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• خبرة أكثر من ٣٠ عاماً يف إنشاء مشاريع الدواجن )تسليم مفتاح(.	
• تصنيع وتنفيذ مسالخ الدواجن األتوماتيكية ومفاقس الدواجن.	
• تصنيع معدات الدواجن وقطع الغيار ولوحات التحكم الكهربائية 	

األتوماتيكية.
• تصنيع وتنفيذ البيوت احملمية.	
• تنفيذ وإنشاء مصانع األعالف بكافة الطاقات.	
• صناعة خاليا التبريد بجودة أوروبية.	
• تصنيع البيوت اجلاهزة واملتحركة.	
• استيراد وتوزيع األدوية. اللقاحات وإضافة األعالف البيطرية	

.)MSD, Hipra , Farvet , Jovet( من كبرى الشركات العاملية  

خبرة      إتقان      تميز      إنجاز

شركة عبدالمحسن السهلي القابضة
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الوكيل اإلعالني والتسويقي
• مصر:.املركز.العاملي.للتسويق:.	

دكتور.أحمد.الوكيل.-.جوال:.00201223104340
• 	.Crystal labs supplies.:االمارات.العربيه.املتحدة

جوال:.009٧1503614913.
• األردن:.شركة.بوابة.جند.الدولية.للزراعة.والتجارة.	

مهندس.محمد.الروسان.-.جوال:.00962٧95919989.
-.ص.ب.2900.عمان.11941

ال���م���ق���االت ال��������واردة ف���ي ه����ذه ال��م��ج��ل��ة ت��ع��ب��ر ع���ن رأي ك��ات��ب��ي��ه��ا

إفتتاحية العدد
مما.ال.شك.فيه،.أن.المنتجات.الغذائية.السعودية.
الدواجن.بصفة.خاصة.حققت. بصفة.عامة.ومنتجات.
العربية،. واألس��واق. المحلية. السوق. نجاح.ملحوظ.في.
المحلي. المستهلك. ثقة. على. فقط. ليس. واستحوذت.
بل.والمستهلك.العربي.أيًضا،.مما.جعلها.منافساً.قوياً.
القريب. في. العالمية. األس��واق. نطاق. ضمن. محتماًل.

العاجل.إنشاء.اهلل.
.ولم.تأتي.هذه.الثقة.الكبيرة.من.المستهلكين.في.
منتجات.الدواجن.السعودية.من.فراغ.أو.نتيجة.أهواء.
شخصية.غير.مبنية.على.أسس.علمية،.بل.جاءت.نتيجة.
لما.الحظه.المستهلك.من.جودة.هذه.المنتجات.مقارنة.
قيمتها. في. ثقته. على. ع��الوة. المستوردة،. بمثيالتها.
بعض. أخ��ذت. حيث. احتياجاته،. تلبي. التي. الغذائية.
أسماء.منتجات.الشركات.السعودية.الكبرى.مكانها.في.
بيوتنا،.لتصبح.علماً.يدل.على.المملكة.عموماً.بدالً.من.

كونها.اسماً.لعالمة.تجارية.فقط.
��ل��ت.إل��ي��ه.ال���دراس���ات. .وي���ؤي���د.ذل���ك.م���ا.ت��وَصّ
االقتصادية.التي.تشير.إلى.تنامي.الصادرات.الغذائية.
السعودية.حيث.احتلت.المواد.الغذائية.المرتبة.الرابعة.
في.قائمة.صادرات.البالد،.كما.تشير.التقارير.إلى.أن.
المملكة.اكتفت.ذاتياً.من.بيض.المائدة.،.وحققت.نسب.
جيده.من.انتاج.الدجاج.الالحم.غير.أنه.لم.يرقى.إلى.
مما. الرغم. على. الشأن. ه��ذا. في. المملكة. طموحات.
تقدمة.الدولة.من.تشجيع.لالستثمار.في.هذا.المجال.
ولعلنا.نتسأل،.ما.هي.العوامل.التي.أدت.إلى.هذه.
الدواجن. منتجات. في. المستهلكين. من. الكبيرة. الثقة.
الثقة. ه���ذه. ع��ل��ى. ال��ح��ف��اظ. يمكن. وك��ي��ف. ال��س��ع��ودي��ة.

وتنميتها.
التي.تضافرت.لتكون. العوامل. العديد.من. هناك.
ولعل. المحلية،. الدواجن. لمنتجات. وجودة. إتقان. حالة.
االنتاج. لتشجيع. المملكة. توجه. هو. العوامل. هذه. أول.
خاصة. بصفة. الدواجن. وإنتاج. عامة. بصفة. الحيواني.
ضمان. في. الهام. االستراتيجي. لدورهما. وتطويرهما.
السياسة. ه��ذه. ���زت. رَكّ وق��د. للبالد.. ال��غ��ذائ��ي. األم���ن.
إلى. ت��ؤدي. التي. الحديثة. التقنيات. استقطاب. على.
عاتق. على. ووضعت. اإلنتاج،. وزي��ادة. التكاليف. خفض.
باإلتقان. تتميز. إنتاج.سلع. الجيدة.مهمة. واإلدارة. اآللة.

والجودة.
ب��اإلض��اف��ة.إل���ى.ح��ص��ول.ال��ع��دي��د.م��ن.ش��رك��ات.
المعروفة. العالمية. ال��ج��ودة. ش��ه��ادات. على. ال��دواج��ن.
باأليزو.)ISO(.وشهادة.تحليل.المخاطر.ونقاط.الرقابة.

الحرجة.المعروفة.بالهاسب.
هذه. استمرار. على. وحافظا. . اإلط��ار. هذا. وفي.
ندعو. المحلية،. السعودية. الدواجن. في. الكبيرة. الثقة.
في. الفعالة. المشاركة. إل��ى. ال��ج��ادي��ن. المستثمرين.
االستثمار.في.صناعة.الدواجن.لتحقيق.االكتفاء.الذاتي.
مالئم. الحالي. المناخ. ان. كبيرة. ثقة. على. ونحن. منها.

لتحقيق.ذلك.
رقم.اإليداع:.1436/2912.ردمد:.1658-6980
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و صف احلالة:
حالة.مرضية.تظهر.بصفة.اساسية.
نقص. بسسب. وذلك. اللحم. دجاج. في.
االكسجين. يكون. فعندما. األكسجين.
يقوم. الجسم. فان. كافي. غير. او. قليل.
الهيموجلوبين. من. اكبر. كميات. بانتاج.
إلى. ي��ؤدي. ال��دم.الحمراء.مما. وك��رات.
ل���زوج���ة.ال����دم.ف���ي���زداد.ض��غ��ط.ال���دم.
ذلك. وي��ؤدي. للتدفق. المقاومة. وزي��ادة.
الذي. االيمن. البطين. عمل. زي��ادة. إلى.
وبمرور. الرئتين. إلى. الدم. بدفع. يقوم.
رشح. وي��ح��دث. البطين. يتسع. ال��وق��ت.
ل��ل��س��وائ��ل.م���ن.االع���ض���اء.ال��داخ��ل��ي��ة.
وتتراكم.السوائل.في.البطن.مما.يؤدي.
إلى.الوفاة.وللحالة.اسماء.اخري.تعرف.

.Oedema..بها.ومنها.الحبن.او.التورم

.water belly.ويسمي.كذلك.disease

.pulmonary hypertension وكذلك.
syndrome

القابلية اإلصابة:
اللحم. دج���اج. ف��ي. ال��ح��ال��ة. تظهر.
النمو. س��ري��ع��ة. ال���س���الالت. وخ���اص���ة.
التجارية. ال��س��الالت. يصيب. وك��ذل��ك.
.5-4 عمر. ف��ي. ع���ادة. وتظهر. للبط..

اسابيع...
اسباب ظهور احلالة:

من. العديد. . نتيجة. الحالة. تظهر.

االسباب.وسنذكر.هنا.بعض.اهم.هذه.
االسباب:.

1- نقص االكسجني: 
اح��د.اه��م.اس��ب��اب.ظ��ه��ور.الحالة.
ويحدث.نقص.االكسجين.نتيجة.بعض.

الظروف.منها:
سوء.التهوية.في.حظائر.الدواجن. أ..
مما.يؤي.إلى.زيادة.مستوي.الغازات.
اكسيد. وأول. )االم��ون��ي��ا. ال��ض��ارة.
من. االحتراق. من. الناتج. الكربون.
فالمستويات. ال��ت��دف��ئ��ة(،. اج��ه��زة.
تسبب. ق��د. االم��ون��ي��ا. م��ن. العاليه.
انتقال. من. يقلل. مما. الرئه. تهيج.

األكسجين,
ف���ي.ال��م��ن��اط��ق.ال��م��رت��ف��ع��ة.ال��ت��ي. ب..
فيها. ال��ج��وي. ال��ض��غ��ط. ينخفض.
ويقل.مستوى.االكسجين.في.الجو.

ظاهرة االستسقاء في دجاج الالحم

مقدمة: 
االستسقاء.او.حالة.الحبن.من.الحاالت.التي.تظهر.بصفة.اساسية.في.دجاج.الللحم.وتسبب.بعض.الخسائر.االقتصادية.
)تقدر.خسائر.الصناعة.علي.مستوي.العالم.في.حدود.500.مليون.دوالر(.للمربين.الن.النافق.الذي.يحدث.يكون.في.
الغالب.في.االعمار.الكبيرة.بعد.نمو.الطائر.واستهالكة.كميات.من.العلف.وفي.العادة.ال.تكون.نسبة.النفوق.او.االستبعاد.
مرتفعة.كغيرها.من.االمراض.الفيروسية.والبكتيرية.والفطرية...الخ.ولكنها.تبقي.مشكلة.يمكن.التغلب.عليها.او.تقليلها.
بصورة.كبيرة.باتخاذ.بعض.االجراءات.التي.سياتي.ذكرها.في.المقال..وترتبط.المشكلة..وتتشابه.مع.ظاهرة.النفوق.
المفاجئ.اال.انه.في.حالة.النفوق.المفاجئ.يحدث.قصور.مفاجئ.في.القلب.ولكن.في.االستسقاء.تحدث.الوفاة.نتيجة.

للقصور.في.البطين.االيمن.

د/ خالد عكاشة عبداللطيف
دكتوراه.علوم.الدواجن،.مدير.فني.اقليمي.منطقة.الشرق.االوسط.وافريقيا،.دانيسكو.لتغذية.الحيوان

khaled.okasha@dupont.com.-.khaled338@yahoo.com.:ديبونت،.موبيل:.00491٧٧1352623،.ايميل
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مما.يؤدي.الى.ظهور.الحالة...
انخفاض.درجة.الحرارة.في.بيوت. ج..
الحاجة. زيادة. الى. يؤدي. الدواجن.
التفاوت. وكذلك. االوكسجين. الى.
في.درجات.الحرارة..حيث.لوحظ.
فيها. كان. التي. التجارب. احد. في.
ت��ف��اوت.ف��ي.درج���ة.ال���ح���رارة.3˚م.
مقارنة. االس��ت��س��ق��اء. ح���االت. زاد.
درج���ات. ك��ان��ت. ال��ت��ي. بالمعاملة.

الحرارة.مستقرة.
د...في.السالالت.ذات.االداء.االنتاجي.
الغذاء. من. المأكول. ي��زداد. العالي.
)ال��ع��ل��ف(.م��م��ا.ي���ؤدي.ال���ى.زي���ادة.

الحاجة.الى.االكسجين..
العالئق.المحتوية.علي.نسب.عالية. ه�..
من.الدهون..او.الزيوت.فان.تمثيل.
من. اكبر. كميات. يستهلك. الدهون.

االكسجين..
و..االمراض.التنفسية.الفيروسية.مثل.
واالم���راض. ب��ي. واالي. النيوكسل.

البكتيرية.
المكثفة. الحية. اللقاحات. ب��رام��ج. ز..
الجهاز. ف��ي. تهيج. تسبب. وال��ت��ي.
اللقاح. فعل. رد. نتيجة. التنفسي.

الحي..
2- الضغط الزائد على القلب:

نتيجة. حديثا. الحالة. ظهور. ازداد.

المكثفة. وال��ت��غ��ذي��ة. ال��ت��رب��ي��ة. ب��رام��ج.

فقد. . الطائر. لجسم. السريع. والنمو.

س��الالت. ف��ي. ال���وراث���ي. التحسين. ت��م.

انتاج.اللحم.ولم.يحدث.تحسين.وراثي.

يقابله.في.حجم.عضلة.القلب..وبالتالي.

القلب. عضلة. علي. الضغط. وازداد.

لتلبية.احتياجات.جسم.الدجاج.الزائد.

النهاية. الدموية.يؤدي.في. التغذية. من.
الى.ظهور.االستسقاء....

3- اسباب غذائية:
ظهور. ع��ل��ي. ت��أث��ي��ر. ل��ل��ت��غ��ذي��ة. ان.

ظ��اه��رة.االس��ت��س��ق��اء.ع���ادة.م��ا.تتعلق.

بانخفاض.امتصاص.الكالسيوم.وتراكم.

استخدام. ويمكن. . الالكتيك.. حمض.

بعض.التقنيات.الغذائية.لتقليل.مشكلة.

االستسقاء.مثل.تقليل.مستوي.الطاقة.

ولكن. الماكولة. العلف. كميات. وتقليل.

هذا.يقلل.من.معدالت.النمو.ويزيد.من.
اعمار.الذبح..ومن.اهم.هذه.االسباب:
الفطرية. السموم. مستوي. ارتفاع. أ..

في.العليقة.
العليقة. ف��ي. الطعام. ملح. ازدي���اد. ب..
فزيادة.نسبة.الصوديوم.في.العلف.
او.في.ماء.الشرب.تزيد.من.فرصة.
ظهور.الحالة..وجد.ان.مياه.شرب.
بعض.االبار.الجوفيه.التي.تحتوي.
علي.مستويات.عاليه.من.الصوديوم..
)400.جزء.في.المليون(.تزيد.من.
قد. مما. ال��رئ��ه. ف��ي. ال���دم. ضغط.
تؤدي.إلى.االصابه.باالستسقاء..

أو. الحشرية. بالمبيدات. التسمم. ج..
المطهرات..

نقص.الفوسفور.وعدم.التوازن.بين. د..
الكالسيوم.والفوسفور..

اس���ت���خ���دام.ن��وع��ي��ات.س��ي��ئ��ة.من. ه�..
الدهون.)الدهون.المتزنخة(..

اس�����ت�����خ�����دام.ب����ع����ض.االدوي��������ة. و..

الموننسين. مثل:. عالية. بتركيزات.

الى. تؤدى. والتى. والفيورازوليدون.
تلف.الجهاز.الدورى.للطائر.

نقص.فيتامين. ي..
.)Vit. E( ه�..

4. اسباب اخري:
أ-.وجد.ان.تعرض.الطيور.لعوامل.
االجهاد.يزيد.من.فرصة.ظهور.الحالة.

األعراض:
االع����راض.ال��ع��ام��ة.ل��ل��م��رض.مثل. ..1
)خمول.-.كسل.-.انتفاش.الريش.
-.تراجع.النمو.مع.تقدم.الحالة.-.
العرف. ازرق���اق. .- تنفس. صعوبة.

والداليتين(.
البطن. جلد. ف��ي. ش��دي��د. احتقان. ..2
يصاحبة.امتالء..البطن.بالسوائل.
)البطن.المائي(.وتظهر..رجرجتها.
يأخذ. النهاية. وف��ي. المشي. عند.
نتيجة. ال��ب��ط��ري��ق. ش��ك��ل. ال��ط��ائ��ر.
النخفاض.البطن.إالى.أسفل.لثقل.
مشيته. أن. كما. بداخلها. السوائل.
تصبح.متأرجحة..كمشية.البط.

نفوق.مفاجئ.للطيور. ..3
ال��ط��ي��ور. وزن. ف����ي. ان���خ���ف���اض. ..4

المصابة.
صغر.حجم.الطحال ..5
الصفة التشريحية:

1..بمجرد.فتح.البطن.نالحظ.انسياب.
كميات.كبيرة.من.السوائل.

2...تضخم.القلب.وكيس.القلب..ووجود.
ارتشاح.اوديمي..

تتعرج. متغيراًو. يكون. الكبد. ل��ون. . ..3

اطرافه.واحتقان.شديد.في.الرئة...

4..االمعاء.تكون.في.الغالب.خالية.من.
العلف.

الوقاية والعاج:  
ولكن. الحالة. لهذه. يوجد.عالج. ال.
وذلك. ظهورها. منع. علي. العمل. يجب.
من.خالل.اتباع.بعض.االج��رءات.فمن..
هذه. ظهور. اسباب. استعراض. خ��الل.
اإلج��راءات. نستنتج. ان. يمكن. الحالة.
يجب.ايتخاذها.,.ومن.االجراءات.التي.

يمكن.اتخاذها:
لتقليل. للفرشة. الجيدة. المعاملة. ..1
مستوي.االمونيا.حيث.ان.الفرشة.
االمونيا. نسبة. من. تزيد. الرطبة.
مستوي. علي. المحافظة. )يجب.
ام��ون��ي��ا.اق���ل.م���ن.25.ج���زء.في.

المليون(.
يجب. الفطري. التسمم. حالة. في. ..2
تغيير.العليقة.والعمل.علي.اضافة.
م���ض���ادات.ال��س��م��وم.ال��ف��ط��ري��ة.
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كبرنامج.وقائي.في.االعالف...
وضبط. العنبر. في. التهوية. زي��ادة. ..3
درج����ة.ال���ح���رارة.ع��ل��ى.ال��درج��ة.
لزم. اذا. الفرشة. وتغيير. المثلى.

األمر..
العليقة. ف���ي. ال��ط��اق��ة. ت��خ��ف��ي��ض. ..4

المقدمة..
اتبع. الشديدة. االصابة. 5..في.حاالت.

نظام.تقنين.العلف..
ب��رام��ج. وت��ط��ب��ي��ق. ال���زح���ام. تقليل. ..6
)ساعتين. المختلفة. . االض�����اءة.

اظالم(.
العليقة.المحببة. ٧..يعتبر.التحول.من.
اح��د. ال��م��ج��روش��ة. العليقة. ال���ى.
في. فعالية. اثبتت. التي. الحلول.
في. ال��ظ��اه��رة. ه��ذه. م��ن. التقليل.

االسابيع.االولى.من.العمر.
8..فرز.الطيور.والتخلص.من.الحاالت.
جدوى. لعدم. أمكن. ان. الشديدة.

تربيتها..
االضافات. بعض. استخدام. يمكن. ..9
تقليل. علي. تعمل. التي. العلفية.
االم���ون���ي���ا.ف����ي.االم����ع����اء.وف���ي.

باستخدام. امكن. وق��د. الحظائر.

ميكو. منتج. مثل. المنتجات. بعض.

طبيعي. منتج. وهو. االمريكي. ايد.

انبعاثات. تقليل. اليوكا. نبات. من.

االمونيا.في.حدود.50%.كما.تعمل.

لعمل. كمثبطات. المركبات. ه��ذه.

اليوريز. اليوريز.فتقلل.من.نشاط.
ومحتوي.االمونيا.في.االمعاء.

السيلينيوم. اس��ت��خ��دام. ان. وج��د. ..10

وخاصة.السيلينيوم.العضوي.يقلل.

من.المشكلة.حيث.وجد.ان.الطيور.

المصابة.باالستسقاء.يكون.لديها.

الجزيئات. م��ن. عالية. مستويات.
Free Radicals.الحرة

ويجب. . الصوديوم. نسبة. مراقبة. ..11

في. ج���زء. .2000 ع��ن. ت��زي��د. اال.
المليون.

يقلل.من. البول. 12..استخدام.مدرات.
المشكلة.

في.بعض.المزارع.وجد.ان.اضافة. ..13

في. ج���زء. .500( س��ي. فيتامين.

ال��م��ل��ي��ون(.س��اع��د.ف��ي.ال��ح��د.من.
المشكلة.

الحرارة. درجات. علي. المحافظة. ..14

الشتاء. فصل. وفي. الحظائر. في.

ي��ج��ب.ال���م���وازن���ة.ب��ي��ن.ال��ت��دف��ئ��ة.

المربين. بعض. ان. حيث. والتهوية.

علي. الطيور. تدفئة. علي. يعمل.

ح��س��اب.ال��ت��ه��وي��ة.م��م��ا.ي��زي��د.من.
المشكلة.

في. ال��ص��ودي��وم. مستوي. مراقبه. ..15

بتقديم. واالهتمام. الشرب,. مياه.

مياه.ذات.جودة.عاليه.خاصة.في.
االسابيع.الثالثة.االولي.

امللخص:
ان.مشكلة.االستسقاء.من.المشاكل.
كبيرة. اقتصادية. خسائر. تسبب. التي.
ي��م��ك��ن.ت��ج��ن��ب��ه��ا.ب��ب��ع��ض.االج������راءات.
االدارية.وتفادي.المسببات.التي.تؤدي.
إلى.ظهور.المرض,.العوامل.التي.تزيد.
من. ت��زي��د. لالكسجين. االح��ت��ي��اج. م��ن.
فرصة.ظهور.الحالة.)التعرض.لدرجات.
التهوية,. ن��ق��ص. منخفضة,. ح����رارة.
ظهور. ان. لوحظ. التنفسية(.. المشاكل.
االخيرة. السنوات. ف��ي. زاد. المشكلة.
نتيجة.للتحسين.الوراثي.للنمو.السريع.
ل��دج��اج.اللحم.ال���ذي.ك��ان.ف��ي.ح��دود.
4-5%.سنويا..في.ال30.عام.الماضية.
وقد.قلت.فترة.التربية.في.حدود.%30.
زاد. ذلك. كل. الماضية. عام. ال15. في.
التي. ال��غ��ذائ��ي. التمثيل. عمليات. م��ن.
تحتاج.إلى.كميات.كبيرة.من.االكسجين.
مما.يزيد.الضغط.علي.القلب.والرئتان.

فيسبب.حدوث.المشكلة.
املراجع العلمية:

 Dr.Kedar Karki, Ascites in ..1
 commercial broiler poultry and its

..management

د/.سامي.عالم.)امراض.الدواجن(. ..2
د/.ب���راء.ال���ب���ارودي.)االس��ت��س��ق��اء.في. ..3

الدواجن(.موقع.سيريا.فيت.
خبرات.حقلية.للكاتب. ..4

صورة.توضح.ظاهرة.االستسقاء.حيث.يالحظ.امتالء.البطن.بالسوائل



صري شركة مزارع الوادي للدواجن 
حل

الوكيل التجاري وا
س: ٠١١٢١٤٤٣٤٤  

ض ١١٤١١ - هاتف: ٠١١٨١٠٤٧٩٨ فاك
ص.ب ٤٠٩٣٨ الريا

اململكة العربية السعودية 
  alw

adi@
alw

adipoultry.com :بريد الكتروني
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انتقال.رأسي.للعدوى.من.االمهات. ..1
إلى.الصيصان..

ل���ل���ع���دوي.بين. أف���ق���ي. ان���ت���ق���ال. ..2

وأثناء. الفقاسات. الصييصان.في.
مرحلة.التربية..

ت����ل����وث.ال����م����ي����اه.واالع��������الف. ..3
بالميكروب..

الوقائي. األم��ن. إج���راءات. ضعف. ..4

محكمة. ب��رام��ج. تطبيق. وع����دم.

في. األم����راض. ن��واق��ل. لمكافحة.
مزراع.ومسالخ.الدواجن

وت��وص��ي.وك��ال��ة.خ��دم��ات.فحص.
 Food( األم��ي��رك��ي��ة. ال��غ��ذاء. س��الم��ة.

 Safety Inspection Service,
طريقة. من. أكثر. باستخدام. .)FSIS
حيث. السالمونيال،. لمكافحة. تدخل.
تتأزر.هذه.الطرق.مع.بعضها.لخفض.
بميكروب. وال��ت��ل��وث. االص��اب��ة. نسب.
السالمونيال.في.مشاريع.الدواجن.في.

مراحل.مختلفة.
م��ك��اف��ح��ة. ط������رق. أدت. وق������د.
طرق. ومنها. المختلفة. السالمونيال.
المعروفة. الحرجة. النقاط. تحديد.
ب��اس��م.ال��ه��اس��ب.إل���ى.ت��ق��ل��ي��ل.نسب.
ال��الح��م. ال��دج��اج. ف��ي. السالمونيال.
عام. من. الفترة. خ��الل. كبيرة. بصورة.

.2012-2004

ت��ش��م��ل.ال���م���م���ارس���ات.ال��ج��ي��دة.

يتم. إج��راءات. السالمونيال. لمكافحة.

للذبح. الطيور. حصاد. قبل. تنفيذها.
وإجراءات.يتم.تنفيذها.بعد.الحصاد:

1. ممارسات ما قبل احلصاد 
إن.األساس.المنطقي.وراء.أهمية.
البداية. من. السالمونيال. في. التحكم.
المسالخ. قبل. ال��دواج��ن. مزرعة. في.
بسيط.وواضح.جداً،.حيث.أنه.في.حال.
دخول.طيور.مصابة.بالسالمونيال.إلى.
المسلخ.فإنه.من.الصعب.على.المسلخ.
إزالة.السالمونيال.من.الذبائح.الملوثة.
بالميكروب،.لكن.الذي.يمكن.للمسلخ.

 إجراءات ما قبل الحصاد في 
مكافحة السالمونيال

السالمونيال.هي.واحدة.من.أكثر.األمراض.البكتيرية.شيوعا.المنقولة.عن.طريق.األغذية.إلى.البشر.،.ومن.بين.أكثر.

من.2500.نوع.من.أنواع.السالمونيال.تمثل.السالمونيال.البللورم.وسالمونيال.جالينيرم.االنواع.الخاصة.بالدجاج.،.بينما.

تمثل.السالمونيال.الملهبة.)Salmonella Enteritidis(.والسالمونيال.الفأرية.)Salmonella Typhimurium(.الجزء.

األكبر.من.السالمونيال.المسببة.للتسمم.الغذائي.في.اإلنسان،.واألنماط.المصلية.للسالمونيال.ومعدل.انتشارها.يختلف.

ال. المثال. سبيل. على. وتشمل. متعددة. بالسالمونيال. التلوث. مصادر. أن. حيث. والبلدان،. المناطق. بين. كبيرا. اختالفا.
الحصر:

د. صالح شعبان عبدالرحمن
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تلك. منع. على. العمل. ه��و. ب��ه. القيام.

