الداخل 
يحتوي علي الغدد اإلفرازية التي تفرز 
وإنزيم   HCl الهيدروكلوريك  حامض 
الــذي   Pepsinogen الببسينوجين 
الهيدروكلوريك  حامض  بفعل  يتحول 
 .Pepsin إلي إنزيم الببسين النشط

املــعــدة  أو  )الـــقـــونـــصـــة  الــقــانــصــة   )4(
 Gizzard )muscular stomach العضلية
كتلة عضلية  عن  عبارة  القانصة 
سميكة لونها أحمر ضارب إلي الزرقة 
في وسط كل من سطحيها الجانبيين 
عضلية،  ألياف  منه  تشع  أزرق  وتــر 
الرئيسية هي طحن  القانصة  وظيفة 
وزن  يبلغ  الصلب،  والطعام  الحبوب 
حوالي  البالغ  الدجاج  في  القانصة 
٨٠-٩٠جم  حوالي  البط  وفي  ٥٠جم 

شكل )٣( التركيب العام للمعدة الغدية والقانصة واإلثني عشر وفي داخله البنكرياس. 

املعدة الغدية
القانصة

اإلثني عشر

البنكرياس
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حــوالــي ١٨٠-٢٠٠جـــــم،  األوز  وفــي 
مميزتين  بخاصيتين  القانصة  تتميز 

لها وهما: 

)١( العضالت متطورة جداً وقوية. 

الــداخــل  الــقــانــصــة مــن  تــغــلــف   )٢(
بغالف سميك صلب قوي يسمي 

الكيوتيكل Cuticle ويسميه بعض 
 Koilin الكويلين  أحيانا  العلماء 
لونه أخضر أو بني ويرجع اللون 
إلي ارتداد صبغات الصفراء من 

اإلثني عشر.

عالقة  لهما  الخاصيتين  هاتين 
القانصة  تؤديها  التي  بالوظيفة  قوية 
المسئولة  الحجرة  هي  تعتبر  حيث 
عن عمليات طحن الطعام وذلك ألن 
وبذلك  األسنان  من  خال  الطيور  فم 
فهي ال تطحن الطعام قبل بلعه، يتميز 
تجويف القانصة بأنه أكبر من تجويف 
المعدة الغدية ولهذا يوجد الطعام في 
بالحصى مختلطاً  القانصة  تجويف 
Grit، ويقوم الغشاء المبطن لتجويف 
المخاطية  الطبقة  بحماية  القانصة 

طحن  عملية  عن  الناتج  الضرر  من 
والطعام  الحصى  )احتكاك  الطعام 
بحماية  الغشاء  يــقــوم  وكــذلــك  بــهــا( 
التآكل  تأثير  ضــد  القانصة  جـــدار 
بفعل مخلوط حامض الهيدروكلوريك 
إليها  الــقــادم  الببسين  وإنــزيــم   HCl
القانصة  تتغذي  الغدية،  المعدة  من 
بالعصب  الخاصة  العصبية  باأللياف 
حــول  واألعـــصـــاب   Vagus الــحــائــر 
األوعية Perivascular القادمة إليها 
من الضفيرتين الهضمية والمسارقية 

.Coeliac and mesenteric plexii

 Small الـــدقـــيـــقـــة  األمــــعــــاء   )٥(
 intestine

الجسم  لــطــول  بالنسبة  طولها 
الثدييات،  في  مثيلتها  بكثير من  أقل 

السميكة  القانصة  عضالت   )٤( شكل 
لها  المغلف  الكيوتيكل  وغشاء  والقوية، 

من الداخل. 

شكل )٥( تركيب جدار األمعاء الدقيقة وترتيب الطبقات المختلفة به. 

الطبقة املخاطية
الطبقة حتت  
املخاطية

الطبقة العضلية

قناة ليمفاوية

خلية طالئية
شعرية

خملة

أوعية لبنية

وريد
شريان

اخلمالت
األمعاء الدقيقة

اخلمالت الدقيقة

نواة

الغشاء اخللوي
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وتتميز منطقة االتصال بين القانصة 
واإلثنى عشر بوجود تغير في البطانة 
بحيث  الصلب  الغطاء  ذات  الطالئية 
المخاط  مــن  سميكة  بطبقة  يُغطي 
الذي يعتقد أن وظيفته األساسية هي 
المواد  من  المخاطية  الطبقة  حماية 
عالية الحموضة التي تغادر القانصة 
األمــعــاء  وتتميز  عــشــر،  اإلثــنــى  ــي  إل
الدقيقة بأن قطرها واحد علي امتداد 
في  الدقيقة  األمعاء  تتركب  طولها، 
الطيور من ثالثة مناطق رئيسية هي: 
 ،Duodenum loop طية اإلثني عشر
 ،Ileum اللفائفي ، Jejunum الصائم
يتم تمييز منطقة الصائم عن منطقة 
 Yolk الــمــح  ســاق  بــوجــود  اللفائفي 
كيس  العلماء  يسميه  والـــذي   stalk

.Meckel’s Diverticulum ميكيل

عدة  من  الدقيقة  األمعاء  تتركب 
الخارج  إلي  الداخل  من  هي  طبقات 
تتمثل في الطبقة المخاطية والطبقة 
العضليـة  والطبـقـة  المخاطية  تحت 
ــا الــطــبــقــة األخـــيـــرة الــمــواجــهــة  ــ وأم
ــي الــطــبــقــة  ــه ــجــســم ف ــجــويــف ال ــت ل
العصبي  اإلمـــداد  يتميز  المصلية، 
لألمعاء الدقيقة بالتطور حيث توجد 
الضفيرة العصبية تحت المخاطية في 
تخدم  وهي  المخاطية  تحت  الطبقة 
األوعية الدموية والغدد الموجودة في 
الضفيرة  توجد  كذلك  الطبقة،  هذه 
الــعــصــبــيــة الــعــضــلــيــة الــمــعــويــة بين 
الطبقة العضلية وهي تخدم المنطقة 
أن  بالذكر  والجدير  نفسها،  العضلية 
الضفائر الموجودة في المعدة الغدية 

في  تشترك  عشر  واإلثني  والقانصة 
في  األعضاء  هــذه  بين  تناسق  عمل 
األمعاء  تقوم  الحركة.  عملية  تنظيم 
الدقيقة بوظيفتين هامتين جداً وهما: 

للغذاء  الكيميائي  الهضم  اكتمال   .١
المفرزة  اإلنــزيــمــات  طــريــق  عــن 
والبنكرياس مع  من غدد األمعاء 
مساعدة إفرازات الكبد باإلضافة 
إلي مجموعة من الهرمونات التي 
المعدة  من  كل  عمل  في  تتدخل 

واألمعاء.

الغذائية  الــمــركــبــات  إمــتــصــاص   .٢
تجويف  من  وانتقالها  المهضومة 
الدم  تيار  إلــي  الدقيقة  األمــعــاء 
 ،Villi الخمالت  بواسطة  وذلك 
منطقة  في  الخمالت  طول  يبلغ 
اإلثني عشر ١.٥مم وفي اللفائفي 

٠.٥مم.

 Large الــغــلــيــظــة  األمــــعــــاء   )6(
 intestine

تتكون األمعاء الغليظة في الطيور 
يلي  وفيما  والمستقيم،  األعورين  من 

شرح لتركيب ووظيفة كل منها:

 The cecum أ( األعور(

هناك زوج من األنابيب األعورية 
عند  يــنــشــأ  مــغــلــقــة(  ــة  ــهــاي ن )ذات 
مع  الدقيقة  األمــعــاء  اتــصــال  نقطة 
إسم  عليهما  ويُطلق  الغليظة  األمعاء 
البداري  في  طولهما  يبلغ  األعورين، 
-١٨ الناضج  الدجاج  وفي  ٥-٧ســم 
٣٠ســم وفــي البط ١٣-٢٢ســـم وفي 

أعــور  كــل  يتركب  ــم،  ٢٠-٢٥ســ األوز 
الضيق  العنق  هي  أجــزاء  ثالثة  من 
التي  المنطقة  وهي   Narrow neck
القولوني  االتصال  تنشأ عند منطقة 
Ileo-caeco- األعوري - اللفائفي -
الثاني  والـــجـــزء   colic junction
العريض  الجسم  هو  لألعور  المكون 
النهاية  فــهــو  الــثــالــث  الــجــزء  ــا  ــ وأم
صمام  وهناك  القاعدية،  المستديرة 
 Ileocecal valve لفائفي-أعوري 
الدقيقة،  بين األعور واألمعاء  يفصل 
عضلي  غطاء  بوجود  األعــور  يتميز 
بنسيج طالئي  األعور  يُبطن  متطور، 
القاعدي  الجزء  في  أنــه  إال  عمادي 
أملس  الطالئي  النسيج  هــذا  يكون 
إلي حد ما، تظهر الخمالت بوضوح 
وأيــضــاً  األعــــور  جــســم  منطقة  ــي  ف
تعتبر  والــتــي  الضيق  العنق  منطقة 
عمليات  لحدوث  األساسية  المنطقة 
اإلمــتــصــاص الــتــي تتم فــي األعـــور، 
الطبقة  الليمفاوي في  النسيج  يتناثر 
وتوجد  األعــور  في  المخاطية  تحت 
 Goblet cellsأحياناً الخاليا الكأسية
لألعور،  الطالئي  النسيج  بطانة  في 
تتميز الطيـور العشبية ومعظم الطيور 
بكبر  والبوم  الحبوب  علي  المتغذية 
حجم األعور إال أنه في الببغاء يكون 
األعور صغيراً جداً أو أثرياً وال يوجد 

أعور في الصقور ونقارات الخشب.

 The rectum ب( املستقيم(
المستقيم عبارة عن أنبوبة ضيقة 
االتصال  منطقة  مــن  تمتد  قصيرة 
إلي  الــلــفــائــفــي-الــقــولــونــي-األعــوري 
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بعض   ،Cloaca الــمــجــمــع  منطقة 
اسم  المستقيم  علي  يطلق  العلماء 
القولون Colon، يبلغ طول المستقيم 
فــي الــدجــاج البالغ حــوالــي ٦-٨ســم 
وبصورة  ســم،   ١.٥  -  ١.٠ وقــطــره 
في  قصيراً  المستقيم  يكون  عامة 
النعام  باستثناء  الطيور  أنــواع  معظم 
يُعتقد  طوياًل،  المستقيم  يكون  حيث 
نجد  امتصاصية حيث  وظيفة  له  أن 
أن الغشاء المخاطي يمتد في صورة 
ما  منه  ينشأ  وقصير  عريض  غطاء 
بالخاليا  تغطى  التي  الخمالت  يشبه 
بالغشاء  يوجد  البسيطة،  العمادية 
المخاطي عديد من الخاليا الكأسية.

 The cloaca 7( املجمع(
والــزواحــف  الطيور  مــن  كــل  فــي 
ــن الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي  ــل مـ يــفــتــح كـ
البولي  والجهاز   Digestive system
التناسلي  Urinary system والجهاز 
غرفة  في   Reproductive system
يُفصل  الــمــجــمــع،  تسمي  مــشــتــركــة 
المجمع عن المستقيم بواسطة طيات 
الغشاء  بواسطة  تتكون  انقباضية 
الدائري السميك ويفتح المجمع إلي 
خارج الجسم عن طريق فتحة الشرج 
ثالثة  إلـــي  المجمع  يـُـقــســم   ،Vent

مناطق هي: 

بــالــقــنــاة  ــخــاصــة  ال الــمــنــطــقــة   )١(
منطقة  تسمي  والــتــي  الهضمية 
الــمــنــطــقــة األمــامــيــة  الـــبـــراز أو 

.Coprodeum

)٢( منطقة البول أو المنطقة الوسطي 

 ،Urodeum

الــمــتــوســط  الــمــعــي  مــنــطــقــة   )٣(
المنطقة  وهــي   Proctodeum

الخاصة بالقناة التناسلية.

الــهــضــمــيــة  الــقــنــاة  )ب( مــلــحــقــات 
 The accessory organs

الهضمية  القناة  ملحقات  تضم   
كل من البنكرياس والكبد، وفيما يلي 

شرح مفصل لكل منهما:

 The pancreas ١( البنكرياس(
الطيور  فــي  البنكرياس  يتكون 
الدجاج  في  كما  فصوص  ثالثة  من 
من  يتكون  األوز  فــي  بينما  والــبــط 
البنكرياس  يشغل  فــقــط،  فصيين 
الفراغ بين طرفي اإلثني عشر ويصل 
ــي ٤٠جـــم وفي  وزنـــه فــي الــدجــاج إل
٨٠-١٠٠جــــم  ــي  حــوال واألوز  الــبــط 
كل  مــن  يخرج  بــاهــت،  أصفر  ولــونــه 
فص قناة بنكرياسية تمر إلي النهاية 
البعيدة لطية اإلثني عشر حيث تفتح 
حلمة  في  بنكرياسية  قنوات  الثالثة 
القناة  مع   Common papilla عامة 
الصفراوية )المرارية( Bile duct في 

تجويف اإلثني عشر. 

ــه الــتــركــيــب الــتــشــريــحــي  ــشــب ي
)الهستولوجي( للبنكرياس في الطيور 
أن  باستثناء  الــثــديــيــات  فــي  نظيره 
 Islets of النــجــرهــانــز  جــزر  نسيج 
بنكرياس  في   Langerhans tissue
ــل وضـــوحـــاً من  ــ الــطــيــور يــكــون أق
نظيره في الثدييات وكما أن الخاليا 

ذات  تكون   Acini cells العنقودية 
البنكرياس  شكل هرمي غير منتظم، 
حيث  الهضم  لعملية  جــداً  ضــروري 
يفرز البنكرياس العصارات الهاضمة 
ــمــا يـــفـــرز الــبــنــكــريــاس  ــام، ك ــطــع ــل ل
تــوازن  حفظ  عن  مسئولة  هرمونات 
تحكمها  طريق  عن  الــدم  في  السكر 
الــمــيــتــابــولــزم، يوجد  فــي مــعــدالت 
الــغــدد:  مــن  نــوعــان  البنكرياس  فــي 
تفرز  قــنــويــة،  ال  وغـــدد  قنوية  غــدد 
البنكرياسية  العصارة  القنوية  الغدد 
الهاضمة التي تنقلها القنوات وتصبها 
في اإلثني عشر، أما الغدد الالقنوية 
تجمعات  عن  عبارة  فهي  )الصماء( 
النجرهانز  جزر  تسمى  الخاليا  من 
تــفــرز هــرمــون اإلنــســولــيــن وهــرمــون 
الجلوكاجون وتنتقل مباشرة إلي الدم 
البنكرياس  يعتبر  ولذلك  قناة،  بدون 
بين  ما  المشتركة  الثنائية  الغدد  من 

الغدد الصماء والغدد غير الصماء.

ميكانيكية عمل البنكرياس

من  البنكرياسية  العصارة  تتكون 
واإلنــزيــمــات  الــصــوديــوم  بيكربونات 
ــيـــز، الــلــيــبــيــز،  ــلـ ــيـ الــهــاضــمــة )األمـ
اإلنزيمات المحللة للبروتينات(، تفرز 
البنكرياس  خاليا  من  البيكربونات 
غشاء  حماية  علي  وتعمل  المركزية 
ــاء الــدقــيــقــة مـــن حــمــوضــة  ــ ــع ــ األم
إنزيمات  تــقــوم  المعدية،  الــعــصــارة 
من  كل  بهضم  البنكرياسية  العصارة 
الكربوهيدرات والدهون والبروتينات؛ 
 Amylase حيث يقوم إنزيم األميليز
ــات الـــعـــديـــدة إلــي  ــســكــري بــهــضــم ال
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ســـكـــريـــات بــســيــطــة وإنـــزيـــمـــات 
والفوسفوليبيز   Lipase الليبيز 
Phospholipase بتكسير الدهون إلى 
أحماض دهنية وجليسرين وإنزيمات 
Trypsinogen)الذي  التريبسينوجين 
يُنشط في اإلثنى عشر إلي التريبسين 
والكيموتريبسينوجين  )Trypsin

يُنشط  )الذي   Chymotrypsinogen
الكيموتريبسين  إلي  اإلثني عشر  في 
Chymotrypsin( بتكسير البروتينات 
وعديدات الببتيد إلى أحماض أمينية.