البكتيريا. نشر. من. الملوثة. الذبائح.
على.ذبائح.أخرى.حولها.

هناك. كان. فإذا. ذلك،. على. وبناًء.

السالمونيال. ع��دد. لتقليل. إمكانية.

التي.يمكن.للطيور.أن.تتعرض.لها.في.

يساعد. أن. يمكن. ذلك. فإن. المزرعة.

ع��ل��ى.م��ن��ع.ت��ل��ك.ال��ط��ي��ور.م���ن.حمل.
السالمونيال.إلى.مسالخ.الدواجن.

م���م���ارس���ات.م���ا.ق��ب��ل.ال��ح��ص��اد.

داخ��ل. ت��ت��م. السالمونيال. لمكافحة.

الدجاج. تربية. أثناء. الدواجن. حظائر.

ال��الح��م.ب��ح��ي��ث.ت��ع��م��ل.ع��ل��ى.خفض.

بالسالمونيال. المصابة. الطيور. عدد.

إف��راز. م��ع��دل. إل��ى.تقليل. ب��اإلض��اف��ة.

ال���ط���ي���ور.ال���م���ص���اب���ة.ل��م��ي��ك��روب.

السالمونيال.إلى.البيئة.المحيطة،.ومن.

من. العدوى. انتشار. معدل. خفض. ثم.

الطيور.المصابة.إلى.الطيور.السليمة.
وتشمل.هذه.الممارسات.التالي:

ت���رب���ي���ة.ص���ي���ص���ان.خ���ال���ي���ة.م��ن. .-
السالمونيال.

تطبيق.إجراءات.األمن.الحيوي. .-
اس��ت��خ��دام.أع����الف.خ��ال��ي��ة.من. .-

السالمونيال

ت��ق��دي��م.م��ي��اه.ش���رب.خ��ال��ي��ة.من. .-
السالمونيال

السيطرة.على.رطوبة.الفرشة: .-
سحب.العلف.من.أمام.الطيور. .-

استخدام.اللقاحات: .-
نقل.الطيور.الحية. .-

2. إج���������راءات م����ا ب���ع���د احل���ص���اد 
والتي تشمل:

القياسي. ال��ت��ش��غ��ي��ل. إج������راءات. .-

في. والتجهيز. ال��ذب��ح. لعمليات.
المسالخ.

ال��ذب��ح.بحسب. ج��دول��ة.أوق����ات. .-

ال��ح��م��ل.ال��م��ي��ك��روب��ي.ل��دف��ع��ات.
الدجاج.الحي.

وسوف.نركز.في.هذه.المقالة.على.

في. الحصاد. قبل. ما. ممارسات. دور.

بالسالمونيال. االصابة. معدل. خفض.

النحو. على. ال��دواج��ن. م��ش��اري��ع. ف��ي.
التالي:

ت���رب���ي���ة ص���ي���ص���ان خ���ال���ي���ة م��ن   .1
الساملونيا.

على.الرغم.من.أن.البحوث.الوبائية.

وزارة. قبل. من. بذلت. التي. المكثفة.

الزراعة.األمريكية.وعدد.من.مشاريع.

أن. إل��ى. تشير. المتكاملة. ال��دواج��ن.

بالسالمونيال.. المصابة. الطيور. نسبة.

للسالمونيال. اإليجابية. ال��م��زارع. في.

تمثل.فقط.حوالي.)10.إلى.15%(،.في.

حين.أن.50%.إلى.٧5%.من.الطيور.في.

للسالمونيال. اإليجابي. القطيع. ه��ذا.

تحمل.الميكروب.على.الجلد.والريش،.

أن. يمكن. المصابة. الصيصان. أن. إال.

كبيرة. بصورة. انتشارالعدوى. تسبب.





هدفنا
توفير مستلزمات التربيه
السليمة وتعزيز التنمية
املستدامة في الصناعة

البيطرية الحديثة 

 
Florfenicol / MEDIFLOR:
A fluorinated derivative of chloramphenicol, acts by inhibiting protein synthesis at the
ribosomal level and is bacteriostatic. Florfenicol is a synthetic broad-spectrum antibiotic that
is effective against most Gram-positive (Coryneobacterium pyogenes, Streptococcus spp,
Staphylococcus spp, Clostridium spp)and Gram-negative (E.coli, Pasteurella haemolytica,
P.multocida, Haemophilus somnus, Actinobacillus pleuropneumonia) bacteria. Florfenicol is
resistant against enzymatic deactivation because of its Fluor atom and is effective against
Gram negative bacteria resistant to antibacterials in the same chemical group. It is especially
effective against colibacillosis in poultry caused by E.coli. It is rapidly absorbed from the
gastro-intestinal canal and diffuses into the tissues via blood-stream. After a dosage of 20
mg/kg is florfenicol cleared 97% with urine and the rest via feces. It is to 52% unchanged
and to 25% oxamic acid and to 7,5 % florfencol base. These compounds also have
antibacterial effects. 

Korea Uruguay Turkey Korea China
:املكتب الرئيسي: الرياض/ تلفون: 4781010 / فاكس: 4731010 / إيميل

management@alkhoraifvet.com.sa // alkhoraif@yahoo.com //
www.alkhoraifvet.com.sa

 

هدفنا
التربية  مستلزمات  توفير 
التنمية  وت��ع��زي��ز  السليمة 
ال��ص��ن��اع��ة  امل���س���ت���دام���ة يف 

البيطرية احلديثة
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أن. حيث. المفقس،. داخل. بينها. فيما.

إفراز. في. تبدأ. المصابة. الصيصان.

مما. مباشرة. الفقس. بعد. الميكروب.

المفقس. داخ��ل. ال��ع��دوى. نقل. يسبب.

معظم. إل���ى. ال���ه���واء. تقليب. نتيجة.

باإلضافة. المفقس،. في. الصيصان.

الصيصان. بين. ال��ع��دوى. انتقال. إل��ى.

نقر. بعملية. الصيصان. قيام. نتيجة.

للفرشة.في.صناديق.الصيصان.والتي.

تحتوي.على.البكتيريا.التي.تم.إفرازها.
من

ومن.ثم.يجب.على.مربي.الدجاج.

وسعهم. في. ما. أقصى. فعل. الالحم.

للحصول.على.صيصان.من.فقاسات.

مرخصة.وتلتزم.بتطبيق.معايير.األمن.

أن. لهم. ذلك. يضمن. بحيث. الوقائي،.

ت��ك��ون.ه���ذه.ال��ص��ي��ص��ان.خ��ال��ي��ة.من.
المرض

بالتالي. ال��م��ص��اب��ة،. ال��ص��ي��ص��ان.

للسالمونيال. االفقي. االنتشار. يكون.

ف��ي.غ��اي��ة.االه��م��ي��ة.ب��اإلض��اف��ة.إل��ى.
االنتقال.الراسي.للميكروب.

مشاريع. في. للمربين. يمكن. كما.

المنتجات. بعض. استخدام. ال��دج��اج.

ال��ت��ج��اري��ة.ال��م��ع��ت��م��دة.م��ن.ال��ج��ه��ات.

للصيصان. البروبيوتك. مثل. العلمية.

مع. للتنافس. وذل��ك. واح��د. ي��وم. عمر.

في. وج��دت. أن. الضارة. السالمونيال.

األمعاء.والعمل.على.لتمكين.الكائنات.

في. ال��م��ف��ي��دة. الطبيعية. المجهرية.

األبحاث. نتائج. أظهرت. وقد. األمعاء،.

أن. الحقلية. والتطبيقات. العلمية.

التدخل.المبكر.لمكافحة.السالمونيال..

أكبر. له. ك��ان. المشروع. مستوى. على.

األثر.في.الحد.من.السالمونيال..
2. تطبيق إجراءات األمن احليوي.
الحيوي. األم��ن. إج���راءات. تطبيق. .-
في.مشاريع.الدواجن.على.مختلف.
المستويات.والتي.تشمل.التطهير،.
غاية. في. يعد. اآلف��ات،. ومكافحة.
انتاج.الدجاج. األهمية.في.مزارع.
الالحم.للوقاية.من.السالمونيال.
استخدام.المياه.المعالجة.بالكلور. .-
)مثال،.مصدر.البلديات(.وتنظيف.
شامل.للنظام.الشرب.بين.قطعان..
الممارسات. ذلك،. إلى. باإلضافة. .-
للعاملين. ال��ص��ارم��ة. ال��ص��ح��ي��ة.
تطبيقها.. يتم. أن. يجب. وال���زوار.
والطيور. ال��ق��وارض. وص��ول. منع.
إل���ى.حظائر. وال���ذب���اب. ال��ب��ري��ة.

الطيور..
3. اس���ت���خ���دام أع�����اف خ��ال��ي��ة من 

الساملونيا
األع��الف. على. ال��ح��ص��ول. يجب. .-
من.مصدر.يتبع.أفضل.ممارسات.
األمن.الوقائي.والتطهير.في.مصنع.
العلف،.وصيانة.المعدات،.تدريب.
ال��ع��ام��ل��ي��ن.واإلش������راف،.وش���راء.

المواد،.وحفظها.وتصنيعها..
العلف. بحماية. االه��ت��م��ام. يجب. .-
التخزين. مرافق. من. النقل. أثناء.

إلى.العالفات.في.الحظائر..
يجب.حماية.العلف.في.الصوامع. .-
بمخلفات. التلوث. من. والعالفات.
الدواجن.والحيوانات.األخرى..

وليس. المحبب. العلف. استخدام. .-

العلف.المجروش،.يقلل.من.خطر.

إصابة.القطيع.بالسالمونيال.
4. ت��ق��دمي م��ي��اه ش���رب خ��ال��ي��ة من 

الساملونيا
يجب.تقديم.للطيور.مياه.صالحة. .-
ويتم. معتمد. مصدر. من. للشرب.
خلوها. م���ن. ل��ل��ت��ح��ق��ق. ف��ح��ص��ه��ا.
وخاصة. األم��راض. مسببات. من.

السالمونيال.
ت��وف��ي��ر. أن. األب���ح���اث. أظ���ه���رت. .-
والعضوية. المعدنية. األح��م��اض.
بدرجة. يقلل. ال��ش��رب. م��ي��اه. ف��ي.
بالسالمونيال. التلوث. من. كبيرة.
ال���ن���ات���ج.م����ن.ال���ح���وص���ل���ة.ب��ع��د.
المياه. توفير. أن. حيث. الحصاد،.
كما. أوال،. فائدتين.. له. المعالجة.
مصدر. أي. تقديم. مع. الحال. هو.
الشرب،.فإنه.يصرف.الطيور.عن.
فضالتها.. ف��ي. النقر. أو. العبث.
ث��ان��ي��ا،.األح���م���اض.ت��ع��م��ل.على.
نمو. ف��رط. من. الحوصلة. حماية.
ينبغي. ذل��ك،. وم��ع. السالمونيال..
األح��م��اض. ون��وع��ي��ة. رص��د.كمية.
يكون. بحيث. بعناية،. المستخدمة.
الحمض.من.النوع.والتركيز.الذي.

ترغب.الطيور.في.شربه.
معالجة.المياه.إلى.درجة.حموضة. .-
3.5.أو.أقل.تعزز.بشكل.انتقائي.
بالبكتيريا. االم���ع���اء. اس��ت��ع��م��ار.
ال��ص��ح��ي��ة.ال��م��ف��ي��دة.وت��ق��ل��ل.من.
اس��ت��ع��م��ار.ال��س��ال��م��ون��ي��ال.في.

الحوصلة.
تعتبر.أحماض.اللبن.والخل.وثنائي. .-
س��ل��ف��ات.ال���ص���ودي���وم.إض��اف��ات.
هيئة. من. معتمدة. عامة. غذائية.
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الغذاء.والدواء.األمريكية.
ي��ج��ب.ع��ل��ى.م��س��ال��خ.ال���دواج���ن. .-
ال��وض��ع.ف��ي.االع��ت��ب��ار.إم��ا.ش��راء.
طيور.من.مشاريع.دواجن.تستخدم.
العضوية. أو. المعدنية. األحماض.
في.مياه.الشرب.أثناء.فترة.سحب.
االع���الف.م��ن.أم���ام.ال��ط��ي��ور،.أو.
ماء. الى. بنفسها. أن.تضيفها.هي.
الشرب.إذا.كانت.مشاريع.الدجاج.

الالحم.تتبع.نفس.المسالخ..
5. السيطرة على رطوبة الفرشة:

الفرشة. رط��وب��ة. على. السيطرة. .-

ف��ي.حظائر. ال��ج��اف��ة(. )ال��ف��رش.

ان��ت��اج.ال��دج��اج.ال��الح��م.ه��و.من.

ال��م��م��ارس��ات.ال��ف��ض��ل��ى.ال��ه��ام��ة.
للتحكم.والوقاية.من.السالمونيال.
الفرشة.الجافة.تقلل.من.مستويات. .-
وتقلل. البيئة. ف��ي. السالمونيال.
م��ن.ف���رص.ال��ت��ل��وث.ف��ي.قطعان.

الدواجن.
الفرشة. ج��ف��اف. ع��ل��ى. ال��ح��ف��اظ. .-
والعمل.على.منعها.من.أن.تصبح.
رط���ب���ة.ج����دا.ي��ن��ص��ح.ب��وص��ف��ه��ا.
لخفض. ج���ي���دة. اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة.
ال���س���ال���م���ون���ي���ال.ف����ي.م��ش��اري��ع.

الدواجن.
يجب.أن.يتراوح.محتوى.الرطوبة. .-

للفرشة.بين.%25-20.
6. سحب العلف من أمام الطيور.
س���ح���ب.ال���ع���ل���ف.ي��ع��ت��ب��ر.أح���د. .-
للتحكم. الفضلى. ال��م��م��ارس��ات.
مشاريع. ف��ي. ال��س��ال��م��ون��ي��ال. ف��ي.
الدجاج.الالحم،.حيث.العلف.غير.

حوصلة. يمال. وال���ذي. المهضوم.

يعتبر.خسائر. الذبح. قبل. الطائر.

للمشروع.من.الناحية.االقتصادية.

حيث.ال.يستفيد.منه.الطائر.كما.

أنه.ال.يتحول.إلى.وزن.نهائي.في.

جسم.الطائر.وبالتالي.فإن.سحب.

كما. م��ادي��اً. وف���راً. يعتبر. العلف.

ان��ه.له.م��ردود.ه��ام.في.مكافحة.
السالمونيال.في.مسالخ.الدواجن.
ال��ع��ل��ف.ف���ي.وق��ت. ..إن.س��ح��ب. .-
تلوث. إلى. يؤدي. قد. جدا. متأخر.
الهضمية.قد. القناة. الذبيحة.ألن.
تتمزق.أثناء.مرحلة.إزالة.األحشاء.

في.المسلخ.
وع��ل��ى.ال��ن��ق��ي��ض.م��ن.ذل����ك،.إذا. .-
ت���م.س��ح��ب.ال��ع��ل��ف.م��ب��ك��راً.من.
األع��ض��اء. تصبح. ال��ط��ي��ور. أم���ام.
وي��ؤدي. هشاشة،. أكثر. الداخلية.
وفتحة. الحوصلة. تتمزق. أن. ذلك.
مرحلة. أث��ن��اء. بسهولة. المجمع.
إزالة.األحشاء،.وقد.ذكرت.إحدى.
انسحاب. ف��ت��رات. أن. ال��دراس��ات.
العلف.من.أمام.الطيور.بأكثر.من.
14.ساعة.جعلت.األمعاء.والمرارة.
للتمزق. وقابليتها. هشاشة. أكثر.
أثناء.مرحل.إزالة.االحشاء.كبيرة.
الذبائح. تلوث. في. وتسبب. ج��داً.

بميكروب.السالمونيال.
اعطاء. ال��دواج��ن. لمسالخ. يمكن. .-
التي. ال��دواج��ن. لمشاريع. حوافز.
تمارس.إجراءات.ما.قبل.الحصاد.
وتكون. السالمونيال،. في. للتحكم.
التي. للمشاريع. ال��ح��واف��ز. ه���ذه.
تقدم.طيور.خالية.من.المرض.

.في.حال.عدم.التعاقد.مع.مشاريع. .-

دواجن.خالية.من.المرض،.يمكن.

للمسلخ.فحص.الطيور.في.المسلخ.

بناًء.على. ذبحها. وتقرير.موعد. .،

تم. ال��ت��ي. العينات. فحص. نتائج.

المسلخ. في. الطيور. من. جمعها.

من.حيث.ذبح.الطيور.الخالية.من.

بعد. اليوم. أول. في. السالمونيال.

خطوط. استخدام. أو. التطهير،.

ذبح.منفصلة.للطيور.الخالية.من.

الذبح. خطوط. عن. السالمونيال.

اإليجابية. للطيور. المستخدمة.

للسالمونيال،.أو.تشديد.اجراءات.

ال��ت��ط��ه��ي��ر.ع��ن��د.ذب����ح.ال��ط��ي��ور.
االيجابية.للسالمونيال.

7. استخدام اللقاحات:
ت��ع��ت��ب��ر.ال��ل��ق��اح��ات.ض���د.م��رض. .-
ما.قبل. السالمونيال.أحد.وسائل.
استخدامه. يمكن. التي. الحصاد.
السالمونيال. إف����راز. م��ن. للحد.
ال. ولكنها. ال���دواج���ن،. بيئة. ف��ي.
حيث. اعتيادية. بصورة. تستخدم.
سابًقا. المذكورة. اإلج���راءات. ان.
مكافحة. ف��ي. أهمية. األك��ث��ر. ه��ي.
المرض.في.فترة.ما.قبل.الحصاد.
والتي.تعتمد.بصور.اساسية.على.
الحيوي. االم��ن. إج���راءات. تطبيق.
واالدارة.الجيدة.في.المشروع.

.ي��وج��د.ن��وع��ي��ن.م��ن.ال��ل��ق��اح��ات. .-

للوقاية.من.ميكروب.السالمونيال.
)حية.وميتة(.

لقاح. مثل. السالمونيال. لقاحات. .-

تحد. .)SE( الملهبة. السالمونيال.

القناة. في. الميكروب. تكاثر. من.
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الجهاز. ف��ي. وك��ذل��ك. الهضمية،.

ال��ت��ن��اس��ل��ي،.وب���ال���ت���ال���ي.س��وف.

يقلل.ذل��ك.م��ن.ع��دد.م��ن.البيض.

)وال��ص��ي��ص��ان.ف��ي.وق���ت.الح��ق(.
المصب.بالميكروب..

ال��ل��ق��اح��ات. ت��س��ت��خ��دم. ي��ج��ب.أن. .-

منظمة. معايير. وف���ق. المنتجة.
.)OIE(.الصحة.الحيوانية

اللقاحات. اس��ت��خ��دام. ح���ال. ف��ي. .-

الحية،.فمن.المهم.أن.يتم.التفريق.

الحقلية. الميكروب. عترات. بين.

في. بسهولة. وال��ل��ق��اح. ال��ض��اري��ة.
المختبر.

االس��ت��ق��ص��اء. اس��ت��خ��دام. ت��م. إذا. .-

من. يكون. ال. قد. فإنه. .، المصلي.

ع��ت��رات. ب��ي��ن. التمييز. ال��م��م��ك��ن.

بالميكروب. واالصابة. التحصين.
الضاري.

مشروع. م��ن. حالة. تكون. عندما. .-

غير. التي. الفقاسة. أو. األم��ه��ات.

لمعايير. تمتثل. ال. أو. م��ع��ل��وم��ة.

فإن. الحيوانية،. الصحة. منظمة.

تحصين.الصيصان.بدءا.من.عمر.

ي���وم.واح���د.ض��د.ال��ع��ت��رات.التي.

تعتبر.ذات.أهمية.ينبغي.أن.يوضع.

في.االعتبار.
األنماط. ض��د. التحصين. كذلك. .-
المعروف. للسالمونيال. المصلية.

أن.تكون.كبيرة.
وينبغي.النظر.في.التحصين.ضد. .-
السالمونيال. المصلية. األن��م��اط.
االكثر.أهمية.عند.وضع.صيصان.
عمر.يوم.واحد.في.حظائر.سبق.
وذل��ك. بالسالمونيال. إص��اب��ت��ه��ا.
بهدف.الحد.من.مخاطر..إصابة.

الطيور.بعدوى.السالمونيال.
ع��ن��د.اس���ت���خ���دام.ال��ل��ق��اح��ات،. .-
اللقاحات. تستخدم. أن. ينبغي.
تقدمها. ال��ت��ي. للتعليمات. وف��ق��ا.
لمعايير. ووفقا. المصنعة. الشركة.
وتوصيات.السلطات.البيطرية.

يمكن. الملهبة. ..S ضد. التطعيم. .-

مع. عرضية. تفاعالت. يسبب. أن.

االختبارات.المصلية.للسالمونيال.

.Pullorum/ S.Gallinarum

ويجب.أن.توضع.هذه.التفاعالت.

تدابير. تنفيذ. عند. االعتبار. في.

م��ك��اف��ح��ة.ل���ه���ذه.ال��م��ي��ك��روب��ات.
باستخدام.اللقاحات.

8. نقل الصيصان والطيور احلية.
تم. نظيفة. اق��ف��اص. اس��ت��خ��دام. .-
ت��ط��ه��ي��ره��ا.ل��ن��ق��ل.ال��ط��ي��ور.من.

الحظائر.إلى.المسالخ.
يستخدم. بطانة. ورق. استخدام. .-
ل��م��رة.واح����دة.ف��ي.أق��ف��اص.نقل.

الصيصان.
ت��ق��ل��ي��ل.ع���دد.االش���خ���اص.اث��ن��اء. .-
والصيصان. الطيور. مع. التعامل.

ألقل.حدد.ممكن.
نقل. ع��رب��ات. وت��ط��ه��ي��ر. تنظيف. .-
الطيور.والصيصان.بين.كل.عملية.

نقل.للطيور.أو.الصيصان.

املراجع:
1. Compliance Guideline for Controlling 

Salmonella and Campylobacter in 
Poultry Second Edition May 2015. 
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/
connect/Controlling-Salmonella-
Campylobacter-Poultry-2015.pdf

 2. Rajesh Kumar Sahu, Sudarshan 
Patil and C. Lalsangzuala. (2015)  
Salmonellosis in Poultry - An 
Overview. International Journal of 
Livestock Research. Vol 5(10)
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م���دي إم��ك��ان��ي��ة زي�����ادة محتوي 
البيضة من العناصر املعدنية 
العديد. على. البيضة. تحتوى.
المعدنية. والعناصر. األم���الح. م��ن.
وال���ت���ي.م���ن.أه��م��ه��ا.ال��ك��ال��س��ي��وم،.
ال���ف���وس���ف���ور،.ال����زن����ك،.ال��ح��دي��د،.
السيلينيوم،. النحاس،. الماغنسيوم،.
العادي. البيض. أن. بالذكر. والجدير.
ب��ح��وال��ي.1-3%.من. ال��ج��س��م. ي��م��د.
اح��ت��ي��اج��ات��ه.ال��ي��وم��ي��ة.م��ن.األم���الح.
ال��م��ع��دن��ي��ة،.وال.ي��ف��وت��ن��ا.ف��ي.ه��ذا.

المقام.إلى.ضرورة.التأكيد.على.أن.

األمالح. من. البيضة. محتوى. زي��ادة.

وذلك. سهاًل. أم��راً. ليس. المعدنية.

األم��الح. تلك. ترسيب. عمليات. ألن.

تنظيم. إل���ى. يخضع. ال��ب��ي��ض��ة. ف��ي.

فسيولوجي.عالي.حتى.يمكن.ضمان.

الحدود. إل��ى. تركيزها. زي���ادة. ع��دم.

التي.تسبب.تسمم.الجنين.)فسبحان.

بحفظ. بقدرته. تكفل. الذي. الخالق.

جنين.الطيور.ورعايته(؛.ولذلك.فإنه.

العملية. الناحية. من. المستحيل. من.

البيض الغنى 
بالسيلينيوم 

العضوي
لقد.زاد.في.اآلونة.األخيرة.االهتمام.بدور.الغذاء.في.تحسين.صحة.اإلنسان.
حيث.ثبت.أن.هناك.ارتباط.وثيق.الصلة.بين.نوعية.الغذاء.وصحة.المستهلك،.
للصحة. ومفيد. نافع. ما.هو. كل. الغذاء.على. يحتوى. أن. بمكان. األهمية. فمن.
وأن.يصبح.الغذاء.طيب.المذاق.غنى.بالمواد.الغذائية.وكذلك.مفيداً.للصحة.
في. .Functional foods الوظيفية. األغ��ذي��ة. انتشرت. لقد. للبدن،. نافعاً.
العالم.أجمع.وصارت.محط.أنظار.واهتمام.العديد.من.الشعوب،.يُعد.البيض.
أحد.أهم.األغذية.الوظيفية.وأكثرها.انتشاراً.مثل.البيض.الغنى.باألوميجا-3،.
البيض.الغنى.بالسيلينيوم.العضوي،.البيض.الغنى.بفيتامين.ه�،.البيض.الغنى.
بالكاروتين.بل.وأصبح.كذلك.اآلن.بيض.غنى.بأكثر.من.عنصر.من.العناصر.
السابقة.وهو.البيض.كولومبوس،.ولقد.تحدثنا.في.العدد.السادس.)نوفمبر/
ديسمبر.2015(.من.مجلة.عالم.تربية.الدواجن.عن.البيض.الغنى.باألوميجا-3.
وسوف.نتناول.اليوم.بمشيئة.اهلل.تعالي.في.هذا.الباب.البيض.الغنى.بالسيلينيوم.

العضوي.بشئ.من.التفصيل..

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

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

كلية.الزراعة،.جامعة.كفر.الشيخ،.مصر
جوال.9665428254٧9+

tarkamin@gmail.com
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والنحاس. الزنك. من. كل. تركيز. زيادة.

والحديد.في.البيضة.على.الرغم.من.

اإلنسان،. لصحة. هامة. عناصر. أنها.

)الكالسيوم،. األم��الح. معظم. وتوجد.

الماغنسيوم،.... الحديد،. الفوسفور،.

إلخ(.في.الصفار.حيث.تكون.مرتبطة.

.،Phosvitin الفوسفيتين. بروتين. مع.

بروتين. الفوسفيتين. بروتين. ويعتبر.

غير.عادى.حيث.يحتوى.على.الحامض.

من. .%55 بنسبة. السيرين. األميني.

األحماض.األمينية.المكونة.له.ويوجد.

مفسفرة،. في.صورة. السيرين. معظم.

تكون. الفوسفات. مجاميع. ألن. ونظراً.

سالبة.الشحنة.فإنه.يمكنها.االرتباط.

الموجبة. األيونات. من. كبيرة. بكميات.

وال���ت���ي.ي��ك��ون.أغ��ل��ب��ه��ا.ال��ك��ال��س��ي��وم.

باإلضافة.إلي.كميات.معنوية.)معقولة(.

من.المعادن.األخرى.وأهمها.الحديد،.

ال��ف��وس��ف��ات. م��ج��ام��ي��ع. ألن. ون���ظ���راً.

الموجودة.في.الفوسفيتين.تكون.عادة.

الموجبة. باأليونات. بارتباطها. مشبعة.

تركيز. زي��ادة. الصعب. من. فإنه. لذلك.

تنطبق. البيضة،.ال. في. العناصر. تلك.

القاعدة.السابقة.على.السيلينيوم.حيث.

زيادة.تركيزه.في.بروتينات. أنه.يمكن.

الصفار.ليس.على.صورته.الحرة.ولكن.

في.صورة.السيلينيوم.العضوي.)وهو.

السيلينيوم.المرتبط.بأحد.األحماض.

.- السيلينيوم. وأش��ه��ره��ا. األمينية(.

مثيونين.Selenomethionine؛.ولهذا.

السيلينيوم. مستوى. زيادة. يمكن. فإنه.

زيادة.مستوى. البيضة.عن.طريق. في.

العليقة،. ف��ي. السيلينيوم-مثيونين.

وي��ج��ب.ال��ت��أك��ي��د.ع��ل��ى.أن���ه.ال.يمكن.

العضوي. غير. السيلينيوم. استخدام.

الصوديوم. سيلينيت. مثل. )المعدني(.

البيض. إنتاج. Sodium.selenite.في.

لكي. فإنه. ولذلك. بالسيلينيوم؛. الغنى.

يمكن.إنتاج.البيض.الغنى.بالسيلينيوم.

السيلينيوم. علي. االعتماد. يجب. فإنه.

ف��ي.ص��ورت��ه.ال��ع��ض��وي��ة،.ول��ق��د.أك��د.

السيلينيوم. باستخدام. أن��ه. العلماء.

الغنى. البيض. إنتاج. أمكن. العضوي.

يمد. أن. يمكن. ال���ذي. بالسيلينيوم.

اليومية. احتياجاته. بنصف. الجسم.

الكثير. أن. ثبت. ولقد. السيلينيوم،. من.
من.شعوب.العالم.تعانى.نقصاً.شديداً.
في.استهالكها.من.السيلينيوم.)جدول.
من. اليومية. االح��ت��ي��اج��ات. تبلغ. .،)1
م��ي��ك��روج��رام/ي��وم. .55 السيلينيوم.
و٧5. ل��إن��اث. ميكروجرام/يوم. و60.
م��ي��ك��روج��رام.ل��ل��رج��ال،.ول��ذل��ك.فإن.
أن. يمكن. بالسيلينيوم. الغنى. البيض.
تلك. إلم��داد. استراتيجياً. ح��اًل. يكون.
الشعوب.باحتياجاتها.من.السيلينيوم.
جدول.)1(.انخفاض.استهالك.السيلينيوم.

اليومي.في.بعض.البلدان
ميكروجرام/يومالبلد

الصين.)مناطق.اإلصابة.
)Keshan.بمرض

11-٧

26-3٧.2الصين
11نيوزيالندا
15السعودية
11-40بولندا

12-43بريطانيا
15-50التشيك
23نيبال
26فنلندا
2٧الهند
29مصر
30صربيا
30سلوفينيا
2٧.3-33.9كرواتيا
2٧-38.2سلوفاكيا
28.4-61.1بلجيكا

28.4-3٧البرازيل
29-44السويد
29-48فرنسا
30-36.5تركيا
35أسبانيا
35-48ألمانيا

3٧البرتغال.
43إيطاليا

38-4٧الدنمارك
48استراليا

شعوب. أن. ال��ج��دول. من. ويتضح.

السعودية(. )مصر،. العربية. المنطقة.

اليومي. االستهالك. زيادة. إلى. تحتاج.

استهالك. يبلغ. حيث. السيلينيوم. من.
ميكروجرام/ .29 المصري. المواطن.
ي���وم.وال���ت���ي.ت��م��ث��ل.أق���ل.م���ن.نصف.
استهالك. ويبلغ. اليومية،. احتياجاته.
ميكروجرام/ .15 السعودي. المواطن.
احتياجاته. رب���ع. م��ن. أق���ل. وه���و. ي���وم.
العربية. المنطقة. فإن. لذلك. اليومية.
الغنية. األطعمة. ت��ن��اول. إل��ى. بحاجة.
إنتاج. أن. اعتقادنا. وفي. بالسيلينيوم،.
كفيل. بالسيلينيوم. ال��غ��ن��ى. ال��ب��ي��ض.
تلبية. على. وق��ادر. القضية. تلك. بحل.
االحتياجات.اليومية.من.السيلينيوم.

بالسيلينيوم  ال��غ��ن��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
Se-enriched products

النباتية. األطعمة. محتوى. يعتمد.

من.السيلينيوم.على.محتواه.في.التربة.

التي.ينمو.فيها.النبات.لذلك.فإن.التربة.

السيلينيوم. من. محتواها. في. الفقيرة.

نباتات.فقيرة.في.محتواها.منه. تنتج.

هناك. ف��إن. لذلك. صحيح،. والعكس.

كاملة. مناطق. فقل. شئت. إن. بل. بالد.

السيلينيوم. في. فقيرة. تربتها. تكون.

والدواجن. الحيوانات. ف��إن. وبالتالي.

التي.تتغذى.على.النباتات.النامية.فيها.
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يكون.محتواها.من.السيلينيوم.فقيراً،.

ولذلك.فإن.هناك.أربعة.إستراتيجيات.

م���ن.خ��الل��ه��ا.تعويض. ي��م��ك��ن. ه��ام��ة.
النقص.في.السيلينيوم.وهى:

في. للسيلينيوم. المباشر. التناول. ..1
صورة.أقراص.أو.كبسوالت.

ومخصبات. أس��م��دة. اس��ت��خ��دام. ..2
زراعية.غنية.بالسيلينيوم.

األطعمة. إلى. السيلينيوم. إضافة. ..3
)مثل.إضافته.إلى.الدقيق(.

غنية. وظ��ي��ف��ي��ة. أغ���ذي���ة. إن���ت���اج. ..4

اللحم،. )كالبيض،. بالسيلينيوم.
اللبن(.

ولقد.القت.اإلستراتيجية.الرابعة.

األرض. بقاع. شتى. في. واسعاً. قبوالً.

األغذية. مفهوم. انتشار. م��ع. خاصة.

الوظيفي. البيض. ويعتبر. الوظيفية،.

هامة. وس��ي��ل��ة. بالسيلينيوم. ال��غ��ن��ى.

الشعوب. من. الكثير. إلم��داد. ومقبولة.

أن. السيلينيوم.حيث. باحتياجاتها.من.

البيض.من.أهم.األطعمة.التي.اجتمعت.

على. واجتمع. تناوله. على. كلها. الدنيا.

حبه.الصغير.والكبير.والرجل.والمرأة.

وال��غ��ن��ى.وال��ف��ق��ي��ر،.وم��م��ا.ي��زي��د.من.

حدود.األمان.في.تناول.البيض.الغنى.

بأنه. ال��ق��ول. يمكن. أن��ه. بالسيلينيوم.

الغنى. البيض. من. تسمم. يحدث. لكي.

الفرد. يتناول. أن. الب��د. بالسيلينيوم.

30بيضة.يومياً.لفترة.طويلة.جداً.من.

الحدوث. مستحيل. أمر. وه��ذا. الزمن.

وال.يمكن.تصوره،.ومن.الجدير.بالذكر.

بالسيلينيوم. غنية. واح��دة. بيضة. أن.

ب�.50%.من.احتياجات. تفي. أن. يمكن.
الجسم.اليومية.من.السيلينيوم.

البيض الغنى بالسيلينيوم العضوي 

Organic Se-enriched eggs

ق��ب��ل.اس���ت���خ���دام.ال��س��ي��ل��ي��ن��ي��وم.

ال���ع���ض���وي.ف����ي.ع���الئ���ق.ال���ح���ي���وان.

والدواجن.كان.من.الصعب.إنتاج.لحوم.

بالسيلينيوم. غني. بيض. أو. ألبان. أو.

المعدني.)غير. باستخدام.السيلينيوم.

الصوديوم. سيلينات. مثل. العضوي(.

سيلينيت. أو. .Sodium. selenate

ولقد. .،selenite.Sodium الصوديوم.

أكثر.من.مرة. العالم.س��وراى.في. أكد.

)Surai, 2006(.أنه.مهما.تم.استخدام.

عالية. بتركيزات. الصوديوم. سيلينيت.

ب��ي��ض.غنى. إن���ت���اج. ي��م��ك��ن. ف��إن��ه.ال.

من. الب��د. فإنه. ولذلك. بالسيلينيوم،.

العضوي. السيلينيوم. علي. االعتماد.

باألحماض. المرتبط. )السيلينيوم.

الغنى. البيض. إن��ت��اج. ف��ي. األمينية(.

بالسيلينيوم،.ولقد.أكد.العالم.سوراى.

في.سلسلة.من.الدراسات.أن.استخدام.

.0.4 بمعدالت. العضوي. السيلينيوم.

يرفع. أن. يمكن. علف. ملليجرام/كجم.

من. السيلينيوم. من. البيضة. محتوى.

٧.1.إلى.30.٧.ميكروجرام،.والجدير.

ب��ال��ذك��ر.أن.م��ث��ل.ه���ذا.ال��ب��ي��ض.يفي.

بنصف.احتياجات.الجسم.اليومية.من.
السيلينيوم.

ولقد.أكد.العلماء.أن.إنتاج.البيض.

من. العديد. يجلب. بالسيلينيوم. الغنى.
المزايا.هي.كالتالي:

العضوي. السيلينيوم. إضافة. أدى. ..1

إلى. البياض. الدجاج. عالئق. إلي.

فيتامين. استخدام. االستغناء.عن.

بنسب.كبيرة.مما.خفض.من. »ه�” 

تكلفة.العليقة.دون.حدوث.أي.آثار.

ووزن. البيض. إنتاج. على. سلبية.

البيضة.واستهالك.العلف.ومعامل.

تحويل.العلف.ووزن.الطيور.
من. البيضة. م��ح��ت��وى. ي��ت��أث��ر. ل��م. ..2

الكاروتينات.وفيتامين.»أ«.
العالية. التركيزات. استخدام. أدى. ..3
من.السيلينيوم.العضوي.إلى.زيادة.
تركيز.فيتامين.»ه�«.في.البيضة.
يحتفظ.البيض.الغنى.بالسيلينيوم. ..4
ت��خ��زي��ن��ه.على. ب���ج���ودت���ه.ع��ن��د.
أن. حيث. ي��وم. .14-٧ لمدة. 20°م.
حدوث. من. قلل. قد. السيلينيوم.
وزاد. ال��ص��ف��ار. ده����ون. أك���س���دة.
المضادة. اإلنزيمات. نشاط. من.
الجلوتاثيون. إنزيم. مثل. لألكسدة.
 Glutathione( ب��ي��روك��س��ي��دي��ز.
.،)peroxidase GSH-Px
الغنى. البيض. إنتاج. فإن. ولذلك.
بالسيلينيوم.وكذلك.البيض.الغنى.
جداً. مفيداً. يكون. »ه�«. بفيتامين.
يمده. حيث. للمستهلك. بالنسبة.
تلك. م��ن. ال��غ��ذائ��ي��ة. باحتياجاته.
العناصر.الهامة،.ومفيداً.بالنسبة.
للتاجر.حيث.يُطيل.فترة.التخزين.
المنتج. خ���واص. ع��ل��ي. وي��ح��اف��ظ.
ومفيداً. ال��ت��خ��زي��ن،. ف��ت��رة. ط���وال.
تتحسن. ح��ي��ث. ل��ل��م��رب��ي. ك��ذل��ك.
مقاومتها. وت��زداد. الطيور. حيوية.
ه��ذا. إن��ت��اج. أن. أي. ل���ألم���راض؛.
ي��خ��دم.ش��رائ��ح.ع��دة.في. البيض.
صناعة. إلي. باإلضافة. المجتمع.

الدواجن.
ي��ت��م��ي��ز.ال��س��ي��ل��ي��ن��ي��وم.ال��ع��ض��وي.
ال����م����وج����ود.ف����ي.ال���ب���ي���ض.ال��غ��ن��ى.
االمتصاص. سهل. أن��ه. بالسيلينيوم.
ولقد. لإنسان،. الهضمية. القناة. في.
تم.عمل.تجربة.إكلينيكية.في.أوكرانيا.
العالم. بقيادة. .)Surai et al., 2004(
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مجموعة. على. 2004م. ع��ام. س��وراي.

من.المتطوعين.)30.مواطن.أوكراني(.

أسابيع. .8 لمدة. يومياً. تغذيتهم. ت��م.

بالسيلينيوم. غنيتان. بيضتان. علي.

)يبلغ.محتوي.السيلينيوم.في.البيضة.
سيلينيوم/ م��ي��ك��روج��رام. .32-28
المجموعة. تلك. مقارنة. وت��م. بيضة(.
م��واط��ن. .30( أخ�����رى. ب��م��ج��م��وع��ة.
بيض. ع��ل��ى. تغذيتهم. ت��م. أوك���ران���ي(.
السيلينيوم. م��ن. محتواه. يبلغ. ع��ادى.
ثبت. ولقد. ميكروجرام/بيضة،. .9-٧
بالسيلينيوم. الغنى. البيض. تناول. أن.
في. السيلينيوم. مستوى. من. زاد. قد.
ال��ذي��ن.أك��ل��وه.ليصبح. دم.األش��خ��اص.
دم. ميكروجرام/مل. .0.14- .0.09
ال��ذي. األخ���رى. بالمجموعة. مقارنة.
كان.مستوى.السيلينيوم.في.دمها.في.
ميكروجرام/ .0.085-0.0٧5 حدود.
مل.دم،.تؤكد.هذه.التجربة.أن.البيض.
استخدامه. يمكن. بالسيلينيوم. الغنى.
الشعوب. وفعالة.إلمداد. آمنة. كوسيلة.

التي.تعانى.نقصاً.في.السيلينيوم.
أص���ب���ح.ال���ي���وم.ال��ب��ي��ض.ال��غ��ن��ى.
تجارى. نطاق. على. يُنتج. بالسيلينيوم.
في.الكثير.من.بلدان.العالم؛.فهو.يُنتج.
في.أكثر.من.25.بلد.من.مختلف.بلدان.
أوكرانيا،. بلجيكا،.روسيا،. العالم.مثل.
البالد،. من. وغيرها. تايالند،. تركيا،.
وتُقدر.كمية.البيض.الغنى.بالسيلينيوم.
مليون. .1.2 يومياً. إنتاجها. يتم. التي.
الغنى. البيض. ويسمى. بيضة/يوم،.
األوكرانية. األس��واق. في. بالسيلينيوم.
)سلة.الحياة.Basket.of.life(،.وهذا.
واضحة. بيولوجية. أهمية. له. البيض.
خ���اص���ة.ف���ي.ال��م��ن��اط��ق.ال��م��ح��ي��ط��ة.
تشيرنوبيل. الشهير. النووي. بالمفاعل.
هناك. الناس. أن. حيث. .Chernobyl

بحاجة.شديدة.إلى.مضادات.األكسدة.

والتي. والسيلينيوم. »ه�”  فيتامين. مثل.

تحمى.الجسم.من.أخطار.اإلشعاعات.

ذلك. انفجار. نتيجة. المنبعثة. النووية.

بالذكر. والجدير. ال��ن��ووي،. المفاعل.

إلى. مستمرة. حاجة. في. الجسم. أن.

ثبتت. وال���ت���ي. األك���س���دة. م���ض���ادات.

أهميتها.الغذائية.والصحية.والوقائية.

العصر. أم�����راض. م���ن. ال��ع��دي��د. م���ن.

وتصلب. القلب. وأم��راض. كالسرطان.

من. وغيرها. ال��دم. وتجلط. الشرايين.

أمراض.المناعة..يختلف.سعر.البيض.

آخر. إلى. بلد. من. بالسيلينيوم. الغنى.

إال.أنه.غالباً.يباع.بنفس.سعر.البيض.

الطليق. أو. الحر. النظام. من. المنتج.

.Free.range

املراجع 
أ.د./. وك��ن��وزه«،. »البيض. ك��ت��اب.
طارق.أمين.عبيد،،.الناشر.دار.الوفاء.
باألسكندرية. والنشر. الطباعة. لدنيا.

عام.2015.
Surai PF (2006). Selenium in nutrition 
and health. Nottingham University 
Press. 

Surai PF, Yaroshenko FO, Yaroshenko 
YF, Karadas F, Sparks NHC (2004). 
Consumption of selenium-enriched 
eggs improves selenium status in 
human volunteers. Proc XXII World’s 
Poultry Congress, Istanbul, p 845.

شكل.)1(.البيض.الغنى.بالسيلينيوم.العضوي.
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باب مشاكل وحلول تربية الدواجن

H5N8  انفلونزا

إلى.جميع.العاملين.والمربين.في.صناعة.الدواجن.العربية.في.ظل.الظروف.الراهنة.وانتشار.

االنفلونزا.عالية.او.منخفضة.الضراوة.والوبائية.وانتقالها.مع.الطيور.المهاجرة.إلى.بالدنا.
العربية.عبر.مسارات.هجرتها.الطبيعية

م. أحمدعلي السكوت - مصر
استشاري.تربية.ورعاية.وانتاج.الدواجن.

مدير.التسويق.والدعم.الفني.الحدي.شركات.الجدود

باب.مشاكل.وحلول.تربية.الدواجن

واخترنا.للتوضيح.منها.مسار.الهجرة.لحفرة.اإلنهدام./.البحر.االحمر.حيث.تبدو.في.الصورة.المساحة.التي.تسلكها.األنواع.أو.
جموع.الطيور.المهاجرة.على.مدار.الدورة.السنوية.بما.في.ذلك.مناطق.التكاثر.إلى.اخره.
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باب.مشاكل.وحلول.تربية.الدواجنباب مشاكل وحلول تربية الدواجن

ونطلق.انذارا.وتحذيرا.التباع.كافة.اجراءات.االمن.الحيوي.خاصتا.بعد.اعالن.ظهور.االنفلونزا.الجديدة.في.الكويت.من.خالل.
المنظمة.االعالمية.للصحة.الحيوانية.

وللتوضيح.عن.خطورة.االنفلونزا.البد.ان.نتعلم.كيف.تتعاون.انواع.االنفلونزا.مع.بعضها.البعض.لذلك.فلنبدا.بالحديث.عن.االنفلونزا.
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أنفلونزا الطيور؟

تمتلك. األن���ف���ل���ون���زا. ف���ي���روس���ات.

السطحية. االن��ت��ي��ج��ي��ن��ات. م��ن. ن��وع��ي��ن.

ال��رئ��ي��س��ي��ة.ه��م��ا.ان��ت��ي��ج��ي��ن.ال���ت���الزن.

وانتيجين. )الهيماجلوتينين(. ال��دم��وي.

ال��ن��ي��ورام��ي��ن��ي��دي��ز.ت��اري��خ��ي��اً.ف��ي��روس��ات.

أن��ف��ل��ون��زا.ال��ط��ي��ور.ع��ال��ي��ة.ال���ض���راوة..

أن��واع. منها. ع��دد. وه��ن��اك. .)subtype(

. H5 ال��ن��وع. تمتلك،. .)HPAI( فرعية..

في. ظ��ه��ر. .H7 أو. م��ص��ر. ف���ي. ان��ت��ش��ر.

الجزائر.وبدرجة.اقل.H9.يظهر.ببعض.

البالد.العربية.صنفت.فيروسات.أنفلونزا.

عالية. إل���ى. ل��ض��راوت��ه��ا. طبقا. ال��ط��ي��ور.

الضراوة.ومنخفضة.الضراوة.بمواصفات.

بيولوجية.لضراوة.الفيروس.في.الدواجن..

حاليا.تم.توسيع.تعريف.الضراوة.اعتمادا.

على.تسلسل.الشفرة.الوراثية.لألحماض.

.H.االمينية.األساسية.في.نقطة.انقسام.

يسبب. حيث. ال��ض��راوة. عالي. البروتين.

مرتفعة. نفوق. نسبة. مع. شديدا. مرضا.

تتخطي.٧5%.وهو.ما.يعرف.HPNAI.او.

منخفض.الضراوة.حيث.يسبب.أعراضا.

العدوى. حالة. في. لكن. للمرض،. خفيفة.

مع. خطيرة. مشاكل. تسبب. قد. الثانوية.

نسبة.نفوق.عالية.قد.تصل.إلى.50%.وهو.

األن��واع. بعض. معا. .LPNAI يعرف. ما.

مع. تتحول. أن. يمكن. الضراوة. منخفضة.

الوقت.لتصبح.عالية.الضراوة.ونظرا.لعدم.

وجود.معلومات.متوفرة.لدينا.عنها.لذلك.

نناقشها. حتي. لكم. اقدمها. ان. اجتهدت.

معا.ونقدمها.إلى.المربين.بصورة.بسيطة.

ووض��ع. وال��ح��ذر. الحيطة. اخ��ذ. ب��ه��دف.

الوقائية. واالج�����راءات. ال��ح��ي��وي. االم���ن.

اللقاحات. كثرت. فمهما. اعينهم. نصب.

االصابات. عنا. تمنع. فلن. والتحصينات.

او.ربما.التحورات.في.المستقبل.واعلموا.

للطائر. انتاج. تكلفة. ازدادات. كلما. ان��ه.

بفعل.العلف.واللقاحات.مع.ازدياد.نسبة.

والعنابر. بالبراكسات. والخساير. النافق.

وال��م��داج��ن.ت��ن��ه��ار.ص��ن��اع��ة.ال��دواج��ن.

العربية.لذلك.فاليكم.ما.تم.جمعه.حول.

النوع.الجديد.الذي.سنلقي.عليه.الضوء.
فهو.االشهر.االن.H5N8.واخترنا.

H5N8 نبذه عن

احد.انواع.فيروسات.االنفلونزا.التي.

خاص. وه��و. .2016 ع��ام. نهاية. انتشرت.

بالطيور.وال.ينتقل.إلى.االنسان.ظهر.في.

الحرص. يجب. ل��ذا. .1983 ع��ام. ايرلندا.

A/turkey/( ان��م��اط��ه. اح���د. الن. م��ن��ه.
ش��دي��د. ف��ه��و. .)Ireland/1378/83
بطبيعتها. فيروسات. هي. .H5 ال��ع��دوي.
تسبب.ارتفاع.معدل.الوفيات.بين.الطيور.
إلى. واألوز. البط. الدجاج. مثل. الداجنة.
حتى. .N1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 آخره.
لو.ظهرت.انواع.جديدة.منها.فان.النقاش.

ليس.في.)ان(.وانما.في.)اتش(..
واطلب. اس��أل. بسيط. كمربي. فاني.
لدينا. ف���ان. المتخصصين. جميع. م��ن.
اساتذة.البحث.العلمي.الذين.يبذلون.كل.
الجهد.للحفاظ.علي.الصناعة.ان.يكونوا.
المزيد.برغم.كل. لنا.عونا.ونطلب.منهم.
ما.يقدمونه.لصناعة.الدواجن.وهل.يمكن.
ان.تنتشر.لدينا.االنفلونزا.بكل.انواعها.....
عالمية. لقاحات. شركة. اهتمت. ولماذا.
عن. بها. خ��اص. لقاح. بعمل. ايطاليا. في.

.H5N9

العالمية. لذلك.فان.منظمة.الصحة.

أن. إلى. للخطر. المعرضة. ال��دول. تنصح.

وأن.تزيد.قدرتها.على. تكون.أكثر.حذراً.

خالل. والمحلية. البرية. الطيور. مراقبة.

فيجب. كاملة. سنة. إل��ى. شهور. ستة. من.
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على.المزارعين.ومنتجي.الدواجن.كتابة.

الميتة. أو. المريضة. الطيور. عن. تقارير.

الداجنة. الطيور. من. كٍل. على. والحفاظ.

عن. بعيداً. األخ��رى. األليفة. والحيوانات.

إج��راءات. ب��زي��ادة. وذل��ك. البرية. الطيور.

الطيور. أن. حيث. بهم.. الخاصة. األم��ن.

البرية.-.البط.وما.شابه.ذلك.-.قد.تكون.
مصابة.بانفلونزا.الطيور.

ح��ق��ي��ق��ة ص����ادم����ة ح�����ول ط�����رق ان��ت��ش��ار 
فيروس

وفقا.لتقرير.هيئة.سالمة.الغذاء.في.

اوروبا.فان.طرق.انتشار.المرض.مازالت.

غير.مؤكده.حيث.ان.كل.المزارع.المصابة.

بالعدوى.والتي.ظهرت.في.أوروبا.مغلقة.

وليس. داخلها. بالطيور. تحتفظ. كانت.

انتقال. اح��ت��م��ال. يجعل. مما. ب��ال��خ��ارج،.

ال��ع��دوى.وح���دوث.االص��اب��ة.م��ن.الطيور.
المهاجرة.أمرا.غير.متوقع.

ال����ف����ي����روس ح������ول ال����ع����ال����م يف االع�������وام 
االخيرة

يف ع���ام 2014 ف��ي.ال��ب��داي��ة.ت��م.االع��الن.

منخفض. أنه.ساللة. على. الفيروس. عن.

الواليات. ايداهو.في. الضراوة.في.والية.

المتحدة.في.عام.2008.ومرة...أخرى.في.

ومن. كاليفورنيا. والي��ة. ف��ي. .2014 ع��ام.

والصين. اليابان. في. انتشر. نفسه. العام.
وكوريا.الجنوبية.