عناقيد  البنكرياس  فــي  تنتشر 
ــرة مـــن الــخــاليــا  ــع( صــغــي ــي ــجــام )م
النــجــرهــانــز  جـــزر  تسمى  الــخــاصــة 
وتحتوي   Islets of Langerhans
ــدة أنــــواع من  ــذه الــجــزر عــلــى عـ هـ
بــإفــراز  تــقــوم خــاليــا بيتا  الــخــاليــا، 
هرمون اإلنسولين وهو المسئول عن 
)الجلوكوز(  السكر  مستوي  خفض 
في الدم وذلك عن طريق تخزينه في 
النشا  هيئة  على  والعضالت  الكبد 
فإن  لذلك  )الجليكوجين(  الحيواني 
يُفرز   Insulin اإلنسولين  هــرمــون 
عقب تناول الطعام، تقوم خاليا ألفا 
ووظيفته  الجلوكاجون  بإفراز هرمون 
الكبد  في  المخزن  الجلوكوز  إطالق 
الجلوكوز  مستوي  ليرتفع  والعضالت 
من  الجسم  حاجة  ويغطي  الــدم  في 
الجلوكاجون  هرمون  يُفرز  الجلوكوز، 
الجوع  أوقــات  في  عــادة   Glucagon
ــث تــنــخــفــض نــســبــة الــجــلــوكــوز  حــي
األدنى  الحد  الدم عن  في  الموجودة 

لها. 

The liver ٢( الكبد(
فصين  ذو  الــطــيــور  فــي  الــكــبــد 
ما  غالباً  األيمن  والفص   Bilobed
حجم  األيسر،  الفص  من  أكبر  يكون 
حيث  الطيور  معظم  في  كبير  الكبد 
 ٣-٤ النامي  الدجاج  في  وزنــه  يصل 
واألوز  البط  الجسم وفي  وزن  % من 
المسمن  الكبد  إلنــتــاج  المخصص 
)الـــفـــواجـــرا( يــصــل وزنـــه إلـــي ١٢-
القناة  تفتح  الجسم،  وزن  مــن   %١٣
الكبدية اليسري مباشرة مع القنوات 
في  العامة  الحلمة  في  البنكرياسية 
حين أن القناة الكبدية اليمني ترسل 
الصفراوية  الحوصلة  إلــي  تفرعات 
ويحدث   ،Gallbladder )المرارية( 
بمجرد  القناتين  هاتين  بين  اتصال 
ــد فـــي قــنــاة  ــب ــك ــا مـــن ال ــم خــروجــه
النهاية  في  تفتح  رئيسية  صفراوية 
عشر  لإلثني  الصاعد  للفرع  الذيلية 
البنكرياسية  القناة  مع  باإلشتراك 
توجد  العامة،  الحلمة  في  الرئيسية 
الحوصلة المرارية في كل من الدجاج 
غير  أنها  إال  والرومي  واألوز  والبط 
موجودة في البعض األخر من الطيور 

مثل الحمام.

يلعب الكبد دوراً فسيولوجياً هاماً 
في عدد من الوظائف المرتبطة في 

الجسم مثل: 

ــى الــســمــوم حيث  الــقــضــاء عــل  .١
األدوية  مع  بالتعامل  الكبد  يقوم 
وتحويلها  الكيميائية  والمركبات 
ــى مـــواد غير  مــن مـــواد ســامــة إل

سامة أو مواد نافعة. 

ــوازن  ت إحـــداث  علي  المساعدة   .٢
هرموني داخل الجسم والتخلص 
ــدة عن  ــ زائـ مـــن أي هــرمــونــات 

احتياجات الجسم. 

لتخزين  مــســتــودعــاً  الكبد  يـُـعــد   .٣
كـــل مـــن الــجــلــيــكــوجــيــن )الــنــشــا 
الفيتامينات  وبعض  الحيواني( 
والمعادن مثل فيتامين أ، فيتامين 

د، فيتامين ب١٢، الحديد. 

لتصنيع  ــزاً  ــ ــرك ــ م ــد  ــب ــك ال يُـــعـــد   .٤
بروتينات  وأهــمــهــا  البروتينات 

بالزما الدم. 

عن  المسئولة  الصفراء  تكوين   .٥
استحالب الدهون. 

تكوين عوامل تجلط )تخثر( الدم   .٦
من  الحماية  على  تعمل  والــتــي 

النزيف.

املراجع  
ــاب »فــســيــولــوجــيــا الــدواجــن  كــت  -
والطيور« عام ٢٠١٨، أ.د./ طارق 
العلمي  النشر  إدارة  عبيد،  أمين 
القصيم،  جــامــعــة  ــرجــمــة،  ــت وال

السعودية.

أعضاء  ووظائف  »تشريح  كتاب   -
أ.د./  الداجنة«)٢٠٠٣(.  الطيور 
وأ.د./  الحباك  محمد مصطفي 
عبد الفتاح عبد المعطى درويش. 
الــســعــادة  دار  ــى،  ــ األولـ الــطــبــعــة 

للطباعة، القاهرة.
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الكليتين  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
عمليتي  فـــي  تــتــحــكــم  ــور  ــطــي ال فـــي 
الماء  من  لكل  واإلفـــراز  االمتصاص 
لذا  بالجسم،  المعدنية  والعناصر 
السيطرة  مركز  تُعتبر  الكليتين  فإن 
والــتــحــكــم فــي االتـــــزان اإلســمــوزي 

لسوائل الجسم.
الطيور  بول  خصائص  أهم  ومن 
ويتكون  كريمي،  لــونــه  أن   ،Urine
لزجة  ُمــخــاطــيــة  مـــواد  مــن  معظمه 
على  الحتوائه  نظراً  وذلــك  وسميكة 
وهو   ،Uric acid اليوريك  حمض 
الثدييات  بــول  عن  يختلف  ذلــك  في 
الُمكون  فيه هي  اليوريا  تكون  والذي 

األساسي. 

ــرز حمض  ــف ت ــور  ــطــي ال ان  كــمــا 
أساسي،  نيتروجيني  كناتج  اليوريك 
الكبد  في  الحمض  هذا  يُخلّق  حيث 
يُمثل  البول، وهو  يُفرز عن طريق  ثم 
في  الكلي  النيتروجين  من   %٦٠-٨٠
اليوريا  تُنتج  الطيور  أن  كما  البول، 
تمثيل  مــن  كناتج  مــحــدودة  بكميات 
للبيورين وناتج هدم للحمض األميني 

األرجينين.
مــــــا هــــــو مــــــــرض الـــــنـــــقـــــرس فــى 

الطيور؟؟
ــط تـــعـــريـــف لــمــرض  ــسـ لـــعـــل ابـ
استقالبي  اضــطــراب  هــو  الــنــقــرس 
تراكم غير  ينتج عنه  ايضى شائع  او 

في  اليوريك  حمض  لبلورات  طبيعي 
جسم الدجاج.

ــراب  ــطــ ــذا االضــ ــ ولـــمـــعـــرفـــة هـ
االيضى المعروف بالنقرس فالبد من 
المعدنية  االمــالح  على  الضوء  القاء 
ــدجــاج وخــاصــة امــالح  فــى جــســم ال
الكالسيوم التى هى ذات أعلى تركيز 
في جسم الدجاج، حيث تكون حوالى 
وكما  الطائر.  جسم  وزن  من   %١.٥
محتوى  إجمالي  ثلث  من  أكثر  انها 
فى  المعدنية  االمـــالح  مــن  الجسم 

الدجاج البالغ.
ــان عنصر  ــى ذلـــك فـ ــة الـ اضــاف
مكونات  ثلث  ايضا  يمثل  الكالسيوم 

مرض النقرس فى الدجاج

جزئيين  من  الدواجن  في  البولي  الجهاز  يتكون    -  Urinary System in Poultry الدواجن-  في  البولي  الجهاز 
أساسيين وهما الكليتان Kidneys والحالبان .Ureters والكلية في الدواجن كبيرة وُمستطيلة الشكل وتقع على جانبي 
 Cranial lobe العمود الفقري ، وهي ذات لون بني مائل لالحمرار، وتتكون من ثالثة فصوص وهم الفص الرأسي
والفص الوسطي Middle  lobe والفص العضدي .Caudal lobe وتُفرغ الكليتان ُمحتوياتهما في الحالبين والذان 
يُفرغان بدورهما ما بهما من بول في اليوروديوم في غرفة المجمع. وتتمثل وظائف الكليتين في ترشيح الدم للتخلص 
من نواتج التمثيل الغذائي بالجسم، وإعادة امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الجلوكوز وبعض العناصر المعدنية 

إلعادة استخدامها مرة أخرى. 

Dr. Mohamed Hasan Salem
Head of animal health in Golden Chicken company
msalem@goldenchicken.com.sa   00966593025251
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ملح  يعد  وبالمثل،  البيضة.  قشرة 
أساسيا  عنصرا  ايــضــا  الــفــوســفــور 
جانب  فالى  الحية.  الكائنات  لجميع 
للهيكل  كــمــكــّون  الرئيسية  اهميته 
العظمي فى الدجاج، يعتبر الفوسفور 
للمرّكبات  ــا  أســاســًي ــا  مــكــوًن ــا  ــًض أي
كل  فــي  يــشــارك  ثــّم  ومــن  العضوية 

جانب من جوانب األيض. 
او  بـــالـــزيـــادة  اخـــتـــالل  اى  فـــان 
الطبيعية  ــمــعــدالت  ال عــن  الــنــقــص 
الدجاج  جسم  فى  الكالسيوم  المالح 
تودى الى اختالل فى معدالت امالح 
الفوسفور والعكس ايضا فان اختالل 
الفوسفور يودى المحالة الى اختالل 
الكالسيوم فهذان العنصران مرتبطان 

ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا. 
ــراج كــال مــن عنصرى  ويــتــم اخــ
طريق  عــن  والــفــوســفــور  الكالسيوم 
الكليتين طرحا فى البول وعن طريق 
الـــزرق. ولكن ال  فــى  االمــعــاء طرحا 
اخراج  فى  بوظيفتهما  الكليتان  تقوم 
حالة  فى  اال  والفوسفور  الكالسيوم 
فى  والــفــوســفــور  الكالسيوم  تــواجــد 
بهما  الخاصة  الفسيولوجية  النسبة 
وهى اثنان من عنصر الكالسيوم الى 
وهــذه  الفوسفور  عنصر  مــن  واحـــد 
النسبة هى الضرورية لكل المعامالت 

داخــل  العنصرين  لها  يتعرض  التى 
جسم الدجاج من امتصاص وترسيب 

واخراج وخالفه.
ــى هــذه  كــمــا ان حــــدوث خــلــل ف
النسبة المتوازنة فى اعالف الدواجن 
يــؤدى حتما الى حــدوث امــراض فى 
الكلوى  الفشل  راسها  على  الدواجن 
ــك نــشــوء مـــرض الــنــقــرس فى  وكــذل

الدواجن.
استوضحنا  سبق  مــا  على  بــنــاء 
فى  الــنــقــرس  مـــرض  ــدوث  حـ كيفية 
الخلل  معنى  على  وتعرفنا  الــدجــاج 
الــى النقرس  ــودى  يـ ــذى  الـ االيــضــى 

بنوعيه.
ســيــتــم فـــى الــفــقــرات الــقــادمــة 
الظروف  مناقشة  المقال  هــذا  مــن 
تحدث  التى  األيضية  واالخــتــالالت 
فى جسم الطيور وتتسبب فى مرض 
الكامل  التركيز  وسيكون  النقرس  
الكبرى   األهمية  ذات  االسباب  على 
في الدواجن التجارية. كما اننا سوف 
نتخطى االختالالت االخرى المتنوعة 
والفشل  الخلقية  الــتــشــوهــات  مــثــل 
الفقس  حديثة  الكتاكيت  فى  الكلوى 
وربما نخصص لهما مساحات كافية 

فى مقال اخر ان شاء اهلل. 
ــو الــمــنــتــج  حــمــض الـــيـــوريـــك هـ
النهائي الستقالب اى للتمثيل الغذائى 
الــدواجــن.  فــي  والبروتين  للبيورين 
في  اليوريك  تكوين حمض  يتم  حيث 
الكبد وتفرزه الكلى الى خارج الجسم 
. وفى  الطيور حيث انها تفتقر إلى 
إنزيم اليورييز وهذا إلى جانب عملية 
للحفاظ  الطائر  داخــل  المياه  حبس 
عل اتزان المواد داخل جسم الطائر، 
ــى إفـــراز الــبــول على شكل  يـــؤدى ال

حمض اليوريك فى حالة شبه صلبة 
مع براز الدواجن )الزرق(.

عملية  فــي  اضــطــراب  اى  فـــان 
ــراز حمض  ــ الــتــمــثــيــل الــغــذائــي إلفـ
لذلك  النقرس.  إلــى  يــؤدي  اليوريك 
بسبب  إمــا  النقرس  ينشأ  أن  يمكن 
اعلى  بكميات  اليوريك  حمض  إنتاج 
من قدرة الكلى على إفرازه، أو بسبب 
ضعف وظائف الكلى التي تفشل في 
طرد حمض اليوريك المنتج بالكميات 
من  ياتى  النقرس  ان  اى  الطبيعية. 
فشل الكلية فى طرد واخراج حمض 
اليوريك المتكون داخل جسم الدجاج.
تفشل  التى  الثانية  الحالة  هــذه 
الكلى فى طرد واخــراج حمض  فيها 
الطبيعية  بالكميات  المنتج  اليوريك 
لحاالت  شيوعا  األكــثــر  السبب  هــو 

النقرس فى الدجاج التجارى.
ونــتــيــجــة لــعــدم اخـــــراج حمض 
يتراكم فى  فانه  الجسم  من  اليوريك 
الدم وفى سوائل الجسم المختلفة  ثم 
بعد ذلك يبدا فى الترسب على كافة 
مختلف  وعلى  السيروزية  االغشية 

البولى فى ذكور  للجهاز  رسم توضيحى 
الطيور
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االنسجة واالحشاء الداخلية للدجاج.
و يكون تاخر معدل النمو وزيادة 
لترسب  نتيجة  الــدجــاج  بين  النفوق 
ــى االحـــشـــاء  ــل ــوريـــك ع ــيـ حــمــض الـ
او  تلفها  فى  يتسبب  مما  الداخلية 
وظائفها  اداء  عــلــى  قــدرتــهــا  ــدم  عـ

الحيوية بالنسبة للدجاج.
اعتمادا على مكان ترسب حمض 
اليوريك داخل جسم الدجاج، يصنف 

النقرس على النحو التالي:
النقرس الحشوي - حيث يحدث   -١
اليوريك  حمض  بــلــورات  ترسب 
في األجهزة الحشوية مثل الكلى 
والكبد والقلب واألمعاء. هو شكل 
حــاد وشــائــع جــدا فــي الــدجــاج. 
ــوق كــبــيــر في  ــف ويــتــســبــب فـــي ن

يــتــراوح بين ١٥ و٣٥ %  الــدجــاج 
وقد تم توثيقه بكثرة فى الدجاج 

عند اعمار صغيرة.
ترسب   - الــمــفــصــلــي  ــنــقــرس  ال  -٢
ــورات حــمــض الـــيـــوريـــك في  ــلـ بـ
المفاصل واألربطة وغمد األوتار. 
مزمن  النقرس  من  الشكل  وهذا 
وراثية  عــوامــل  ــه  ول طبيعته  فــى 
تمهد لحدوثه وهو نادر الحدوث 

فى الدواجن التجارية.
على العموم في كال الشكلين من 
اشكال النقرس، تتكون الرواسب من 
إبر  شكل  على  المعة  بيضاء  بلورات 
انه  كما   .»tophi« توفى  ب  وتسمى 
تصل  أن  يمكن  النقرس،  حالة  فــي 
 ٤٤ إلــى  اليوريك  حمض  مستويات 
بـ  مقارنة  ملليتر   ١٠٠ لكل  ملجرام 
في  ملليتر   ١٠٠ لكل  ملجرام    ٥-٧

طائر عادي.
مــا هــى اعــــراض مـــرض النقرس 

فى الطيور؟؟
 ال توجد اعراض مميزة لمرض 
أعــراض  ولكن  الدجاج  فى  النقرس 
منظر  كابة  مثل  محددة  وغير  عامة 
الــنــضــارة وفقدان  ــعــدام  الــدجــاج وان
وانخفاض  العامة،  الصحة  عالمات 
الريش،  وانتفاش  العلف،  استهالك 
وتـــلـــوث فتحة  والـــعـــرج،  ــزال،  ــ ــه ــ وال
إلى  ومــا  األمــعــاء  التهاب  ــراج،  االخــ
ــذه االعـــــراض تعتبر  ــل هـ ــك، وكـ ــ ذل
هى  وال  مميزة  هى  فال  قاطعة  غير 
حصرية لمرض النقرس فى الدجاج.