الصور. أولى. الجنوبية. قدمت.كوريا.
التشريحية.لالصابة.

تظهر. البري. البط. طائر. يبدو. كما.

عالمات. اوال. ظ��اه��ري��ة. أع���راض. عليه.

عصبية.)الصعر،.الترنح،.شلل.االطراف(.
وبالتشريح.

• 	.B.النزف.والنخر.في.عضلة.القلب
• 	C.وذمة.واحتقان.في.الرئة

• 	D.النخر.في.البنكرياس

وت��م��ت.ال��ع��دي��د.م���ن.ال��ف��ح��وص��ات.

اثبات. إلى. ادت. التي. الكاملة. المعملية.
وجوده

يف ع����ام 2015.ظ��ه��رت.ف��ي.روس��ي��ا،.

وش���رق.أس��ي��ا،.وش��م��ال.أم��ري��ك��ا.وأرب��ع��ة.
بلدان.أوروبية.أخرى.بما.فيها.بريطانيا.

معرفة. محاولة. إل��ى. العالم. واتجه.

الفرق.بين.النوعين.ان1.وان.8.عن.طريق.

الدراسات.علي.الفئران.وتوصلوا.إلى.ان.

االصابة.من.H5N1.في.الفئران.معتدل.

.H5N8 المرضية. م��ع. مقارنة. نسبيا.

الفئران. في. الطيور. النفلونزا. المسببة.

في. الديناميكية. ال��ت��غ��ي��رات. .H5N8

التعبير.الجيني.المضيف.المرتبطة.

إن.االنتشار.الكبير.للعترة.الجديدة.

ت��م.رص����دة.ع��ال��م��ي��ا.ف��ى.ام��اك��ن.كتير.

تاثيره. م��دي. لمعرفة. تجربة. وف��ي. .،،

إلى. وال��ي. الممرض. تأثيرة. ان. اتضح.

تحت. المرض. ميكانيكية. تزال. ال. االن.

ار.. النووي. الحامض. بتتابع. االختبار.

المصابة. الفئران. رئتين. في. اي��ه. .. ان.

المعامل. تتكاتف. ان. نتمني. ول��ذل��ك.

وال��م��خ��ت��ب��رات.ال��ع��رب��ي��ة.ل��ل��م��ش��ارك��ة.

والكتشاف.آلية.عمل.الفيروس.الجديد.

العربية. المنطقة. في. فاننا. كل. وعلى.

االصابة. ديناميكية. اداراك. إلى. نحتاج.

ومنخفضة. الضراوة. عالية. باالنفلونزا.

ال���ض���راوة.ك��ي.ن���درك.ال��ت��ع��ام��ل.معها.
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وبائية. بصورة. انتشر. .2016 ع��ام  يف 

حيث.أكدت:.النمسا.*،.كرواتيا،.الدنمارك.

*،.ألمانيا.*،.هنغاريا.*،.الهند.*،.إسرائيل.

*،.هولندا.*،.بولندا،.االتحاد.الروسي.*،.

سويسرا،.إيران.)الجمهورية.اإلسالمية(.

وفرانسا. وروم��ان��ي��ا. فنلندا. السويد،. .،*

ومصر.وتركيا.وتونس.وتنتشر.يوما.بعد.

يوم.وعلى.وجه.الخصوص.تحاول.وزارة.

الزراعة.الفرنسية.تنفيذ.إجراءات.صارمة.

لمنع.انتشار.الفيروس.بين.الدواجن،.عبر.

المهاجرة. الطيور. لصيد. الشباك. نصب.

ال��ذى.شكل. الفيروس. بعد.ظهور. وذل��ك.

ضربة.قوية.بعد.سلسلة.من.الفيروسات.

.H5N1,H5N2,H5N9 مثل. المماثلة.

فرنسا. غرب. جنوب. في. انتشرت. والتى.

ايضا.خالل.العام.الماضى،.وتسببت.فى.

الربع.وقضت. إلى. البط. إنتاجية. خفض.

ف���ي.تصدير. ال��ف��رن��س��ي��ي��ن. ام����ال. ع��ل��ي.

منتجاتهم.خارج.أوروبا.فى.أسواق.العالم.

وبط. وروم��ي. الحم. وامهات. من.صوص.

واوز.تزامنا.مع.احتفاالت.أعياد.الميالد.

ورأس.السنة.واالن.اهتز.العالم.باسره.من.

انتشار.هذا.الفيروس.بكل.سهولة.فماذا.

صامتون؟. نحن. لماذا. او. فاعلون؟. نحن.
هل.سنقف.مكتوفي.االيدي؟.

أخطاره على االنسان 

فيروسات.أنفلونزا.الطيور.هي.أنواع.

لديها. االحيان. بعض. في. ولكن. محددة.

القائمة. الحواجز. اختراق. علي. القدرة.

ينبغي.عدم. البشر.. وإصابة. األنواع. بين.

األنفلونزا. مع. المرض. هذا. بين. الخلط.
الموسمية.البشرية.)انفلونزا(.

أنفلونزا. فيروسات. انتقال. يحدث.

هناك. يكون. عندما. البشر. إلى. الطيور.

اتصال.وثيق.مع.الطيور.المصابة.بشكل.

ك��ب��ي��ر..ل���ذا.ي��ج��ب.ع��ل��ى.ال��ب��ش��ر.عموما.

وال��م��رب��ي��ن.ع��ل��ي.وج���ه.ال��خ��ص��وص.أن.

اللحوم. منتجات. وتناول. أيديهم،. يغسلوا.

اي. طهي. وع��دم. ج��ي��داً. المطهوة. فقط.

بالعدوى. اإلصابة. لتجنب. مريضة. طيور.

االنفلونزا«. »م��ث��ل. اع��راض��ه��ا. ان. حيث.

وت��ش��م��ل.ال��ح��م��ى.وال��س��ع��ال.وال��ض��ع��ف،.

في. باالشتباه. شخص. أي. ينصح. لذلك.

.)H5N8(..اصابته.بها.استشارة.الطبيب

ح��ال��ي��ا.ال.ي��وج��د.أي.دل��ي��ل.م��ن.ح��االت.

افيروس. انفلونزا. من. البشرية. العدوى.
الحيوي واالم����ن. المتبعة. .االج�����راءات.
يجب.فرض.منطقة.حماية.نصف.قطرها.
3.كيلومترات.على.األقل.ومنطقة.مراقبة.
نصف.قطرها.10.كيلومترات.على.األقل.
الطيور. لمنع. المصابة. ال��م��واق��ع. ح��ول.
م��زارع. إل��ى. المرض. نقل. من. المهاجرة.

للدواجن

ال���وق���اي���ة م���ن أن��ف��ل��ون��زا ال��ط��ي��ور 
ل��ل��دول ال��غ��ي��ر م��وب��ؤة ب��ان��ف��ل��ون��زا 

الطيور
اإلجراءات.األساسية.للوقاية.تشمل.
هذا. خ��ارج«.. الكل. داخ��ل-. »الكل. مبدأ.
المزرعة. ف��ي. الطيور. جميع. أن. يعني.
تقليل. البرية. الطيور. واح��د،. عمر. ذات.
عبر. الداجنة. بالطيور. احتكاكها. فرص.
استخدام.شبكات.وتصميم.عنابر.محكمة.
ذلك. اج��راءات��ه. وتطبيق. الحيوي. األم��ن.
لمنع.دخول.االشخاص. المزارع. بتسييج.
وعملية. مرغوبين. الغير. وال��ح��ي��وان��ات.
قبل.دخول. واالف��راد. للسيارات. التطهير.
المزرعة.وانشاء.احواض.لذلك.بكل.مكان.
والمالبس. االحذية. وتوفير. ذلك. يحتاج.
بالوان.واكواد.لكل.منطقة.وتطبيق.برامج.
تطهير.عالية.عدم.استيراد.اي.صيصان.
المنتجات.من. منتج.من. اي. او. بيض. او.
الدول.التي.يوجد.بها.انفلونزا.الطيور

العالم وانتشار االنفلونزا 
العالمية. االوبئة. لمنظمة. تقرير. في.
خ��الل. ف��ي. .H7, H5 .ان��ف��ل��ون��زا ع��ن.
إلى. ت��دل. خطيرة. نتائج. اع��وام. السبعة.
اننا.سنجد.كابوسا.يهدد.العالم.وبالفعل.
نهاية.عام.2016.حيث. قبل. ذلك. تحقق.
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يدعونا. الذي. االمر. مسبوقة. غير. بصورة. االنفلونزا. انتشرت.

والي. والتجارب. والفحوصات. التجارب. من. المزيد. طلب. إلى.

القديم. الطراز. ذات. االنفلونزا. لقاحات. الزال��ت. هل. التفكير.

لديها.القدرة.عن.الدفاع.عن.المربيين.او.ان.المربين.تحولوا.

إلى.سلة.تجارب.للعالم.الخارجي.في.بالدنا.وللتغلب.علي.ذلك.
ال.بديل.اال.باتباع.االمن.الحيوي

H9N2 استغاثة

الضراوة. منخفضة. االنفلونزا. خطورة. إلى. االنتباه. ارجو.
وخصوصا.التي.توطنت.في.اغلب.الدول.العربية.

احلل 
اوضاع. وتقييم. لدراسة. الهاسب. نظام. تطبيق. اوال: 
HACCP.تحليل.كل.نقاط. النهائية. إلى. مزارعنا.من.االول.
الضعف.الحرجة.والسيطرة.عليها.ويتم.ذلك.من.خالل.تسجيل.
كل.خطوات.كافة.االجراءات.الوقائية.المتبعة.داخل.المزرعة.

وذلك.حتي.نوقف.نزيف.الخسائر.والموارد.في.بالدنا

علي. عربية. باستثمارات. اللقاحات. مصنع. انشاء. ثانيا:.

ارقي.مستوي.حتي.ال.تنتهي.صناعة.الدواجن.في.بالد.العرب.

غالبية. في. المنتشرة. الضراوة. منخفضة. ان��واع. النتاج. س��واء.

البالد.العربية.المنتجة.للدواجن.او.عالية.الضراوة.للمنتشرة.
في.بعضها.مثل.مصر.

االمريكية. المتحدة. والواليات. االوروبية. الدول. ان. حيث.
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 Innate الطبيعية  امل��ن��اع��ة  أواًل: 
 (Non-specific) immunity

:(maternal الأمية)

وهي مناعة فطرية خلقية ولدية 
ال��ط��ي��ورم��ن  عليها  تح�صل  وراث���ي���ة 
للأبناء ومرتبطة  تنقلها  والتي  الآباء 
من  وتعد  للج�صم  الحيوية  بال�صفات 
تنتقل  حيث  المناعة  اأ�صكال  اأق���وى 
ال��م��ن��اع��ة الأم���ي���ة  م��ن خ���لل كي�س 
المح اإلى الجنين ليقوم يقوم الجهاز 
المناعي الأولي بحماية ال�صو�س في 

الأ�صابيع الأولى من العمر.

ث�������ان�������ي�������ًا: امل������ن������اع������ة امل���ك���ت���س���ب���ة 

 Acquired or specific or)
:(humeral immunity

الطائر  يكت�صبها  التي  المناعة  وهي 
خلل حياته.

ولها قسمان:
1- امل����ن����اع����ة امل��ك��ت��س��ب��ة ال��ف��ع��ال��ة 

:(Active immunity)

تكون طبيعية وتتكون  اأن  اإم��ا  وه��ي 
الإ�صابة  فمثًل  بالأمرا�س  الإ�صابة  بعد 
الأج�صام  لإنتاج  الج�صم  تقود  بالجدري 
اأن��ه��ا  اأو  ال���م���ر����س  ل���ه���ذا  ال���م�������ص���ادة 
المناعة  تتكون  حيث  تكون ا�صطناعية  
فمثًل  اللقاحات،  اإعطاء  بعد  تنتج  التي 

ي��وؤدي  الجمبورو  �صد  ل��ق��اح  حقن  عند 
المر�س  لهذا  الم�صاده  الج�صام  لإنتاج 

في ج�صم الطائر.

ال��س��ل��ب��ي��ه  امل��ك��ت��س��ب��ة  2- املناعة 
:(Passive immunity)

اأن  اأي���������ص����ًا ق�����ص��م��ان ام�����ا  وه�����ي 
يح�صل  التي  المناعة  وهي  تكون طبيعية 
فيها ال�صو�س على الج�صام الم�صادة من 
اأيام الولي من عمره  الأم خلل ال�صبعة 
�صواء كانت طبيعية اأو مكت�صبة عن طريق 
تكون ا�صطناعية وهي  اأن  اأو  البي�صة 
الأم�صال  اإعطاء  تنتج عن  التي  المناعة 
فترة  ت�صتمر  المناعة  وه��ذه   antisera

خطر التثبيط المناعي 
في الدواجن

ان تربية قطعان دواجن ذات �صحة جيدة ينتج عنها قطعان ذات تجان�س وزني بتقدير جيد جدا لهو الهدف ال�صمي من تربية الدواجن 
ب�صكل تجاري ال اأن تلك التربية تعتمد على توافر العديد من العوامل منها على �صبيل المثال ل الح�صر؛ طريقة ادارة القطيع، تغذية 
للطيور  المناعي  للجهاز  وتطور �صحي  لنمو  الملئم  المناخ  توفير  وهو  ال  هم  الأ ال�صيء  ف�صل عن  المتبع  الوقائي  والبرنامج  القطيع، 

المرباة.
وبكلمات مب�صطه يمكننا تعريف المناعه Immunity لدي الطائر وهي عملية وقاية من الج�صم �صد الم�صببات المر�صية (كالطفيليات 

والبكتيريا والفيرو�صات) وذلك من اأجل البقاء والحفاظ على �صلمة الج�صم. وللمناعه نوعان ا�صا�صيين وهما:

د/ هاني محمد شتا 
دكتوراه.-.أخصائي.الوبائيات،.مديرية.الزراعه.بالخرج.-.وزارة.الزراعه.السعودية
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ق�صيرة ولكنها تكون �صريعة التاأثير. 

للدواجن  املناعي  اجلهاز  تطور  اإن 
والتي  امل�صببات  من  بالعديد  يتاأثر 
م�صببات  الى  حقليا  تق�صيمها  ميكن 
فيرو�صية  غري  وم�صببات  فيرو�صية 
املناعي  اجلهاز  يف  ذى  الأ ي���وؤدي  حيث 
املناعي  التثبيط  ظاهرة  ح�صول  الى 
اإلى  موؤديا   ،Immunosuppression
حتدي  على  الدجاج  قابلية  يف  الع��اق��ه 
بالعوامل   (Infection) اإ���ص��اب��ات  الأ
املمر�صة لذلك فان عملية ال�صيطرة من 
للمناعة  املثبطة  للعوامل  التعر���س  خطر 
مع املتابعة امليدانية لعمل اجلهاز املناعي 
الناجعة  الو�صيلة  لهي  املرباة  للطيور 
ذات  دواجن  قطعان  على  للح�صول 

اإنتاجية عالية. 
ال������ع������وام������ل ال������ت������ي ت������ؤث������ر ع���ل���ى 
ت��ث��ب��ي��ط��ه��ا  أو  امل���ن���اع���ة  اك���ت���س���اب 

:(Immunosuppression)
ه��ن��اك ع���وام���ل ع���دي���دة ت��زي��د من 
وال��ذي  المناعي  التثبيط  ت��ك��ون  خطر 
كفاءة  م��ن  التقلل  اإل���ى  بالتبعية  ي���وؤدي 

التح�صينات المختلفه ومنها:
1- ظروف التربية غير المائمة: 
ال��ب��رد  اأو  ال���زائ���دة  ال���ح���رارة  م��ث��ل 
بلل  اأو  الرطوبة  زي���ادة  اأو  ال�صديد 
داخ��ل  ال�صديد  الغبار  اأو  الفر�صة 
ال�صديد  الزحام  اأو  الدواجن  عنابر 
والتي  تعطي�صها  اأو  الطيور  تجويع  اأو 
 stress الج��ه��اد  عوامل  من  تعتبر 
والتي قد تعمل ب�صورة غير مبا�صرة 
الغدة الكظرية مما  التاأثير في  على 
 steroids يوؤدي الى افرازال�صتيرويد
ال��ى التثبيط  ت���وؤدي  ب��دوره��ا  وال��ت��ي 
.immunosuppression المناعي

 infection 2- قوة تحدي العدوى

القطيع  يتعر�س  ق��د   :challenge
ال�����ص��راوة تكون  ���ص��دي��دة  ل��ع��ت��رات 
من  المكت�صبة  المناعة  ق��درة  ف��وق 
العدوى  ه��ذه  �صد  على  التح�صين 
ال��م��ر���س على  اأع����را�����س  ف��ت��ظ��ه��ر 
ال���رغ���م م���ن ال��ت��ح�����ص��ي��ن ك��م��ا اأن���ه 
الع�صيات  مثل  ال��ج��راث��ي��م  لبع�س 
على  ال���ق���درة   E.coliالقولونية
ت��وؤدي  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  اف���راز بع�س 
لخليا  اللتهابية  العملية  كبح  الى 
كذلك   Heterophils الهيتروفيل 
المايكوبلزما  لجرثومة  بان  لوحظ 
تثبيطي  ف��ع��ل   Mycoplasma
لل�صتجابة المناعية في الطيور عند 

تلقيحها بلقاح النيوكا�صل.
 maternal األم���ي���ة  3- المناعة 
المناعة  اأن  ح��ي��ث   :immunity
من  للوقاية  اأ�صا�صية  تعتبر  الأم��ي��ة 
مثل  الأم���را����س  ببع�س  ال���ص��اب��ة 
 Avian الوبائي  الرت��ع��ا���س  مر�س 
 Encephalomyelitis – AE
فاإذا لم تكن الأمهات مح�صنة بلقاح 
يكون  ال�صو�س  ف��اإن  الكفاءة  عالي 
الأولى  الأ�صابيع  للعدوى في  معر�صا 

من عمره.
م��ن  ال���م���ن���ق���ول���ة  األم����������راض   -4
 vertically transmitted األم 
ب�صدة  ال�صي�صان  تتاأثر   :diseases
بالجراثيم الممر�صة المجهرية التي 
تنتقل من الأم خلل البي�صة ومثال 
 Salmonella البللورم  مر�س  ذلك 
 pullorum and S. gallinarum
حيث اأن الج�صام المناعيه الم�صادة 
لقتل  تكفي  ل  الأم  م��ن  المنقولة 
من  تنتقل  التي  الممر�صة  البكتيريا 
في  المر�س  فيظهر  البي�صة،  خلل 

ال�صي�صان الفاق�صة.
5- نوع اللقاح: عند اإعطاء اللقاحات 

عن   Killed vaccines ال��م��ي��ت��ة 
مناعة  تتكون  ف�صوف  الحقن  طريق 
دموية humeral immunity عالية 
مو�صعية  مناعة  تعطي  ل  ولكنها 
local immunity كافية للأغ�صية، 
علمًا بان الأغ�صية المخاطية للجهاز 
يتعر�س  منها  جزء  اأو  هي  التنف�صي 
ل��ل��ع��دوى وع��ل��ى ع��ك�����س ذل���ك ف���اإن 
 live vaccines الحية  اللقاحات 
 spray التي تعطى عن طريق الر�س
 drinking water ال�صرب  مياه  اأو 
 local توؤدي لإحداث مناعة مو�صعية

immunity كافية.

مثبطة  ب����أم����راض  6- اإلص�����اب�����ة 
 immunosuppressive للمناعة
اإذا  اأم���را����س  ه��ن��اك   :diseases
�صتوؤثر  فاإنها  ال�صو�س  بها  اأ�صيب 
اأمرا�س  �صد  المناعة  تكوين  على 
اأخرى مهما تم تح�صينها باللقاحات 

المختلفة واأهم هذه الأمرا�س:
 Infectious bursal الجامبورو   -
قد  وال����ذي   :disease virus
ي�صيب الطيور قبل ا�صبوعين من 
العمر محدثا اثار مدمرة للجهاز 
على  يوؤثر  حيث  للطائر  المناعي 
.B lymphocytes (بي) خليا

 myeloid ال����ل����ي����ك����وزي���������س   -
خليا  على  وي��وؤث��ر   :leukosis

.B lymphocytes (بي)
 :Marek’s disease ال��م��ارك   -
 T (ت�����ي) وي����وؤث����ر ع��ل��ى خ���لي���ا

.lymphocyte

 Chicken ال���ط���ي���ور  اأن���ي���م���ي���ا   -
 :infectious anaemia
 B (ب�����ي) وي����وؤث����ر ع��ل��ى خ���لي���ا
 T و(ت������ي)   lymphocytes

.lymphocyte
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على  وي��وؤث��ر   :Reovirus ال��ري��و   -
.B lymphocytes (بي) خليا

 Newcastle ال���ن���ي���وك���ا����ص���ل   -
 Avian والأن��ف��ل��ون��زا   disease
influenza: ويوؤثران على الخليا 
الملتهمة Macrophages ف�صل 
للغ�صية  المدمر  تاثيرها  ع��ن 
ال��م��ب��ط��ن��ة ل��ل��ق�����ص��ب��ة ال��ه��وائ��ي��ة 

.trachea ciliae

من اأعرا�س التثبيط المناعي زيادة 
زيادة  المختلفة،  للأمرا�س  الح�صا�صية 
ومن  الثانوية  للعدوى  التعر�س  فر�س 
هي  يحدثها  ال��ت��ي  الت�صريحية  الآف���ات 
 bursa فابري�صيو�س  غدتي  في  �صمور 
 thymus والثايمو�س   of Fabricius
وقلة  اللمفاوية  الأن�صجة  وباقي   gland
اأع��داد  وقلة  البي�صاء  الدموية  الكريات 
الخليا اللمفاوية وقلة ن�صاطها المناعي 

وقلة عدد وقدرة الخليا الملتهمة. 
ال�صريرية  العلمات  ولت�صخي�س 
من  العديد  توجد  المناعي  للتثبيط 
الجهاز  فاعلية  عن  للتحري  الطرق 
المناعي للدجاج المربى ولكافة الحلقات 

نتاجية للدواجن:  الأ
من العلمات ال�صريرية التي ت�صاهد 
حالة  تعاني  التي  الدجاج  قطعان  في 
في  (1)1زيادة  هي:  المناعي  التثبيط 
ن�صب الهلكات mortality rate وفيات 
 uneven النمو  اأنتظام  عالية، (2)عدم 
وزان  growth و(3( هبوط في م�صتوى الأ
الغذائي التحويل  معامل  في  زيادة  مع 
ان   (4) و   ،feed conversion rate
تفاعلت  تبدي  مناعيا  المثبطة  الطيور 
اللقاحات  تجاه  ومعقدة  مد  الأ طويلة 
الم�صتخدمة مما يوؤدي بالتالي الى ن�صب 

�صابات التنف�صية.  حدوثية عالية بالأ
للجهاز  والكامل  العملي  التقييم  اأن 

ترابط  عند  فقط  فاعل  يكون  المناعي 
الحالة الحقلية

ع�صاء  للدجاج المربى مع فح�س الأ
غدة  ت�صمل:  والتي  الرئي�صة  المناعية 
 thymus التوثة   ،bursa  فابري�صيا

 spleen والطحال
كيفية تقييم غدة فابري�شيا؟؟؟ 

باأتباع  الغدة  حال  تقييم  يمكن 
مختلف الو�صائل:

المبا�صرة  المعاينة  خلل  من   (1)
في  التغيرات  عن  للتحري  للغدة 
ختلف  الأ مثل:  الطبيعية  الهيئة 
والوذمة  النزف  وجود  الحجم،  في 

ومواد

متجبنة اأو ظهور ال�صمور. 
من خلل قيا�س وزن الغدة / وزن   (2)

ج�صم الطير 
من خلل قيا�س حجم الغدة وحجم   (3)

الطحال.
من خلل الفح�س الن�صجي لغدة   (4)

فابري�صيا.
الغدة  وزن  معدلت  اأ�صتخدام  عند 
ال�صروري  من  يكون  الج�صم،  وزن  الى 
ملقحة  غير  �صيطرة  طيور  مع  المقارنة 

وغير م�صابة، وهذه بطبيعة الحال تعتبر
�صتخدام في تقيي�س  الو�صيلة �صائعة الأ
مر�س  بفايرو����س  العدوى  �صد  الح�صانة 

الجامبورو.

صورة.bursameter.لقياس.حجم.غدة.فابريشوس

صورة.bursameter.لقياس.حجم.غدة.فابريشوس
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الطحال  حجمي  لتتبع  بالن�صبة  اأما 
لملحظات  نتاج  فاأنه  فابري�صيا،  وغدة 

حقلية والتي
�صجلت ظهور تلقائي لل�صمورفي غدة 
الطحال عند  فابري�صيا مع كبر في حجم 
�صابة بفايرو�س الجامبورو خلل ال 35  الأ

ولى من عمر الطيور، يوما الأ
الى  ي�صير  الطبيعي  مر  الأ اأن  حيث 
مع  الطحال  الى  قيا�صا  الغدة  حجم  كبر 
تتميز  التي  الحالت  جميع  اأن  التنبيه، 
بكبر حجم الطحال تعاني دائما من حالة 
�صارة باأن كل من  التثبيط المناعي، مع الأ
كبر حجم الطحال و�صمور الغدة ليعدان 

من
المتخ�ص�صة  المر�صية  التغيرات 

�صابة بالجامبورو. للأ
لغدة  الن�صجي  للفح�س  وبالن�صبة 
الو�صائل  اأنجح  من  يعتبر  فاأنه  فابري�صيا 

في التحري عن
الغدة  تلك  في  المر�صيه  التغيرات 
ولى من  �صابيع الثلثة الأ وخا�صة عند الأ
النمو  حيث  �صابقا  ذكر  كما  وهو  العمر، 

والتطور ال�صريع لتلك الغدة في الغالب

الن�صجية  التغيرات  ملحظة  يمكن 
في غدة فابري�صيا لمعظم القطعان عند 

عمر مبكر
يجب  ذلك  مع  اأ�صابيع)،   4 (حوالي 
التنويه على اأن لي�س كل تغير ن�صجي في 
في  �صحية  م�صكلة  يعني  فابري�صيا  غدة 
القطيع المفحو�س لذلك ينبغي ربط تلك 
نتاجي  والأ ال�صحي  الواقع  مع  التغيرات 
العلمات  ملحظة  عن  ف�صل  للقطيع 
خرى المتخ�ص�صة بالتثبيط  ال�صريرية الأ

المناعي. 
 thymus gland التوثة  غدة 

والمناعة الخلوية:
الدجاج  في  الخلوية  المناعة  تعتبر   
من  العديد  �صد  للح�صانة  جدا  مهمة 
 marek's الميرك  مثل:  مرا�������س  الأ
عمل  ويتركز  والكوك�صيديا،   disease
المناعة الخلوية من خلل عمل الخليا 

اللمفية نوع T والتي تنحدر من التوثة.
اأن تقييم عمل التوثة يكمن من خلل 
من  اأو  للتوثة  المبا�صر  العياني  الفح�س 
لتقاط  �أل للغدة  الن�سجي  الفح�ص  خالل 
اأية تغييرات اأو اآفات مر�صية، فعلى �صبيل 

المثال لالح�صر، اأن فايرو�س فقر الدم 
 chicken anemia virus) الداجني 
التوثة،  غدة  �صمور  على  يعمل   (CAV
النا�صجة  غير   T اللمفية  الخليا  كون 
هي  التوثة  ق�صرة  في  تتمو�صع  والتي 
مما  الفايرو�����س  لذلك  الهدف  الخليا 

يوؤدي بالتالي الى �صمور الغدة.
اأن �صغر حجم ق�صرة التوثة هذه قد 
بفايرو����س  �صابة  الأ عند  اأي�صا  يلحظ 

الميرك اأو
كما  الفطرية  لل�صموم  التعر�س  عند 
�صارة الى اأن فايرو�س الجامبورو  تجدر الأ
ب�صيطه  اأ�صرار  حدوث  على  يعمل  قد 
وتراجعها  ب�صفائها  تمتاز  التوثة  في 

ال�صريعين. 
ذات  مرا�ض  وا�أل  spleen الطحال 

التثبيط المناعي:
 اأن الخليا ذات التخ�ص�س العالي 
والخليا  اللمفية  الخليا  الطحال)  في 
على  القدرة  لها  الخ)   … ال�صبكية 
عن  ف�صل  الغريبة  الم�صت�صدات  تحديد 
المناعية  �صتجابة  للأ وتفعيلها  تن�صيطها 
�صد  توفيرالحماية  عليها  يعول  التي 

مرا�س. الأ
يتغير  قد  عديدة  ظروف  ظل  في 
الخارجي،  �صكله  اأو  الطحال  حجم 
الميرك  بفايرو����س  �صابة  الأ فمثلعند 
الليكو�ص�صز  اأو   marek›s disease
اللمفاوي lymphoid leukosis يلحظ 
ف�صل  اأبي�صا�صه،  مع  الطحال  ت�صخم 
عن ملحظة العقد الورمية ب�صكل وا�صح 
للطحال  الن�صجي  الفح�س  يعتبر  دائما 
الحالتين  بين  للتفريق  الهام  الفي�صل 

المر�صيتين.
اأن الطحال  �صارة على  الأ كما تجدر 
فابري�صيا  غدة  مع  للمقارنة  مهم  ع�صو 
وزن  الغدة/  وزن  معدل  على  للح�صول 

صورة.لغدة.فابرشيوس.طبيعيه.واخري.مريضه
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الطحال عند اأ�صتخدامها لتاأ�صير
حالة �صمور غدة فابري�صيا.

مرا�ض التنف�شية: ا�أل
مرا�س التنف�صية علمة  قد تكون الأ
�صناعة  تواجه  حيث  المناعي  للتثبيط 
م�صاكل  الدوام  وعلى  الحديثة  الدواجن 
�صباب  الأ عديدة  التنف�صية  �صابات  الأ
تداخل  على  يوؤكد  مما  والعوامل، 
الطيور  ت�صيب  التي  �صباب  الأ وت�صابك 
المثال،  �صبيل  فعلى  واحد  وقت  في 
المايكوبلزما  بين  المترابطة  �صابة  الأ
على  تعقبها  التنف�صية  والفايرو�صات 
�صابة ب� E. coli كعامل اإ�صابة  الدوام الأ
المر���س  عليه  يطلق  ما  ظهار  لأ ثانوي 
�صدة  اأن   (CRD) المزمن  التنف�صي 
المزمن  التنف�صي  بالمر�����س  �صابة  الأ
التثبيط  عوامل  بوجود  محددا  يكون 
اأن  ذل��ك  علي  الجلي  والمثال  المناعي 
مثل  للدجاج،  الممر�صة  العوامل  بع�س 
�صحية  م�صكلة  لتكون  والتي   E. coli

تعمل  قد  ال�صحيح،  للدجاج  بالن�صبة 
خطيرة  �صحية  اأختلطات  اأحداث  على 
و  كالج���امبورو  الفايرو�صات  تواجد  عند 
اأو عند تواجد �صموم الفطريات  الميرك 
علف اأن هذه الم�صببات تعمل على  في الأ
�صتجابة المناعية للقاحات �صد  اأعاقة الأ
على  تعمل  وبالتالي  التنف�صية  مرا���س  الأ
ختراق ن�صيجها  زيادة تقبل تلك الطيور لأ
التنف�صي من قبل تلك الم�صببات والمثال 
الحدوثية  ن�صب  هي  الحالة  لهذه  الجيد 
العديد  في  النيوكا�صل  لمر���س  العالية 
من المناطق التي تعاني من تواجد العتر 

�صديدة ال�صراوة لفايرو�س الجامبورو.
ال��ف��ع��ل  ورد  المناعي  الجهاز 

للقاحات:
 الطيور ال�صحيحة دائما لها القدرة 
الناتجة  بالتفاعلت  ال�صيطرة  على 
المثبطة  الطيور  اأن  ال  التلقيحات،  من 
مقاومة  على  القدرة  لها  لي�س  مناعيا 
ت�صتغرق  والتي  التنف�صية  التداخلت 

الحالة  في  نك�صة  اإلى  موؤدية  طويل  وقتا 
على  ي�صتوجب  لذا،  للقطيع  ال�صحية 
ملحظته  خلل  ومن  الدواجن  مربي 
عمل  ال�صديدة،  التنف�صية  للتفاعلت 
وطرق  الم�صتخدمة  باللقاحات  مراجعة 
من  للتاأكد  الحقل  في  المتبعة  التلقيح 
واأكثر  اآخر  اأجراء  اأي  قبل  فاعليتها 
دائما  الم�صتح�صن  من  يكون  ذلك،  من 
يوم  عمر  فراخ  الأ نوعية  من  التاأكد 
المايكوبلزما.  من  خلوها  ومدى  واحد 

 mycoplasma infection

الم�صابة  الدجاج  قطعان  اإن 
والميرك،  كالج����امبورو،  بالفايرو�صات 
للقاحات  مناعيا  ت�صتجيب  ل  الريو  اأو 
بالقدر  الدواجن  في  الم�صتخدمة 
القطعان  تلك  تحمي  التي  والمعيارية 
الحالة  هذه  فاأن  وبالتالي  �صابة،  الأ من 
المايكروبات  اأمام  م�صرعا  الباب  تفتح 
اأولية  نتهازية والتي تحتاج الى عوامل  الأ
الحالت  هذه  اأن  كما  تكاثرها  لغر����س 
المزمنة  البكتيرية  �صابة  الأ الى  توؤدي 
والتي   E.coli ب  �صابة  الأ تكون  دائما 
الحيوية  بالم�صادات  للعلج  لت�صتجيب 
المختلفه وموؤدية الى ن�صب هلك عالية 
واأنتاجية متدنية عند القطعان الم�صابة.
والتثبيط   E. coli جرثومة 

المناعي:
الإيكولي  جرثومة  ا�صتخدام  يمكن 
حيث  المناعي،  التثبيط  ع��ن  للتحري 
التثبيط  يعاني  الذي  الدجاج  يمتاز 
�صابات  المناعي من تعر�صه الم�صتمر للأ
الثانوية بال E. coli. فعلى �صبيل المثال، 
اأن القطيع الم�صاب بفايرو�س الجامبورو 

تلحظ عليه دائما بع�س
األتهاب  ؛  مثل  المر�صية  التغيرات 
 (perihepatitis) الكبد  حول  ن�صجة  الأ
 (pericarditis) التامور  األتهاب  و 

thymus gland.صورة:.غدة.التوثه
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الكولي  الدموي  والت�صمم 
القطعان  بينما   ،(colisepticemia)
تكون  الجيدة  المناعة  ذات  ال�صحيحة 

لها القدرة على �صد
�صابات الجرثومية. تلك الأ

 E. بال  �صابة  الأ �صد  المناعة  اأن 
الجرثومية  �صابات  الأ من  وغيرها   coli
المناعة:  نتاجا لترابط نوعين من  تكون 
الخلوية  المناعة  عليها  يطلق  ولى  الأ
والبلعمات  اللمفية  الخليا  عمل  نتيجة 
يكون  خرى  والأ  (macrophages)
ويطلق  �صداد  الأ خلل  من  عملها 
 humoral) الخلطية  المناعة  عليها 

immunity) ومن الجدير بالذكر اأن

�صداد  الأ عمل  عن  الناتجة  المناعة 
�صداد المتواجدة  لتكون محددة فقط بالأ
بالطرق  تقا�����س  والتي  ال�����دوار  بالدم 
ال�صيرولوجية مثل ELISA و H.I واأنما 
على  المتواجدة  �صداد  الأ الى  تتعداها 
المتاآزر مع  بعملها  والتي  ن�صجة  الأ �صطح 
المناعة الخلوية توفر قوة تح�صينية لما 

تعرف بالمناعة المو�صعية.
اختبارات فاعلية الجهاز المناعي:

الخ���ت���ب���ارات  من  العديد  توجد 
لقيا�س فاعلية الجهاز المناعي للدجاج، 
بتحليل  قيا�صها  يمكن  الخلوية  فالمناعة 
طريق  عن  اأو  اللمفية  الخليا  فاعلية 
 natural killer) تفعيل الخليا القاتلة

.(cell

الذي  الوقت  قيا�س  اختبار  ا�صتخدم 
 E. ال  من  للتخل�س  الدجاج  ي�صتغرقه 
الوريد،  طريق  عن  به  المحقونه   coli
الى  ليحتاج  بمعنى  ب�صيط  اأختبار  وهو 
تجهيزات مختبرية معقدة وغالية الثمن 
تزود  والتي  نتائجه  �صرعة  عن  ف�صل 
قيمة حول  بمعلومات  والمربي  الفاح�س 
الح�صانة �صد العوامل المثبطة للمناعة.

هي  والعدوى  �صابات  الأ تداخلت 
مفتاح عمل الفايرو�صات المثبطة للمناعة 
على الدوام بالتداخل مع عوامل ممر�صة 
�صابة  للأ التقبل  زيادة  لغر����س  اأخرى 
للطيور  �صابة  الأ �صدة  زيادة  والعمل على 
المعر�صة وعلى �صبيل المثال ل الح�صر، 
من  لكل  المترافقة  �صابة  الأ تعمل 
فايرو�س فقر الدم و فايرو�س الجامبورو 
كلينيكي  الأ الدم  فقر  مر�س  اأظهار  على 
التجريبية  �صابة  الأ بينما  (ال�صريري)، 
للدجاج بفايرو�س فقر الدم فقط لينتج 

عنه ال فقر الدم والذي يتعافا �صريعا.
وكذا الحال بالن�صبة لفايرو�س الريو 
فقط  ال�صريرية  علماته  يظهر  والذي 
عند ترابطه مع اأ�صابات فايرو�صية اأخرى 
الملحظات  ومن  النيوكا�صل  وخا�صة 
�صدة  ملحظة  هي  ال�صائعة  الحقلية 
�صابة بالكوك�صيديا عند الدجاج الذي  الأ
الميرك،  بفايرو����س  �صابة  الأ من  يعاني 
خير يعمل على عرقلة المناعة  حيث اأن الأ

�صد الكوك�صيديا.
قائمة  و�صع  للمرء  يمكن  عموما 
في  بالعدوى  الترابط  مثلة  لأ طويلة 
هم التي يجب  الدواجن ال اأن النقطة الأ
اأكثر  تواجد  اأحتمالية  هو  اليها  ي�صار  اأن 
من عامل تثبيطي للمناعة في وقت واحد 
�صدة  زيادة  فاأن  وعليه  المعني  بالقطيع 
على  تكون  مرا�����س  الأ ببع�س  �صابة  الأ
المناعي  للتثبيط  ولى  الأ العلمة  الدوام 

في ذلك القطيع.
للدجاج  الم�صتمر  التعر���س  وب�صبب 
داخل  المر�صية  الم�صببات  لتداخلت 
تقييم  عملية  من  تجعل  التربية  عنابر 
المرباة  للدواجن  المناعي  الجهاز  عمل 
�صحية  م�صاكل  حدوث  عند  مهم  اأجراء 

في الحقل.
الفايرو�صات  تداخلت  اأن  ك��م��ا 

من  المناعي  بالجهاز  توؤثر  اللقاحية 
باأ�صتخدام  التح�صين  عملية  اأهداف 
اأو  ال�صماح  هي  الدواجن  في  اللقاحات 
لت�صريع التطور ال�صليم للجهاز المناعي.

وعلى الرغم من اأن اأ�صتخدام بع�س 
اللقاحات الفايرو�صية الحاوية على اأكثر 
من م�صت�صد فايرو�صي مختلف هو اأجراء 
درج على اأ�صتخدامه في �صناعة الدواجن

تكون  قد  نتائجه  اأن  األ  الحديثة، 
جيدة ومفيدة اأو اأن تكون �صارة.

اأعتبرت  فقد  المثال،  �صبيل  على 
لقاح  اأ�صتخدام  اأن  العلمية  الدرا�صات 
عامل  يعتبر  يوم  بعمر  الدجاج  جدري 
العك�س  بينما  المناعي  للتحفيز  م�صاعد 
عند  الريو  لقاح  ا�صتخدام  عند  لوحظ 
تثبيط  الى  اأدى  والذي  العمر  نف�س 

�صتجابة المناعية للقاح الميرك. الأ
لتقييم  العملية  ا��شتنتاجات 

الجهاز المناعي:
رقام حول اأنتاجية  عمل مراجعة بالأ  (1)
مع  بالمقارنة  الحالية  الوجبة 

اأنتاجية الوجبة ال�صابقة. 
�صيوعا  كثر  الأ العلمات  باأن  تذكر   
هلكات  ت�صمل:  المناعي  للتثبيط 
حدوثية  ن�صب  في  اأزدياد  عالية، 
تفاعلت  التنف�صية،  مرا�������س  الأ
بعد  لما  ومعقدة  مد  الأ طويلة 
غذائي  تحويل  معامل  التلقيحات، 
تكاليف  في  اأزدياد  مع  عالي 

العلجات.
ولوية ت�صتوجب التفريق بين  كذلك الأ  (2)
العوامل  الحالة المر�صية وتاأثيرات 
الم�صاعدة، وهل الحالة المعنية هي 
تثبيط مناعي اأم ل؟؟؟ فعلى �صبيل 
يعتبر  قد  معين  قطيع  فاأن  المثال، 
فقط م�صابا بمر�س جامبورو بينما 
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المر���س  هذا  يعمل  اآخر  قطيع  في 
تثبيطه  خلل  ومن  م�صاعد  عامل 
�صابات  الأ اأ�صتفحال  على  المناعي 
�صتنتاج له اأهمية  التنف�صية. وهذا الأ
تواجد  من  تعاني  التي  البلدان  في 
ال�صارية  الج����امبورو  لفايرو�صات 
يجب  ك��م��ا   ،(vvIBDV) جدا 
من  العديد  هناك  باأن  نذكر  اأن 
المناعي،  التثبيط  العوامل،غير 
�صابات  الأ في  الت�صبب  على  تعمل 

التنف�صية.
عينات  اأر�صال  الى  المبادرة  عند   (3)
المخت�س  المختبر  الى  ن�صجية 
المناعي  التثبيط  لت�صخي�س 
غدة  ت�صمل:  اأن  الدوام  على  يجب 
اأن  التوثة  و  الطحال  فابري�صيا، 
ن�صجة تزود الطبيب  فح�س هذه الأ
حول  نوعية  بمعلومات  الم�صرف 
ف�صل  والخلطية  الخلوية  المناعة 
المناعية  �صتجابة  الأ طبيعة  عن 

للقطيع المفحو�س.
العينات  اأخذ  عند  القطيع  عمر  ان   (4)
حيث  ق�صوى،  اأهمية  له  الن�صجية 
المر�صية  والتغيرات  فات  الآ اأن 
عمر  عند  اأهمية  ذات  تكون 
بالن�صبة  اأما  ولى  الأ اأ�صابيع  ثلثة 
بعد  الملحظة  المر�صية  للتغيرات 
دللة  لها  لتكون  قد  العمر  هذا 
وقد  المناعي  بالتثبيط  بعلقتها 
تكون تاأثيراتها طفيفة على اأنتاجية 

القطيع.
مهات  الأ تح�صين  عملية  تعتبر   (5)
الفايرو�صية  مرا�����س  الأ بلقاحات 
لقاح  مثل  المناعي  التثبيط  ذات 
على  تعمل  الريو  ولقاح  الكمبورو 
فراخ (الفروج) بالحماية  تجهيز الأ

الكافية مع تطور للمناعة الفاعلة.

مهات  الأ من  المكت�صبة  المناعة   
بناء من خلل اأمت�صا�س  تنتقل للأ
كي�س المح من قبل الفرخ الفاق�س، 
عليه هذا الحدث يملي على المربي 
فراخ  للأ المح  كي�س  ملحظة  من 
عن  للتحري  يوم  بعمر  الم�صتلمة 
مدى التلوث الملحق به، ف�صل عن 
المح خلل  لكي�س  المراقبة  متابعة 
اأكتمال  من  للتاأكد  ول  الأ �صبوع  الأ

اأمت�صا�صه.
اأ�صابة  لمنع  المهمة  الجوانب  اأحد   (6)
المناعي  التثبيط  بحالة  القطيع 
للمدد  ميدانية  معرفة  على  يبنى 
الزمنية بين التلقيح بعمر يوم واحد 
حيث  الحقلية،  �صابة  للأ والتعر���س 
وقت  �صابة  الأ ح�صول  الممكن  من 
فراخ اإلى حظائر التربية.  و�صول الأ
ت�صكين  الحال  ي�صتوجب  لذلك 
على  للعمل  نظيف  جو  في  فراخ  الأ
من  الحقلي  التعر���س  موعد  تاأخير 
الم�صاعدة  اأخرى  جهة  ومن  جهة، 

على نمو وتطور الجهاز المناعي. 
(7) واأخيرا فاأن من الواجب على الطبيب 
نتائج  يقارن  اأن  دوما  الم�صرف 
مع  ن�صجة  للأ المختبري  الفح�س 
الواقع الميداني للقطيع، فقد تذكر 
ن�صجية  لعينات  مر�صية  تغيرات 
وذو  �صحي  قطيع  من  ماأخوذة 
اأن هكذا ملحظات  اإنتاجية جيدة 
اأو  كبير  حقلي  تحدي  بوجود  توحي 
المذكورة  الن�صجية  التغيرات  اأن 
لي�س لها ترابط مع الإنتاجية و�صحة 

القطيع المفحو�س.
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الصحي. التخلص. عمليات. كفاءة. ..4

من.المخلفات.
خطط. وتوفير. ال��م��ش��روع. إدارة. ..5
ت��س��وي��ق��ي��ة.ل��م��خ��ل��ف��ات.م��ش��اري��ع.

الدواجن.المعالجة.

أنواع مخلفات مشاريع الدواجن:
النافقة. الطيور. تشمل. الطيور:. ..1
والمعدومة. المريضة. وال��ط��ي��ور.
والصيصان.الغير.صالحة.للتربية.
والطيور.التي.يجب.التخلص.منها.

في.نهاية.اإلنتاج.

زرق.الطيور.)السبلة(. ..2
المخلفات.الصلبة.الغير.عضوية:. ..3
مثل.األوراق.والبالستيك.والعبوات.
ال��ف��ارغ��ة.ل���ألدوي���ة.وال��ل��ق��اح��ات.

وغيرها.
تشمل. التفريخ:. معامل. مخلفات. ..4
ي��ت��م.تفقيسه. ل��م. ال���ذي. ال��ب��ي��ض.
والصيصان.النافقة.داخل.البيض.
وقشر.البيض.الناتج.من.عمليات.
ال��ت��ف��ق��ي��س.وال���ع���ب���وات.ال��م��ل��وث��ة.

بفضالت.الصيصان.
مخلفات.مسالخ.الدواجن:.تشمل. ..5
م��خ��ل��ف��ات.ص��ل��ب��ة.م��ث��ل.فضالت.
والتنفسي،. ال��ه��ض��م��ي. ال��ج��ه��از.
مثل. السائلة. والمخلفات. الريش.

اإلدارة المثلى
لمخلفات مشاريع الدواجن

تعتبر.مخلفات.مشاريع.الدواجن.من.هم.التحديات.التي.تواجه.صناعة.الدواجن.وتؤثر.على.رؤية.المواطنين.بخصوص.

هذه.الصناعة،.حيث.أنه.في.حال.عدم.التعامل.معها.بصورة.جيدة،.فإنها.تؤدي.إلى.حدوث.مخاطر.صحية.وبيئية.كبيرة.
على.كل.من.اإلنسان.والطيور.والبيئة.المحيطة.على.النحو.التالي:

د. أمين سامي أمني
استاذ مساعد ميركوبيولوجي، املركز القومي للبحوث - مصر
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الدم.والمياه..
السليم  التعامل الصحي  أهمية 

مع مخلفات الدواجن:
احتواء.المسببات.المرضية.ومنع. ..1
انتشارها.إلى.المشاريع.األخرى.
ح��م��اي��ة.ال��ب��ي��ئ��ة.ال��م��ح��ي��ط��ة.من. ..2

التلوث.
الصلبة. النفايات. من. االستفادة. ..3
أسمدة. لتصنيع. ال��ط��ي��ور. ك���زرق.

عضوية.للزراعة.
الصلبة. النفايات. من. االستفادة. ..4
)ال��غ��ي��ر.ص��ال��ح��ة.ل��الس��ت��ه��الك.
لتصنيع. المسالخ. ف��ي. اآلدم���ي(.
م���ن���ت���ج���ات.ب���روت���ي���ن���ي���ة.ي��م��ك��ن.
االستفادة.منها.لتغذية.الحيوانات.

واألسماك.
ال��ت��خ��ل��ص ال��ص��ح��ي م��ن الطيور 

النافقة واملعدومة:
1. الدفن: 

داخل. الدفن. عملية. تتم. ما. غاباً.

األحيان. بعض. وفي. المزرعة. ح��دود.

ت��ت��م.خ�����ارج.ح�����دود.ال���م���زرع���ة.في.

الجهات. مع. بالتنسيق. عامة. أماكن.

وزارات. مثل. المسئولة. والسلطات.
الزراعة.والبلدية.والبيئة.

توفرها. يجب. التي. االحتياطات.
الجراء.عملية.الدفن.

يجب.أن.يكون.مكان.الدفن.بعيداً. .-
الطبيعية. ال��م��ي��اه. م��ص��ادر. ع��ن.
السكنية. والتجمعات. الجوفية.
وأماكن.تواجد.الحيوانات.والطرق.

الرئيسية.
تلوث. المحافظة.على.عدم. يجب. .-
االرض.والمياة.الجوفية.واالبار.
يجب.أن.يكون.عمق.حفرة.الدفن. .-

ال.تقل.عن.3.امتار.

أرض��ي��ة.حفرة. ت��رت��ف��ع. أن. ي��ج��ب. .-

الدفن.بما.ال.يقل.عن.3.امتار.من.
المياة.الجوفية.

بعد. الحفرة. تغطية. يتم. أن. يجب. .-

اجراء.عملية.الدفن.بطبقة.ال.تقل.

عن.1.متر.من.التربة.ويفضل.ان.

الطيور. على. حى. جير. وضع. يتم.
النافقة.قبل.تغطيتها.بالتربة.

يجب.على.القائمين.بعملية.الدفن. .-

اثناء. ال��واق��ي��ة. المالبس. ارت���داء.
عملية.الدفن.

ي��ت��م.غ��س��ي��ل.األي����دي. ي��ج��ب.أن. .-

30.ثانية. بالمطهرات.لمدة.15.– 
بعد.انتهاء.عملية.الدفن.

مميزات عملية الدفن داخل حدود 
املزرعة:

.أسرع.وسيلة.للتخلص.من.الطيور. .-
النافقة.

ناحية. م���ن. ال��وس��ائ��ل. أرخ����ص. . .-
التكلفة.المادية.

المسببات. ان��ت��ش��ار. م��ن. ت��ح��د. . .-
المرضية.خارج.حدود.المزرعة.

ع��ي��وب عملية ال��دف��ن داخ���ل ح��دود 
املزرعة:

عدم.االستفادة.من.جثث.الطيور. .-
المتحللة.

الدفن خارج املزرعة:
للدفن. عامة. مواقع. تحديد. يتم. .-
م���ن.ق��ب��ل.ال��ج��ه��ات.ال��ح��ك��وم��ي��ة.
في. الستخدمها. وذل��ك. المعنية.
ح��ال.ح���دوث.وب���اء.ف��ي.مشاريع.
للدفن. مكان. يتوفر. وال. الدواجن.

داخل.حدود.المزرعة.
اوالَ. تصريح. اخ��ذ. يتم. أن. يجب. .-
بالخروج.بالطيور.النافقة.والدفن.

خارج.مكان.االصابة.

يتم.جميع.الطيور.النافقة.والعليقة. .-

ونقلها. دفنها. ال��م��راد. وال��ف��رش��ة.

إل��ى.م��وق��ع.ال��دف��ن.ف��ي.س��ي��ارات.

احكان. ويتم. خاصة. حاويات. بها.

غلقها.وتطهيرها.من.الخارج.عند.
بوابة.المزرعة.

الحاملة. السيارات. وص��ول. عند. .-

للطيور.لموقع.الدفن.يقوم.جميع.

القائمين.على.هذة.العملية.بارتداء.

انزال. مالبس.واقية.جديدة.ويتم.

الدفن. موقع. الى. النافقة. الطيور.