مرض  لتشخيص  تاكيد  يحدث 
النقرس فى الدجاج عند اجراء الصفة 
التشريحية للدجاج النافق حيث تظهر 
اليوريك على شكل  ترسيبات حمض 

بلورات بيضاء المعة تغطى االنسجة 
كما  وهناك  هنا  الحشوية  واالعضاء 
بشكل  متضخمتان  الكليتان  تظهر 
واضح وبروز افصاص الكلية الثالثة  
ترسيبات  من  فيهم  لما  كبير  بشكل 

بلورات حمض اليوريك.
مــا هــى مسببات مــرض النقرس 

فى الطيور؟؟
التي  العوامل  من  العديد  هناك 
احيان  فى  تتفرد  او  احيانا  تتشارك 
النقرس  لــمــرض  كمسببات  ــرى  اخـ
على  تصنيفها  ويمكن  الــدجــاج.  في 
نطاق واسع كمسببات غذائية لمرض 
المعدية  ــراض  األمـ وبعض  النقرس 
وأسباب  الدجاج  في  النقرس  تسبب 
قطعان  ادارة  ناتجة عن سوء  إداريــة 
ايضا  اضــافــة  يمكن  كما  ــدواجــن  ال

العديد من األسباب األخرى.
اوال املــســبــبــات الــغــذائــيــة  ملــرض 

النقرس فى الدجاج:
١- االماح املعدنية:

اخــتــالل  :حـــــدوث  ــوم  ــســي ــكــال ال ا- 
بين  الفسيولوجية  النسبة  فــى 
والفسفور  الكالسيوم  عنصرى 
ترتفع  حيث  الدواجن  عليقة  فى 
ــع نقص  ــوم مـ ــســي ــال ــك ال نــســبــة 
الى  يــودى  مما  الفسفور   نسبة 
الكالسيوم  امالح  بلورات  ترسب 
- صـــوديـــوم يـــوريـــت. حــيــث ان 
للبول  كمحمض  يعمل  الفسفور 
حامضيا  وســطــا  منه  يجعل  اى 
وبالتالى فان نقص الفسفور عند 
الفسيولوجية  النسبة  اخــتــالل 
تكوين  مشكلة  من  ويفاقم  يحفز 

بلورات اليوريت.

النقرس المفصلى فى الدجاج يودى الى 
تشوه مفاصل القدمين

االعضاء  على  اليوريت  امــالح  ترسب 
الداخلية للدجاج
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التسمم  حــاالت  الــصــوديــوم:فــى  ب- 
ــزداد الــعــبء على  بــالــصــوديــوم يـ
االســـتـــخـــدام  ان  ــا  ــم ك الـــكـــلـــى. 
الصوديوم  لبيكربونات  المفرط 
يؤدي  مما  البول  قلوية  من  يزيد 
إلى تشكل حصوات الكلى. المياه 
العسرة ذات المحتوى العالي من 
عــبء وضغط  أيــًضــا  هــي  الملح 

زائد على كفاءة وظائف الكلى.
ج- الكبريتات: امالح الكبريتات تودى 
الى تقليل عملية اعادة امتصاص 
مما  الكليتين  ــى  ف الــكــالــســيــوم 
اخراج  فى  مفرطة  زيــادة  يسبب 
وبالتالى  الــبــول  فــى  الكالسيوم 

تحفيز حدوث مرض النقرس
٢- الفيتامينات:

ا- فيتامين د٣:المستويات العالية من 
امتصاص  من  تزيد  د٣  فيتامين 
الكالسيوم من األمعاء والتي يمكن 
احتمالت  مــن  وتــزيــد  تحفز  أن 
اليوريت  بلورات  وترسب  تشكيل 

فى جسم الدجاج.
فى  الشديد  النقص  أ:  فيتامين  ب- 
فيتامين أ ولمدة طويلة فى عالئق 
الى  يــؤدى  أن  شأنه  من  الدجاج 
الطالئية  الخاليا  وتكسير  تلف 
الكلى  انابيب  لجدران  المبطنة 
فى  وسقوطها  انتزاعها  ثم  ومن 
تتراكم  وبالتالى  االنابيب  تجويف 
اليوريت  امـــالح  ــورات  ــل ب عليها 
ــنــقــرس فى  مــحــفــرة لــحــدوث ال
الــدجــاج. ومــع ذلــك فــان حدوث 
ــجــة لــخــلــل فــى  ــي ــت ــرس ن ــقـ ــنـ الـ
جسم  فى  الفيتامينات  مستويات 
او  د٣  فيتامين  كــزيــادة  الــدجــاج 
النقص المزمن لفيتامين أ يعتبر 

نادر الحدوث من الناحية العملية 
الواقعية المثبتة حقليا.

3- البروتينات:
عندما  الطبيعية  الــظــروف  فــى 
تكون حالة الكلى جيدة وتؤدى وظائفها 
بالمستويات  تتاثر  لن  فانها  بكفاءة 
ــحــدود  الــعــالــيــة الــطــبــيــعــيــة وفـــى ال
المنصوص عليها من البروتينات فى 

عالئق الدجاج. 
ومــع ذلــك، في حالة وجــود تلف 
كلوي سابق، يمكن أن تكون األعالف 
في   ٣٠ مــن  أكثر  على  تحتوي  التي 
المائة من البروتين الخام خطرة. الن 
إنتاج حمض  إفــراط  إلى  يــؤدي  هذا 
وظيفة  سوء  من  يزيد  الذي  اليوريك 
لحدوث  شديدا  حافزا  ويكون  الكلى 

النقرس.
الغذائية  المكمالت  استخدام  ان 
التى تحتوى على بروتينات مغشوشة 
من  تزيد  اليوريا  اضافة  طريق  عن 
تزيد  وبالتالى  النيتروجينى  المكون 
هذا  وكــل  اليوريك  حمض  انتاج  من 
اذا ما اقترن فعليا مع تلف او قصور 
الى حدوث  يودى  الكلى  فى وضائف 

النقرس فى الدجاج.
للنقرس  املرضية  املسببات  ثانيا 

فى الدجاج:
١- املسببات الفيروسية: 

ــروس الــتــهــاب الــقــصــيــبــات  ــيـ فـ أ- 
:)IBV( المعدى

ــة مــن  ــويـ ــلـ ــكـ ــرات الـ ــ ــت ــ ــع ــ ال  
المعدى  القصيبات  التهاب  فيروس 
 Nephrogenic strains of  -
IBV - عندما تحدث االصابة بهذه 
التهاب  فــى  تتسبب  فانها  الــعــتــرات 

وظائفها  اداء  فــى  وفشلها  الــكــلــى 
نافق  نسب  تسبب  وكــذلــك  الحيوية 
عالية فى الدجاج وعندما تنتقل هذه 
العترات الى الكتاكيت حديثة الفقس 
الكلية   ــالف  ــ ات فـــى  تــتــســبــب  فــانــهــا 
الكتاكيت  هذه  فى  النقرس  واحــداث 

حديثة الفقس.
ب- فيروس األسترو فى الدجاج: 

الفيروس،  نوعان من هذا  هناك   
الــتــهــاب الــكــلــي الــفــيــروســى فى 
 Avian Nephritis( الــطــيــور 
االســتــرو  ــروســات  ــي وف  )Virus
 Chicken Astro( الدواجن  فى 
يضران  النوعين  كال   .)Viruses
وظيفتها،  على  يؤثر  مما  بالكلى 
مــمــا يـــؤدي إلـــى تــرســب حمض 
من  مختلفة  أماكن  في  اليوريك 
اثبتت  وقـــد  ــن.  ــدواجــ ــ ال جــســم 
حادة  التهابات  حــدوث  االبحاث 
الكلى  نسيج  وتــلــف  الــكــلــي  فــى 
كتاكيت  فــي  وظيفتها  ــدان  ــق وف
الدواجن عند اصابتها اصطناعيا 
 .ANV بفيروس االلتهاب الكلوى
التجريبية  العدوى  فإن  وبالمثل،   
خالية  تربيتها  تــم  التى  للفراخ 
ــات االمــــراضــــو تم  ــب مـــن مــســب
بفيروس  اصطناعيا  اصــابــتــهــا 
قد   CAVV ــاج  ــدجـ الـ اســـتـــرو 
تشريحية  صــفــات  فــيــهــا  ــبــت  اث
النقرس.  ومـــرض  الكلى  لتلف 
باإلضافة إلى ذلك فقد تم عزل 
الدجاج  استرو  فيروس   CAVV
المصابة  التجارية  الكتاكيت  من 
كما  الهند.  في  النقرس  بمرض 
انه تم اثبات ان هذه الفيروسات 
تنتقل راسيا من االمهات المصابة 
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عبر البيض الى الصيصان حديثة 
الفقس.

ج- فيروس مرض اجلمبورو:
ان مرض الجمبورو من االمراض   
ــى تــعــتــبــر مــحــفــزة ومــمــهــدة  ــت ال
الــدواجــن  فــى  النقرس  لــحــدوث 

بدرجة ليست كبيرة.
٢- مــســبــبــات مــتــعــلــقــة بـــااليـــض - 

Metabolic causes
االستسقاء - تؤدي ظروف نقص 
إنــتــاج حمض  زيـــادة  إلــى  األكسجين 
ــنــاء عليه فـــان حــاالت  ــيــوريــك  وب ال
االستسقاء في مراحلها األولية يمكن 

أن يؤدي إلى حدوث مرض النقرس.
3- السموم 

وعلى  العلفية  الفطرية  السموم  أ- 
ــا ســـمـــوم االوكـــــــرا وســم  ــهـ راسـ
الكلوى  الفشل  تودى  السيترونين 

ومن ثم مرض النقرس.

ب-  السموم الكيميائبة مثل متبقيات 
ومخصبات  الحشرية  المبيدات 
ــســمــوم االخــــرى اذا  الــتــربــة وال
فانها  الــدواجــن  لها  تعرضت  ما 
تودى حدوث تلف النسجة الكلى 
الكلوى  الفشل  والــى  والحالبين 
تــراكــم  مــبــاشــرا  ويعقبة  ــحــاد  ال
لحمض اليوريك فى جسم الطيور 

وعالمات النقرس.
ثــالــثــا أملــســبــبــات اإلداريــــــة ملــرض 

النقرس فى الدجاج:
مسببات ادارية فى الحظائر مثل 
الشديد:كما  للعطش  الطيور  تعرض 

فى الحاالت االتية:
الكتاكيت  حضانة  حــرارة  درجــة   -١
مرتفعة  كانت  فــاذا  مناسبة  غير 
جـــدا تـــودى الـــى ارتـــفـــاع درجــة 
حرارة الماء فال تشربه الكتاكيت 
الماء  فيكون  جــدا  منخفضة  او 
تــشــربــه الطيور  ــارد جـــدا فــال  بـ

الماء  نقص  الحالتين  كــال  وفــى 
فى جسم الطيور يودى الى فشل 
كلوى ويكون ايضا محفزا لحدوث 
النقرس فى الكتاكيت خالل فترة 

التحضين.
عـــدم تــوفــر الــمــســاقــى الــيــدويــة   -٢
النقص  كذلك  او  الكافى  بالعدد 
الى  يــودى  المشارب  حلمات  فى 
العطش الشديد ومن ثم النقرس.
المشارب  نظام  فى  الماء  توفر   -٣
فال  االرض  عن  مرتفعة  ولكنها 
تستطيع غالبية الصيصان الشرب  

العطش الشديد والنقرس.
طويلة  لفترات  الطيور  تعطيش   -٤
التلقيح فى ماء  اجــراء  جدا قبل 

الشرب 
الماء  فى  الحموضة  درجــة  تغير   -٥
عزوف  فيحدث  شديدة  بدرشة 
يودى  او  الماء  للطيور عن شرب 
الى تلف االغشية المخاطية للفم 

والجهاز الهضمى.
مــســبــبــات إداريــــــة فـــى مــعــامــل 

التفريخ:
غير  ظــروف  فى  البيض  تخزين   -١

مالئمة لذلك 
غير  لــظــروف  الكتكوت  تــعــرض   -٢
التفريخ داخل  اثناء فترة  مالئمة 

المفرخات
غير  لــظــروف  الكتكوت  تــعــرض   -٣
داخل  والفرز  العد  اثناء  مالئمة 
ــاظ  ــف االحــت ــم  ــت ي او  ــاســة  ــق ــف ال
ــمـــدة طــويــلــة في  بـــالـــصـــوص لـ
لمسافة  نقلها  يتم  أو  المفرخات 

طويلة بدون ماء الى المزارع.

التهابات الكلى نتيجة االصابة بالعترات الكلوية لفيرس التهاب القصيبات المعدى.
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اخـــرى من  بيئية  عــوامــل  هــنــاك 
فى  النقرس  احتماالت  زيــادة  شانها 
الـــدجـــاج مــثــل ســـوء الــتــهــويــة وعــدم 
والجوع  والرطوبة  الحرارة  انضباط 
الشديد واختالل درجات الحرارة ما 

بين طرفى اليوم بشكل حاد.
رابـــعـــا: مــســبــبــات أخـــرى متنوعة 
تــــودى الـــى حــــدوث الــنــقــرس فى 

الدجاج :
ــحــضــرات الــكــيــمــيــائــيــة  ــمــســت ال

واالدوية والعالجات:
الحيوية  الــمــضــادات  انـــواع  مثل 
الطائر  جسم  من  اخراجها  يتم  التى 
عبء  تمثل  فهى  الكليتين  طريق  عن 
تم  اذا  وخاصة  الكليتين  على  كبير 
تفوق  عالية  بجرعات  استخدامها 

المنصوص عليها عالميا. 
ــول  ــن ــي ــف ــا مـــشـــتـــقـــات ال ــضــ ــ واي
والكريسول، عند استخدامها بصورة 
على  متبقية  سامة  آثــار  لها  خاطئة، 

الكليتين.
الجرعات  تـــؤدي  أن  يمكن  كما 
العالية من كبريتات النحاس في الماء 
إلى النقرس بعد انخفاض كمية الماء 
الى  ويضاف  الطيور.  تستهلكها  التي 
ــك مــا اذا حــدث انــســداد في  كــل ذل
حــالــب الــطــيــور فــهــو ســبــب إضــافــي 

يحفز حدوث النقرس فى الدجاج.
والــســيــطــرة على  الــوقــايــة  كيفية 

مرض النقرس فى الدجاج؟
تحتاج الوقاية من مرض النقرس 
ومتكاملة  شاملة  تدابير  الدجاج  فى 
ــزارع األمــهــات  ــ تــبــدأ مــن مــســتــوى م
تربية  فترة  وخالل  بالفقاسة  ومرورا 

الصوص فى عنابر اللحم.