ويتم.تطهير.السيارات.مرة.أخرى.
قبل.خروجها.من.موقع.الدفن.

عيوب الدفن خارج حدود املزرعة:
تكون. االم���راض. انتشار. فرصة. .-

كبيرة.
من. ال��ط��ي��ور. لنقل. م��ادي��ة. تكلفة. .-

مكان.االصابة.
عدم.االستفادة.المادية.من.جثث. .-

الطيور.النافقة.
تكون. بيئى. تلوث. احتمال.حدوث. .-

واردة.
احلرق:

الطيور. لجثث. كامل. حرق. عملية.
وتحويلها.الى.رماد.

عندما. الطريقة. ه��ذة. تستخدم.

تكون.عملية.الدفن.او.القمر.)التسميد(.

فى. استخدامها. ويفضل. متاحة. غير.

كافة. بها. ح��رق. ماكينات. توفر. ح��ال.
المواصفات.البيئية.السليمة.

 مميزات عملية احلرق:
المسببات. على. ال��ت��ام. ال��ق��ض��اء. .-

المرضية.
بقايا.عضوية.من.جثث. يوجد. ال. .-

الطيور.
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عيوب عملية احلرق:
مدربين. عمال. توفير. الى. تحتاج. .-

الستخدام.ماكينات.الحرق.
تكلفة.مادية.عالية.لتوفير.الوقود. .-

الالزم.لعملية.الحرق.
لماكينات. الجيد. التشغيل. ع��دم. .-
روائح. انبعاث. الى. ي��ؤدى. الحرق.

كريهة.
ع����دم.االس���ت���ف���ادة.م���ن.ال���م���واد. .-
العضوية.الناتجة.من.تحلل.جثث.

الطيور.النافقة.
الحرق.في.العراء.مصدر.خطورة. .-
المرضية. المسببات. الن��ت��ش��ار.
عبر. تنتقل. ال��ت��ي. تلك. وخ��اص��ة.
ال��ه��واء.إل���ى.م��ش��اري��ع.ال��دواج��ن.

المحيطة.بمكان.الحرق.
:Composting التسميد/ املكمورة
خاللها. من. يتم. بيولوجية. عملية.
ال��ت��ح��ك��م.ف���ي.ت��ح��ل��ل.ج��ث��ث.ال��ط��ي��ور.
وتحويل.المواد.عضوية.بها.الى.مواد.

يمكن.االستفادة.منها.
يتم.إضافة.قش.أو.فرشة.وماء.إلى.
جثث.الطيور.إلجراء.عملية.التسميد.

وتحلل.جثث.الطيور.
يمكن.أن.تتم.عملية.التمسيد.داخل.
حدود.المزرعة.أو.داخل.الحظيرة.أو.
في.مكان.عام.خارج.حدود.المزرعة

مميزات عملية الكمر )التسميد(.
احتواء.المسببات.المرضية.ومنع. .-
انتشارها.خارج.حدود.المزرعة.
عدم.حدوث.تلوث.للمياة.الجوفية. .-

والهواء.والبيئة.المحيطة.
القضاء.على.المسببات.المرضية. .-
نتيجة. الجثث. تحلل. عملية. أثناء.
ارتفاع.درجة.الحرارة.داخل.كومة.

التسميد.
لنقل. م��ادي��ة. تكلفة. وج���ود. ع��دم. .-
الدجاج.خارج.حدود.المزرعة.

المنتج. استخدام. من. االستفادة. .-

ال��ن��ه��ائ��ى.ل��ت��س��م��ي��د.االراض�����ى.
الزراعية.

عيوب عملية الكمر )التسميد(:
نسبياً. ط��وي��ل. وق��ت. إل��ى. تحتاج. .-
وم��ت��اب��ع��ة.ي��وم��ي��ة.م���ن.ال��ع��م��ال.

بالمزرعة.
تحتاج.الى.خطة.تسويقية.للمنتج. .-

النهائي.
من. للتخلص. الصحية. ال��ط��رق.
الزرق.)السبلة(.في.مشاريع.الدواجن.
مشاريع. مخلفات. أح��د. السبلة.
ال��دواج��ن.وه��ي.ع��ب��ارة.ع��ن.فضالت.

الدواجن.المعروفة.بالزرق.
ت��ح��ت��وى.ال��س��ب��ل��ة.ف���ي.م��ش��اري��ع.
فيها. الطيور. تربية. يتم. التي. الدجاج.
على.األرض.)الالحم.واألمهات(.على.
من. له. المعدة. والفرشة. الطيور. زرق.

نشارة.خشب.وتبن.ورمل.
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والسبلة.في.بيوت.الدجاج.البياض.

إلى. تصل. بنسبة. الطيور. زرق. عبارة.

99%.والباقي.عبارة.عن.ريش.الطيور.

األحيان. بعض. وفي. أخ��رى.. وأوس��اخ.
تختلط.هذه.الفضالت.بالفرشة.

الصحي. التخلص. في.حالة.عدم.

خ��ارج. وتصريفها. السبلة. ه��ذه. م��ن.

داخ��ل. تراكمها. يتم. ف��ان��ه. ال��م��ش��روع.

الصحية. المخاطر. وتسبب. المشروع.
والبيئة.اآلتية:

انبعاث.الروائح.الكريهة.والغازات. ..1
الضارة.

الطيور. لتجمع. م��ص��در. تصبح. ..2

ال��ب��ري��ة.وال���ح���ي���وان���ات.ال��ض��ال��ة.
والقوارض.داخل.المشروع.

األمراض. النتشار. مصدر. تصبح. ..3
داخل.وخارج.المشروع.

م����ش����اري����ع  ال����س����ب����ل����ة يف  م����ع����اجل����ة 
الدواجن:

يجب.معاملة.السبلة.بطرق.معينة.

نسبة. لتقليل. الحظائر. وخ��ارج. داخل.

الروائح. انبعاث. وتقليل. بها. الرطوبة.

بعدة. الضارة. والغازات. منها. الكريهة.
طرق.على.النحو.التالي:

لمنع. للحظائر. الجيد. التصميم. ..1

داخل. إل��ى. األمطار. مياه. تسرب.

الحظيرة.واختالطه.بالسبلة.ورفع.
نسبة.الرطوبة.بها.

اس��ت��خ��دام.أن��ظ��م��ة.م��ت��ط��ورة.في. ..2

التبريد.)خاليا.التبريد(.والشرب.

لمنع. وال��م��س��اق��ي(. )ال��ح��ل��م��ات.

تسرب.مياه.التبريد.والشرب.إلى.
الزرق.ورفع.محتواة.من.الرطوبة.
اس��ت��ع��م��ال.ال��ع��الئ��ق.ال��م��ت��وازن��ة. ..3
وت���ح���س���ي���ن.م����ع����دل.ال���ه���ض���م.

وتجنب. الطيور. في. واالمتصاص.

ح�����دوث.إس���ه���ال.ف���ي.ال��ط��ي��ور.

اإلصابة. أو. التغذية. سوء. نتيجة.
باألمراض.المختلفة.

في. وتجفيفها. السبلة. تجميع. ..4

وبها. عالية. أسقف. ذات. أم��اك��ن.

شبك.لمنع.وصول.الطيور.البرية.
والحيوانات.والقوارض.إليها.

بواسطة. حرارياً. السبلة. تجفيف. ..5
أفران.خاصة.

أجهزة. بواسطة. السبلة. تجفيف. ..6
تقليب.لتقليل.نسبة.الرطوبة.بها.

طرق االستفادة املختلفة من السبلة 
الناجتة من مشاريع الدواجن:

في. ال��ج��اف��ة. السبلة. تعبئة. ي��ت��م. ..1

أكياس.بالستيك.ويحكم.إغالقها.

لمنع.تسربها.إلى.البيئة.المحيطة.

النبايتة. ال��م��زارع. إل��ى. وإرسالها.

عضوي. كسماد. منها. لالستفادة.
في.تسميد.األراضي.الزراعية.

ي��م��ك��ن.إن���ت���اج.ال���غ���از.ال��ح��ي��وي. ..2

الميثان. غ���از. وه���و. .)Biogas(

ويمكن. ال��زرق. تخمير. طريق. عن.

االستفادة.من.الغاز.النتاج.كمصدر.
للطاقة.الحرارية.والكهربائية.

تستخدم.كمصدر.غذائي.لمزارع. ..3
األسماك.

م���خ���ل���ف���ات م����ش����اري����ع ال�����دواج�����ن 
الصلبة الغير عضوية:

اللقاحات. ع��ب��وات. معالجة. يتم. ..1

الفارغة.وخاصة.عبوات.اللقاحات.

جهاز. باستخدام. ح��راري��اً. الحية.

مشاريع. في. وجد. أن. االتوكالف.

تسخينها. أو.عن.طريق. الدواجن.

وبعد. الغليان. درج��ة. في. ماء. في.

مكبات. ف��ي. التخلص. يتم. ذل��ك.
البلدية.

والمواد. الفارغة. الكرتون. عبوات. ..2

الصلبة.الغير.عضوية.األخرى.يتم.

المخلفات.عن. التخلص.من.هذه.

طريق.الحرق.الكامل.في.المحارق.
المتوفرة.بمشاريع.الدواجن.

مخلفات املسالخ:
النقاط. تعتبر.المسلخ.من.أخطر.
الدواجن. إنتاج. سلسلة. في. الحرجة.
حيث.أنها.تعتبر.بؤرة.ومصدر.لتجمع.
وانتشار.المسببات.المرضية..وتحتوى.
م��خ��ل��ف��ات.ال��م��س��ال��خ.ع��ل��ى.ال��ري��ش.
واألحشاء.والدم،.لذا.البد.من.الحذر.
األشياء.حرصا. هذه. مع. التعامل. في.
والمسببات. ال��ع��دوى. نقل. ع��دم. على.

المرضية.
إلى. المسالخ. مخلفات. تنقسم.

قسمين.أساسين:
1. املخلفات الصلبة: 

والدم. والريش. الفضالت. تشمل.

طريق. ع��ن. ح��راري��اً. معالجتها. وي��ت��م.

منتجات. إلن��ت��اج. وتجفيفها. طهيها.
يمكن.االستفادة.منها.

2. املخلفات السائلة:
ت��رك��ي��ب.وح���دة. ي��ت��م. أن. ي��ج��ب.
معالجة.للسوائل.الناتجة.من.عمليات.
تقوم. أن. ويجب. المسلخ. في. الغسيل.
المياه. ه��ذه. بمعالجة. ال��وح��دة. ه��ذه.
الصرف. شبكة. على. تصريفها. قبل.
الزراعية. االبيار.واألرض. أو. الصحي.
المياه. ه��ذه. مكونات. تتوافق. بحيث.
بعد.المعالجة.مع.المعايير.والضوابط.
الفنية.المطلوبة.بمسالخ.الدواجن.



46
العدد الثالث عرش

ومن.هنا.سوف.نركز.على.جوانب.

ال��زراع��ي. للمنتج. ال��ج��ودة. إدارة. م��ن.

إدارة. من. الجوانب. بعض. منه. ونتخير.

الجودة.بقطاع.انتاج.الدواجن.لكونها.من.

اللحوم.البيضاء.واسعة.االنتشار.والتي.

طوائفهم. بكل. المستهلكين. يتناولها.

واع��م��اره��م،.ول��ك��ون.ان��ت��اج.ال��دواج��ن.

نبدأ. فسوف. متكاملة. صناعة. اصبح.

ب���إدارة. تتعلق. ال��م��ق��االت. م��ن. سلسلة.

جودة.هذا.المجال.الكبير.وسوف.نبدأ.

بأول.حلقات.اإلنتاج.وهي.مزارع.انتاج.

الدواجن.وسوف.نحاول.تغطية.النقاط.
الحرجة.بمزارع.الدواجن.

البوابات:
هي.المدخل.األساسي.لألشخاص.
والسيارات.والمعدات.وكافة.احتياجات.
ال��م��ش��روع.وم��ن��ه��ا.أي��ض��ا.االم����راض.
جاء. لذلك. والبكتيريا،. والفيروسات.
لذلك. البوابات. ودور. قيمة. هنا. من.
فلها.قواعد.تحكمها.وهي.منع.دخول.
المشروع،. لنطاق. فيه. المرغوب. غير.
تحكم. وتصاميم. أنظمة. وللبوابات.
التطهير. وعمليات. والخروج. الدخول.
والتعقيم.واإلجراءات.المتبعة.لتيسير.

العمل.

تعليمات البوابات:
1-.النظافة.العامة.خارج.وداخل.نطاق.

البوابة.
بمغطس. م���زودة. تكون. ان. يجب. .-2
للسيارات.ولألشخاص.ومجهزين.

بالماء.والمطهر.يوميا.
3-.وجود.سجالت.للدخول.والخروج.

واضحة.المعلومات.
لألشخاص. اال. ال��دخ��ول. ممنوع. .-4

الحاملين.لتصريح.الدخول.
بعد. اال. األشخاص. دخول. ممنوع. .-5
وتنفيذ. التعقيم. منطقة. دخ���ول.

إجراءات.االمن.الحيوي.

إدارة الجودة 
بين االقتصاد والسياسة

يعد.علم.إدارة.الجودة.في.العصر.الحالي.من.العلوم.الحديثة.التي.تسهم.بدور.فعال.في.تطوير.ونجاح.الشركات.من.

خالل.تطبيق.معايير.الجودة.المرنة.التي.تحقق.االشباع.والرضا.لدى.العمالء.من.خالل.الحصول.على.أعلى.منتجات.

تتحقق.فيها.المتطلبات.القياسية.من.وجهة.نظر.العمالء،.وأيضا.المنتجين.من.خالل.الوصول.الى.المواصفات.التي.
تؤدي.الى.رواج.السلعة.وتسويقها.والوصول.الى.اعلى.المعدالت.اإلنتاجية.

كما.تتضمن.إدارة.الجودة.العمل.على.اكتساب.المزيد.من.ثقة.العمالء.وأيضا.تطوير.أداء.العاملين.وزراعة.ثقافة.اإلنتاج.

بجودة.والحفاظ.على.احتياجات.العمالء،.ويجب.ان.تمر.مراحل.إدارة.الجودة.بالتقييم.المستمر.والتحليل.الدائم.للنتائج.
وتحديد.المشكالت.والتعامل.معها.بوضع.حلول.لها.ووضع.خطة.مستمرة.لتحسين.المنتج.واشباع.رغبات.العمالء.

مهندس / أشرف عبدالرحمن خليل
ماجستير التغذية – جامعة طنطا - اململكة السعودية - شركة دواجن املتحدة - 

استشاري التغذية ومدير مصنع األعاف
Dr_ashrafkhalil65@yahoo.com 00966567806000 - 00966559648170:موبيل
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6-.يجب.أن.يكون.فرد.االمن.على.دراية.

االم��ن. ب��إج��راءات. وكافية. كاملة.
الحيوي.لألفراد.والسيارات.

السيارات:
الخاصة. السيارات. إبقاء. يجب.
ال��م��زرع��ة.وال. خ��ارج.سياج.وب��واب��ات.
والسيارات. بدخولها،. مطلقا. يسمح.
تخرج. ال. وال��ت��ي. بالمزرعة. الخاصة.
للظروف. اال. حركتها. جدا. يقل. منها.
عليها. يطبق. ان. وي��ج��ب. ال��ض��روري��ة.
الحجر.الصحي.الشامل،.أما.سيارات.
والمحروقات. والصيصان. األع��الف.
خاصة. م��ع��ام��ل��ة. ت��ع��ام��ل. ان. ف��ي��ج��ب.
وقاسية.وان.يكون.القائم.على.التطهير.

والغسيل.من.االفراد.الموثوق.فيهم..
تعليمات السيارات:

1-.يجب.ان.تكون.السيارة.مصرح.لها.
بالدخول.

لحين. ب��ال��خ��ارج. ال��س��ي��ارة. توقف. .-2
التأكد.من.الغرض.من.قدومها.

الشركة. س��ي��ارات. م��ن. كانت. إذا. .-3
توقف.داخل.حوض.المطهر.

المدخل. عند. المطهر. تجهيز. .-4

ب��ال��ت��رك��ي��ز.ال��م��ط��ل��وب.وال��ك��م��ي��ة.
المطلوبة.

جميع. م��ن. ال��س��ي��ارة. غسيل. يتم. .-5
الجهات.

6-.يتم.تبخير.الكابينة.بالغاز.المعقم.

دخول. يتم. السيارة. غسيل. اثناء. .-٧

ع��ل��ي��ة.جميع. وت��ط��ب��ق. ال��س��ائ��ق.
إجراءات.الزوار.

سيارته. ق��ي��ادة. للسائق. ي��ت��م. ال. .-8

مالبسه. تغيير. بعد. اال. للداخل.
والتطهير.

من.خالل. السيارة. تمر. أن. يجب. .-9

حوض.التطهير.لإطارات.دخوال.
وخروجا.

تعليمات سيارات نقل املياه او احملروقات:
او. ال����م����اء. م����ص����در. ت���ح���دي���د. .-1
المحروقات.بان.ال.تكون.أتيه.من.

مزرعة.أخرى.
بالتجول. ل��ل��س��ي��ارات. يسمح. ال. .-2
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وجهتها. تكون. بل. المزرعة. داخل.
المستودعات.الرئيسية.

3-.ال.يسمح.للسائقين.بدخول.مباني.

سكن. او. المكاتب. او. ال��م��زرع��ة.
العمال..

باالحتكاك. للسائقين. يسمح. ال. .-4
بالعمال.نهائيا.

او. ال��م��اء. مصب. يكون. ان. يجب. .-5

ال���م���ح���روق���ات.خ�����ارج.االس�����وار.
الداخلية.للمزرعة.

تعليمات سيارات العلف الواصلة 
الى املزرعة:

المرفقة. المستندات. من. التأكد. .-1
وانتظارها.خارج.المشروع.

2-.ال��ت��واص��ل.م��ع.م��دي��ر.ال��م��ش��روع.
للتأكيد.على.سيارة.العلف.

3-.التأكد.من.اإلغالق.الجيد.ألبواب.
البلكر.

المغطس. ال��ى. ال��س��ي��ارة. إدخ���ال. .-4
وغسلها.جيدا.

5-.إدخال.السائق.للتعقيم.واالستحمام.
وتغيير.مالبسة.

6-.تعقيم.كابينة.السائق.
ب��ال��دخ��ول. ل��ل��س��ائ��ق. ي��س��م��ح. ال. .-٧
ي��ق��وم. أن. ب��ع��د. اال. ب���ال���س���ي���ارة.

بإجراءات.الوقاية.
ال���س���ي���ارة.داخ���ل. ت��ع��ط��ل. 8-.ح����ال.
خارج. الى. سحبها. يتم. المشروع.

المزرعة.إلصالحها.
قواعد.الزيارات.لألفراد:

لها. التي. بالزيارات. فقط. يسمح. .-1
أهمية.قصوى.

اتباع. الزائرين. جميع. على. يجب. .-2
قواعد.األمن.الحيوي.كاملة.

قضاء. للمشروع. ال��زائ��ري��ن. على. .-3

منطقة. ف���ي. س���اع���ة. .٧2 ف���ت���رة.

لهم. السماح. قبل. المزارع. خ��ارج.
بالدخول.

للزيارات. سجل. وج���ود. ض���رورة. .-4

خ����روج(.ال��ه��دف.من. )دخ����ول.– 
الزيارة.

المريضة. ل��ل��م��زارع. ال���زي���ارات. .-5

لألشخاص.المختصين.والمصرح.
لهم.فقط.

6-.زيارة.الموظفين.للمشروع.تقتصر.
على.مزرعة.واحدة.فقط.
تعليمات.الزيارات.لألفراد:

1-.في.حالة.األوبئة.بإنفلونزا.الطيور.
تمنع.الزيارات.نهائيا.للجميع..

2-.في.الحالة.المستقرة
ال����دخ����ول.ال����ى.غ���رف���ة.خلع. • •	

المالبس.تمهيدا.لالستحمام.
	• ترك.المتعلقات.الشخصية.في.

خزينة.غرفة.خلع.المالبس.
•أخذ.الحمام.بالماء.والصابون. •	

الخاصة. والمناشف. والشامبو.
بالمزرعة.

االت��ج��اه.ال��ى.ارت���داء.المالبس. •	

ال��م��ع��ق��م��ة.وارت������داء.األف����رول.
وغطاء.الراس.والبوت.

الداخلي. ال��ب��اب. ال��خ��روج.م��ن. •	

وتغطيس.البوت.في.المحلول.
تصميم غرف التشطيف والتعقيم:
غرفة.استقبال.األفراد.– الزائرين.

تحتوي.على:
م��ع��دن��ي��ة. ك����راس����ي.ج���ل���دي���ة.او. •	

لالستخدام.عند.اللزوم.
يتم. م���الب���س(. )خ��زي��ن��ة. دوالب. •	

تغيير.المالبس.االصلية.ووضعها.
بالخزينة.

الحذاء. يتم.وضع. أحذية. حافظة. •	

به.
المتعلقات. لوضع. خاصة. خزينة. •	

الشخصية.بها.
حمام.التشطيف.يحتوي.على:

ماء.دافئ. •	

صابون.او.شامبو. •	

فوطة.معقمة. •	

شبشب.بالستيك. •	

غرفة.خروج.الزائر:
يجب.علية.ان.يرتدي.عدة.اشياء.

وهي:
يوني.فورم. •	

بوت.طويل •	

غطاء.للرأس •	

جونتي.مطاط •	

قناع.انفي •	

بدلة.واقية.شفافة •	

غطاء.حذاء. •	

البرنامج الوقائي مبزارع الدواجن 
هو.عبارة.عن.مجموعة.اإلجراءات.
التي. الصحية. والتعليمات. الوقائية.

يجب.تنفيذها.كاملة.وبكل.دقة.
واإلج��راءات. للتعليمات. التطبيق. .

=.نجاح.المشروع.وزيادة.االنتاج
ع�����دم.ال��ت��ط��ب��ي��ق.ل��ل��ت��ع��ل��ي��م��ات.
واإلجراءات.=.أضرار.وخسائر.بالغة.

بالمشروع.
الحلقة.األضعف.دائما.في.عملية.
العمال.ومن.خاللهم. اإلج��راءات.هي.
والوبائية. المعدية. االم��راض. تنتشر.
ولعالج.هذا.الضعف.يجب.االستمرار.
في.التلقين.والتثقيف.للعاملين.وسماع.
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آرائهم.وأفكارهم.والرد.عليها.بطريقة.

الى.عقل. تصل. علمية.عقالنية.حتى.

معتقداته. او. أفكاره. وتصحح. العامل.

عن. منحرفة. أو. خاطئة. ك��ان��ت. إذا.
الصواب.

ال���ت���ع���ل���ي���م���ات امل���ف���ي���دة يف جن���اح 
برنامج االمن احليوي باملشروع:
حسب. التعليمات. ه��ذه. وتقسم.

اقسام.المشروع.الى:
1- تعليمات دخول احلظائر.

للعاملين. يسمح.بدخول.الحظائر.

داخلها.فقط.ويتم.اتباع.االتي.
ي��ت��م.خ��ل��ع.األف�������رول.وال���ح���ذاء. .-
الصفراء. بالمنطقة. الخاصين.
الحظائر. خ��ارج. المساحة. وه��ي.

وفي.نطاق.المزرعة.
الخاص. والحذاء. األفرول. ارتداء. .-
لكل. يكون. أن. )على. بالحظيرة.

حظيرة.لون.مختلف(.
ارت����داء.غ��ط��اء.ال����رأس.ال��خ��اص. .-

بالحظيرة.
 Acidex بالمطهر. االي��دي. غسل. .-

DEX 25

غمر.الحذاء.في.احواض.التطهير. .-
الخارجي. الباب. قفل. من. التأكد. .-
والتأكد. الحظيرة. باب. فتح. قبل.
في. برية. وج��ود.طيور. ع��دم. م��ن.

غرفة.الخدمة.
الحظيرة. داخل. التدخين. ممنوع. .-

وفي.غرفة.الخدمة.
م��م��ن��وع.ت���ن���اول.وج���ب���ات.داخ���ل. .-

الحظيرة.أو.غرفة.الخدمة.
داخل. التبول. أو. التغوط. ممنوع. .-

الحظيرة.او.حولها.
نتبع. الحظيرة. من. الخروج. وعند. .
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االتي:
ي��ج��ب.غمر. ال����خ����روج. ع��ن��د. .-
الحذاء.داخل.المطهر.وتنظيفه.

بالفرشاة
غسل.االيدي.بالمطهر. .-

خلع.األفرول.والبوت.الخاصين. .-

ب��ال��ح��ظ��ي��رة.وت��خ��زي��ن��ه��م.في.
مكانيهما.

ارت�������داء.األف�������رول.وال���ب���وت. .-
الخاصين.بالمنطقة.الصفراء.
اإلنذار. من.عمل.جهاز. التأكد. .-

في.لوحة.التحكم.
الحظيرة. باب. التأكد.من.غلق. .-

ق��ب��ل.غ��ل��ق.ال��ب��اب.ال��خ��ارج��ي.
لغرفة.الخدمة.

2- تعليمات مباني املزرعة
أوال: تعليمات احلمامات

غ��رف��ة.خ��ل��ع.ال��م��الب��س.ت��زود. .-
بعالقات.وأرفف.

حار. بماء. تجهز. ال��دش. غرفة. .-
وبارد.وصابون.

الغرفة.النظيفة.تجهز.بعالقات. .-

وفوط.وأفروالت.نظيفة.وأبوات.

واكياس.نايلون.لألقدام.وغطاء.
.للرأس.وجوانتيات.

م���ن.أه���م.م��س��ئ��ول��ي��ات.م��دي��ر. .-

الحمامات. تكون. أن. المزرعة.
مرتبة.ونظيفة.بصفة.مستمرة
ثانيا: تعليمات املباني واحلظائر

والماء.من. العلف. معدات. رفع. .-

الدفايات. وتغطية. الحظائر.

بعد. بالمشمعات. الهياتر. أو.

ت��ن��ظ��ي��ف��ه��ا.ي���دوي���ا.وب��واس��ط��ة.
الهواء.

رفع.السماد.من.الحظائر.سواء. .-
كان.فرشة.او.السيور.