اساسية  هــى  التالية  والتدابير 
مرض  على  للسيطرة  التنفيذ  واجبة 

النقرس فى الدجاج:
التهاب  مــرض  تدابير ضــد  اوال: 
ــعــــدى - الـــعـــتـــرات  الـــقـــصـــبـــات املــ

الكلوية
يــجــب اعــــادة الــنــظــر ومــراجــعــة 
برنامج التلقيح ضد مرض القصبات 
امهات  قطعان  من  كال  فى  المعدى 
ــزارع الــلــحــم ايــضــا  ــ الــلــحــم وفـــى مـ
منه  الكلوية  العترات  ضــد  وخــاصــة 
المناطق  على  الشديد  التركيز  مــع 
مستوطنا.  فيها  المرض  يكون  التى 
فى  التلقيح  اســتــخــدام  يــكــون  وقـــد 
عن  فقسها  فور  للصيصان  الفقاسة 
طريق الرش احد الحلول الناجعة فى 

السيطرة على هذا المرض.
التلقيح مرة اخرى  كما ان اعادة 
ضد هذا المرض خالل فترة تسمين 
الخشن  الرش  طريق  عن  الصيصان 
على  للسيطرة  مفتاحا  ايضا  يعتبر 

المرض بشكل مفيد.
فى  الــتــلــقــيــح  يـــكـــون  ان  ــجــب  ي
متعددة  عــتــرات  ضــد  اللحم  امــهــات 
المعدى  القصبات  التهاب  من مرض 
الزاميا وباستخدام مزيج متوازن من 
المتعددة  والكلوية  التنفسية  العترات 
وباستخدام انواع اللقاحات المضعفة 
ــة عــــدة مـــــرات مـــع قــيــاس  ــت ــي ــم وال
مستويات المناعة لضمان استجالب 

مناعات جيدة فى صيصان اللحم.
ثـــانـــيـــا: تـــدابـــيـــر لــلــســيــطــرة على 

السموم الفطرية 
الــســمــوم  عــلــى  الــســيــطــرة  ان 
الفطرية فى اعالف الدجاج أمر ال بد 

منه لمنع النقرس. حيث يجب ان يتم 
الفحص السليم لجميع المواد الخام 
المستخدمة كاعالف للدجاج لكشف 
السموم الفطرية، وان تتم االختيارات 
بحكمة ويتم إدراج هذه المواد الخام 
ــات الــســمــوم  ــوي ــاس مــســت ــ ــى أسـ عــل
الفطرية. كما يجب استكمال تصنيع 
ــواد  اعـــالف الـــدجـــاج بــاســتــخــدام م
ضــرورة  مــع  المصادر  جيدة  داعــمــة 
اضافة مضادات السموم الفطرية فى 
العالئق وان يتم تصنيع االعالف فى 
من  قدر  اقل  لضمان  ظروف صحية 
العبء البكتيرى والفطرى فى اعالف 

الدجاج.
ثــــالــــثــــا: االســـــتـــــخـــــدام احلـــكـــيـــم 

لادوية والعاجات
الحكيم  االســتــخــدام  مــن  ــد  ألبـ
الحيوية  ــضــادات  ــم وال للمطهرات 
ومــضــادات  الكيميائية  والــعــالجــات 
الطفيليات  ومــضــادات  الكوكسيديا 
لتاثيرها  الكيماويات  مــن  وغيرها 
المدمر على الكليتين ومن ثم تحفيز 

حدوث النقرس فى الدجاج.
ملــــزارع  الــنــاجــحــة  االدارة  رابـــعـــا: 

الدجاج والفقاسات
فى مزارع الدجاج البد من توفير 
كافة الظروف البيئية السليمة للحفاظ 
على صحة وحيوية وانتاجية الدجاج. 
ونقل  وحفظ  وتعقيم  يجب جمع  كما 
البيئية  الــظــروف  فى  الــدجــاج  بيض 
عالميا  عليها  المنصوص  والصحية 
للحفاظ عليه وتحقيق اعلى معدالت 
للصيصان  جـــودة  وافــضــل  الــفــقــس 

الفاقسةمنه.
بقاء  عــدم  يجب  الــفــقــاســات  فــى 
فى صاالت  طويلة  لفترات  الصيصان 





34
العدد السادس والعرشون

الفقاسة حتى ال تتعرض للجفاف كما 
وفى  الحظائر  الى  نقلها سريعا  يجب 
الحرارة  درجــات  من  مالئمة  ظــروف 
والرطوبة النسبية والتهوية حتى تصل 
ذلك  وبعد  جيدة  بحالة  الحظائر  الى 
البيئية  الــظــروف  فــى  تربيتها  يجب 
تهوية   - ــة  -رطــوب الــمــالئــمــة)حــرارة 
اضــاءة(   - تربية  مساحة   - فرشة   -
الغذائية  احتياجاتها  كــامــل  وتوفير 
وصحى(  نظيف  ومــاء  مــتــوازن  )علف 
متميزة  دجـــاج  لــحــوم  توفير  لضمان 

للمستهلك.
ملصانع  الناجحة  االدارة  خامسا: 

اعاف الدجاج
متوازنة  عــالئــق  توفير  مــن  ــد  الب
الكالسوم  نسبة  فــى  ومتزنة  غذائيا 
والفسفور على وجه الخصوص وكافة 
العموم.  وجه  على  المعدنية  العناصر 
كــمــا يــجــب اال تـــزيـــد نــســبــة امـــالح 
الطبيعية  الــمــعــدالت  عــن  الــصــوديــوم 
الدجاج   عالئق  فى  عليها  المنصوص 
االعــتــبــار  ــى  ف ــوخــذ  وي وهـــى ٠.٥ % 
ــى الــمــاء  ــوم ف ــصــودي نــســبــة امــــالح ال
تقليل  يجب  كما  للدجاج  المستخدم 
عنصر الصوديوم الوارد من استخدام 

بيكربونات الصوديوم فى الدجاج.
ســـادســـا: اســتــخــدام االلــكــتــرولــيــت 

للسيطرة على نقرس الدجاج 
ان استخدام االلكترواليت بكميات 
اضافية فى ماء الشرب للدجاج يودى 
الى زيادة طرد بلورات حمض اليوريك 
مع البول ومن ثم منع ترسبه فى جسم 
فى  الــوفــيــات  تقل  وبالتالى  الــدجــاج 
النقرس.   مــرض  من  الــدجــاج  قطعان 
المحاليل  ــخــدام  اســت ان  ثــبــت  كــمــا 
السكرية المركزة من شانه ان يقلل من 
نسب الوفيات الناشئة عن النقرس فى 

الدجاج.

تاريخ  لديها  الــتــي  المناطق  فــي 
يتجاوز  أال  يجب  النقرس،  مرض  مع 
الساللة  متطلبات  الغذائي  البروتين 
المواد  مراقبة  يجب  القياسية.كما 
لمنع  بعناية  علفيا  المستخدمة  الخام 
تكون  قــد  والــتــي  الــيــوريــا،  مــع  غشها 
واحدة من األسباب لزيادة إنتاج حمض 
التغذية  مستوى  تقليل  يجب  اليوريك. 
على األعالف عند االصابة بالنقرس. 
هذا ويمكن القيام بذلك إما عن طريق 
مصدر  من  للتغذية  الجزئي  التخفيف 
كامل  استبدال  طريق  عن  أو  الحبوب 
لمدة  الــحــبــوب  مــصــادر  مــن  للتغذية 
العبء  لتقليل  أيــام  خمسة  إلــى  ثالثة 
المبذول  جهدها   وتقليل  الكلى  على 
أن  يجب  كما  اليوريك.  حمض  لطرد 
ونوعية  مناسًبا  الــمــاء  ارتــفــاع  يــكــون 
المياه جيدة وفًقا لحجم وعمر الطيور 

ودرجات الحرارة والرطوبة. 
المحاليل  استخدام  أن  ثبت  كما 
الــحــامــضــيــة فــى الــبــول مــثــل الــخــل، 
ــد  ــوري ــل ــد الـــبـــوتـــاســـيـــوم، وك ــوريـ ــلـ وكـ
من  األمــونــيــوم  وكبريتات  األمــونــيــوم، 
خالل الماء او العلف أمر مثمر للحد 

من حدوث النقرس.
الكلى دورا حيويا  تلعب منشطات 
وبالتالي  الــكــلــى،  وظيفة  تعزيز  فــي 
تسهيل تدفق البول واالمالح المتراكمة، 
الــمــاء.  فــي  استخدامها  يجب  حيث 
المنشطات  هـــذه  اســتــخــدام  ويــمــكــن 
الصيصان  قطعان  في  وقائي  كإجراء 
في  النقرس  مع  تاريخ سابق  لها  التى 
الصيصان.  حياة  من  األول  األســبــوع 
ويمكن أيضا استخدام منشطات الكلى 
بصفة وقائية في الماء لمدة ٤-٥ أيام 
معدل  في  بفعالية  للتحكم  متواصلة، 

النقرس.

اخلاصة
األســبــاب  أحــد  النقرس  يـــزال  ال 
مما  الــدجــاج،  في  للوفيات  الرئيسية 
للمنتجين.   كبيرة  مالية  يسبب خسائر 
النقرس  النقرس الى نوعين   وينقسم 
وتــم  المفصلى  والــنــقــرس  الــحــشــوى 
او  مرضية  او  غذائية  اسباب  تحديد 
ادارية او مسببات اخرى متنوعة تحفز 
حدوث النقرس فى الدجاج. تاكد ايضا 
والــمــزارع  االعــالف  مصانع  إدارة  ان 
منع  في  حاسماً  عنصراً  والفقاسات 
النقرس الدجاج. كما يجب على منتج 
باستخدامه  سباقاً  يكون  ان  الدجاج 
اإلضافات والمكمالت الغذائية المثلى 
في العلف وفى الماء والتي من شأنها 
الدجاج  وفيات  تقليل  في  تساعد  أن 
من النقرس.كذلك اصبح علينا جميعا 
صناعة  فى  المتنوعة  مواقعنا  بحكم 
التى  التدابير  كل  نتبني  ان  الدواجن 

تمنع حدوث نقرس الدجاج.
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 وزير الزراعه األردني المهندس ابراهيم الشحاحده خالل 
زيارة معرض مصنع مرام لمكعبات ومركزات األعالف
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جناح مصنع مرام لمكعبات ومركزات األعالف
ألعالف األسماك البحرية والمياه العذبة والروبيان
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 Exterior الخارجية  البيض  جودة  خصائص  تشمل 
egg quality characteristics كل من وزن البيض وشكل 
القشرة،  نظافة  القشرة،  القشرة، سالمة  )بناء(  وتركيب 
لون القشرة، قوة ومتانة القشرة، وفيما يلي عرض لتلك 

الخصائص:
 Egg size or weight ١( وزن أو حجم البيض(

ينقسم بيض الدجاج علي حسب الوزن طبقا للنظام 
األمريكي إلى الدرجات التالية: 

جدول )١( رتب البيض حسب الوزن طبقا للنظام األمريكي
احلد األدنى لوزن البيضة )جم(الــدرجـة

Jumbo ٧٠عمالق
Extra large ٦٤ كبير مخصوص

Large ٥٦كبير

Medium ٥٠متوسط
Small ٤٣صغير

Peewee ٣٥متناهي الصغر

 Egg-shape and )٢( شكل وتركيب )بناء( البيض 
 texture

 Oval البيضي  الشكل  هو  للبيض  الطبيعي  الشكل 
مدببة،  ــرى  واألخـ عريضة  القمتين  إحــدى  تكون  حيث 
الهوائية  الغرفة  على  العريضة  القمة  تحتوى  ما  وغالباً 
والتي هي عبارة عن فراغ هوائي بين غشائي القشرة في 
تلك المنطقة، ويمكن قياس دليل شكل البيضة من خالل 
قياس كل من طول القطر العريض للبيضة وطول القطر 
  Slide caliper الطويل للبيضة بواسطة األدمة المنزلقة

)شكل ٢( وذلك باستخدام المعادلة اآلتية:

خصائص جودة البيض الخارجية

ليعرف كيف يحكم علي  يتوق شوقاً  إنسان، فالجميع  تُهم كل  التي  الهامة  البيض من األمور  إن كيفية قياس جودة 
البيض، فربات البيوت والخبازون وصانعوا الحلويات دائماً ما يبحثون عن البيض الجيد المحتفظ بكافة خواصه حتى 
يحصلوا علي النتائج التي يرجونها، يُقصد بجودة البيض مجموعة الخصائص الداخلية والخارجية للبيضة التي تحدد 
درجة تميُزها، ولقد ُوضعت عدة قياسات للحكم على درجة جودة البيض من حيث الخصائص التي يرغب المستهلك 
في وجودها في البيض والتي بناًء عليها سيشترى هذه ويترك تلك، وتنقسم خصائص جودة البيض إلي خصائص 
الجودة الخارجية والتي ترتبط بخصائص البيض الخارجية والتي تتم بفحص البيض من الخارج دون الحاجة إلي 
كسره، وخصائص الجودة الداخلية والتي ترتبط بمكونات البيضة الداخلية والتي يمكن الحكم عليها من خالل فحص 
البيضة ضوئياً أو كسر البيضة وإجراء القياسات علي تلك المكونات الداخلية، وفي هذه المقالة سنقدم شرحاً وافياً 

لخصائص جودة البيض الخارجية على وعد أن نقدم في مقال الحق جودة البيض الداخلية. 

السيدة/ غادة زكريا عيد
ghadae5@gmail.com باحثة يف علوم تغذية الدواجن, بريد الكتروني
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شكل )١( تدريج البيض حسب الوزن طبقا للنظام األمريكي

١٠٠ X  = دليل شكل البيضة 
في الدجاج تبلغ قيمة دليل شكل البيضة المثالي ٧٤ 
الحاالت األخرى  أما في  المعروف  البيضي  الشكل  وهو 
يمكن  فإنه  ذلــك  عــن  البيضة  شكل  فيها  يختلف  التي 
إرجاعه إلي وجود مرتفعات على سطح البيضة أو وجود 
أو وجود  القشرة  مناطق من سطح  ترسيبات خشنة في 
إذا كانت بيضية الشكل  بقع، ويكون بناء البيضة طبيعياً 
وملساء وال يوجد على سطحها أي ترسيبات أو بقع، وفي 
بعض األحيان ينحرف الشكل قلياًل عن البيضي ويوجد 
)بالبيض  البيض  هــذا  ويسمى  قليلة  ترسيبات  أو  بقع 
 ،)Slightly abnormal الطبيعي  عن  قليال  المنحرف 
أما البيض الشاذ Abnormal  فيكون الشكل غير بيضي 
 Cresses or تجاعيد  أو  مرتفعات  وبها  خشنة  والقشرة 
Wrinkles  أو انتفاخات Bulges وقد تكون البيضة أقرب 
إلي الدائرة أو االستطالة، تتراوح قيمة دليل الشكل من 
٦٨-٨٠% وأفضل قيمة له ٧٣- ٧٥% وإذا إنخفضت قيمته 
ألقل من ٧٢% أصبحت البيضة مستطيلة في حين أنه إذا 
زادت قيمته عن ٧٨% أصبحت البيضة مستديرة أو كروية، 
ويُعبر دليل الشكل بطريقة غير مباشرة عن قوة احتمال 
الدجاج  ففي  الشرخ  أو  للكسر  مقاومتها  ومدي  البيضة 
المربى فى بطاريات أكدت األبحاث علي وجود عالقة بين 
دليل شكل البيض ونسبة المكسور والمشروخ )جدول ٢(.
جدول )٢( عالقة بين دليل شكل البيض ونسبة المكسور والمشروخ

نسبة املسكور واملشروخ )%(دليل الشكل
6915 فأقل
70-72 9.2
73-75 8.8
76-78 11.9

7921.1 فأكثر

 Soundness of shell 3( سامة القشرة(
السليمة  القشرة  هو  الجيد  البيض  أهم صفات  من 
الخالية من الكسور أو الشروخ، وتتسبب القشرة المكسورة 
الميكروبات  تنفذ  البيض حيث  فساد  في  المشروخة  أو 
البيضة مسببة  إلي داخل  الفتحات  أو  الكسور  تلك  عبر 
كبيرة  الكسور  كانت  إذا  األمر سوًء  يزداد  وقد  فسادها، 
لدرجة تسُرب أو خروج المحتويات الداخلية إلي الخارج 
مما يؤدى إلي فساد تلك البيضة بل قد يتعدى األمر إلي 
البيض ضوئياً  فحص  يجب  بها،  المحيط  البيض  فساد 
قبل وضعه في عبوات البيع حتى يمكن اكتشاف الشروخ 
الشعرية )أو الدقيقة( التي ال تكون عادة ظاهرة، ويجب 
ويسهل  ضعيفة  تكون  ألنها  الشعرية  الــشــروخ  استبعاد 

كسرها تحت ظروف التعبئة والنقل والتسويق. 
Shell cleanliness 4( نظافة القشرة(

ألن  البيض  أهم خصائص جودة  من  القشرة  نظافة 
النفس البشرية بفطرتها تميل إلي النظافة وتُعرض عن 
القذارة خاصة إذا تعلق ذلك بالطعام، وبصفة عامة يمكن 

تقسيم البيض علي حسب درجة نظافة القشرة إلي: 
بيض نظيف Clean: وهو البيض الخالي تماماً من أي   -١

مواد غريبة مثل البقع والصبغات والقاذورات. 
البيض  وهــو   :Slightly stained البُقع  قليل  بيض   -٢
من  القليل  يوجد  أنــه  إال  ــاذورات  قـ أي  من  الخالي 
البقع على القشرة بحيث ال تزيد مساحتها عن    من 

مساحة القشرة. 

شكل )٢( قياس شكل البيض باستخدام األدمة المنزلقة.
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وهو   :Moderately stained البُقع  متوسط  بيض   -٣
البيض الخالي من أي قاذورات إال أنه توجد بقع على 

سطح القشرة تبلغ مساحتها ُربع مساحة القشرة. 
بيض قذرDirty: وهو بيض ملوث بالقاذورات ورديء   -٤
المنظر وتزيد مساحة المناطق القذرة عن ُربع مساحة 

القشرة.  
 Shell color ٥( لون القشرة(

القشرة ليس له صلة بجودة  الكثيرون أن لون  يعتبر 
البيض سواًء الداخلية أو الخارجية إال أن البعض يفضل 
البيض األبيض القشرة والبعض األخر يفضل البيض البني 
القشرة، وال يفوتنا في هذا المقام إلي التأكيد علي أنه 
في حالة البيض البني فإنه كلما زادت درجة اللون كلما دل 
ذلك على متانة القشرة وقوة تحملها وكلما كان اللون باهتاً 
كلما زاد ضعف القشرة، لون قشرة البيض صفة وراثية 
للبيض  بإنتاجها  تتميز  سالالت  فهناك  األولــى  بالدرجة 
والبعض  روك(  باليموث  آيالند،  )رود  البنية  القشرة  ذو 
وهي  )الليجهورن(  بيضاء  قشرة  ذو  بيضاً  يعطى  األخر 
الرتباطها  نظراً  البيض  وتسويق  تجارة  في  هامة  صفة 
عدة  إلــي  البيضة  قشرة  لــون  يخضع  المستهلك،  بــذوق 
عمر  بتقدم  التلوين  درجة  تقل  حيث  العمر  منها  عوامل 
الطائر وعمر البيضة ذاتها وظروف تخزينها؛ لذلك يجب 
أن تُقاس البيضة في أقرب وقت من وضعها وإذا ُخزنت 
فيراعى أن يتم ذلك فى مكان مظلم، كما يالحظ أن درجة 
التلوين تقل بزيادة اإلنتاج، كما أن هناك بعض الظروف 
تمثيل  وسرعة  الهرمونات  مستوى  مثل  الفسيولوجية 

الصبغة الموجودة فى الغذاء تتحكم بدرجة كبيرة في لون 
القشرة.

إلى وقت قريب كانت تُقدر درجة لون القشرة بمقارنتها 
بنماذج قياسية تشمل األلوان المتاحة وعددها من ٩-١١ 
ولكن في الوقت الحالي توجد طريقة أوتوماتيكية حديثة 
أدق للون القشرة، وهي تعتمد  كهروضوئية تعطى وصفاً 
أساساً علي أن القشرة البنية تعكس الضوء بدرجة أقل 
من القشرة البيضاء، لذلك يُطلق علي الجهاز المستخدم 
في ذلك اسم )مقياس االنعكاس Reflectometer ( وهو 
يتلقى  للضوء  حساس  وسطح  ضوئي  مصدر  عن  عبارة 
صورة  إلي  ويحوله  القشرة  سطح  من  المنعكس  الضوء 
)شكل  لالنعكاس  المئوية  النسبة  عن  عبارة  هي  رقمية 
لسطح  تعريضه  عند  أنه  بحيث  الجهاز  ويتم ضبط   ،)٣
أبيض ناصع تكون القراءة ١٠٠%، وباستخدام هذا الجهاز 
فإن قراءة البيض األبيض تكون فى حدود ٨٠% والملون 
٤٠- ٦٠% أما البيض البني فيعطى قراءة فى حدود ٣٠%، 
ويراعى أن يتم القياس عند الطرف العريض ألن الجزء 
المدبب عادة يعطى قراءة أكبر من الواقع وتبلغ كفاءة هذا 

الجهاز حوالي ٦٠٠ بيضة/ ساعة.  
 Shell quality ــرة  ــشـ ــقـ الـ جــــــودة  خـــصـــائـــص   )6(

characteristics

بمكان  األهمية  من  القشرة  جــودة  خصائص  تعتبر 
بالنسبة  وذلــك  التاجر  أو  المربي  أو  للمستهلك  ســواء 
إلي  الدارسات  وتشير  التفريخ،  بيض  أو  المائدة  لبيض 
تعرضه  نتيجة  يُفقد  المنتج  البيض  من   %١٠ حوالي  أن 
للكسر أو الشرخ خالل مراحل انتاج وتسويق البيض وهذه 
تتكلف مئات الماليين من الدوالرات سنوياً، ففي الواليات 
المتحدة ُقدرت الخسارة الناتجة عن وجود كسور أو شروخ 
في القشرة بدوالر واحد لكل دجاجة، وتجدر اإلشارة إلي 
أنه يمكن االستفادة من البيض المكسور أو المشروخ في 
الصناعات الغذائية طالما أنه لم تخرج محتويات البيضة 
فيها  تتكسر  التي  الحاالت  في  أما  الخارج،  إلي  السائلة 
القشرة وتتهتك فيها األغشية وتنضح المحتويات السائلة 
إلي الخارج فإن هذا البيض ال يصلح لالستهالك اآلدمي 
ويجب أن يُعدم وبالتالي فإنه يمثل خسارة كبيرة، هناك 

شكل )٣( جهاز تقدير لون القشرة.
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االعتبار  في  أخذها  يمكن  التي  القياسات  من  العديد 
البقاء  علي  مقدرتها  تبين  والتي  القشرة  جــودة  لتقييم 
التوزيع  منافذ  إلي  اإلنتاج  مكان  من  نقلها  أثناء  سليمة 
النوعية  الكثافة  القشرة،  سمك  أهمها  ومن  للمستهلك 
للبيضة، وزن القشرة، النسبة المئوية لوزن القشرة بالنسبة 
لوزن البيضة، قوة تحمل القشرة للصدمات، القوة الالزمة 

لكسر البيضة، مدى مقاومة القشرة للتشوه.  
Shell thickness أ( سمك القشرة(

يعتبر سمك القشرة دلياًل غير مباشراً علي قوة ومتانة 
القشرة، يمكن قياس سمك القشرة باستخدام الميكرومتر 
Micrometer )شكل ٤( وذلك بعد كسر البيضة وتفريغ 
محتوياتها وأخذ القشرة وإزالة أغشيتها عن طريق غلي 
القشرة في محلول ٢.٥% هيدروكسيد الصوديوم لمدة ٥ 
دقائق ثم بعد ذلك يتم غسل القشرة بالماء وتجفيفها في 
يتراوح  لمدة ٢٤ ساعة،  فرن حراري على درجة ١٠٥°م 
سمك القشرة عادة بين ٢٠٠-٥٠٠ ميكرون، وتعتبر البيضة 
ذات قشرة جيدة إذا كان سمكها فى حدود ٣٥٠ ميكرون 
موضع  عند  تكون  البيض  فى  كسر  نسبة  وأكبر  فأكثر، 
والسبب  المدبب  الطرف  عند  وأقلها  العريض  الطرف 
المدبب  الطرف  عند  القشرة  زيــادة سمك  هو  ذلك  فى 
عنه عند الطرف العريض، فإذا كان متوسط سمك قشرة 

٣٥٠ ميكرون فإن السمك عند الطرف العريض يكون في 
يكون حوالي  المدبب  الطرف  حدود ٣٤٠ ميكرون وعند 
٣٦٠ ميكرون، ولذلك فإنه عند تقدير سمك القشرة يجب 
هي  البيضة  من  مختلفة  مناطق  ثالث  فى  ذلك  يتم  أن 
المدبب  والطرف  الوسطى  والمنطقة  العريض  الطرف 
القشرة  سمك  ويرتبط  الثالثة،  القيم  متوسط  يُؤخذ  ثم 
فى عملية  للكسر  ومقاومتها  تحملها  بقوة  وثيقا  ارتباطاً 
النقل والتسويق حيث أنه كلما زاد سمك القشرة كلما قلت 

نسبة البيض المكسور والمشروخ )جدول ٣(. 
جدول )٣( العالقة بين سمك القشرة ونسبة البيض المكسور 

والمشروخ.

البيض املشروخ واملكسور )%(السمك )ميكرون(
٢٨٠٤٥.٥
٣١٠٢١.٨
٣٣٠١٢.٣
٣٦٠٦.٨
٣٨٠٤.٩

 Egg specific لــلــبــيــضــة  الــنــوعــي  )الـــــــوزن(  الــثــقــل  )ب(   
gravity

الطرق  أكثر  من  واحداً  للبيضة  النوعي  الوزن  يعتبر 
البيضة  كسر  بدون  القشرة  سمك  علي  للتعرف  شيوعاً 

شكل )٤( أجهزة تقدير سمك القشرة )الميكرميتر(.
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والــوزن  البيضة  وزن  من  كل  بين  عالقة  هناك  أن  حيث 
تقدير  يمكن   ،)٤ )جــدول  القشرة  ووزن  للبيضة  النوعي 
)قــاعــدة  الطفو  بــقــانــون  للبيضة  الــنــوعــي  ــوزن  الـ قيمة 
أرشميدس( في محلول ملحي )محلول كلوريد الصوديوم(، 
ومن أهم مميزات هذه الطريقة هو الحفاظ على سالمة 
القشرة حيث يمكن الحكم على جودة القشرة دون الحاجة 
إلي كسرها، يتم تقدير قيمة الوزن النوعي للبيضة بتمرير 
البيضة على عدة محاليل ملحية متدرجة التركيز )١.٠٦٨ 
فيه  تطفو  الــذي  المحلول  قيمة  ويؤخذ   )١.١٠٠ وحتى 
البيضة )شكل ٥(، وكلما زادت قيمة الوزن النوعي كلما دل 
والعكس صحيح، وبصفة  القشرة  زيادة سمك  ذلك على 
 ١.٠٨٨ من  أكبر  النوعي  الــوزن  قيمة  كانت  كلما  عامة 
قيمة  وتتراوح  القشرة،  جودة  تحسن  على  ذلك  دل  كلما 
المتوسط العام للوزن النوعي للبيضة لقطيع الدجاجات 
البياضة خالل فترة اإلنتاج بين ١.٠٨٠ - ١.٠٨٨ حيث 
القشرة أحسن ما يمكن  اإلنتاج تكون جودة  أول  أنه في 
فتكون قيمة الوزن النوعي ١.٠٩٢ في حين أنها تنخفض 

إلي ١.٠٧٦ في نهاية اإلنتاج )الشهر ١٢ من اإلنتاج(.
جدول )٤( قيمة وزن القشرة )جم( باستخدام العالقة بين وزن 

البيضة والوزن النوعي للبيضة 
وزن البيضة 

)جم(
الوزن النوعي

١.٠٦٥١.٠٧٠١.٠٧٥١.٠٨٠١.٠٨٥١.٠٩٠١.٠٩٥
٥٠٢.٩٦٣.٣٩٣.٨٢٤.٢٥٤.٦٧٥.٠٨٥.٥٠
٥٢٣.٠٨٣.٥٣٣.٩٧٤.٤٢٤.٨٥٥.٢٩٥.٧١
٥٤٣.٢٠٣.٦٦٤.١٣٤.٥٩٥.٠٤٥.٤٩٥.٩٤
٥٦٣.٣١٣.٨٠٤.٢٨٤.٧٦٥.٢٣٥.٦٩٦.١٦
٥٨٣.٤٣٣.٩٤٤.٤٣٤.٩٣٥.٤١٥.٩٠٦.٣٨
٦٠٣.٥٥٤.٠٧٤.٥٩٥.١٠٥.٦٠٦.١٠٦.٦٠
٦٢٣.٦٧٤.٢١٤.٤٧٥.٢٧٥.٧٩٦.٣١٦.٨٢
٦٤٣.٧٩٤.٣٤٤.٨٩٥.٤٣٥.٩٨٦.٥١٧.٠٤
٦٦٣.٩١٤.٤٨٥.٠٤٥.٦١٦.١٦٦.٧١٧.٢٦
٦٨٤.٠٢٤.٦١٥.٢٠٥.٧٨٦.٣٥٦.٩٢٧.٤٨
٧٠٤.١٤٤.٧٥٥.٣٥٥.٩٥٦.٥٤٧.١١٧.٧٠

طرق قياس الوزن )الثقل( النوعي للبيضة 
هناك عدة طرق يمكن بها قياس الثقل )الوزن( النوعي 

للبيضة وهي كاألتي: 

ــثـــقـــل الـــنـــوعـــي لــلــســوائــل  ــتــــخــــدام مـــقـــيـــاس الـ أ- اســ
:)Hydrometer الهيدروميتر(

للبيضة عن طريق  النوعي  )الــوزن(  الثقل  يتم قياس 
عمل عدة محاليل متدرجة التركيز من كلوريد الصوديوم 
بحيث   ١.١٠٠ بــ  وينتهي   ١.٠٦٨ بـــ  النوعي  وزنها  يبدأ 
توضع   ،٠.٠٠٤ متتاليين  تركيزين  كل  بين  الفارق  يكون 
 ١٩ حجمها  بالستيكية  حاويات  في  الملحية  المحاليل 
أن  للبيضة  يمكن  حتى  واسعاً  قطرها  يكون  بحيث  لتر 
تطفو بحرية مطلقة، وبعد ضبط قيمة الثقل النوعي لكل 
محلول باستخدام جهاز الهيدروميتر )شكل ٥( يتم أخذ 
البيضة المراد تحديد وزنها النوعي وتوضع أوالً في أقل 
المحاليل تركيزاً ثم تمريرها بالتتابع إلي األعلى منه إلي 
أن تطفو البيضة في أحدها عندها تؤخذ قيمة المحلول 
الذي طفت فيه وتكون هذه القيمة هي قيمة وزنها )ثقلها( 
النوعي، ويجب تجفيف البيضة بعد رفعها من كل محلول 
يمكن ضمان  حتى  له  التالي  المحلول  في  وضعها  وقبل 
-ولو  جزء  النتقال  نتيجة  به  الخاص  التركيز  تغيُر  عدم 
االنتهاء من  كذلك عند  له،  السابق  المحلول  من  يسير- 
ثم  بالماء  شطفها  يجب  للبيضة  النوعي  الــوزن  تحديد 
الدراسات  من  العديد  نتائج  أكــدت  وحفظها.  تجفيفها 
أن هناك ارتباطاً بين قيمة الوزن النوعي للبيضة ونسبة 
قيمة  زادت  كلما  أنه  حيث   )٥ )جــدول  المكسور  البيض 
المكسور  البيضة  نسبة  قلت  كلما  للبيضة  النوعي  الوزن 
زيادة  يعنى  للبيضة  النوعي  الوزن  قيمة  زيادة  ألن  وذلك 

سمك ومتانة القشرة.
جدول )٥(  العالقة بين الوزن النوعي للبيضة ونسبة البيض 

المكسور

نسبة البيض المكسور )%( الوزن النوعي للبيضة 
1.06527.3
1.07021.0
1.07511.1
1.0807.5
1.0852.4
1.0900.7
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ب-طريقه أرشميدس  Archimedes method  لقياس 
الوزن النوعي: 

الــوزن  لتقدير  دقــة  أكثر  أرشميدس  طريقة  تعتبر 
النوعي للبيضة من طريقة الهيدروميتر )المحاليل الملحية 
انتشاراً،  األكثر  هي  األخيرة  أن  إال  التركيز(  المتدرجة 
تعتمد هذه الطريقة على وزن البيضة في الهواء ووزنها 
في الماء )شكل ٦( ثم حساب الوزن النوعي للبيضة بإتباع 

المعادلة التالية: 

الوزن النوعي للبيضة = 
وزن البيضة في الهواء

وزن البيضة في الماء - وزن البيضة في الماء

Shell percentage ج( النسبة املئوية لوزن القشرة( 
البيضة،  وزن  إلي  القشرة  وزن  نسبة  عن  عبارة  هي 
وهي تُتخذ كمؤشر لقوة ومتانة القشرة، في هذه الطريقة 
يتم إزالة أغشية القشرة تماماً عن طريق غليها في محلول 
٢.٥% هيدروكسيد الصوديوم لمدة ٥ دقائق ثم بعد ذلك يتم 
غسلها بالماء وتجفيفها لمدة ٢٤ ساعة على درجة حرارة 
القشرة  لوزن  المئوية  النسبة  ثم حساب  وزنها  ثم  ١٠٥°م 
بأن  القول  إلي  العلمية  األمانة  تقتضي  البيضة،  وزن  إلي 
هذه الطريقة قد تعطى نتائجاً ُمضللة نظراً الختالف حجم 
الحجم  صغيرة  البيضة  أن  المعلوم  من  أنه  حيث  البيض 
تكون مساحة سطحها أكبر نسبياً من البيضة كبيرة الحجم 
وبالتالي عند تقدير النسبة المئوية للقشرة تظهر البيضة 

الكبيرة وكأن نسبة قشرتها أقل من البيضة الصغيرة.

تقدير الوزن النوعي للبيضة باستخدام احملاليل املتدرجة جهاز الهيدروميتر
شكل )٥( جهاز الهيدروميتر وتقدير الوزن النوعي للبيضة باستخدام المحاليل المتدرجة التركيز حيث أن المحلول 

A هو األقل تركيزاً والمحلول G هو األعلى تركيزاً.