ك���ن���س.وت��ن��ظ��ي��ف.ارض���ي���ات. .-
الحظائر.
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الى. أعلى. من. الحظائر. غسل. .-

أي. الية. مضاف. بالماء. اسفل.
أنواع.المذيبات.العضوية.

والمطهرات. ب��ال��م��اء. الغسيل. .-

من. للتخلص. عالية. بضغوط.

أي.بقايا.للدورة.القديمة.سواء.
ارضيات.أو.اقفاص.

المطهرات. فاعلية. من. التأكد. .-
وتركيزاتها.المطلوبة.

المساقي.او.الحلمات.او.كبات. .-

الشرب.يجب.غسلها.وتنظيفها.
وتعقيمها.جيدا.

تعقيم.سيلوهات.العلف.بغازات. .-

والقتل. االن��ت��ش��ار. قابلية. لها.
للميكروبات.

إج��راءات. جميع. تطبيق. يجب. .-

المزرعة. دخ��ول. قبل. الوقاية.
وكأن.بها.دواجن.

ي��ت��م.أخ����ذ.ع��ي��ن��ات.ب��واس��ط��ة. .-

مختلفة. أم��اك��ن. م��ن. المختبر.

ل��ت��ق��ي��ي��م.ف��اع��ل��ي��ة.ال��غ��س��ي��ل.
والتطهير.والتعقيم.

بإعطاء. المزرعة. مدير. يقوم. .-

ت��ق��ري��ر.ع���ن.ت��م��ام.ال��م��زرع��ة.

دفعة. الستقبال. وجاهزيتها.
جديدة.

يجب.ان.تكون.المزرعة.جاهزة. .-

وم��غ��ل��ق��ة.ب��ع��د.ال��ت��ع��ق��ي��م.قبل.

وصول.الصيصان.بخمس.أيام.
على.األقل.

ثالثا: تعليمات عزل احلظائر املريضة 
عند.ظهور.مرض.في.أي.حظيرة. .-
يجب.على.مدير.المشروع.وضعها.
تحت.العزل.الصحي.المشدد.

منع.الزيارات.عنها.وعزل.العمال. .-

العمال. عن. تماما. بها. الخاصين.
االخرين.

العلف.الجيد. التأكيد.على.وجود. .-
والماء.والتهوية.المناسبة.

وعمالها. ال��م��زرع��ة. م��دي��ر. ع��ل��ى. .-

استخدام.مالبس.واحذية.خاصة.
بهذه.الحظيرة.معقمة.ومبخرة.

إعدام.االعالف.المتبقية. .-
التأكيد.على.تطهير.خزانات.المياه. .-
الفرعية.والرئيسية.وتغطيتها.

السيلوهات. نظافة. على. التأكيد. .-
وتعقيمها.ومنع.التسريب.حولها.
في.حالة.اتخاذ.قرار.بيطري.مع. .-
مدير.المزرعة.بعزل.الحظيرة.يتم.
اإلدارة. إب��الغ. مع. ال��زي��ارات. منع.

العامة.
رابعا: تعليمات مستودع املشروع:

المزارع. ومديري. المشروع. مدير. .-

دخولهم. ممنوع. عنهم. ينوب. ومن.
المستودعات.نهائيا.

ي���ق���دم.طلب. ال���م���زرع���ة. م���دي���ر. .-

واألدوي����ة. واألدوات. بالمهمات.

ال��م��ط��ل��وب��ة.وت���رس���ل.م���ع.س��ي��ارة.

غسلها. بعد. الداخلية. المشروع.
وتعقيمها.

قبل. يوميا. السيارة. غسل. يجب. .-
توجهها.للمستودع.

ال��م��س��ت��ودع.حماية. م��دي��ر. ع��ل��ى. .-

القوارض.والطيور. المستودع.من.
البرية.

م��س��ئ��ول��ي��ة.م���دي���ر.ال��م��س��ت��ودع. .-

وترتيبه. نظافته. على. الحفاظ.
ومنع.المخلفات.به.

بشبكة. محمي. ي��ك��ون. ان. ي��ج��ب. .-
مطافي.فورية.ويدوية.

3- تعليمات للمسئولني والعاملني:
أوال: تعليمات احلركة بني احلظائر:
التطهير. اح��واض. تنظيف. يجب. . .-

وتغييرها.يوميا..
الدخول. وترتيب. االعمار. مراعاة. .-

عليها.
م�����راع�����اة.ت���غ���ي���ي���ر.ال���م���الب���س. .-

واالستحمام.
لتطهير. اح����واض. ت��واف��ر. ي��ج��ب. .-
األحذية.عند.مداخل.الحظائر.

يجب.ان.يكون.باألحواض.كميات. .-
ماء.ومطهرات.مناسبة.

مراعاة.ضرورة.استخدام.احواض. .-
التطهير.لألحذية.

عدم.دخول.اطقم.الصيانة.لعنابر. .-

اليوم. نفس. في. االعمار. مختلفة.
ويفضل.تخصيص.فنيين.

عدم.مرور.البيطري.على.العنابر. .-
المختلفة.االعمار.في.نفس.اليوم.

ثانيا: تعليمات التخلص من النافق:
يجب.تجهيز.محرقة.لكل.مزرعة. .-

لحرق.النافق.يوميا.
من. التأكد. المزرعة. مدير. على. .-

حرق.النافق.الى.رماد.
التأكيد.على.خلو.منطقة.المحرقة. .-
من.أي.بقايا.او.طيور.أو.حيوانات.

برية.او.تجمعات.الذباب.
ع����ام����ل.ال���م���ح���رق���ة.ي���ج���ب.ان. .-
الحيوي. االم���ن. إج�����راءات. يتبع.
من. عامل. أي. ويمنع. الشخصية.

االقتراب.

ثالثا: تعليمات فريق الصيانة: 
المزرعة. مدير. واجبات. أهم. من. .-
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او.المشروع.الحفاظ.على.معدات.
ومحتويات.المزرعة.

مزرعة. كل. في. يتوافر. ان. يجب. .-
أدوات.ومعدات.للصيانة.

يجب.على.عمال.الصيانة.تنظيف. .-

وتطهير.معداتهم.بعد.االنتهاء.من.
أعمالهم.

يتم.تخزين.األدوات.والمعدات.في. .-

صناديق.مع.التأكد.من.خلوها.من.
أي.عوالق.من.المزرعة.

الصيانة. فريق. يقوم. ال. ان. يجب. .-
بزيارة.اكثر.من.حظيرة.يوميا.

معزولة. حظيرة. او. م��زرع��ة. أي. .-

صيانتها. ي��ج��ب. م��رض��ي. بسبب.
بفريق.صيانة.خارجي.

رابعا: تعليمات فريق التحصني:
يتم.التحصين.تحت.إشراف.مدير. .-

المزرعة.او.المشروع.
ي���ج���ب.ع���ل���ى.اف��������راد.ال���ف���ري���ق. .-
وبعد. ال��دخ��ول. قبل. االستحمام.
تغيير. مع. التحصين. من. االنتهاء.

المالبس.
مطهرات. هناك. يكون. ان. يجب. .-
االنتهاء. بعد. الفريق. يستخدمها.

لغسيل.االيدي.
أدوات. وتطهير. تعقيم. ض���رورة. .-
اللقاح.أو.تغييرها.وتحت.مسئولية.
رئ��ي��س.ال��ف��ري��ق.واش����راف.مدير.

المزرعة.

سكن العمال:
ي��ج��ب.أن.ي��ك��ون.س��ك��ن.ال��ع��م��ال.
م���ع���زول.ج���ي���دا.ون��ظ��ي��ف��ا.وم��ج��ه��زا.
يكون. بحيث. ال��م��ش��روع. ن��ط��اق. وف��ي.

الحيوي. االم���ن. ش���روط. م��ع. متوافق.

معزولين. يكونوا. والعمال. الداخلي،.

المزارع. بعمال. االحتكاك. عن. تماما.

األخ�����رى.وأي���ض���ا.اف�����راد.ال��ص��ي��ان��ة.

بأحواض. مجهز. ويكون. والسائقين.

للمالبس. ومغاسل. لألحذية. تطهير.

عن. وتبعد. وم��ج��ف��ف��ات،. الشخصية.
الحظائر.بمسافة.كافية.

تعليمات سكن العمال:
يجب.ان.يكون.في.نطاق.المزرعة. .-

او.المشروع.
ي��س��ت��وع��ب.ج��م��ي��ع.ال��ع��ام��ل��ي��ن. .-

بالمزرعة.
يجب.ان.يكون.منظم.مرتب.نظيف. .-

صحي.
بين. واالح��ت��ك��اك. التجمع. يتم. ال. .-

عمال.المزارع.المختلفة.
ي��ت��م.ف��ص��ل.ال��س��ائ��ق��ي��ن.واط��ق��م. .-

الصيانة.عن.عمال.المزارع.
حمامات. ف��ي. االستحمام. يجب. .-
المنطقة. في. الموجودة. التعقيم.
وال. المالبس. وتغيير. ال��ص��ف��راء.
وال. ب��ال��غ��رف. بتغييرها. ي��س��م��ح.

يكتفى.باالغتسال.بالسكن.
أي.خروج.من.المزرعة.للسكن.او. .-
وتغيير. االستحمام. يجب. العكس.

المالبس.
ال.ي��س��م��ح.ب���ال���دخ���ول.ب��م��الب��س. .-
الحظائر.في.السكن.والعكس.

متى يفشل برنامج االمن احليوي:
االمن. برنامج. فشل. أسباب. أهم.

الحيوي.هي:
المكان.غير.الجيد.للمزرعة. •	

الموقع. بمشاكل. االل��م��ام. ع���دم. •	

والمنطقة.وأمراضها.
او. ضعيفة. م��ط��ه��رات. استعمال. •	

مغشوشة.
التطهير.غير.الكافي. •	

ع���دم.ت��ن��ظ��ي��ف.ت��ط��ه��ي��ر.خ��ط��وط. •	

المياه.ب�.هيبوكلوريت.الصوديوم
عدم.االهتمام.بنوعية.االعالف. •	

عدم.تنظيف.السيلوهات. •	

ع����دم.ت��ف��ري��غ.ال��س��ي��ل��وه��ات.من. •	

االعالف.المتبقية.
التدريب.الضعيف.للعاملين. •	

وعدم. ضعفها. او. المتابعة. ع��دم. •	

اتخاذ.إجراءات.حاسمة.
ع���دم.ال��ع��م��ل.ف���ي.ص����ورة.ف��ري��ق. •	

وإهمال.التواصل.
ع���دم.وج���ود.دف��ات��ر.وإح��ص��اءات. •	

وبيانات.
ع�����دم.االس���ت���ع���ان���ة.ب��ال��م��ي��ك��ن��ة. •	

والتكنولوجيا.بالدرجة.الكافية.
االم��ن. ب��رن��ام��ج. تعليمات. إه��م��ال. •	

الحيوي.
عند.عدم.السيطرة.على.التنقالت. •	

داخل.المزرعة.
بسجالت. االح��ت��ف��اظ. ع��دم. عند. •	

لزوار.المزرعة.لتكون.مرجعا.في.
حالة.حدوث.مرض.او.مشكلة.
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قراءنا الكرام:
مع.بداية.العام.الثالث،.واستمراراً.لطموحاتنا.يف.مزيد.من.التطور.والرقي.مبجلتنا.احلبيبة.فأنه.من.املهم.جداً.بالنسبة.
لنا.االستمرار.يف.تقدمي.خدمة.مثالية.لقرائنا.ومتابعينا،.بحيث.جعلناها.أحد.القيم.األساسية.لدينا،.وملساعدتنا.يف.
قياس.التزامنا.لهذه.القيمة.نأمل.منكم.اإلجابة.على.بعض.األسئلة.بخصوص.ذلك،.ليتسنى.لنا.تقييم.األداء.والعمل.على.

حتسينه.لينال.رضاكم..
هذه االستبانة يف غاية السرية وتستخدم لتحسني خدمات املجلة فقط

البيانات الشخصية:
االسم: )اختياري( ..................................................................................................................................................

الوظيفة: 
أخرىتسويقاستاذ.جامعياستشاريفني.بيطريفني.زراعيمهندس.زراعيطبيب.بيطري
نوع النشاط:

أخرىأدوية.ولقاحاتأعالفمختبراتفقاساتمسالخامهات/.جدودبياضالحم
30 .20 .20 .15 .10 .5 .00 اخلبرة: 

اسئلة االستبيان:
العلمية  ال���م���ادة  م����دى رض����اك ع���ن   .1

التي تقدمها المجلة؟
ممتاز .o

جيد.جداً .o
جيد .o

ضعيف .o

لكافة  وتغطيتها  الموضوعات  تنوع   .2
االنشطة المتعلقة بالدواجن؟

ممتاز .o
جيد.جداً .o

جيد .o
ضعيف .o

تنوع الكتاب والخبرات بالمجلة؟  .3
ممتاز .o

جيد.جداً .o
جيد .o

ضعيف .o

4.  عدد المقاالت لكل عدد؟
مناسب .o
كثير.جداً .o

قليل .o
قليل.جداً .o

م���ا ه���و م��ت��وس��ط ع����دد ال��ص��ف��ح��ات   .5
المناسب لكل مقال؟

 3-4 .o
5-6 .o
6-8 .o

8-10 .o
م����ا م�����دى م���واك���ب���ة ال��م��ج��ل��ة ل���أح���داث   .6
الجارية فيما يخص صناعة الدواجن؟

ممتاز .o
جيد.جداً .o

جيد .o
ضعيف .o

ما مدى انتظام وصول المجلة إليك؟  .7
ممتاز .o

جيد.جداً .o
جيد .o

ضعيف .o

م���ا م����دى ان���ت���ش���ار ال��م��ج��ل��ة ف���ي م��ج��ال   .8
المحيطين بك في صناعة الدواجن؟

ممتاز .o
جيد.جداً .o

جيد .o
ضعيف .o

التقديم واإلخراج الفني ؟  .9
ممتاز .o

جيد.جداً .o
جيد .o

ضعيف .o

م����ا ه����و ان���ط���ب���اع���ك ع����ن اح��ت��راف��ي��ة   .10
المجلة بشكل عام؟

ممتاز .o
جيد.جداً .o

جيد .o
ضعيف .o

ماحظات أخرى تود ذكرها:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

استبيان

)/http://poultrybreedingworldmagazine.com(.تعبئة.االستبيان.وارساله.على.موقع.المجلة
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)أ( محتوى العليقة من الطاقة 
 Metabolizable   )ME( املمثلة 

energy

يؤثر.مستوى.الطاقة.يف.عالئق.الدجاج.

البيض. من. إنتاجيتها. علي. البياض.

املتحصل. البيض. جودة. علي. وكذلك.

عليه.منها،.ففي.أثناء.فترة.اإلنتاج.من.
الضروري.أن.حتصل.الدجاجة.يومياً.
مبا. كالورى. كيلو. .310  – .300 علي.
.%80 للقطيع. إنتاج. متوسط. يضمن.
وهذا.املقدار.يُنَفق.منه.حوالي.100.– 
110.كيلو.كالورى.إلنتاج.بيضة.وزنها.
60.جم،.وحتتاج.الدجاجة.إلي.حوالي.
للحفاظ. أخرى. كالورى. كيلو. .200

العمليات. وإلمتام. حياتها. علي.

الفسيولوجية.التي.تتم.يف.داخلها،.أي.

أنه.حتتاج.الدجاجة.1.6.– 1.٧.كيلو.

)البيضة.حتتوى. بيض. كالورى/جرام.

100.كيلو.كالورى.بناء.علي. من.65.– 

وزنها(،.وبصفة.عامة.يجب.أن.حتتوى.

.2600 علي. البياض. الدجاج. عالئق.

كالورى./كجم.عليقة. كيلو. .2900. .-

)بناء.علي.معدل.االستهالك.اليومي(،.

ولقد.ثبت.أن.وجود.نقص.يف.أي.من.

أو. الكالسيوم. أو. البروتني. أو. الطاقة.

األحماض.األمينية.يدفع.الطائر.إلي.

كوسيلة. العليقة. من. استهالكه. زيادة.

زيادة. أن. كما. النقص،. هذا. لتعويض.

اخلصوص. وجه. وعلي. الطاقة. نسبة.

إلي. يؤدي. البروتني. نسبة. زيادة. عند.

الدجاجة. جسم. يف. الدهن. ترسيب.

ولقد. فيه،. مرغوب. غير. أمر. وهو.

يف. املمثلة. الطاقة. مستوى. أن. ثبت.

العليقة.يؤثر.علي.نسبة.الكوليسترول.

العديد. نتائج. وتشير. البيضة،. يف.

محتوي. زيادة. أن. إلي. الدراسات. من.

مستوي. يُزيد. الطاقة. من. العليقة.

الكوليسترول.يف.البيض،.وقد.الحظ.

اجلليسرين. استخدام. أن. العلماء.

نقص. إلي. يؤدى. للطاقة. كمصدر.
محتوى.البيضة.من.الكوليسترول.

)ب( البروتني 
الغذاء. بروتني. ونوعية. كمية. تؤثر.

دور  التغذية في االرتقاء
بمحصول البيض وجودته

تعتبر.التغذية.الصحيحة.أساساً.للحصول.علي.محصول.عالي.من.البيض.وذو.جودة.عالية.وال.يأتي.ذلك.إال.بمراعاة.

احتواء.عالئق.الدجاج.البياض.علي.النسب.المثلى.من.الطاقة.الممثلة.ME.والبروتين.واألمالح.المعدنية.واألحماض.

الدهنية.وبعض.اإلضافات.األخرى.التي.تستخدم.بهدف.زيادة.اإلنتاج.والحفاظ.علي.الحالة.الصحية.للقطيع،.وتشير.

الدراسات.إلي.أن.محتوي.البيضة.من.العناصر.الغذائية.يعتمد.بالدرجة.األولي.علي.محتوي.العليقة.المقدمة.للطيور.

من.هذه.العناصر،.كما.أن.جودة.البيض.الناتج.تتوقف.علي.محتوي.العليقة.من.العناصر.الغذائية،.وفيما.يلي.عرض.لدور.
وأهمية.كل.عنصر.من.هذه.العناصر.الغذائية.في.تحديد.معدالت.إنتاج.وجودة.البيض.الناتج:.

السيدة/ غادة زكريا عيد
ghadae5@gmail.com.باحثة.في.علوم.تغذية.الدواجن،.بريد.الكتروني
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ونوعيته.)جودته(،. البيض. إنتاج. علي.

األمينية. األحماض. أحد. فنقص.

تخليق. إعاقة. إلي. يؤدى. األساسية.

عامة. وبصفة. البيضة،. بروتينات.

البياضة.إلي.حوالي. حتتاج.الدجاجة.

8.جم.بروتني.خام.لتكوين.بيضة.وزنها.

60.جم،.ويُضاف.إلي.ذلك.حوالي.10.

االحتياجات. لسد. أخرى. بروتني. جم.

الطائر،. )احلياتية(.جلسم. األساسية.

نسبة. زيادة. أن. بالذكر. واجلدير.

البروتني.عن.املعدالت.املثلى.تؤدي.إلي.

اجلسم. يف. يترسب. دهن. إلي. حتوله.

وزيادة. اقتصادي. غير. يعتبر. وهذا.

ترسيب. أن. كما. اإلنتاج. تكاليف. يف.

البيض،. إنتاج. يعيق. باجلسم. الدهن.

الطائر. فيدفع. البروتني. نقص. أما.

إلي.السحب.من.بروتني.اجلسم.ليقوم.

النقص. استمر. وإذا. البيض. بتكوين.

بشكل. اإلنتاج. ينخفض. طويلة. لفترة.

إنتاج. يتوقف. النهاية. ويف. ملحوظ.

إلي. الدراسات. البيض.متاماً،.وتشير.

أن.الزيادة.الشديدة.يف.نسبة.البروتني.

تؤدى. التي. األسباب. أحد. من. تعتبر.

إلي.وجود.البقع.اللحمية.والدموية.يف.

من. البروتني. محتوى. ويعتبر. البيض،.

علي. تأثيراً. أكثر. األمينية. األحماض.

نسبة. من. وجودته. البيض. محصول.

البروتني.ذاتها،.فعلي.سبيل.املثال.وجد.

الليسني. األميني. احلامض. نقص. أن.

وكذلك. اإلنتاج. انخفاض. إلي. يؤدى.

بعض. وتشير. البيضة،. وزن. انخفاض.

الدراسات.إلي.أن.إضافة.الليسني.يف.

العليقة.بنسب.من.0.40-0.80%.قد.

البيضة. وزن. متوسط. زيادة. إلي. أدي.

مبقدار.1.85.جم.لكل.0.1%.زيادة.يف.

اإلنتاج. أعلي.معدالت. وكان. الليسني،.

)80%(.قد.حتصل.عليها.عند.إضافة.

بيضة. وزن. مبتوسط. ليسني. .%0.٧

يؤثر. ال. عامة. وبصفة. جم،. .60 قدرة.

تغيير.مستوى.البروتني.يف.العليقة.يف.

حدود.14.– 18%.علي.محتوى.البيضة.

يف. ولكن. األمينية. األحماض. من.

الشديدة.يف.مستوى. التغييرات. حالة.

املعيشة. ظروف. تدهور. مع. التغذية.

األحماض. من. البيضة. محتوى. يتأثر.

وخالصة. ملموسة،. بدرجة. األمينية.

تكون. إنتاج. نسبة. أفضل. فإن. القول.

خام. بروتني. .%1٧-15 مستوى. عند.

كيلو. .2800  – .2600 طاقة. ومستوى.

كالورى/كجم.عليقة.مع.تنويع.مصادر.
البروتني.يف.العليقة.

)ج( الدهون 
الدهون. من. العليقة. محتوى. يؤثر.
إنتاجية. علي. الدهنية. واألحماض.
جودة. علي. وكذلك. البياض. الدجاج.
الدهون. من. ومحتواه. الناجت. البيض.
والعضالت. الكبد. من. كل. ومحتوى.
الدهون،. من. األخرى. واألنسجة.
من. خالية. استخدام.عالئق. ويتسبب.
محتواها. يف. جداً. غنية. أو. الدهون.
إنتاجية. انخفاض. يف. الدهون. من.
الزيادة.من. أن. كما. البياض،. الدجاج.
تأثيرها. لها. خاصة. بصفة. الدهون.
إلي. تؤدى. إذ. الكبد. علي. الضار.
.Fatty الدهني. الكبد. حدوث.ظاهرة.
فيما. الوظيفي. فشله. ثّم. ومن. .liver
هو. الكبد. أن. إلي. راجع. وهذا. بعد،.
العضو.األساسي.الذي.يتم.فيه.تخليق.
ومتثيل.الدهون،.ويف.معرض.احلديث.
عن.الدهون.يُهمنا.األحماض.الدهنية.
الدهنية. )األحماض. املشبعة. غير.
األساسية(.والتي.ال.تتكون.يف.اجلسم.
الغذاء. مع. عليها. احلصول. ويجب.
وهي.تعمل.علي.خفض.نقطة.انصهار.

االستحالب. عملية. وتسهل. الدهون.

األحماض. هذه. أمثلة. ومن. والهضم.

كثير. أثبتت. الذي. اللينوليك. حامض.

من.التجارب.تأثيره.علي.وزن.البيضة.

الدهنية،. األحماض. من. ومحتواها.

زيادة. علي. اللينوليك. حامض. يعمل.

حجم.البيضة.خاصة.لو.مت.استخدام.

القمح.أو.ال�ذرة.السكريةMilo..بدياًل.

يُنصح. احلالة. هذه. يف. حيث. للذرة.

أراد. إذا.ما. بإضافة.1%.دهن،.لذلك.

فيجب. البيضة. وزن. زيادة. املنتج.

من. األعلى. احلد. الطيور. تُعطى. أن.

أو. أسابيع. .4 ملدة. اللينوليك. حامض.

وزن. زيادة. أن. إلي. هنا. ونشير. أكثر،.

البيضة.يعتمد.أساساً.علي.زيادة.وزن.

ذو. بيض. علي. وللحصول. الصفار،.

جودة.عالية.يجب.أن.حتتوى.العليقة.

علي.حوالي.1.6%.حامض.اللينوليك.

العليقة. دهن. يف. نسبته. تكون. )أي.

بها. يُسمح. نسبة. وأقصى. .)%24-22

إلي. هي.2%.والزيادة.عن.ذلك.تؤدى.

الدهنية. األحماض. توازن. اختالل.

فيتامني. هضم. يعوق. كما. بالعليقة.

األدنى. واحلد. .،Vitamin. E “ه�” 

حلامض.اللينوليك.يف.عالئق.الدجاج.

عادة. يُنصح. وال. .،%1 هو. البياض.

عالئق. إلي. حيوانية. دهون. بإضافة.

الدجاج.البياض.إذ.أن.ذلك.يؤدى.إلي.
زيادة.نسبة.الكوليسترول.يف.البيضة.

)د( األماح املعدنية 
من. جيد. محصول. علي. للحصول.
أن. يجب. جيدة. قشرة. وذو. البيض.
حتتوى.العليقة.علي.األمالح.املعدنية.
وبخاصة. املناسبة. بالكميات. الالزمة.
والصوديوم. والفوسفور. الكالسيوم.
الغذاء. يعتبر. واحلديد،. واملاغنسيوم.
لكالسيوم. الرئيسي. املصدر. هو.
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ومتانتها. قوتها. فإن. لذلك. القشرة.

من. العليقة. محتوى. علي. تتوقف.

الكالسيوم،.وال.تتوقف.جودة.القشرة.

علي.نسبة.الكالسيوم.فقط.بل.تتوقف.

كذلك. الفوسفور،. نسبة. علي. أيضاً.

يتسبب.نقص.املغانسيوم.يف.انخفاض.

رقيقة. تصبح. حيث. القشرة. جودة.

املنجنيز. من. كل. يعمل. متينة،. وغير.

القشرة. سمك. حتسني. علي. والزنك.

املكسور. البيض. نسبة. وانخفاض.

اإلنزميات. بتركيب. الرتباطهما. نظراً.

الكالسيوم.يف. تتحكم.يف.متثيل. التي.

الصوديوم.من. كلوريد. يعتبر. اجلسم،.

الدجاج. إنتاج. علي. املؤثرة. العوامل.

الصوديوم. عنصر. فنقص. البياض،.

الدجاج. إنتاجية. انخفاض. إلي. يؤدى.