شكل )٦( تقدير الوزن النوعي للبيضة باستخدام طريقة أرشميدس.
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  Impact strength د( قوة حتمل البيضة للصدمة(
وفي هذه الطريقة تستخدم كرة من الحديد معلومة 
الطولي  المحور  على  الكرة  هــذه  تسقط  بحيث  الــوزن 
يتم  البداية  وفي  مدرجة،  زجاجية  أنبوبة  عبر  للبيضة 
إسقاط الكرة من ارتفاعات قصيرة ثم تزداد االرتفاعات 
عندها  البيضة  كسر  من  الكرة  تتمكن  أن  إلي  تدريجياً 
  Dynes بالداين  البيضة للصدمة  يتم حساب قوة تحمل 
)الداين عبارة عن وحدة  لقياس القوة وهو يساوي القوة 
ثانية٢.(،  سم/   ١ قدرها  بعجلة  جم   ١ لتسريع  الالزمة 

وذلك باستخدام المعادلة اآلتية:
ق = ن )٢ ج ع( ٠.٥

حيث أن: 
ق = القوة )داين( 

ن =  وزن الكرة الحديدية )جم( 
ج = العجلة الناشئة عن الجاذبية )٩٨٠سم/ث٢( 

ع = االرتفاع الذي سقطت منه الكرة الحديدية )سم(
Crushing strength of the egg ر( قوة كسر البيضة(
تحمل  قوة  معرفة  بهدف  تستخدم  طرق  عدة  هناك 
القشرة ومقاومتها للكسر وذلك بمعرفة أقل ثقل بالجرام 
لكسر  الالزمة  القوة  قياس  يتم  البيضة،  كسر  عنه  ينتج 
)شكل  الحديثة  األجهزة  من  العديد  باستخدام  البيضة 
بحيث يكون محورها  ٧( بحيث يتم تثبيت البيضة أفقياً 

الضغط  يتم  ثم  الصلب  الطولي في مواجهة قضيب من 
بهذا القضيب ببطء على المحور الطولي للبيضة إلي أن 
بالكيلو  أو  بالنيوتن  القراءة  القشرة عندها تؤخذ  تنكسر 
فيها  يتم  القشرة  قوة  لقياس  أخرى  وهناك طرق  جرام، 
 ،Eggshell puncture تقدر أقل قوة تسبب ثقب للقشرة
ولكن كل الطرق السابق ذكرها تؤدي في النهاية إلي كسر 
تتميز  ال  الطرق  هذه  أن  إلي  باإلضافة  البيضة  ثقب  أو 
يقيس  جهاز خاص  يستخدم حالياً  لذلك  البالغة  بالدقة 
قوة تحمل القشرة دون الحاجة إلي كسر البيضة وهو ما 
 Resistance يعبر عنه باسم مدى مقاومة القشرة للتشوه
التغيُر  قياس  الطريقة  ويتم فى هذه    to deformation
فى شكل البيضة )مقدراً بالميكرون( عند تعريضها لثقل 
ذلك  دل  القيمة  هــذه  صُغرت  وكلما  جــم،   ٥٠٠ مقداره 
كانت  وإذا  صحيح،  والعكس  وجودتها  القشرة  قوة  علي 
القيمة حتى ١٨ يعتبر البيض عالي الجودة، والقيمة ١٨ 
-٢١ يكون البيض جيداً، والقيمة ٢٤ - ٢٦ يكون البيض 
منخفضاً، ومع التقدم التكنولوجي في مجال تصنيع أجهزة 
جودة البيضة فإن هناك أجهزة تقوم بقياس العديد من 
 )٧ )شكل  والخارجية  الداخلية  البيضة  جودة  خصائص 

بحيث تعطي تقريراً تفصيلياً عنه. 
املراجع

كتاب »البيض وكنوزه« )٢٠١٥(، أ. د. طارق أمين عبيد، الناشر دار 
الوفاء لدنيا الطباعة والنشر باألسكندرية.

جهاز قياس مقاومة القشرة للتشوهجهاز قياس قوة القشرة

شكل )٧( أجهزة قياس قوة القشرة ومقاومة القشرة للتشوه
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التنفسي  املــرض  )CRD( ظاهرة 
املعقد يف دجاج التسمني

الجهاز  امــراض  تكون  ما  غالباَ 
معقدة  التسمين  دجاج  في  التنفسي 
نتيجة لتضافر عدد كبير من العوامل 

نذكر منها:
التركيب المعقد للجهاز التنفسي   .١

للدجاج
٢.  الكثافة العالية في التربية 

أدى  الـــذي  ــي  ــوراث ال التحسين    .٣
إلى زيــادة االنتاج والــذي انعكس 
ضد  الطيور  مناعة  على  سلبياَ 

المسببات المرضية المختلفة.

يف  التنفسية  املــرضــيــة  االســبــاب 
دجاج التسمني وخطورة العدوى 

املركبة:
هناك العديد من أسباب األمراض 
فهناك  التسمين  دجاج  في  التنفسية 
الفطري  أو  البكتيري  الــفــيــروســي، 
مركبة  العدوى  تكون  ما  غالباَ  ولكن 

مثل:

األيشريشيا  ببكتيريا  اإلصــابــة   .١
ــالزمــا -  ــكــوب ــمــي كــــوالى مـــع )ال
الشعبي  اإللتهاب   - األنفلوانزا 
الــنــيــوكــاســل( هــذه  الــمــعــدى او 
األصـــابـــات الــمــركــبــة يــكــون لها 

األصابة  مــن  أكبر  مرضياَ  أثـــراَ 
بنوع واحد من الميكروبات وهذا 
يؤدي الى تعقيد اصابات الجهاز 

التنفسي. 

ــســوء عــوامــل  ــة ل ــاألضــاف ــذا ب هـ  .٢
التهوية،  مثل  المختلفة  الرعاية 
ــة  واألمــونــيــا  ــربـ الــرطــوبــة، األتـ
والتي قد تؤدي بدورها الى زيادة 

ضراوة األمراض التنفسية.

شدة رد فعل التحصين باستخدام   .٣
اللقاحات التنفسية الحية بسبب 
األخطاء في عملية التحصين او 
كاإلنخفاض  سيئة  بيئية  ظــروف 

خصائص مرض النيوكاسل
في الشرق األوسط وطرق مقاومته

في السنوات القليلة الماضية ظهرت العديد من الوبائيات شديدة الضراوة لمرض النيوكاسل )outbreaks( في دول 
واكثر  مختلفة  الوبائيات  لهذه  المرضية  الصورة  أن  على  البيطريين  واألطباء  المربيين  أجمع  وقد  األوسط  الشرق 
ضراوة مما كان يحدث في الماضي القريب. رجح العلماء أن السبب في ذلك هو أن المرض غالباَ ما يحدث في 
إطار ظاهرة تسمى ظاهرة المرض التنفسي المعقد في الدواجن إضافة لفشل بعض اللقاحات في الحماية من النوع 
الوراثي الجديد الذي ظهر في كثير من دول المنطقة )genotype VII( في هذه الفترة كما سيتم توضيحه الحقاَ. 
لذلك سيتم تناول خصائص وضراوة مرض النيوكاسل في منطقة الشرق األوسط وتقديم بعض المقترحات لمقاومته 

خالل السطور البسيطة القادمة.

د. خالد اجلزار
مدير مشاريع شركة أم أس دى العاملية لصحة احليوان باململكة العربية السعودية
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وتتمثل التأثيرات السلبية في األتي:
بعد  ــادة  حــ فــعــل  ردود  ــدوث  حــ  -١

التلقيح.
الدجاج  فى  النفوق  نسبة  ــادة  زي  -٢

عمر أسبوعي. 
ســـوء مــعــدل الــتــحــويــل الــغــذائــى   -٣
ينخفض  )قــد  النهائى  ــوزن  ــ وال

الوزن النهائى ١٦%(.
قلة تجانس القطيع.  -٤

الــغــيــر صالحة  الــطــيــور  زيــــادة   -٥
للتصنيع 

الظاهرة  هــذه  عــن  ينتج  ايــضــاَ 
للتنوع  نظراَ  التشخيص  في  صعوبة 
اإلكلينيكية  الــظــواهــر  فــي  ــواســع  ال
والعديد من المشاكل المتعلقة ببرامج 

السيطرة واالستئصال.

»مرض النيوكاسل يف الدواجن«
هو مرض فيروسى شديد العدوى 
منتشر فى جميع انحاء العالم ويسبب 
صناعة  فى  حادة  اقتصادية  خسائر 

الدواجن.
ــعــامــل الــمــســبــب هــو فــيــروس  ال
عــائــلــة  ــن  مـ  )NDV( ــوكــاســل  ــي ــن ال
المصلى١  الــنــمــطــى  الــبــارامــيــكــســو 

.)APMV-1(

ــة الــتــنــفــس  ــوب األعـــــــراض: صــع
وتمديد العنق وفتح المنقار - سعال 
ورشح من األنف والعينين - األرتعاش 
 - المشى  واختالل  األجنحة  وتهدل 
وفقد  مائى  اســهــال   - العنق  الــتــواء 
الشهية - نفوق شديد قد يتجاوز ال 

 .%٩٠

اصابة  أو  الرطوبة  في  الشديد 
المايكوبالزما  بميكروب  الطيور 
يــؤدي  مــبــاشــرة  التحصين  قــبــل 
التسمين  دجاج  قابلية  زيادة  الى 
التنفسية  ــراض  ــاألم ب لــإلصــابــة 

المعقدة.

التأثيرات  بحجم  التنبؤ  يمكن  ال   -
هــذه  عــن  تنجم  الــتــي  السلبية 
الظاهرة وذلك للتنوع الواسع في 
عن  الناتج  اإلكلينيكية  الظواهر 
التفاعل  على  ميكروب  كل  قــدرة 
والتي  أخرى  مرضية  عوامل  مع 
الى  حــالــة  مــن  تختلف  ــدورهــا  ب

اخرى.
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فيروس  العدوى:  انتقال  طريقة 
مرض النيوكاسل سريع االنتشار بين 
واإلفــرازات  الزرق  الطيور من خالل 
عن  الــمــزارع  بين  وينتشر  التنفسية 
والــســيــارات  الملوثة  الــتــربــة  طــريــق 
والهواء،  البرية  والطيور  واالشخاص 
فترة الحضانة تتراوح من ٣- ٦ أيام. 

السكرية  البروتينات  من   ٢ يوجد   -
سطح  عــلــي   )Glycoprotein(
ــروس، الــهــيــمــوأجــلــوتــنــيــن  ــيـ ــفـ الـ
 ،F والبروتين   )HN( نيورامنيداز 

في  الرئيسية  االنتيجينات  وهما 
ضدهما  يتكون  والتي  الفيروس 
لهما  المعادلة  المناعية  األجسام 
ضد  الطائر  حماية  عن  المسؤلة 

الفيروس.

F في صورة  البروتين  يتم تخليق   -
عن  تنشيطه  ويــتــم  نشطة  غــيــر 
 F1 and( طريق فصله إلى شقين

.)F2

النيوكاسل  فيروس  تصنيف  يتم   -
الى شديدة  الضراوة  على حسب 
الضراوة )Velogenic( ومتوسطة 
)Mesogenic( وضعيفة الضراوة 

.)Lentogenic(

ــلــف ضــــــراوة مـــعـــزوالت   وتــخــت
الى  عترة  كبير من  بشكل  النيوكاسل 
اخــــرى عــلــى حــســب مــوقــع انــقــســام 
البروتين F( )Cleavage site كما هو 

موضح.

الفيروس  مــعــزوالت  تقسيم  يتم   -
اساسيين على حسب  نوعين  الى 
ــول الــحــمــض الـــنـــووي وتــتــابــع  طـ

النيوكليتدات في البروتينF الى:

)Class I( ويحتوي على معزوالت   .١
الطيور البرية وغالباَ هذه العترات 

غير ممرضة 

على  ويـــحـــتـــوي   )Class II(  .٢
مـــعـــزوالت مــن الــطــيــور الــبــريــة 
والطيور المستانسة وبعضها غير 
شديد  األخـــر  والبعض  مــمــرض 

الضراوة.

النوعين  هــذان  تقسيم  أيضاَ  ثم   .٣
نوع  و١٥   ٩ الــى   )Class I &II(

وراثي )genotype( بالترتيب. 

ان  الــوبــائــيــة  الـــدراســـات  اثبتت   .٤
 genotypes V,( األنواع الوراثية
VI and VII of class II( األكثر 

انتشاراَ في العالم حديثاَ. من بين 
 VII الوراثي  النوع  األنواع,  هذه 
تم عزله بكثافة حديثاَ من حاالت 
اصـــابـــة شـــديـــدة الـــضـــراوة في 
أفريقيا  أسيا،  األوســط،  الشرق 

وجنوب أمريكا. 

الـــصـــورة  ــى أن  ــم األجـــمـــاع عــل تـ  -
المرضية للنيوكاسل مختلفة واكثر 
ضراوة مما كان يحدث في الماضي 
من  العلماء  أكده  ما  وهذا  القريب 
الضراوة  نــوع وراثــي شديد  وجــود 
يؤدي الى معدالت وفيات مرتفعة.

ــدد الـــقـــادم: الــخــطــوات  ــع فــى ال
النيوكاسل  لمقاومة مرض  المقترحة 
 Genotype( األوســـط  الــشــرق  فــي 

VII( فى قطعان التسمين 



Nobilis IB 4/91, Nobilis Ma5+Clone30, Nobilis IB Ma5, Nobilis ND Clone30, Nobilis Gumboro D78,
Nobilis Coccivac D, Nobilis Reo1133, Nobilis CAV P4, Innovax ND+IBD, Nobilis Reo+IB+G+ND.

حم(
ض، ال

ت، بيا
                                           شركة زغوان وMSD  شركاء في حماية الثروة الداجنة ودع صحة قطعان الدجاج  )أمها

اتنا
شرك

                                  المستخدمة لقاحات MSD في برنامجها التحصيني تتحدث عن جودة لقاحات 

ت: 4770000 011
ف: 4771308 011
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أشكال التسمم الفطري: 
الفطري  التسمم  أشكال  تختلف 
السموم  نوعية  حسب  الدواجن  عند 

وتركيزها في األعالف فمنها: 

يحدث  وهــو  حــاد:  تسمم فطري   -١
ذات  أعالفا  الطيور  تناول  عند 
تركيز عالي من السموم الفطرية 
والخمول  الضعف  عليها  فيظهر 

ونفش الريش واصفرار الوجه.

تسمم فطري مزمن: وهو يحدث   -٢
ملوثة  أعالفا  الطيور  تناول  عند 
قليل،  تركيز  ذات  فطرية  بسموم 
ــة له  ــابـ وهــــذا الـــنـــوع مـــن اإلصـ
ويسبب  كبيرة  اقتصادية  أهمية 

األعراض التالية: 

التهابات  وحــدوث  الشهية  فقد   .١
مختلفة  واســـهـــاالت  بــاألمــعــاء 
أوزان  انخفاض  وبالتالي  الشدة 

نهاية  في  المطلوب  عن  الدجاج 
فترة التسمين.

انخفاض كفاءة التحويل الغذائي،   .٢
نزف  ظهور  اللحم،  نوعية  رداءة 
دموي بشكل بقع حمراء وأحيانا 
ــشــرة في  ــت كـــدمـــات زرقــــــاء مــن

عضالت الجسم وتحت الجلد.

انخفاض إنتاج البيض مع. ارتفاع   
معدل النفوق اليومي. 

السموم الفطرية
وخطورتها على الدواجن

هي عبارة عن مواد كميائية تفرزها الفطريات في المواد المحيطة بها، أشهر هذه السموم هي األوكراتوكسين واألفال 
توكسين التي تصيب الدواجن نتيجة نموها في العلف وهناك أنواع اخرى مثل ت٢ توكسين وفومينوسين وزيرا لينون. 
خطورة هذه السموم الي انها تصيب الطيور بدون ان تسبب أعراض مرضية محددة لذلك ال يتم اكتشافها اال عند 
تشريح الطيور وذلك بعد نفوقها اي بعد حدوث الخسائر وتفرز هذه السموم من بعض الفطريات مثل االسبيرجيللس 
فالفس، فيوسيريوم واكثرهم خطوره هو فطر االسبيرجللس حيث يقوم هذا الفطر بافراز بعض السموم الفطرية مثل 

افالتوكسين، اوكراتوكسين.
وتنمو هذه الفطريات ايضا اثناء تخزين العلف في الصوامع واثناء نقله واستيراده من الخارج في السفن حيث تطول 
فترة النقل والتخزين ثم عند وصول العلف الي المزرعة او العنبر حيث تمثل طريقة التخزين عامل مهم في نمو هذه 
الفطريات وذلك عن طريق تخزين العلف في اماكن معرضة للشمس والحرارة او وضعها في مكان ذات رطوبة عالية 

أو سئ التهوية وايضا عند وضع العلف علي االرض مباشرة.