٧0%،.واالحتياجات. إلي.حوالي.50.– 

مرتبطة. الصوديوم. من. الغذائية.

الكلور،. من. الغذائية. باالحتياجات.

وبصفة.عامة.ال.يجب.أن.تزيد.نسبة.

ومن. .،%4 عن. الصوديوم. كلوريد.

احلديد. الالزمة. األخرى. العناصر.

عرض. وفيما. والكوبلت،. والنحاس.

ألهم.العناصر.الغذائية.ذات.االرتباط.
املباشر.بجودة.البيض:

هناك. .:Calcium الكالسيوم   -1
قاعدة.هامة.تقول.بأن.»زيادة أو نقص 
جودة  على  سلبيًا  يؤثر  الكالسيوم 
القشرة. متانة. فإن. لذلك. القشرة«؛.
من. العليقة. محتوى. علي. تتوقف.
العوامل. بعض. جانب. إلي. الكالسيوم.
والعمر. اإلنتاج. غزارة. مثل. األخرى.
الفسيولوجية. واحلالة. اجلو. وحرارة.
البيضة. حتتوى. الخ،. للدجاجة......
وهذا. كالسيوم. جم. .2 حوالي. على.
الدجاجة. تتناول. أن. يجب. أنه. يعنى.
اليوم. يف. كالسيوم. جم. .4 الواحدة.

بيضة. على. احلصول. ميكن. لكي.

ألن. وذلك. اجلودة. عالية. قشرة. ذات.

معدالت.استخدام.كالسيوم.الغذاء.يف.

.،%60  – .50 بني. تتراوح. القشرة. بناء.

يف. الكالسيوم. امتصاص. معدل. يبلغ.

ال. التي. الفترات. خالل. .%40 األمعاء.

يتم.فيها.بناء.القشرة.وتصل.إلي.٧2%.
خالل.فترات.بناء.القشرة.والتي.غالباً.
أثناء.. . أو.يف. النهار. تكون.يف.آخر. ما.
الليل.)حيث.ال.يتوافر.الغذاء(،.ولذلك.
فإنه.من.األهمية.مبكان.أن.يتم.إمداد.
الطيور.بالكالسيوم.خالل.تلك.الفترات.
وذلك.عن.طريق.تقدمي.حبيبات.كبيرة.
احلجم.من.احلجر.اجليري.يف.أواخر.
فترة. أطول. لتمكث. النهار. ساعات.
وبذلك.ال. الهضمية. القناة. ممكنه.يف.
بل. مبكراً. النخاعي. العظم. يُستنفذ.
يظل.محتفظاً.بكينونته.حتى.الساعات.
ليُلبي.االحتياجات. الليل. املتأخرة.من.
من.الكالسيوم.الالزمة.الستكمال.بناء.

القشرة..
2- الفوسفور Phosphorus:.حتتوى.
القشرة.على.كمية.قليلة.من.الفوسفور.
)20.ملليجرام(.يف.حني.يصل.مستوي.
يف. ملليجرام. .120 إلي. الفوسفور.
ومما. الداخلية،. البيضة. محتويات.
يستدعى.االنتباه.أن.توزيع.الفوسفور.
واخلارجية. الداخلية. الطبقات. يف.
من.القشرة.يكون.متساوياً،.ولقد.أكد.
ذات. الفوسفور. أيونات. أن. العلماء.
الكالسيوم. لكربونات. مثبط. تأثير.
ترسيبها. عمليات. تُنهى. يجعلها. مما.
امللك. قدرة. عجيب. ومن. القشرة،. يف.
ارتفاع.مستوى. –سبحانه.وتعالي-.أن.
عمليات. يثبط. الدم. يف. الفوسفور.
حترر.الكالسيوم.من.العظم.النخاعي.
وهذا.ما.أثبتته.الدراسات.واألبحاث،.

أهم. أحد. أن. العلماء. ذكر. ولذلك.

توقف. خاللها. من. يتم. التي. اآلليات.

ترسيب.القشرة.إيذاناً.باكتمال.بنائها.

هو.ارتفاع.مستوى.الفوسفور.يف.الدم.
﴿ فسبحان. الرحمي،. السائل. ويف.
ُثَمّ  َخْلَقُه  َشْيٍء  ُكَلّ  أَْعَطى  ِذي  اَلّ َنا  َرُبّ

َهَدى﴾ )طه - 50(.
.:Diet formation 3- تركيب العليقة
استخدام. مع. القشرة. جودة. تتحسن.
)السورجام. السكرية. الذرة.
الذرة. باستخدام. مقارنة. .)Sorghum
ثبت. ولقد. الشعير،. أو. القمح. أو.
من. عالية. مستويات. استخدام. أن.
يقلل. . .Phytateوالفيتات الكالسيوم.
والزنك،. املنجنيز. من. االستفادة. من.
العالية. املستويات. استخدام. يؤثر. لم.
من. االحتياجات(. أضعاف. )ثالثة.
سلباً. واملاغنسيوم. الكلور. من. كل.
املستويات. أن. إال. القشرة. جودة. على.
تركيز. تُخفض.من. الكلور. العالية.من.
سلباً. يؤثر. الدم.مما. البيكربونات.يف.

على.جودة.القشرة..
)ر( الفيتامينات 

دور. لها. التي. الفيتامينات. أهم. من.

فيتامينات. البيض.هي. إنتاج. هام.يف.

ب. فيتامني. مجموعة. .، ه�. .، . د. .، أ.

كانت. قريب. وقت. وإلي. املركب،.

زيادة. بغرض. الفيتامينات. تستخدم.

حتول. االهتمام. ولكن. البيض. إنتاج.

هذه. من. البيضة. مكونات. زيادة. إلي.

بدرجة. يتوقف. والذي. الفيتامينات.

الفيتامينات. كبيرة.علي.مستوى.هذه.

يف.العالئق،.وتشير.الدراسات.إلي.أن.

محتويات. بني. طردية. عالقة. هناك.

.، ه�. .، ب2. أ،. فيتامينات. من. العليقة.

د..ودرجة.ترسيبها.يف.كل.من.البيض.



57
العدد الثالث عرش

تصبح. العالقة. هذه. أن. إال. والكبد.

عكسية.إذا.ما.زادت.فيتامينات.العليقة.

عن.حد.معني،.وبصفة.عامة.تختلف.

السالالت.املختلفة.يف.احتياجاتها.من.

ترسيب. درجة. وتتوقف. الفيتامينات،.

الفيتامينات.يف.البيضة.علي.الساللة.

اإلنتاج. ومعدالت. الدجاجة. ومقدرة.

عرض. يلي. وفيما. أخرى،. وعوامل.

الفيتامينات.يف.حتديد.كمية. ألهمية.
ونوعية.البيض.املنتج:.

.:Vitamin A »أ«  ف���ي���ت���ام���ي���ن  .-

من. ال��ع��دي��د. ف��ي. نقصه. يتسبب.

انخفاض. .)1( منها:. المشاكل.

اإلنتاج،.)2(.قلة.الكاروتينات.في.

إلي. ي���ؤدي. مما. وال��ك��ب��د. البيض.

والجلد. الفاتح. الصفار. ظاهرة.

الفاتح.)الباهت(،.)3(.زيادة.البقع.

اللحمية،.)4(.انخفاض.االستفادة.

من.فيتامين.»ه�«،.والجدير.بالذكر.

ي��ح��ددان. وب2. أ. فيتامينات. أن.

بالنسبة. البيضة. خصائص.جودة.
للتفريخ.

.:Vitamin D »د«  ف���ي���ت���ام���ي���ن  .-

للتمثيل. ض���روري. »د«  فيتامين.

والفوسفور. للكالسيوم. الغذائي.

المثلى. بالكمية. وج����وده. وع��ن��د.

يؤدى.إلي.تكوين.قشرة.ذات.جودة.

إل��ي.زي��ادة. ت��ؤدى.زي��ادت��ه. عالية،.

كوليسترول.البيضة.أما.انخفاضه.

ف���ي���ؤدى.إل���ي.ك���ل.م���ن.اإلص��اب��ة.

..Fatigueاألقفاص تعب. بظاهرة.

وح��دوث. األرج���ل(. )عجز. .Cage

ال��دج��اج��ات. ع��ظ��ام. ف��ي. مشاكل.

ال��ب��ي��اض��ة.وح����دوث.اخ��ت��الل.في.

وال��ف��وس��ف��ور. ال��ك��ال��س��ي��وم. تمثيل.

حاله. ت��ده��ور. ف��ي. يتسبب. م��م��ا.

ال��ق��ش��رة.وي��ح��دث.ان��خ��ف��اض.في.

اإلن���ت���اج.وت��ق��ل.ن��س��ب��ة.ال��ف��ق��س،.

في. هاماً. دوراً. “د”  يلعب.فيتامين.

األمعاء. من. الكالسيوم. امتصاص.

من. الكالسيوم. تحرر. في. وكذلك.

أثناء. في. وذلك. النخاعي. العظم.

أثبتت. ولقد. القشرة،. بناء. فترات.
“د”  فيتامين. زيادة. أن. الدراسات.
له. يكن. لم. المثلى. المعدالت. عن.
جودة. خ��واص. على. ايجابياً. أث��راً.

القشرة.
فيتامين »ه�«  Vitamin  E:.ترجع. .-
النظام. ف��ي. دخ��ول��ه. إل��ي. أهميته.
في. لألكسدة. المضاد. اإلنزيمي.
داخل.جسم.الطائر،.كما.أنه.أحد.
الخلوي،. ال��ج��دار. مكونات. أه��م.
الدهون. ثبات. علي. يعمل. كذلك.
ألن��ه.من. والتزنخ. األك��س��دة. ض��د.
أهم.مضادات.لألكسدة،.وتتوقف.
االستفادة.من.فيتامين.»ه�«.علي.
عنصر. م��ن. العليقة. تحتويه. م��ا.
وج��وده. ي��ؤدى. ال��ذي. السيلينيوم.
بنسبة.0.30.ملليجرام/.كجم.إلي.
من. الدجاج. احتياجات. انخفاض.
محتوى. وزي���ادة. الفيتامين،. ه��ذا.
يعمل. »ه���«. فيتامين. من. العليقة.
الصفار. م��ن. نسبته. زي���ادة. علي.
البيضة. م��واص��ف��ات. وت��ت��ح��س��ن.
من. المثالي. والمستوى. األخ��رى،.
الدجاج. فيتامين.»ه�«.في.عالئق.
كجم. م��ل��ل��ي��ج��رام/. .30 ال��ب��ي��اض.

عليقة..
.:Vitamin B2 »ب2«  ف��ي��ت��ام��ي��ن   .-
وفي. النمو. فيتامين. علية. ويطلق.
حالة.نقصه.في.البيض.تقل.نسبة.
العليقة. في. نقصه. وعند. الفقس.
المنتج. البيض. ف��ي. كميته. تقل.
ويزداد.ترسيب.الدهن.في.جسم.

الدجاجة.وبخاصة.في.الكبد.
.:Vitamin B12 »ب12«  فيتامين   .-
إنتاجية. علي. تأثيره. جانب. إل��ي.
تراكم. البيض.ونوعيته.فانه.يمنع.
وفي. البيض. ف��ي. الكوليسترول.
عندما. وخاصة. الجسم. أعضاء.
مستوى. ذات. عليقة. علي. تُ��رب��ى.

عالي.من.الدهون.
.:Vitamin  C »ج«   ف��ي��ت��ام��ي��ن   .-
يؤثر.علي.تكوين.القشرة.وسمكها.
بتقدم. تتدهور. عندما. وخ��اص��ة.
العمر.أو.عند.ارتفاع.درجة.حرارة.
الجو،.والجدير.بالذكر.أن.إضافة.
.100-50 بمقدار. »ج«. فيتامين.
ت��ؤدى. عليقة. ك��ج��م. م��ل��ل��ي��ج��رام/.
الرتفاع. السلبي. األثر. تجنب. إلي.
درج��ات.ال��ح��رارة.وال��ذي.يتسبب.
العليقة. ت���ن���اول. ان��خ��ف��اض. ف���ي.
القشرة. وهشاشة. الجسم. ووزن.
مثل. األخ���رى. الصفات. وت��ده��ور.
.H.U.جودة.الصفار.ووحدات.هاو

وقابلية.البيض.للتخزين.

املراجع
البيض. إن��ت��اج. تكنولوجيا. م��ح��اض��رات. .-
مصطفي. م��ح��م��د. أ.د./. .، .)1999(
ال��دواج��ن-ك��ل��ي��ة. إن��ت��اج. ال��ح��ب��اك،.قسم.

الزراعة-جامعة.كفر.الشيخ.
أ.د./. .،)2015( وكنوزه«. »البيض. كتاب. .-
الوفاء. دار. الناشر. .، عبيد،. أمين. طارق.

لدنيا.الطباعة.والنشر.باألسكندرية.
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البحث األول
تأثيرات إضافة النانو-سيلينيوم للعليقة علي أداء النمو واحلالة 
امل��ض��ادة لأكسدة وامل��ن��اع��ة يف دج��اج التسمني امل��رب��ي حت��ت ظ��روف 

درجات احلرارة املعتدلة واملرتفعة
املصدر

 El-Deep, M., H. D. Ijiri, T. A. Ebeid and A. Ohtsuka (2016).
 Effects of dietary nano-selenium supplementation on growth
 performance, antioxidative status, and immunity in broiler
 chickens under thermoneutral and high ambient temperature
conditions. Journal of Poultry Science, 43: 255-265.
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النانو- التغذية.علي. عضلة.الصدر.ووزن.دهن.البطن.يف.حني.أن.
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البحث الثاني
إلي  الكالسيوم  تأثير حجم حبيبات احلجر اجليري والنسبة بني 
الهضم  علي معدالت  فيتات  علي ص��ورة  امل��وج��ود  غير  الفوفسفور 

احلقيقية باللفائفي للكالسيوم يف دجاج التسمني
املصدر

 Anwar, M. N., V. Ravindran, P. C. H. Morel, G. Ravindran, AND
 A. J. Cowieson (2016). Effect of limestone particle size and
 calcium to non-phytate phosphorus ratio on true ileal calcium
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من ثمرات البحث العلمي.. إعداد: أ. د. طارق أمين عبيد
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El-Deep, M., H. D. Ijiri, T. A. Ebeid and A. Ohtsuka 
2016 Journal of Poultry Science, 43: 255-265.
The objective of the present study was to examine 
the effects of nano-selenium on growth performance, 
antioxidative status, and immune function in broiler 
chickens reared	 under	 thermoneutral	 (22±1℃)	or	 high	
ambient	 temperature	 (35±1℃)	 conditions.	 Thirty-
six broiler chicks at 15d old were randomly divided 
into 6 treatments in a 3 ×2 factorial design. The main 
factors included the dietary supplementation (basal 
diet without Se supplementation [control], basal diet 
with 0.3 mg of nano-elemental Se per kilogram of 
diet [nano-Se], and basal diet with 0.3 mg of sodium 
selenite per kilogram of diet [SSe]) and the ambient 
temperature	 challenge	 (22±1℃	 or	 35±1℃).	The	 birds 
were given the experimental diets from 15 to 30 d of 
age.	 High	 ambient	 temperature	 significantly	 depressed	
body weight gain, feed intake, feed conversion ratio, 
breast muscle weight, and abdominal fat weight, while 
feeding nano-Se clearly alleviated these negative effects 
of high ambient temperature. In addition, feeding nano-
Se increased glutathione peroxidase mRNA expression 
in liver and alleviated the negative effects of high 
ambient temperature via reducing the malondialdehyde 
content in liver and breast muscle. Furthermore, feeding 
nano-Se increased mRNA expression of cytokine 
genes (interleukins 2 and 6) under both thermoneutral 
and high ambient temperature conditions. Under both 
thermoneutral and high-temperature conditions, broiler 
chickens fed nano-Se had higher Se and vitamin E 
concentrations in breast muscle than broiler chickens fed 
the control diet. In contrast, feeding SSe at the same dose 
as nano-Se did not alleviate the negative effects of high 
ambient temperature on broiler chickens. In conclusion, 
dietary supplementation with nano-Se at 0.3 mg/kg 
diet might enhance growth performance by improving 
antioxidative or immune properties in broilers reared 
under high ambient temperature.
Effect of limestone particle size and calcium to 
non-phytate phosphorus ratio on true ileal calcium 
digestibility of limestone for broiler chickens

Anwar, M. N., V. Ravindran, P. C. H. Morel, G. 
Ravindran, AND A. J. Cowieson
2016 British Poultry Science 57:707–713.
1. The purpose of this study was to determine the 

effect of limestone particle size and calcium (Ca) to 
non-phytate phosphorus (P) ratio on the true ileal 
Ca digestibility of limestone for broiler chickens. A 
limestone sample was passed through a set of sieves 
and separated into fine (<0.5 mm) and coarse (1–2 
mm) particles. The analysed Ca concentration of 
both particle sizes was similar (420 g/kg).

2. Six experimental diets were developed using each 
particle size with Ca:non-phytate P ratios of 1.5:1, 
2.0:1 and 2.5:1, with ratios being adjusted by 
manipulating the dietary Ca concentrations. A Ca-
free diet was also developed to determine the basal 
ileal endogenous Ca losses. Titanium dioxide (3 g/
kg) was incorporated in all diets as an indigestible 
marker.

3. Each experimental diet was randomly allotted to 
6 replicate cages (8 birds per cage) and fed from d 
21 to 24 post hatch. Apparent ileal digestibility of 
Ca was calculated using the indicator method and 
corrected for basal endogenous losses to determine 
the true Ca digestibility.

4. The basal ileal endogenous Ca losses were 
determined to be 127 mg/kg of dry matter intake.

5. Increasing Ca:non-phytate P ratios reduced the 
true Ca digestibility of limestone. The true Ca 
digestibility coefficients of limestone with Ca:non-
phytate P ratios of 1.5, 2.0 and 2.5 were 0.65, 0.57 
and 0.49, respectively.

6. Particle size of limestone had a marked effect on 
the Ca digestibility, with the digestibility being 
higher in coarse particles (0.71 vs. 0.43).

Main topics - Scientific research
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Main topics - Issue No. 13
higher medication costs and higher rate of 
condemnations at slaughter (when compared to 
previous flocks) and many other clinical common 
findings in immunosuppressed birds which was fully 
discussed.
6. Important practices for saving money in 

poultry farms
Dr. Ali H. AlHassem
The author briefly mentioned some ideas as well as 
emerging technologies and building practices that 
have been shown to significantly reduce the cost of 
heating and/or cooling a poultry house which include 
the followings:

· Totally enclosed houses  and  Wider houses.
· Circulation fan systems  and   Energy efficient 

fans.
·  Better litter management  and Improved side 

wall air inlet systems.
· Variable speed exhaust fans.   Biomass 

heating system.
· Radiant heating systems   and  Dimmable 

fluorescent lighting.
7. Ideal management  of poultry waste
Dr. Ayman Samy Amyeen
In this article the author briefly mentioned the 
important points which should be considered 
when dealing with poultry waste management 
with special focus on dead birds, poultry litter, 
organic and inorganic wastes and slaughter 
house wastes.
The author mentioned the main advantages, 
disadvantages and important precautions which 
must be followed while dealing with any kind 
of poultry waste which including burning or 
burning of dead animals, burning or composting 
of poultry litter and manufacturing of slaughter 
house waste.
8. Quality management .. Economic and politics 
Eng. Ashraf A. KHalil
Quality management contributes with an active role 
in the development and success of the companies 
through the application of elastic quality standards 
that meet the satisfaction of customers, and also 

producers through access to specifications that 
lead to market access with higher productivity rates. 
Quality management processes in the poultry projects 
cover every points inside the project which must be 
precisely adhered to achieve the benefit,  Among 
these instructions the following points are mentioned 
with other points such as:

1. Gates and vehicles transporting feed, drinking 
water or fuel.

2. Barns, labor accommodation and shower rooms 
design.

4. Instruction to officials and employees:

• Movement between barns:

• Barns isolate the sick, health rid of the dead.

• Vaccination teams

• Entering  of barns.

9. The role of nutrition in improving egg 
production and quality 

Eng. Gada Z.Eid
Proper nutrition of poultry has great role in getting high 
quality and quantity egg production, the poultry ration 
must contain optimum proportions of metabolizable 
energy ME, protein, fat, mineral salts, vitamins 
and some other additives that are used in order to 
increase egg production and to maintain the health 
status of the bird.

10. Vitamin E and its role in heat stress
Dr. Ezz a. Babeker
Heat stress makes the bird that to react toward it 
through different ways including, 

depletion in feed intake, reduced thermogenesis of 
feed metabolism,  production of glucocorticoids and 
catecholeamines, increasing water intake, gasping, 
reduction of thyroid hormone,  atrophy of lymphoid 
organs , deficient immune response. Vit (E) has a 
great role in reducing heat stress on poultry but it 
should be considered that, Vitamin E is expensive 
and  it is not recommended to add it to feed of the bird 
if it was not subjected to heat stress. While if the goal 
of using it to improve the shelf life of the product , the 
cost to the final product must be accounted.
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1. Ascites syndrome in broiler chickens

Dr. Khaled Okasha

· Ascites syndrome is a type of congestive heart 
failure has been seen mainly in young rapidly 
growing meat type chickens. It has become a 
major concern to the poultry industry around 
the world. Ascites is characterized by the 
accumulation of fluid in the abdominal cavity. 
Heart failure is thought to be a consequence 
of a lowered oxygen tension in poultry houses 
and birds suffering from too little oxygen. Poor 
ventilation is a major contributory factor. 

· Cold temperatures, coupled with high energy 
diets, can result in ascites-related deaths as a 
consequence of insufficient pulmonary vascular 
capillary capacity for the blood flow necessary to 
meet a high metabolic oxygen requirement. 

· Ascites has been shown to be associated with 
both rapid growth rate and low environmental 
oxygen resulting from poor ventilation, litter 
ammonia and / or dust. Higher salt intake is 
yet other factor. Management of ascites should 
address these issues in totality.

2. Pre harvest measures to control salmonella.

Prof. dr. Salah S. Abdel Rhaman

Pre harvest measure for control of salmonella 
are key factor in reducing the contamination level 
in poultry slaughter houses and in consequent 
decrease the percent of positive end product.

The main important pre harvest treatment measures 
includes the followings: 

• Rearing chicks free of salmonella.

• Application of biosecurity measures.

• The use of feed free of salmonella

• Providing drinking water free of salmonella

• Control moisture of litter.

• Feed withdrawal and transportation of live birds.

• The use of vaccines:

3. Eggs rich in organic selinium
Prof. dr. Tarek A. Obied
Production of eggs rich in organic selenium can be 
achieved by adding 4 mg organic selenium / kg feed. 
This will result in increasing egg content in vitamin E, 
vitamin A and beta carotene. Production of Selenium 
– enriched eggs is very useful for the consumer as it 
will supply him with its important nutrients needs (SE 
& Vit . E), and useful for dealer because it prolongs 
the storage and the properties of the product 
throughout the storage period, also it is useful as well 
for the breeder where it improve vitality and increase 
resistance of birds to diseases.
4. Avian Influenza (H5N8(
Eng. Ahmed A. El-Skout
In this article the author deals with some important 
points concerning highly pathogenic avian influenza 
(H5N8), which is recently spread all over the world.
Author focuses on the importance of the application 
of biosecurity measures for the prevention of 
disease, with a focus on preventing the arrival of 
migratory and wild birds to poultry projects. Author 
also refers to the importance of studying the reality 
of vaccines currently produced , their role in the 
prevention of the disease and the need for the 
production of  local vaccines produced from local 
strains of the virus in the Arab region.
5. Dangerous of immunosuppression in poultry
Dr. Hany M. Sheta
Immunity is the ability to stop an infection. 
Immunosuppression is a status where the immunity is 
reduced. Immunosuppression can be due to infectious 
agents, to improper feeding balance (deficiencies), to 
a lack of biosecurity, to management failures (stress), 
or to a combination of them. Each of these possible 
causes must be seriously worked out to prevent the 
consequences.
Many infectious and non-infectious agents that 
causing immunosuppression was discussed beside a 
full expression of types of immunity and description of 
different immune organs in poultry.
Immunosuppression may affect both health and 
performances. Increased mortality, uneven growth, 
decreased body weight, higher feed conversion, 
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There is no doubt, that the Saudi 
food products in general and poultry 
products, in particular, has achieved 
remarkable success in the domestic 
market and the Arab markets, and 
not only acquired local consumer 
confidence,	but	 the	Arab	consumer	as	
well, making it a strong potential rival 
within the scope of the global markets 
in the near future .

This	 confidence	 on	 domestic	 poultry	
product was not built  as a result of 
personal whims, or non-science-based 
trust, but rather built on the quality of 
these products compared to imported 
one,	 as	 well	 as	 confidence	 in	 the	
nutritional value that meet consumer 
needs, so some products of major 
Saudi companies take their place in our 
homes, to become a note indicating the 
Kingdom in general rather than just a 
name for a brand.

This	 is	 supported	 by	 the	 findings	 of	
economic studies that point to the 
growing of Saudi food exports,  as food 
ranked fourth in the list of the country›s 
exports, also reports indicate that the 
kingdom achieved satisfaction of table 
eggs, and a good production percent 
of broiler although it did not live up to 
the ambitions Kingdom in this regard 
despite the encouragement to invest in 
this area.

What are the factors that led to this 
great	confidence	of	consumers	in	Saudi	
Arabia poultry products and how can 

we maintain this trust and developing 

it.

There are many factors that have 

combined to be the state of perfection, 

and quality of local poultry products, 

and	 perhaps	 the	 first	 of	 these	 factors	

is the kingdom encouragement of  

livestock production in general and 

poultry production, in particular, to 

ensure food security for the country. 

This policy has focused on attracting 

new technologies that lead to lower 

costs and increase production, and put 

the responsibility of the machine and 

good management for production of 

goods for thoroughness and quality.

As well as many poultry companies 

holding	 quality	 certificates	 (ISO)	 and	

certificate	of	 risks	 and	 critical	 control	

points (HACCP).

In this context, for  maintaining and 

continuation	 of	 this	 great	 confidence	

in the local  Saudi poultry, we call for 

serious investors to actively participate 

in the investment in the poultry industry 

to	 achieve	 self-sufficiency	 of	 which	

we	are	very	confident	 that	 the	current	

climate is suitable for achieving this.