د. جمعه ياقوت احلداد 
باحث باملعمل املرجعى للرقابة البيطرية على االنتاج الداجنى فرع دمنهور - 

معهد بحوث الصحة احليوانية
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مرضية  إصــابــات  حــدوث  تكرار   .٣
نتيجة لضعف مناعة الطيور. 

الكبد  في  سمية  تأثيرات  تسبب 
وتضخم  الــصــفــراء،  مــرض  فتسبب 
او  االحتقان  الــي  لونه  وتغير  الكبد 
الي اللون األصفر نتيجة لزيادة وجود 
الخاليا الدهنية وحسب كمية السموم 

الفطرية في العليقة.

ضمور  تسبب  الفطرية  السموم 
في غدة فابريشيس فتسبب نقص في 
الطحال  في  وتسبب تضخم  المناعة 
وخاصة  كلوي  فشل  وتسبب  والكلية 
زيادة  وتسبب  االوكراتوكسين  سموم 
في استهالك الماء وتسبب انزفة في 
اعضاء الجسم المختلفة وانزفة تحت 
الجلد كما تسبب استسقاء في البطن 
غير  مــواد  الفطرية  السموم  وتكون 
انتيجينية  صفة  لها  وليس  بروتينية 
ضدها  الجسم  فاليكون   )antigen(

اجسام مضادة مناعية، 

اإلجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة ملــكــافــحــة 
التسمم الفطري

تــبــدأ اإلجـــــراءات الــوقــائــيــة في 
األنواع  وانتقاء  الحبوب  زراعة  مجال 
الــمــقــاومــة لــلــفــطــريــات  حــفــظ هــذه 
مستوفية  مستودعات  فــي  ــمــواد   ال
تعرضها  دون  جيدة  تخزين  لشروط 

ألشعة الشمس المباشرة. 

المزرعة  في  العلف  تخزين  عدم   .١
لفترات كبيرة..

العالفات  نظافة  علي  الــحــرص   .٢
ومساقي المياه..

للدواجن  العليقة  تركيب  عند   .٣
يــجــب اضــافــة مــضــادات سموم 

فطرية للوقاية منها.

الفطرية  للسموم  وضع مضادات   .٤
في مياه الشرب للطيور كل فترة 
مع  سقوتين  ــام  اي  ١٠ كل  ولتكن 
مناسب  سموم  مضاد  استخدام 
أنــواع  جميع  علي  يقضي  وقــوي 

السموم.

مضادات سموم فطرية ذات أصل 
كيميائي:

ــدد من  ــي عــ ــوي عــل ــحــت ــث ت حــي
ــمـــاض الــعــضــويــة مــثــل حمض  االحـ
االسيتيك. حمض البروبيونك، حمض 
حمض  الماليك،  حمض  الستريك، 
ــذه االحــمــاض  ــقــوم هـ ــريــك. ت ــرت ــت ال
غير  مــواد  الي  السموم  هذه  بتحويل 
عن  بطردها  الجسم  فيقوم  ســامــة 

طريق الكلية، 

اللي  السموم  استخدام مضادات 
فيها احماض عضوية بتزود المشكلة 
السموم  تكسير  ــادة  زي بتسبب  النها 
ووزن  صــغــيــر  حــجــم  ذات  فــتــصــبــح 
جزيئي صغير وتتفتت فيسبب سرعة 
الجسم  داخـــل خــاليــا  امــتــصــاصــهــا 

المختلفة.

ــة ذات  ــريـ ــمــــوم فـــطـ مـــــضـــــادات ســ
طبيعه بيولوجية:

ــدر الــخــاليــا  ــن جــ مــســتــخــرج مـ
ــل الـــمـــنـــان والـــبـــيـــتـــاجـــلـــوكـــان  ــثـ مـ
البكتيريا  وبعض  واالوليجوساكريد، 
الحية( مثل الالكتوباسيلس وتقوم هذه 

السموم  بامتصاص  الطبيعية  المواد 
علي سطحها فتمنع امتصاصها داخل 

الجسم وتطردها خارج الجسم، 

السموم  مضاد  يحتوي  ان  يجب 
علي مدر للبول حتي يساعد في طرد 
السموم تحويلها الي مواد غير سامة 
ان  ويجب  الكلي  طريق  عن  وطردها 
يحتوي علي منشط كبد مثل )حسب 
بيتايين،  االهمية: سيليمارين،  ترتيب 
يقوم  حيث  كارنيتين(  ال  سوربيتول، 
بمعالجة تدمير السموم للكبد فيعمل 
حتي  وايضا  اخــري  مرة  جيد  بشكل 
ان  حيث  جيد  بشكل  الــمــرارة  تعمل 
في  مهم  دور  لهل  المرارية  العصارة 

اخراج السموم من الجسم.

بـــعـــض انــــــــواع الــــعــــاج لــلــســمــوم 
الفطرية:

وامــالح  فيتامينات  اعطاء  اوال:   -
معدنية وخاصة فيتامين ك حتي 
نتيجة  االنزفة  منع  علي  يساعد 

االصابة.

بمعدل  اسود  اعطاء عسل  ثانيا:   -
١- ٢ سم علي لتر ماء، وذلك الن 
العسل يعمل كغسيل كلوي ورافع 
السوربيتول  مــادة  ــه  وب للمناعة 

التي تعمل كمنشط للكبد.

ثالثا: تنزيل في مياه الشرب خل   -
مركز بجرعة ١سم عل اللتر.

ــادات الــســمــوم  ــضـ اســتــخــدام مـ  -
البيولوجيه.
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الرسالة

الرؤيا

قيمنا

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

ورغباتهم وتطلعاتهم بكل احترافية واقتدار.

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

التكنولوجيا وادارة المعرفة.

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

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



األنشطة المستهدفة

خدماتنا

المحاور الرئيسية للتميز
رأس المال البشري  	
تمّيز العمليات و اإلجراءات  	

ادارة المعرفة و التكنولوجيا  	
الحميمية في التعامل مع العماء 	

مشاريع الدواجن 	
مصانع األعاف 	

مصانع األدوية اليطرية 	
مصانع األضافات العلفية 	

مصانع المطهرات البيطرية 	
هيئات الخدمات البيطرية 	

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

البيطرية.
ــال الــــدواجــــن،  	 ــجـ أبــــحــــاث ودراســـــــــات فــنــيــة فــــي مـ

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

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

لتشغيل  	 ــة  ــ واإلداريـ الفنية  الــكــوادر  توفير  حــلــول 
وإدارة المشاريع.

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

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

والجودة العالمية.
حلول تسليم المفتاح إلنشاء مشاريع الدواجن. 	
خدمات البحث والتطوير لمشاريع الدواجن. 	
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the risk of certain mycotoxins 
such as the AF, it does not work 
comprehensively on all the 
mycotoxins relevant to the poultry 
industry. Biotransformation has 
been one of the proven approaches 
for the detoxification of the non-
adsorbable mycotoxins by altering 
their molecular structure into non-
toxic metabolites which are excreted 
(Grenier et al., 2013). Therefore, 
suppression of mycotoxicoses 
requires an integrated approach 
from detection to detoxification. 
The objective of this paper is to 
discuss in detail the determination 
and prevalence of mycotoxins, 
effects of mycotoxicoses and recent 
developments in the strategies to 
counteract mycotoxins.

Many pellet binding products 
and flowing agents (clay minerals) 
or feed materials (yeast and 
their derivatives) with the claim 
of mycotoxin binding and or 
detoxification have been used in 
animal feeds worldwide. 

Mycotoxin Enterosorbents or 
Binders: To know how to evaluate 
and ensure effectiveness kindly 
find the following classification 
associated with ingredients used as 
most products used as Mycotoxin 
Enterosorbents or Binders in 
accordance with the rules of SFDA, 
in conformity with the European 
Union classification EFSA:

7.1.10.3 Binders:

Substances which increase the 
tendency of particles of feedingstuffs 
to adhere.

9.1.10.3 anticaking agents:

Substances that reduce the 
tendency of individual particles of a 
feedingstuff to adhere.

13.1.10.3 Mycotoxin binders:

Substances for the reduction 
of the contamination of feed by 
mycotoxins.

It can be noticed from the 
following table that the classified 
clay as mycotoxin binder is 
Bentonite (1m558).

In conclosion, understanding 
the occurrence and prevalence of 

mycotoxins and their individual as 

well as evaluation of feed additive 

usage in addition to relying on 

reliefing stress factors and immunne 

suppression have become imprative 

for intestinal integrity and better 

performance accordingly.

Ref.:

Approved feed additives used in animal feed 

manufacturing, Saudi Food & Drug Autherity 

(SFDA), ICS: 67.040.00

Poult Sci. 2015 Jun; 94(6): 1298–1315.
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Mycotoxins, Impact on performance 
and immunity and understanding 

counteracting strategy
In most cases, mycotoxicoses is chronic and caused by low-level ingestion of 
fungal metabolites, resulting in measurable decline in performance and the 
occurrence of nonspecific changes, including subcutaneous hemorrhage in broilers 
and immunosuppression (D’mello et al., 1999). Under field conditions, suboptimal 
performance in the absence of an obvious infectious, environmental or management 
factor, or a nutritional deficiency suggest the possibility of mycotoxicoses.

Recent literature has implicated 
physiological and immunological 
effects of mycotoxins at lower 
and more common levels of 
contamination. As many of the 
mycotoxins and their metabolites 
inhibit protein synthesis, tissues 
with high levels of protein synthesis 
and turnover, such as those 
within the gastrointestinal tract 
(GALT may represent the largest 
secondary immunological organ 
in the body, responsible for 80% 
of the immunity in the body) can 
be particularly susceptible to their 
toxic effects. In particular, the GIT 
is repeatedly exposed to mycotoxins 
at concentrations likely higher than 
other organ systems. 

Impact on Nutrient Digestion and 
Absorption

Growth reductions, 
malabsorption was first implied 
in AF contamination of broilers 
(Osborne, 1975). In addition to 
reductions in specific pancreatic 
enzyme activity at occasional doses 
of AF (Osborne and Hamilton, 1981; 
Richardson and Hamilton, 1987)

Impact on the Immune System

Aflatoxins can bind with 
both DNA and RNA and inhibit 
macromolecular synthesis by 
interfering with transcription and 
other aspects of protein synthesis. 

Mycotoxins do not possess 
immunogenic properties, meaning 
they are not able to induce an 

immune response unlike pathogens, 
but they do interfere with signaling 
pathways (MAPKs) that are 
implicated in cell growth, apoptosis 
or immune responses. Therefore, 
the processes leading to the 
establishment of an efficient immune 
response are impaired and render the 
animal more susceptible to infection.

MYCOTOXIN COUNTERACTING 
STRATEGIES

The most well-known approach 
for detoxification of mycotoxins 
involves the use of nutritionally 
inert adsorbents with the capacity to 
bind and immobilize mycotoxins in 
the gastrointestinal tract of animals, 
thus reducing their bioavailability 
(Magnoli et al., 2011). Although this 
approach successfully eliminates 

Dr. Mohamed Saleh
General Manager

Alkhoraif Veterinary Company
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material purchasing decision 
based on solid information 
about a wide range of quality 
parameters, including amino 
acid contents. It updates 
formulators with the feed 
ingredient amino acid and 
protein matrixes based on real-
time results. At the same time, 
using Evonik service will lower 
your laboratory operating costs.

Because of an accurate feed 
production, there will be less 
variable animal performance 
and the opportunity to 
reduce safety margins in feed 
formulation leading to larger 
profit margins.

How can a customer get 
Evonik AMINONIR® service; 

Evonik customers can get 
the service via one of the two 
options below;

1- Sending the samples to one 
of Evonik NIR lab and the 
analytical results will be 
send by Evonik TSM.

2- If the customer has a 
compatible NIR machine, 
it can be linked to Evonik 
NIR network, so he can get 
the analysis by himself.

Other levels of Evonik 
AMINONIR® service; 

· AMINOProx®; applies 
near-infrared technology 
to predict nutrients from 

proximate analysis and 
phosphorus in feed raw 
materials, as well as in 
broiler, turkey, duck and 
layer feed.

· AMINONRG®; allows 
quick and reliable estimates 
of important energy level, 
Apparent Metabolisable 
Energy AMEn for poultry, 
in raw materials, as well as 
in broiler, turkey, duck and 
layer feed. Other energy 
values are estimated for 
other livestock groups.

AMINORed®; provides a 
deeper understanding of 
soya products and DDGs 
with a precise evaluation 
of the impact processing 
has on quality. Using NIR 
analytics to estimate the 
Processing Conditions 
Indicator (PCI) of a soy 
or DDGs sample gives a 
unique picture of amino 
acid digestibility.

· AMINOInsight®; allows 
one to quickly identify the 
values which are hidden 
in large data sets of feed 
ingredients. It visualises the 
quality of a feed ingredient, 
and if it is changing over 
time; or compares quality 
of different sources, to 
identify optimum value. 

With such reliable services, 
Evonik is supporting its 
customers all over the world 
to get the maximum from 
their operations. Evonik is not 
just a supplier of products; it 
has the power to create the 
best solutions in order to add 
value for our partners and for 
ourselves. Based on that, you 
as a customer can make your 
decision now, allowing Evonik 
to help you to sustain your 
profitable growth.

AMINONIR® 
Advanced –  
Discover the next  
generation of NIR 

Feeling ground down by NIR? 
Free up your time with AMINONIR® Advanced, the new service 
that analyzes unground samples – at the point of delivery. Deter-
mine raw material and finished feed content in minutes, to opti-
mize your inventory management and feed specification, and 
control costs. It’s fast, accurate and covers the largest number  
of feed ingredients used by the industry. Get started now!

animal-nutrition@evonik.com  
www.aminonir.com

INGREDIENT 
ANALYSIS

FINISHED FEED 
ANALYSIS

ALL PARAMETERS 
FROM ONE SCAN

BEST  
NUTRITIONAL  

MATRIX

Get started now!

7969-02_AZ_AMINONIR_EN_180x130_Stoerer_190225-1.indd   1 25.02.19   13:56
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Evonik AMINONIR® analytical service, quick,
reliable and cost-effective

Different raw material sources, varying availability, price volatility - producing consistent 
feed that meets animal needs and hard business targets at the same time is an ongoing challenge. 
Feed formulators, purchasing departments and quality control each have individual tasks, and 
coordination is not always easy. However, they all have one thing in common: they need accurate 
and readily available analytical results to achieve their goals. Evonik’s analytical services give you 
all the answers - quickly, reliably and cost-effectively.

AMINONIR® is our fast 
and reliable Near Infrared 
Reflectance Spectroscopy 
(NIRS) service tool for 
predicting the crude protein and 
essential amino acid content 
of the most important raw 
materials. It is able to process 
huge numbers of samples, 
which opens many new 
opportunities in raw material 
evaluation and selection 
compared with the limited 
capacities of wet chemistry 
analyses. The prediction 
equations for the various raw 
materials in AMINONIR® are 
based on specific calibrations 

developed by Evonik using our 
AMINOLab® wet chemistry 
methods on a wide range 
of qualities and number of 
samples (100 to 850) for each 
raw material.

Why Evonik AMINONIR®;

 AMINONIR® has an 
excellent precision as it based 
on very accurate wet chemistry 
analysis (AMINOLab®). 
It has calibrations covering 
almost 60 raw materials. It is 
fast and reliable identification 
of variable feed ingredients 
and data error detection. 
The calibration equations 

are continuously updated to 
ensure high quality predictions. 
Evonik has 14 NIR labs 
to ensure fast and reliable 
turn-around on your raw 
materials: Germany (master 
lab); Singapore; China; Brazil; 
Argentina; Peru; Mexico; 
USA; India; Turkey; Russia; 
and Egypt, Kenya and South 
Africa.

Value to our customers; 

AMINONIR® improves the 
quality assessment of selected 
raw materials based on a large 
number of measurements. It 
allows a well-informed raw 
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باٌب ثابٌت يُعد بمثابة نافذة علمية علي مستجدات البحث العلمي ننقل من خالله أحدث وأهم األبحاث العلمية التي تدور في أرقي الجامعات 
والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم ليصبح القارئ العربي علي مرآي ومسمع بأحدث ما توصل إليه البحث العلمي في مجال إنتاج الدواجن 

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

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

البحث األول

الطيور  ورفاهية  راحــة  على  الفرشة  حموضة  رقــم  خفض  تأثير 
وجودة الفرشة في رعاية بدارى التسمين في أوروبا

املصدر

.Toppel, K., F. Kaufmann, H. Schon, M. 
Gauly, and R. Andersson (2019). Effect of pH-
lowering litter amendment on animal-based 
welfare indicators and litter quality in a European 
commercial broiler husbandry. Poultry Science 
98: 1181-1189.

باطن  بالتهابات  اإلصــابــة  أسباب  أهــم  من  الفرشة  رطوبة  تُعد 
القدم وكذلك تشجع النمو البكتيري للبكتيريا التي تحول النترات 
)البكتيريا اآلزوتية(، تهدف الدراسة التي بين أيدينا اآلن لدراسة 
معدالت  على  الفرشة  إلى  الصوديوم  سلفات  ثنائي  إضافة  تأثير 
اإلصابة بالتهابات باطن القدم وحروق العرقوب وجودة الفرشة، تم 
تطبيق إضافة ثنائي سلفات الصوديوم إلى الفرشة إلى مزرعتين 
ثنائي  استخدام  تم  تسمين(،  طائر   ٣٠,٠٠٠ )عددها  تجاريتين 
سلفات الصوديوم إلى الفرشة بمعدل ٧٠٠ جم/م٢ وبمعدل ٢٥٠ 
جم/م٢ وتم تربية الطيور حتى ٣٦ يوم، في التجربة األولى تم رش 
ثنائي سلفات الصوديوم بمعدل ٢٥٠ جم/م٢ على السطح العلوي 
األولى  التجربة  الكتاكيت بعشرين ساعة، وفي  للفرشة قبل قدوم 
تم رش ثنائي سلفات الصوديوم بمعدل ١٥٠ جم/م٢ على السطح 
العلوي للفرشة قبل قدوم الكتاكيت بعشرين ساعة، وكانت مجموعة 
المقارنة )الكنترول( بدون إضافة ثنائي سلفات الصوديوم، تم قياس 
اإلصابة  ومعدالت  الجافة(  المادة  نسبة   ،pH( الفرشة  خــواص 
ومعدل  الجسم  ووزن  العرقوب  وحــروق  القدم  باطن  بالتهابات 
النفوق، تشير النتائج إلى إرتفاع معدالت النفوق في المجموعات 
المضاف إليها ثنائي سلفات الصوديوم مقارنة بالكنترول، لم تؤدي 
إضافة ثنائي سلفات الصوديوم إلى الفرشة إلى زيادة وزن الجسم 
مقارنة  أقل  كانت  القدم  باطن  بالتهابات  اإلصابة  معدالت  أن  إال 
الفرشة  إلى  الصوديوم  ثنائي سلفات  إضافة  تؤدي  لم  بالكنترول، 
األمر  بــادئ  في  العرقوب،  بالتهاب  اإلصابة  معدالت  خفض  إلى 
أدت إضافة ثنائي سلفات الصوديوم إلى الفرشة إلى خفض رقم 
الحموضة )pH( للفرشة حيث وصلت ١.٧- ٢.٠ مقارن بالكنترول 
الذي كان ٦.٥ - ٦.٧، نخلص من هذه الدراسة إلى أن إضافة ثنائي 
القدم في  الفرشة يحسن من صحة باطن  إلى  سلفات الصوديوم 
دجاج التسمين، إال أنه مازالت هناك حاجة لمزيد من الدراسات.

البحث الثاني

آداء اإلنتاج واالستفادة من  النباتات على  تأثير استخدام مخلوط 
المغذيات والخصائص المضادة لألكسدة واالستجابة المناعية في 

دجاج التسمين  

املصدر

Saleh, A. A., T. A. Ebeid and A.M. Abudabos 
(2018). Effect of dietary phytogenics (herbal 
mixture) supplementation on growth performance, 
nutrient utilization, antioxidative properties, and 
immune response in broilers. Environmental 
Science and Pollution Research 25:14606-14613.

ذهبت  نمو  كمنشطات  الحيوية  المضادات  استخدام  تحريم  بعد 
التوجهات نحو البدائل الطبيعية والتي من أهمها النباتات الطبية 
لدراسة  اآلن  أيدينا  بين  التي  الــدراســة  تهدف  ومستخلصاتها، 
آداء اإلنتاج واالستفادة من  النباتات على  تأثير استخدام مخلوط 
المناعية  واالستجابة  لألكسدة  المضادة  والخصائص  المغذيات 
يوم  تسمين عمر  كتكوت  استخدام ٣٠٠٠  تم  التسمين،  دجاج  في 
وتم تسكينهم في عشش على األرض، تم تقسيم الكتاكيت إلى ٥ 
مجاميع تجريبية بكل منها ٥ مكرران وبكل مكررة ١٢٠ كتكوت، تم 
تغذية المجموعة األولى على العليقة األساسية بدون أي إضافات، 
المجموعة الثانية تم تغذيتها على العليقة األساسية + مضاد حيوي 
١جم/   Colistine sulfate  + لتر   ٥ ١جم/   Doxycycline(
تغذيتها  تم  الباقية  الثالثة  والمجاميع  الشرب،  مــاء  في  لتر(   ٥
أدت  أو ١.٥ كجم/ طن،  أو ١.٠   ٠.٥ + األساسية  العليقة  على 
التغذية على مخلوط النباتات الطبية إلى تحسن معدالت نمو دجاج 
التسمين بالمقارنة بالكنترول، أدت التغذية على مخلوط النباتات 
والجليسريدات  الكولسترول  من  الدم  محتوى  خفض  إلى  الطبية 
والجلوتاثيون   )HDL( النافع  الكولسترول  أن  حين  في  الثالثية 
بيروكسيديز )GPX(، أدت التغذية على مخلوط النباتات الطبية 
المضادة  واألجسام  الكلية  البروتينات  من  الدم  محتوى  رفع  إلى 
التغذية على  الدراسة إلى أن  النيوكاسل، نخلص من هذه  لمرض 
مخلوط النباتات الطبية تحسن معدالت النمو والخصائص المضادة 

لألكسدة واالستجابة المناعية في دجاج التسمين.
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Main topics - Scientific research
Effect of pH-lowering litter amendment on animal-
based welfare indicators and litter quality in a 
European commercial broiler husbandry 

K. Toppel, F. Kaufmann, H. Schon, M. Gauly, and R. 
Andersson

2019 Poultry Science 98: 1181-1189

Several studies have shown that litter moisture is a 
major reason for foot pad lesions (FPD) and promotes 
microbial growth of nitrifying bacteria. The aim of the 
current study was to determine the possible effects of 
a sodium bisulfate complex (SBS) as a litter additive 
on FPD, hock burn (HB), and litter parameters. 
Two application rates of SBS were examined in 2 
experiments on a commercial farm. Two groups of 
about 30,000 broiler chicks each were introduced on 
spelt granulate spread at 700 g/m2 and kept for 36 d. 
In the first experiment (TRT1), 250 g/m2 SBS was 
spread on top of litter 20 h before chick placement; in 
the second experiment (TRT2), SBS was reduced to 
150 g/m2. Each experiment consisted of 1 treatment 
group (SBS) and a control group without treatment 
(CON). Both experiments were repeated once. Litter 
parameters (pH, percentage of dry matter), foot pad, 
hock condition and body weight of randomly sampled 
birds (n = 60 per group) were recorded weekly. 
Mortality rate was higher in SBS groups compared 
to CON groups (TRT1 2.79 vs. CON 2.03%, TRT2 
2.88 vs. CON 2.27%). SBS had no effect on body 
weight averaged over the whole production period (P 
> 0.05). Incidence of FPD was significantly reduced 
in both groups treated with SBS compared to CON (P 
< 0.05), with group TRT1 showing the best results. 
Incidence of HB was not affected by SBS (P > 0.05) 
but by dry matter content (P < 0.05). At the beginning, 
SBS reduced litter pH to 1.7 and 2.0 in TRT1 and 
TRT2, respectively, compared to 6.5 and 6.7 in CON. 
Litter pH in TRT groups increased over time and 
approached pH of control groups by day 15. Results 
of the current study indicate that SBS treatment may 
be beneficial regarding foot pad health in broilers. 
However, further studies are needed to investigate 
alternative SBS application rates, and to verify the 
results.

Effect of dietary phytogenics (herbal mixture) 
supplementation on growth performance, nutrient 
utilization, antioxidative properties, and immune 
response in broilers. 

Saleh, A. A., T. A. Ebeid and A.M. Abudabos (2018). 

2018 Environmental Science and Pollution 
Research 25:14606-14613.

This experiment was conducted to study that effect 
of a phytogenics (herbal mixture) supplementation as 
alternative to antibiotics on the growth performance 
and immune response in broilers. Three thousand 
broiler male chicks at 1 day of age were housed in 
floor pens and divided into five experimental groups 
with five replicates of 120 birds each. The first 
group was fed the basal diet without any additive 
in feed or water; the second group was fed the basal 
diet, and the drinking water was supplemented 
with mixture of antibiotics (Doxycycline 1 g/5 L + 
Colistine sulfate 1 g/5 L) for the first 10 days of life. 
The other three treatments of chickens were fed the 
control diet supplemented with herbal mixture at a 
level of 0.5, 1.0, and 1.5 kg/ton, respectively. Dietary 
herb mixture supplementation improved growth 
performance significantly in comparison with control 
group. In addition, herb mixture supplementation 
reduced plasma total cholesterol and triglycerides 
concentrations, whereas, high density lipoprotein 
HDL-cholesterol and glutathione peroxidase (GPX) 
were increased significantly. Furthermore, herb 
mixture supplementation increased plasma levels 
of total protein and antibodies titers for Newcastle 
disease virus before and after the infection. It could be 
concluded that dietary herb mixture supplementation 
had positive effects on growth performance, 
antioxidative properties, and humoral immunity in 
broiler chickens.
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4. Gout in poultry

Dr. Mohamed Hassan Salem

Gout is a metabolic disorder that results in an abnormal 
accumulation of uric acid crystals inside

Chicken body. There are no distinguishing symptoms 
of gout in chickens but general symptoms such as, 
low feed consumption, ruffled feathers, lameness.

Causes of Gout in chicken:

Nutritional causes include mineral salts (calcium) and 
vitamins (A, D) and infectious causes such as IBV  
Avian Nephritis Virus , Chicken Astro Viruses and 
IBDV and other causes as Ascites and Mycotoxins.

Management causes in farms and hatchery.

Ways to prevent and control gout in chickens.

- Control of infectious agent causing gout.

- Control fungal toxins

- Responsible use of medicines and treatments.

- Successful management of chicken farms and 
hatcheries to provide all the environmental 
conditions to maintain the health and vitality and 
productivity of chickens.

- Successful management of chicken feed plants 

5. Physiology of the digestive system of birds 
(Part.1)

Prof. Dr. Taek A. obied

Store Digestive and absorption processes have a 
major role in the health of birds and help to benefit 
from the feed provided to the birds as good health 
of birds is fundamentally linked to the health of its 
digestive system.

In this article, the author reviews in detail the aspects 
related to the anatomical and functional structure of 
the digestive system of birds and its associated organs 
such as liver, pancreas,

Also., discuss the digestion and absorption processes 
for each part of the digestive system and related 
organs and the factors affecting them.

6. Characteristics of egg external quality

Ghada Z. Eid.

In this article the author write a short review about 
egg quality.

Egg quality means internal and external characteristics 
of an egg which determines its degree of

premium. Several measures have been developed to 
judge the quality of eggs in terms of the characteristics 
desired by the consumer in eggs.

The quality of eggs are divided into external and 
internal quality, External characteristics of egg 
quality are related to the external of the eggs, which 
are examined from outside without the need to break 
it .Internal characteristics of egg quality are related to 
the components of the egg and which can be judged 
by examining the egg optically or break the egg and 
make measurements on those internal components. In 
this article the author provided a full explanation of 
the external characteristics of eggs quality

7. Flock health monitoring… Laboratory view.

Dr. Hossan Bakrey

Monitoring the health of the herd is very important, 
and therefore by means of different veterinary means, 
the diagnosis of the real cause of the problem is 
possible.

In this article, the author describes the role of 
laboratory diagnosis in monitoring poultry health with 
more details for serological examination of different 
types such as HI, AGID, VNT, ELISA, which are 
considered among the most important methods used 
in diagnosis.

The author emphasis that the results of the serology 
should not be a substitute for viral or bacterial 
isolation, where the serological examination is a 
historical record of the infection affected the bird.
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1. Newcastle disease characteristics in Middle 
East.

Dr. Khaled El-Gazaar.

In this article the author discuss Newcastle disease, 
which is one of the most important respiratory viral 
diseases in birds in the Middle East, and explained 
the field image of the disease in birds and methods 
of transmission of the virus, which is characterized 
by rapid spread in birds through droppings and 
respiratory secretions and spread among farms through 
contaminated litters,  vehicles, personnel’s, wild birds 
and air with short incubation period ranges from 3 to 6 
days. As well as comparing the relationship of the virus 
to other respiratory viral diseases, as well as different 
strains of the virus, focusing on virus genotype (7) 
which currently deployed in the Middle East. This 
has been confirmed by the consensus of professionals 
in the field of the poultry industry that the picture of 
Newcastle disease is different and more virulent than 
in the past because of the presence of a very severe 
genetic strains which causes high mortality rates. 

2. OIE recommendation for control of salmonella 
in poultry. 

Prof. Dr. Salah S. Abdel Rhaman

In this article the author mentioned the recommendation 
of the (OIE) about prevention, detection and control 
of salmonella in poultry.

Salmonella prevention and control may be achieved 
by adopting Good Agricultural Practices and Hazard 
Analysis Critical Control Point (HACCP) principles, 
and general measures detailed in Chapter 6.5. of OIE 
CODE, in combination with additional measures, 
where appropriate. No single measure used alone 
will achieve effective Salmonella control. Additional 
prevention and control measures include vaccination, 

competitive exclusion, use of organic acids, culling 
and product diversion to processing.

Antimicrobial agents should not be used to control 
infection with Salmonella in poultry because the 
effectiveness of the treatment is limited, may 
mask the infection at sampling, has the potential to 
produce residues in meat and eggs and can contribute 
to the development of antimicrobial resistance. 
Antimicrobial agents may also reduce normal flora in 
the gut and increase the likelihood of colonisation with 
Salmonella. In special circumstances antimicrobial 
agents may be used to salvage birds with high genetic 
value.

3. Mycotoxins dangers for poultry

Dr. Gomma Al-Haddad

There are many kinds of Mycotoxines that cause 
poising to poultry such as Aflatoxins, ochratoxin 
A (OTA),T toxins,  fumonisins (FUM), zearalenone (
ZEN). Mycotoxins are highly danger to poultry and 
it affect birds without causing specific symptoms, so 
they are not discovered until the birds die.

Types of Mycotoxins poisoning in poultry vary 
according to the type of toxins and their concentration 
in feed and can be classified as acute and chronic 
toxicity.

Preventive measures to combat Mycotoxins poisoning 
include:

- Preventive measures in the field of grain cultivation 
and the selection of resistant species of fungi start 
with the conservation of these materials in feedstores 
that meet the requirements of good storage without 
exposure to direct sunlight.

- Use of biological or chemical toxins.
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World Poultry Breeding Magazine is taking part in the celebra-

tion of World Veterinarian Day. This occasion is returned back 

to the year 2000 when the World Veterinary Association de-

cided to allocate the last Saturday of April each year as the 

World Veterinarian Day.

The World Veterinary Association currently has more than half 

a million veterinarians from around the world through their as-

sociation, syndicates and federations in their countries.

The World Veterinary Association works in collaboration with international or-

ganizations and bodies such as FAO, OIE and other organizations to address 

animal health problems and zoonotic diseases.

On the World Veterinarian Day, veterinarian associations and federations in dif-

ferent countries conduct community-based activities aimed at raising awareness 

about the role of veterinarians not only in maintaining animal health, but also in 

dealing with common diseases transmitted from animals to humans and vice 

versa.

The importance of veterinary medicine has emerged in recent years with the dis-

covery of common diseases of mass media attention, such as mad cow disease 

and other common diseases.

With regard to the poultry industry, the veterinarian has played an important role 

in the prevention and control of highly pathogenic avian influenza to protect the 

citizens and residents from this disease and protect the poultry industry as well, 

in addition to the role of veterinarian in the protection of poultry from other infec-

tious poultry diseases such as Newcastle and infectious bronchitis and many 

other diseases that threaten the poultry industry.

On this occasion, the magazine staff salutes and appreciates all veterinarians 

on the anniversary of their International day, wishing them continued progress 

and advancement of the profession for the benefit of citizens and residents in 

the kingdom.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah






