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Know your soy –
AMINONIR® RED:
The next level of feed 
analysis

Reduced nutritional value, compromised digestibility: 
processing soybeans – can be tricky. Evonik takes out the 
guesswork, with our AMINONIR® RED service. Count on 
us for reliable evaluation of your soybean products – and 
fine-tune your production process and your feed.

Let’s talk about what AMINONIR® RED can do for you.

www.evonik.com/animal-nutrition 
animal-nutrition@evonik.com
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VAXXON® COCCIVET R

• Broad protection - 7 species, 8 strains

• Eye-drop and spray application

• Combined administration with live vaccines
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إفتتاحية العدد
الرياض: في قلب 

صناعة الدواجن.
انطالقـا مـن رؤية 
العربيـة  المملكـة 
للريـادة  السـعودية 
كافـة  فـي  العالميـة 
ومنهـا  المجـاالت 
الدواجـن  صناعـة 

التـي تحظـى بدعـم كبيـر مـن والة األمـر 
الريـاض  بالمملكـة، سـوف تشـهد مدينـة 
خـالل  كبيـراً  عالمًيـا  اقتصادًيـا  حدًثـا 
شـهر سـبتمبر عام 2020م، حيث سـتكون  
مدينة الرياض في قلب صنـاعة الدواجن 
العالميـة حيـث سـيتم بمشـيئة اهلل تنظيـم 
للدواجـن فـي  الشـرق األوسـط   معـرض 
يعـد   الـذي   )Middle Eat Poultry, MEP(
فـي  للدواجـن  متخصـص  معـرض  أكبـر 
المملكـة العربيـة السـعودية ودول مجلـس 
األوسـط،   والشـرق  الخليجـي  التعـاون 
وذلـك لتسـهيل عمليـات التبـادل التجـاري 
والمسـتثمرين  الدواجـن  صنـاع  بيـن 
يعـد  كمـا   والمحلييـن،   الدولييـن 
متخصصـة   نموذجيـة  منصـة  المعـرض 
للشـركات  العالميـة واإلقليميـة  للتعـرف 
المتنوعـة  االسـتثمارية  الفـرص  علـى  
المتنامـي  الدواجـن   بقطـاع  والمتاحـة 
بالمملكـة العربيـة السـعودية وكذلك بدول 
المنطقة العربية والشـرق األوسـط وسـبل 

منهـا. االسـتفادة 
ومـن هـذا المنطلـق تدعـو مجلـة عالـم 
تربيـة الدواجـن جميـع المهتميـن بصناعة 
هـذا  فـي  الفعالـة  المشـاركة  الدواجـن 
إنجاحـه  علـى  والعمـل  الكبيـر  الحـدث 
المعـرض  يتيـح  حيـث  منـه،  واالسـتفادة 
االلتقـاء  فـرص  والمهتميـن  للزائريـن 
بنخبـة مـن كبـار صنـاع القـرار في صناعة 
الدواجـن  مـن شـركات وهيئـات حكوميـة 
فـي  وإقليميـة  عالميـة  خبـرة  وبيـوت 
وصناعـة  المختلفـة،  الدواجـن  قطاعـات 
واالدويـة  الحيوانـي  واإلنتـاج  األعـالف 
المجـاالت  مـن  وغيرهـا  واللقاحـات 
الحديثـة فـي صناعـة الدواجـن فـي أكبـر 

الصناعـة. هـذه  فـي  لألعمـال  تجمـع 
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طريقة العمل: 
دم  ــة  ــن عــي  »7951« جــمــع  تـــم 
عشوائية من منطقة الشرق األوسط 
بياض  قطعان  مــن  افريقيا  وشــمــال 
وامهات أثناء اإلصابة وبعد أسبوعين 
القطعان  كــانــت  حيث  االصــابــة  مــن 
تعاني من انخفاض اإلنتاج، عالمات 
تنفسية، وضعف جودة قشرة البيض. 
دجاج  من  عينات  أخذ  ايضا  تم  كما 
التي  القطعان  جميع  بان  علما  الحم 

تظهر  كانت  منها  العينات  اخــذ  تــم 
التنفسي.  الجهاز  في  مشاكل  عليه 
للكشف عن وجود المرض تم تحليل 
العينات سيرولوجيا باستخدام تقنية 
عينة   »122« اخــذ  تــم  كما  ELISA؛ 

 FTA cards نسيجية عشوائية بواسطة
من القصبات الهوائية والرئتين أثناء 
وامهات  بياض  قطعان  من  اإلصابة 
تقنية  بــاســتــخــدام  وتحليلها  والحـــم 
PCR - q للكشف عن وجود البكتيريا 

المسببة للمرض. 

النتائج واالستنتاجات: 
ــرت نـــتـــائـــج االخـــتـــبـــار  ــ ــهـ ــ أظـ
ــرض  الـــســـيـــرولـــوجـــي انـــتـــشـــار مـ
على   M. synoviae نوع  المايكوبالزما 
ــخــدام الــمــضــادات  ــن اســت ــرغــم م ال
للمرض  المئوية  النسبة  الحيوية. 
على عمر أقل من 16 أسبوًعا كانت 
10٪ من العينات ايجابية؛ بينما على 

دراسة استقصائية لالصابة بالمايكوبالزما 
)M. synoviae MS( وتأثيرها االقتصادي في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

املقدمة:
تعد بكتيريا )M. synoviae MS( احد انواع المايكوبالزما. ان عالمات العدوى يمكن أن تظهر في المفاصل والعظام 
والجهاز التنفسي وقناة البيض للطيور. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي اإلصابة إلى خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة 
البياض  ، لوحظ أن بعض قطعان  الماضية  القليلة  البيض. خالل السنوات  البيض وجودة قشرة  بإنتاج  االنخفاض 
واالمهات واجهت انخفاًضا في إنتاج البيض بنسبة 10٪ تقريًبا ،البعض بعد الوصول الى قمة االنتاج ،اما البعض 
اآلخر قبل الوصول إلى قمة اإلنتاج ، إلى جانب ضعف بجودة قشرة البيض )بيض زجاج النافذة(. ، لذلك ، كان يعتقد 

أنه من المفيد عمل دراسة لمعرفة المسبب في انتشار المرض في المناطق.

حسام البكري، انتصار احلالق،
فاكسينوفا انترناشيونال عمان االردن 
 :husam.bakri@vaxxinova.com للتواصل
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رسم بياني ألداء اإلنتاج

الرسم البياني 1: النسبة المئوية لتحليل السيرولوجي لالصابة بالمايكوبالزما 

الرسم البياني 2: النسبة المئوية لتحليل المادة الوراثية لالصابة بالمايكوبالزما

عمر اكبر من 16 أسبوًعا ~ 45٪ من 
ذلك،  على  عــالوة  إيجابية.  العينات 
الدجاج الالحم  كانت 4٪ من عينات 
الرسم  في  موضح  هو  كما  إيجابية 
 PCR - q البياني 1. كما اظهرت نتائج
ان نسبة ما يقارب 25٪ من العينات 
كانت موجبة، كما هو موضح الرسم 
ما  ــى  إل بــاإلضــافــة   ،2 ــم  رق البياني 
على  انتشاره  تأثير  تم حساب  سبق، 
أن  وجد  حيث  الخسائراالقتصادية، 
عدد البيض المفقود خالل 21 يوًما 
حوالي  كان  اإلنتاج  انخفاض  بسبب 
180 صندوًقا من البيض »بسعر 30 
االصابة«  فترة  خــالل  صندوق   /  $
مما أدى إلى خسارة 5400 $ بسبب 
فحسب،  ذلك  ليس  اإلنتاج.  خسارة 
بل تأثرت جودة البيض أيًضا كما هو 
مبين بالشكل رقم 1. حيث أن إجمالي 
البيض المكسور خالل فترة 21 يوًما 
 .$  1900 بخسارة  تسبب  المتأثرة 
اإلجمالية  الــخــســارة  ــإن  ف وبالتالي 
طائر   34362 البالغ  القطيع  لهذا 
ذلك  بجانب   $  7300 حوالي  كانت 
اعتبار  على  العالج  تكلفة  تم حساب 
ان تكلفة الزجاجة الواحدة ~ 75 $، 
المعالجة 34000 طائر  الطيور  عدد 

لمدة 3 أيام فكانت الكلفة 6500 $.

مما سبق استنتج أن هناك اصابة 
حقلية من مرض المايكوبالزما نوع 
واإلنتاج  التربية  أثناء   M. synoviae

باإلضافة  واالمــهــات،  البياض  في 
الالحم.  الدجاج  في  وجودها  إلــى 
بان   sequencing اكــده فحص  والــذي 
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العترة هي ليست عترة لقاح وقد تم 
معالجة القطعان ولكن العالجات لم 
المرض. على  للسيطرة  كافية  تكن 
عــلــى اقتصاد  يــؤثــر ســلــبــاً  ــذي  ــ وال

المزرعة.

املراجع: 
1. *Feberwee et al Avian Pathology, 

AP 38 2009 77-85 induction of 
eggshell apex abnormalities by 
Mycoplasma Synoviae field and 
experimental studies. 

2. *Feberwee et al Avian Pathology, 
AP 39 2010 133-137 induction 
of eggshell apex abnormalities in 
broiler breeder 840822 6

العدد الرابع والثالثون





8
العدد الرابع والثالثون

الهاسب في مسالخ الدواجن
الجزء الثاني: )البرامج التمهيدية لنظام الهاسب(

تحدثنا في المقالة السابقة عن المبادئ االساسية لنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة المعروف باسم 
الهاسب )HACCP(، والذي يعمل على تحسين سالمة المنتج من خالل توقع ومنع المخاطر الصحية قبل حدوثها، 

وتضمنت المقالة السابقة عدد من النقاط الهامة شملت التالي:

أ. د. صالح شعبان عبدالرحمن

تعريف النظام وأهميته.  -
ــهــاســب  ــدام ال ــخـ ــتـ ــي اسـ ــ ــ دواعـ  -

وفوائده. 
المبادئ السبعة االساسية للنظام   -

والمتضمنة التالي:
تحليل المخاطر.   .1

تحديد نقاط التحكم الحرجة.  .2
تعيين قيم الحدود الحرجة.  .3

المراقبة.  .4
اإلجراءات التصحيحية.  .5

التحقق من نظام الهاسب.  .6
7. حفظ السجالت.

الهاسب  نظام  تطبيق  يتم  ولكي 
الدواجن  مسالخ  في  ناجحة  بصورة 
التي  المسالخ  فــي  تتوفر  أن  يجب 
ترغب في تطبيق نظام الهاسب عدد 
التمهيدية  ــراءات  واإلجـ البرامج  من 

والتي   ، النظام  هذا  لنجاح  المهيئة 
تشمل التالي:

مع  يتوافق  بما  المسالخ  تصميم   1
نظام الهاسب.

 Good( ممارسات التصنيع الجيد  2
 Manufacturing Practice,

)GMP

األمن الحيوي.   3
تتبع واسترجاع المنتجات  4

التدريب والتأهيل للعاملين.  5
المقالة  نتحدث في هذه  وسوف 
مختصرة،  بصورة  البرامج  تلك  عن 
أن  القادمة  المقالة  في  لنا  ليتسنى 
العملي  التطبيق  آلــيــة  عــن  نتحدث 

لنظام الهاسب في مسالخ الدواجن.

يتوافق  مبــا  املــســالــخ  تصميم   .1
مع نظام الهاسب.

A. الموقع
النطاق  خــارج  الموقع  يكون  أن   o

العمراني. 
يراعى سهولة الوصول إلى الموقع   o
وأن تكون األرض جافة ومستوية 
ــدة عـــن مـــجـــارى الــســيــول  ــي ــع وب

ومواقع تجمع المستنقعات. 
للصرف  مــأمــونــة  تــوفــر وســيــلــة   o
النفايات  من  والتخلص  الصحي 

السائلة الصلبة. 
مع  المسلخ  مساحة  تتناسب  أن   o

حجم العمل وكمية اإلنتاج. 
دائم  مصدر  بالموقع  يتوفر  أن   o
للتيار الكهربائي والمياه الصالحة 
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والخدمات  ــي  اآلدم لالستهالك 
المساعدة األخرى.

الكافي  العدد  بالموقع  يتوفر  أن   o
لمرتادي  السيارات  مواقف  من 
مشاريع  أصــحــاب  مــن  المسلخ 

الدواجن. 
منشأة  أي  عــن  بعيداً  يكون  أن   o
صناعية أخرى غير غذائية ذات 

تأثير سلبي على البيئة. 
المنشآت  عــن  بــعــيــداً  يــكــون  أن   o
الغذائية بحيث ال يكون لها تأثير 
أو  المجاورة  البيئة  على  سلبياً 
أو  ــرار  أضـ ــداث  إحـ فــي  يتسبب 

إزعاج على المجاورين.

B. مبنى املسلخ:

المبنى  إنـــشـــاء  ــم  ــت ي أن  يــجــب   o
واالشتراطات  للموصفات  وفقاً 
وطبًقأ  دولــيــاً  عليها  المتعارف 
من  المقدمة  الــجــدوى  لــدراســة 

المستثمر. 
ــخــدام األســبــســتــوس  يــمــنــع اســت  o
)Asbestos( أو أي مادة يدخل في 
تركيبها أو أي مادة ضارة أخرى. 
يجب أن يسمح التصميم الداخلي   o
بإجراء عمليات النظافة والتطهير 

بسهولة. 
يجب إنشاء بوابة خارجية للمسلخ   o

مزودة بنظام الفتح الذاتي. 

مدخل  في  مغطس  إنشاء  يجب   o
المركبات  لتطهير  المسلخ  مبنى 

الداخلة للمسلخ.
يجب تركيب المعدات الثابتة على   o
الــجــدران  مــن  مناسبة  مسافات 

بحيث تسمح بالتنظيف حولها.
يجب أن يتم فصل مراحل اإلنتاج   o
 - الذبح  مرحلة  مثل  الرئيسية 
الــســمــط- نــزع الــريــش - إزالــة 
التبريد-   - التقطيع   - األحشاء 

التغليف والتخزين.
عن  العمل  مناطق  فصل  يجب   o
لحركة  الــمــخــصــصــة  الــمــنــاطــق 
برؤية  لهم  يسمح  بحيث  الـــزوار 
مناطق العمل دون أن يؤدي ذلك 

إلى دخولهم لها.
بــأبــواب  المبنى  يـــزود  أن  يجب   o
للخارج  مباشرة  تفتح  للطوارئ 

وتكون محكمة الغلق. 
العمال  إستراحة  تكون  أن  يجب   o
ودورات المياه معزولة تماماً عن 
تفتح  وال  األغذية  تــداول  مناطق 

عليها بشكل مباشر.
من  جيد  نوع  من  األرضية  تكون   o
وغير  لألحماض  مقاوم  البالط 
ومن  السوائل  المتصاص  قابلة 
أن  ويفضل  لالنزالق  مانعة  مواد 
السيراميك  أو  البالط  من  تكون 
الخشن عالي المقاومة للتآكل أو 
المغطاة  المسلحة  من الخرسانة 
الــعــازلــة عالية  ــواد  ــم ال بــإحــدى 
ميالنها  ــكــون  ي وان  الــمــقــاومــة 
الغسيل  مناسب لمنع تجمع مياه 

والفضالت.
الـــجـــدران من  ــون  ــك ت أن  يــجــب   o
ــواد غــيــر ســامــة وغــيــر قابلة  ــ م
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الشقوق  من  وخالية  لالمتصاص 
وبارتفاع مناسب لعمليات اإلنتاج 
المعدات  تصميم  مــع  ويتناسب 
وأن تحتوي على العدد المناسب 

من النوافذ.
على  ــذ  ــواف ــن ال ــكــون  ت أن  يــجــب   o
ارتفاع مناسب من سطح األرض، 
ومصممة بحيث تحول دون تراكم 
األتربة والملوثات، ومانعة لدخول 

الحشرات والقوارض.
قابلة  الــنــوافــذ  تــكــون  أن  يفضل   o
الطبيعية  التهوية  لتأمين  للفتح 
قابل  غير  معدن  من  تصنع  وأن 
للصدأ سهل التنظيف والتطهير.

محكمة  األبـــواب  تكون  أن  يجب   o
ــالق بــعــد الــدخــول  ــ وذاتـــيـــة اإلغ
قابلة  مــادة غير  ومــن  والــخــروج 

للصدأ يسهل تنظيفها.
يجب أن ال تفتح االبواب بطريقة   o
أو  الصاالت  داخــل  إلــى  مباشرة 
إلى أماكن خارجية تشكل مصدراً 

من مصادر التلوث.
تزود األبواب بستائر هوائية لمنع   o

دخول الحشرات.
بمغاطس  األبــواب  مداخل  تــزود   o
أرضية بها محلول مطهر لتطهير 

األحذية عند الدخول.
أن يكون ارتفاع السقف ال يقل عن   o
3 أمتار أو أكثر في غرف العمل 
وان يكون أملس ومستوي ويتكون 
من مواد مقاومة لالحتراق وعازلة 

للحرارة ال يتأثر بالرطوبة.
C. الشروط الفنية

الــالزمــة  الفنية  ــكــوادر  ال توفير   o
وإجـــراء  ــدواجــن  ال بــذبــح  للقيام 

قبل  عليها  الــبــيــطــري  الــكــشــف 
خلوها  من  للتأكد   ، الذبح  وبعد 
من أي مسببات مرضية قد تؤدي 
بعوارض  المستهلك  إصابة  إلــى 

صحية.
التحاليل  لعمل  مختبر  إنــشــاء   o

الالزمة.
أن يتم العمل في خطوط اإلنتاج   o
العمال  اعداد  تتناسب  وان  آلياً، 

مع حاجة العمل. 
أن تكون جميع اآلليات والمعدات   o
واألواني المستخدمة مصنعة من 
وسهلة  للصدأ  قابلة  غير  ــادة  م
من  تكون  أن  ويفضل  التنظيف 

الفوالذ الغير قابل للصدأ. 
في  ووضعها  المنتجات  تجهيز   o
بطاقة  ووضـــع  مناسبة  عــبــوات 
مطابقة  المنتج،  على  غــذائــيــة 

للمواصفات السعودية. 
D. شروط التشغيل

تجهيزاً  المسلخ مجهزاً  يكون  أن   o
كامال، وقادراً على ذبح الدواجن 

طبقاً للشريعة اإلسالمية.
صالحة  مضغوطة  مــيــاه  تأمين   o
للمواصفات  ومطابقة  للشرب 
التحاليل  وإجــــراء  والــمــقــايــيــس 

الدورية عليها. 
ال  وأن  الكهرباء،  مصدر  تأمين   o
اإلنتاج  اإلضاءة في خطوط  تقل 
مناطق  ــي  وفـ ــوكــس  ل  400 عــن 
ال  وان  لوكس   600 عن  الكشف 
وتكون  األلــوان  تمييز  على  تؤثر 

قريبة من المنتج.
ارتداء العاملين للمالبس الواقية   o
ــمــوحــد ويــمــنــع األكـــل  ــزي ال ــ والـ
والشرب والتدخين أثناء العمل. 

ــزام  ــت االل المنتج  صــاحــب  عــلــى   o
بفترة سحب الدواء المقررة قبل 
قطيع  مع  خطاب  وإرفــاق  الذبح 
ــوضــح فــيــه الــحــالــة  ــن ي ــدواجـ الـ
جرعة  وآخـــر  للقطيع  الصحية 

دوائية أعطيت له ونوعها. 
اإلدمــاء  عملية  إتمام  من  التأكد   o

بشكل صحيح. 
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درجة  مــاء  بها  غالية  استخدام   o
حرارته 85 درجة مئوية على األقل 
المستخدمة  السكاكين  لتطهير 
يقوم  وأن  والتقطيع  الــذبــح  فــي 
العامل باستخدام هذه السكاكين 
بشكل متعاقب في عملية الذبح. 
الحفاظ على نظافة ودرجة حرارة   o
 )55( حـــدود  فــي  السمط  مــيــاه 
أحد  استخدام  مع  مئوية  درجــة 
وبالتركيز  المناسبة  المطهرات 
أحواض  تفرغ  وأن  به،  المسموح 
مرة  األقل  على  بانتظام  السمط 
كل يوم عمل للتنظيف والتطهير. 
من  جيداً  الــدواجــن  غسل  يجب   o
الداخل والخارج بماء نظيف بعد 

نزع األحشاء وقبل التبريد.
تتناسب  تبريد  ثــالجــات  توفير   o
للمسلخ  اإلنــتــاجــيــة  الــطــاقــة  مــع 
وتخصيص موقع للتبريد السريع 

وآخر للتبريد العادي. 
تــزيــد درجـــة حــرارة  أن ال  يجب   o
مئوية  درجــات  أربــع  عن  التبريد 

فما دون. 
التبريد  عمليات  تتم  أن  يجب   o
مدة  خــالل  بــارد  هــواء  بتسليط 
من  ســـاعـــات   4 عـــن  تـــزيـــد  ال 
عمليات  وتــمــنــع  ــح  ــذب ال عملية 
تفادياً  المياه  باستخدام  التبريد 
النتقال الملوثات الميكروبية إلى 

الدواجن المذبوحة.
يجب التأكد من أن درجة حرارة   o
مركز عضلة الصدر )4( درجات 
األوعية  تكون  وأن  أقل  أو  مئوية 
الذبائح  تبريد  في  المستخدمة 
ــزاء األخـــــرى الــصــالــحــة  واألجـــــ
مصنوعة  ــي  ــ اآلدم لــالســتــهــالك 
من معدن غير قابل للصدأ، وأن 

بطريقة  وصيانتها  تشغيلها  يتم 
تقلل عدد األحياء الدقيقة وتظل 
الذبائح على هذه الدرجة إلى أن 
يتم التغليف والحفظ والتخزين. 

يجب أن تتناسب سرعة التغليف   o
مع سرعة اإلنتاج كما يجب أن ال 
في  المذبوحة  الــدواجــن  تتراكم 

منطقة التغليف. 
التغليف من  يجب أن تكون مواد   o
وغير  وبيئياً  صحياً  آمنة  ــواد  م

سامة.
أكياس وصناديق  التأكد من خلو   o
أخذ  مــع  الملوثات  مــن  التعبئة 

عينات دورية لفحصها. 
o  يجب عدم إعادة استخدام مواد 
ســابــقــاً  الــمــســتــخــدمــة  التغليف 
مراحل  في  إتالفها  تم  التي  أو 

سابقة.
الصحية  ــظــروف  ال مــن  الــتــأكــد   o
التي يُنقل المنتج بها من المسلخ 
إلى السوق مع مراعاة التعليمات 

الصادرة بهذا الشأن. 
لفحص  ــة  ــ ــ دوري ــات  ــن عــي جــمــع   o
مطابقتها  لــلــتــأكــد  الــمــنــتــجــات 

للموصفات السعودية.
الدورية  الصيانة  عمليات  إجراء   o
فنيين  قبل  من  المسلخ  لمعدات 

مختصين.
ــي  ــج الــحــاســب اآلل ــرام تــوفــيــر ب  o
أعــداد  بيانات  إلدخـــال  الــالزمــة 
الكلية  واإلعــدامــات  المذبوحات 
والــحــاالت  وأسبابها  والجزئية 

المرضية المكتشفة. 
الشروط الصحية للعاملين  .E

العاملين  جميع  يكون  أن  يجب   o

على  وحاصلين  المسلمين  مــن 
المفعول  سارية  صحية  شهادات 
ــراض  ــ ــن األمـ ــوهــم مـ تــثــبــت خــل

السارية والمعدية. 
يجب إبعاد كل عامل تظهر عليه   o
يديه  على  أو  مرضية  ــراض  أعـ
بثور أو قروح أو يتضح مخالطته 
ألي مريض مصاب بمرض معدي 

أو لعدم كفاءته في العمل. 
 Good( ٢. ممارسات التصنيع اجليد

)Manufacturing Practice, GMP

والنظم  الممارسات  جميع  هي 
بــهــا فــي عمليات  ــذ  الــمــطــلــوب االخـ
والــتــي تشمل مــراقــبــة كل  ــاج،   ــت االن
الــغــذاء  تصنيع  عمليات  يــخــص  مــا 
ــة  ــ ــمــواصــفــات فــنــيــة وإداريـ طــبــقــا ل
بمواصفات  يفي  محددة إلنتاج غذاء 
الجودة والسالمة، وتختلف متطلبات 
التصنيع الجيد من منشآه إلى اخرى 
ونوعية  المنشاة  نشاط  طبيعة  وفق 
فيها  المستخدمة  واالجهزة  المنتج، 

من اآلالت ومعدات.. الخ 
3. األمن احليوي

ــتـــم االلـــــتـــــزام بـــــاإلجـــــراءات  يـ
والمتطلبات العامة لألمن الحيوي مع 

التركيز على النقاط التالية:
المسلخ  الفوري ألنحاء  التنظيف   o
ومراعاة التطهير اليومي وتطهير 

معدات وأرضيات المسلخ. 
اســتــخــدام مــطــهــر واحــــد على   o
ــات تــطــهــيــر  ــي ــل ــم ــي ع ــ ــل ف ــ ــ األق
مثل  المسلخ  وأرضــيــات  معدات 
ــحــار )ال يــقــل عــن 85  ــاء ال ــم ال
أو ثالثي  الكلور  أو  درجة مئوية( 
األسيتيك  حمض  أو  الفوسفات 
يتم  أن  على  الالكتيك  أو حمض 
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تغيير نوع المطهر حسب تعليمات 
االستعمال المقررة لكل مطهر. 

ــدم خــلــط طــيــور قـــادمـــة من  عــ  o
أو حــظــائــر  مــخــتــلــفــة  ــع  ــشــاري م
منفصل  وقــت  وتحديد  مختلفة 

مجموعة. 
الغير  لألشخاص  السماح  عــدم   o
مصرح لهم بالدخول إلى المسلخ. 
اللحوم  نظافة  على  المحافظة   o
حتى  تلوث  ألي  تعرضها  وعــدم 

تسليمها إلى مالكها. 
أوالً  الــمــخــلــفــات  ــة  ــ إزال يــتــم  أن   o
اآللي  بالمسلخ  يلحق  وأن  بــأول، 
العالية  اإلنــتــاجــيــة  الــطــاقــة  ذو 
قبل  المخلفات  لمعالجة  مصنع 
التي  بالطريقة  منها  التخلص 
وفي  المختصة  الجهات  تحددها 
حالة عدم وجود مصنع لمعالجة 
النفايات فيتم التخلص منها وفق 
الجهات  تحددها  الــتــي  الــطــرق 

المختصة. 
ــات الــضــالــة  ــوان ــحــي مــكــافــحــة ال  o
والحشرات  والقطط  والــكــالب 
مع  المسلخ،  داخـــل  والــقــوارض 
وضع سياج محيط بالمسلخ لمنع 

ذلك. 
خاصة  سجالت  تتوفر  أن  يجب   o

بالمسلخ تتضمن التالية:
من  المتابعة  ــزيــارات  ل سجل   -

قبل الجهات المختصة.
ســـجـــل لـــحـــركـــة الــــدخــــول   -
والخروج من وإلى المسلخ مثل 
)االسم، الصفة، الجهة، سبب 
التاريخ،  الــزيــارة،  أو  الدخول 
الالزمة  المدة  الوقت،  اليوم، 

للزيارة...الخ(.
ســجــل بــأســمــاء الــمــوظــفــيــن   -

ويتضمن  بالمسلخ  والعاملين 
)االســم،  مثل  معلومات  ذلــك 
الصفة، الوضع الصحي وموقع 

العمل..الخ(.
الشركات المتعاملة مع المسلخ   -
والتي تزوده بكافة االحتياجات 
مع تفاصيل تلك االحتياجات.

اإلنتاجية  بالعمليات  ســجــل   -
)مــــصــــدر وعـــــــدد الـــطـــيـــور 
الــمــذبــوحــة، وقـــت وصــولــهــا، 
وقت  للطيور،  الصحية  الحالة 
الذبح، رقم الدفعة، المخزون..

الخ(.
ــيــات الــتــســويــق  ســجــل بــعــمــل  -
ــة والــــنــــوع، بــيــانــات  ــي ــم ــك )ال
ــاء، جهة  ــطـ ــوسـ الـ الـــعـــمـــالء، 
ــل الــنــقــل،  ــائـ الــتــســويــق، وسـ

الوقت..الخ(.
ــيــات الــصــيــانــة  ســجــل بــعــمــل  -

الدورية والتشغيل.
ــاظ  االحــتــف يــتــم  أن  ــجــب  ي   -
بالسجالت في المشروع لمدة 

عامين على األقل.
4. تتبع واسترجاع املنتجات.

يجب أن تتوفر لدى إدارة المسلخ   o
المنتجات  واسترجاع  لتتبع  آلية 
فــي حــالــة الــحــاجــة إلـــى ذلـــك ، 
ــكــون ذلـــك مــن خـــالل بــرامــج  وي
حديثة للترميز للمنتجات وتشمل 
اســـم الــمــنــتــج ، وتـــاريـــخ ومــوقــع 
وجهة  المنتج،  ومصدر   ، االنتاج 

التوريد...الخ.
٥. التدريب والتأهيل للعاملني:

يــجــب تــوفــيــر عـــدد مـــن بــرامــج 
فيما  كل  للعاملين  والتأهيل  التدريب 
التدريب  مــجــاالت  عــدد  فــي  يخصه 
لكي  بعضها  مع  المتكاملة  المختلفة 

نظام  تطبيق  مــن  العاملين  يتمكن 
هذه  وتشمل  مــوقــعــه،  فــي  الــهــاســب 
البرامج التدريبة على المحاور االلية:

التدريب على ممارسات التصنيع   -
 Good Manufacturing( الجيد

)Practice, GMP

ــب عــلــى الــمــمــارســات  ــدريـ ــتـ الـ  -
الصحية الجيدة.

الــتــدريــب عــلــى تــطــبــيــق األمـــن   -
الحيوي.

ــب عــلــى نــظــام الــهــاســب  ــدري ــت ال  -
ومبادئه وآلية تطبيقه

المقال  في  نستكمل  اهلل  وانشاء 
لنظام  العملي  التطبيق  آلية  القادمة 

الهاسب في مسالخ الدواجن.

املصادر:
والفنية  الصحية  االشــتــراطــات  دليل   1
إلنشاء مسالخ الدواجن ، وزارة الشؤون 

البلدية والقروية )1427هـ(.

مسالخ  لتصميم  التعريفي  الــدلــيــل   2
الدواجن بما يتوافق مع متطلبات نظام 
الحرجة،  النقاط  في  بالتحكم  الرقابة 
ــة  ــقــروي وال الــبــلــديــة  ــؤون  ــشـ الـ وزارة 

)1427هـ(.

كتيب ارشادي عن تطبيق نظام تحليل   3
الحرجة  التحكم  ونــقــاط  الــمــخــاطــر 
بالمنشآت  الغذاء  لمتداولي  )الهاسب( 
البلدية  الـــشـــؤون  وزارة  ــة،  ــي ــغــذائ ال

والقروية )1431هـ(.

ــي فـــي مــشــاريــع  ــائ ــوق ــن ال ــ ــل األم ــي دل  4
والــمــيــاه  الــبــيــئــة  وزارة   ، الـــدواجـــن 

والزراعة )1436هـ(.
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الشاعر  مع  حدثت  طريفة  قصة 
هارون  عهد  في  نواس  ابو  المعروف 

الرشيد.
هارون  المؤمنين  أمير  كان  بينما 
يمينه  ــن  وعـ مجلسه  فــي  الــرشــيــد 
أهل  من  والعظماء  ــوزراء  الـ ويــســاره 
عنده، دخل  الرأي  وأصحاب  مملكته 
نواس،  أبي  قدوم  معلنا  حاجبه  عليه 
فقال الخليفة : دعه ينتظر قليال. ثم 
نظر الى جلسائه وقال : هذه فرصة 
سانحة نضحك فيها على أبي نواس 
ويجب أن أستحضر لكل منكم بيضة 
اذا  ثيابكم حتى  طيات  في  تخبوئنها 
دخل أبو نواس، يتكلم كل واحد منكم 

أغضب  كلمة  أحدكم  فيتكلم  بكالم 
عليكم عند سماعها، وأقول : يا لكم 
لم  أذا  الفراخ، تاهلل  من ضعاف مثل 
تفعلوا مثل الدجاج ويبيض كل منكم 
بيضة القطعن رقابكم. فقالوا : سمعا 
المؤمنين. وعندئذ  أمير  يا  وطاعة 
 : لــه  وقـــال  الحاجب  الخليفة  طلب 
وال  بيضات،  ست  فاستحضر  اذهب 
تدع أحدا يراك، خصوصا أبو نواس، 
أمر  منفذا  الــحــاجــب. وعــاد  فــخــرج 
الجالسين  من  لكل  وأعطى  الخليفة 
ثيابه،  بــيــن طــيــات  بــيــضــة، خــبــأهــا 
نواس  أبو  ينتظرون. ودخل  وجلسوا 
ســالم  المؤمنين  أمــيــر  عــلــى  فسلم 

انتباهه  الرشيد  وأظــهــر  الــخــالفــة، 
أحدهم  ونطق  جلسائه،  حديث  الــى 
غضبا  الرشيد  منها  بكلمة فغضب 
شديدا فصاح بهم : ويحكم أيها الجبناء 
أنكم مثل الدجاج، والأجد فرقا بينكم 
منكم  كل  يبيض  لم  ان  واهلل  وبينهم 
رقــابــكــم، فــأظــهــروا  القــطــعــن  بيضة 
االضطراب والخوف، وأخذوا يفعلون 
مد  قليل  وبــعــد  الــفــراخ.  تفعل  كما 
االول منهم يده الى مؤخرته، فأخرج 
أمير  يا  بيضتي  هاهي  وقــال:  بيضة 
الى  والثالث  الثاني  المؤمنين وأعقبه 
لكل  يقول  الخليفة  وكــان  الــســادس، 
نجوت. ولما  قــد   : بيضه  يقدم  مــن 

طرائف الدواجن 
1. الدجاج في اللغة العربيه

اردت ان اتناول بعض الطرائف عن الدجاج و الدواجن في بعض من أهم كتب التراث العربي و سنقوم بنشرها علي 
حلقات.

الدجاج: اسم للذكر واألنثى، وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس مثل حمامة وبطة، والجمع دجاج ودجائج، 
روج.  : الفُّ جُّ ودجاجات وُدجج، وِدْج ِدْج والدُّ

والديك: ذكر الدجاجة، جمعه ديوك، وِديكة، وأْدياك، وتصغيره دويك، ومن أسمائه، األنيس، والمؤانس، وكنيته: أبو 
اد، وأبو سليمان، وأبو عقبة، وأبو مدلج، وأبو المنذر، وأبو نبهان، وأبو يقظان، وأبو برائل.  ان، وأبو حمَّ حسَّ

أعداد/ د. خالد عكاشه عبد اللطيف
 مدير فني إقليمي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ديبونت 

khaled.okasha@dupont.com :موبيل: 491771352623+ - بريد الكتروني
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على  ــف  ــ وق نـــــواس  ــو  ــ أب دور  ــاء  ــ ج
الجميع،  توسط  حتى  ومشى  قدميه 
ثم  لوجه،  وجها  الخليفة  أمام  وصار 
صــار يــقــول: كــاك، كــاك، كــاك. كما 
ثم  الدجاج،  زوجاته  بين  يفعل الديك 
وصاح  بعضهما،  على  ابطيه  ضــرب 

بأعلى صوته كما يفعل الديك تماما، 
ما  الخليفة:  كو. فقال  كوكو،  وقــال 
 : نواس  أبو  نواس. فقال  أبو  يا  هذا 
رأيت  هل  المؤمنين،  أمير  يا  عجبا 
ديــك هــؤالء  غير  مــن  تبيض  دجــاجــا 
فراخك وانا ديكهم. فضحك الخليفة 

حتى كاد يسقط عن كرسيه، وقال له 
: يالك من خبيث ماكر، تاهلل لولم تكن 
فعلت ذلك لعاقبتك، ثم امر له بهدية 

ومال معجبا بذكائه.

للدكتور  رائــعــة  قصيدة  وهــنــاك 
حسان حتحوت عن الدجاج.

ــــــاج ــيـ ــــى عـــشـــــــة شـــرقـــيـــــــة عـــالـــيـــــــة الـــسـ ـــ فــ
ــــــم الـــرتـــــــاج ــكـ ــف بــــــاب مـــغـــلـــــــق ومـــحـ ــلــ وخــ

ــم امـــــــة الـــدجـــــــاج ــى نــعــيـــ كـــانـــت تــعــيــش فــ
فــــى فـــيـــض رزق غـــــدق وظـــــل امـــــن ســـــاج

ــراج ــــ ــرجـ ــا الـ ــة بــشــحــمــهـــ ــة مــعــجــبـــ ســمــيــنـــ
والـــــــــــــــــزواج الــــطــــعـــــــــام  عـــــــــن  اال  الهــــيـــــــــة 

والــبــيــض والــفــقــس واالنــبــســـــاط والــمـــــزاج
شعب يقضى العمر فى انس وفى ابتهاج

االوداج مــنــفــوخـــــة  ــــــه  لـ ــــات  ـــ ــامــ زعــ خـــلـــف 
ــاج ــــــف تـــ مــــن كــــل ديـــــك عـــرفـــه يــــــزرى بـــالـ

يــصــيــح فــيــهـــــم بــمــثـــــل خــطــبـــــة الــحــجـــــاج
ــراج ــ ـــ ــــوف وال احــ ـــ ــنـــطـــق الــــــــزور بــــال خــ ويـ

ــة االبـــــــراج ــوك فـــــى عــالــيـــ ــديــ فـــتـــزدهـــى الــ
ــاج ــا الـــكـــبـــاش فـــــــى الــنــعـــ ــه مــــن زهــــوهــ ــانـ كـ

داج لـــيـــــــل  ذات  ــــــى  فـ ــة  ــــ عـــرسـ وداهـــمـــتـــهـــا 
ــاج مــطــفــئــة مــنــهــن نـــــــار جــوعــهـــــا الــمــهــتـــ

ــــدة فــالــقــوم فـــــى انــزعـــــاج مـــا خــطــفــت واحـ
ــــزاج ـــ راثــــيــــن صـــداحـــيـــن بـــاالشـــعـــــــار واالهــ

بــاكــيــن صــيــاحــيــن بــالــشــكــوى واالحــتــجـــــاج
وركـــــــزوا اهــتــمــامــهـــــم بــالــقــفـــــل والـــمـــــــزالج

فــعــادت الــعــرســة مــن صـــدع لـــدى الــزجـــــاج
فــقــام مــنــهــا واحــــد فـــى مــثـــــل لـــــون الــعـــــاج

عـــــــالج بـــــــــال  ــــس  ـــ ــيــ لــ دائـــــنـــــــــــا  ان  يــــقـــــــــول 
ــاء والـــــصـــــراخ جـــهـــد بـــــــال انــتـــــاج ــكـ ــبـ ان الـ

ــا فـــيـــــــه لـــلـــخـــــــالص راج ــ ــــ ــ ــل انـ ــ ـــ ــدى حــ ــ ــــ ــ لـ
ــادت الــعــرســة تــجــبــى بــاقــى الــخـــــراج ان عــ

ــواج ــ ــــ ــ ــادر االمـ ــ ـــ ــهــ ــورة كــ ــ ــــ ــ ثــــرنــــا جـــمـــيـــعـــــــا ثـ
ــر الــســجـــــاج ــخ الــمــطـــ نــوســعــهــا نـــقـــرا كــســـ

ــاج ــــــراب والــعــجـــ ونــــقــــذف الــعــيــنــيـــــن بـــالـــتـ
فـــالـــف مــنــقــار عــلــى راس ولــــو مـــن صـــــاج

ــه بـــالـــنـــــــزف واالرتــــجـــــــــاج ــ ـــ ــرديــ كـــفـــيـــلـــــــة تــ
ــر الــفــجـــــاج صـــاحـــت بـــه ديــوكــهــا مـــن ســائـــ

مــا هـــذه الــطــالســم الــســـــوداء واالحــاجـــــى
باللجـاج الــمــولـــــع  الــخــائـــــن  السفيه  انـــت 

ــاج ــه بــاحــتــيـــ ــــك يـــــــا ســفــيـــ ـــ لــســنــا الـــــى رايــ
لـــو كــنــت مــنــا مـــا جــهــلــت شــيــمـــــة الــدجـــــاج

ــاع عــــــادة مـــــــن قـــومـــــــه بــنـــــاج ــجـ ــشـ لـــيـــس الـ
ــــــال رواج ــــدق ســلــعـــــة بـ ـــ ــون الــــصــ ــكــ وقــــــد يــ

جـــــــزاؤه وقـــــع الــعــصـــــا ولــســعـــــة الــكــربـــــاج
والــعــمــر فــى غــيــاهــب الــســجــن بــال اخـــــراج

الـــمـــوت لــلــمــخــلـــــص واالطـــفـــــــاء لــلــســـــراج
ـــاج قـــصـــــــة الـــحـــــــالج ـــــ ــدجـ ــن الــ ــيـ تــــكــــررت بـ

فـــى عــشــة الــدجــاج
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التغذية بعلف ما قبل االنتاج قبل بدء 
وضع البيض بحوالي أسبوعني: 

كالسيوم  على  يحتوي  العلف  وهذا 
أكثر من محتوى علف التربية وأقل من 
محتوى علف االنتاج ولذلك يعتبر تمهيد 
لتعويد الطائر على الكمية القصوى من 
ضمان  الــى  اضافة  بالعلف  الكالسيوم 
وتشجيع  الــنــخــاعــي  للعظم  جــيــد  نــمــو 
الطائر على زيادة استهالك العلف مما 
جيد.  ــي  وزن تجانس  عمل  فــي  يساهم 
في  الكالسيوم  معظم  تعليف  ويفضل 
موعد  قرب  التعليف  من  الثانية  الفترة 

تكون قشرة البيضة.

ــبـــات الـــكـــالـــســـيـــوم ودرجــــــة  ــيـ ــبـ حـــجـــم حـ
ذوبانيتها:

عــنــد اســتــعــمــال الــحــجــر الــجــيــري 
كمصدر للكالسيوم يجب أن يكون حجم 
الحبيبات بين 2 - 4 مم وأن يكون قابل 
للذوبان بدرجة مقبولة. الحجر الجيري 
كثيراً  الطائر  منه  يستفيد  ال  الناعم 
وكذلك األحجام الكبيرة وسيتم تفصيل 

ذلك الحقاً.
نظام التعليف:

يستهلك  العلف  من   ٪40 أن  وجــد 
وهذه  اليوم  من  ساعات   4 آخــر  خــالل 
هذه  لتشجيع  الطيور.  في  فطرية  عادة 
العادة يجب أن تفرغ االكاالت في فترة 

الظهر من العلف لمدة ساعة الى ساعة 
الحصة  من   ٪40 بتقديم  وذلك  ونصف 
اليومية من العلف كوجبة صباحية و٪60 
الظهر كم يظهر  بعد  يقدم في فترة ما 

من الشكل التالي:
المصدر: هندركس جنتكس.

تدعم  أيــضــاً  الليل  منتصف  وجبة 
الحصول على قشرة جيدة وذلك بإعطاء 
فترة اضاءة إضافية لمدة ساعتين كحد 
 3 قبل  ــاءة  اإلضــ منتصف  فــي  أقــصــى 
يمكن  مما  اإلضــاءة  إطفاء  من  ساعات 
عند  المتبقي  العلف  اكمال  من  الطيور 

تكوين قشرة البيض.
يفضل تغذية الدجاج البياض بالعلف 

الحصول على قشرة بيض جيدة وأهمية التغذية 

على العلف المجروش في الدجاج البياض

تبرز أهمية قشرة البيض الجيدة لكل من البيض المائدة وبيض التفقيس نسبة لتفضيل المستهلك لقشرة متجانسة 
وقوية، وبالنسبة لبيض التفقيس إلنتاج صيصان صحية، وحيوية وتقليل نسبة الفاقد بالكسر.

إذ قد تتفاوت  تعتمد جودة القشرة على عوامل عديدة ومن أهمها اختيار ساللة لها مواصفات قشرة جيدة وراثياً 
السالالت في ذلك فعلى سبيل المثال نجد أن ساللة الهايسكس األبيض لها أقوى قشرة بيض بين السالالت البيضاء 
بمعدل تحمل 4250 جم / سم2 أو ما يعادل 42.25 نيوتن وتصب بقية العوامل في مجملها في المقدرة على تناول 
كالسيوم بكميات موزونة وتحويله في الزمن المناسب لقشرة البيضة. من أهم العوامل األساسية للحصول على قشرة 

جيدة التالي:

د. عماد جعفر سالم
شركة أيا لالستثمار احملدودة
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المجروش. أحد األسباب األساسية هو 
تقليل تكلفة اإلنتاج - للعلف المجروش 
- مقارنة بغيرها من أشكال العلف مثل 
وهنالك  المبثوق  أو  المتفتت  المحبب، 
الــدجــاج  لتغذية  المنافع  مــن  الــعــديــد 
وسيتم  المجروش  العلف  على  البياض 

تفصيل كل ذلك في النقاط التالية.
األسباب التي تجعل الدجاج البياض 
أشكال  عــن  الــمــجــروش  العلف  يفضل 

العلف األخرى: 
داخــل  النبش  فــي  تــرغــب  الــطــيــور   .1
لها  يوفر  المجروش  والعلف  العلف 

فرصة لعمل ذلك.
يجعل الطيور مشغولة - ولن تكون   .2
مهتمة أكثر من الالزم برفاقها وقد 
يجعلها تتعلم بعض العادات السيئة 

مثل نتف الريش واالفتراس.
الجيري  الحجر  اضافة  السهل  من   .3
الـــحـــقـــيـــقـــي الـــخـــشـــن )مـــصـــدر 
لجودة  هامة  كــأداة   - الكالسيوم( 

قشرة البيضة الجيدة.
ال يوجد فساد او تلف في المكمالت   .4
ــة مــثــل الــفــيــتــامــيــنــات أو  ــي ــغــذائ ال

اإلنزيمات الحساسة.
)السكريات   NSP من  تغييرات  ال   .5
للذوبان  قابلة  الغير  النشوية(  غير 
التي   - لــلــذوبــان  قــابــل   NSP الــى 

للقناة  االســـتـــقـــرار  ــدم  عــ تــســبــب 
الهضمية وكفاءة الهضم الغذائي..

إنتاج  يحتاج   ، الفنية  الناحية  من 
ــر بعض  ــوف الــعــلــف الــمــجــروش إلـــى ت

المتطلبات األساسية وهي:
المواد الخام المناسبة )ال يستعمل   .1

المسحوق أو البودرة(.
تقنية الطحن األمثل للمواد الخام -   .2
على سبيل المثال استعمال مجرشه 

تحتوي على مطحنة األسطوانات.
إنــتــاج  ــي  ف الفنيين  ــب  ــدري ت ــزم  ــل ي  .3
األمثل  العلف  شكل  على  األعــالف 

الذي تفضله الطيور.
يجب فحص جودة العلف المجروش   .4
تحليل  معدات  باستعمال  بانتظام 

الغربال.
في  المشاركين  الجميع  على  يجب   .5
اإلنتاج أن يدركوا أن تجانس العلف 
الــمــنــشــود مــع تقليل  الــهــدف  هــو 
أدنى حد ممكن من  الى  االختالف 
دفعة إنتاج إلى أخرى - ألن الطيور 
ال تــحــب الــتــغــيــيــرات الــكــبــيــرة في 

العلف.
الفصل،  وتقليل  التجانس  لــدعــم 
يجب أن يحتوي العلف المجروش دائماً 
على قليل من الزيت أو الدهون المضافة 

في الوصفة.
أو  المحبب  العلف  ومضار  مساوئ 

المفتت للدجاج البياض:

الحجر الجيري الداخل في تكوينها   .1
يــكــون عــلــى شــكــل مــســحــوق مما 
يعرض جزء كبير منه على الخروج 

عن طريق البراز.
الحبيبات،   / الكريات  تكسرت  إذا   .2
ناعم  دقيق  شكل  في  العلف  يظهر 
وربــمــا  الــطــيــور،  مــا ال تحبه  وهـــو 
لها  ويسبب  تماماً  تناوله  ترفض 
الهضمية  الــمــشــاكــل  ــن  م الــعــديــد 

والتنفسية.
تقضي الطيور وقًتا أقل في نشاط   .3
تناول العمل وتميل إلى تطوير سلوك 

»غير مرغوب فيه« مثل االفتراس.
ــرارا فــي جميع  ــك ــرارا وت يــحــدث مـ  .4
أنحاء العالم، أن الجسيمات المفردة 
من العلف الحبيبي أو المفتت تكون 
قاسية وحادة جدا - وتكون النتيجة 
أن الطيور ترفض أكل تلك الحبيبات 
ذو  الموضوع  هــذا  اإلطـــالق.  على 
تغذية  عند  خــاصــًة  عالية  أهمية 
أسباب  أحد  يكون  وقد  الصيصان 
فترة  خالل  الوفيات  معدل  ارتفاع 

التحضين
والمفتتة  المحببة  األعــالف  تكون   .5
أكثر تكلفة في عملية اإلنتاج دائًما 
- بالمقارنة مع األعالف المجروشة

ــاء بــواســطــة  ــم زيــــادة اســتــهــالك ال  .6
الطيور مما يزيد من رطوبة السماد 
البيض  نــســبــة  ــاع  ــفـ ارتـ ــالــي  ــت ــال وب

المتسخ.
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Obtaining High eggshell Quality and feeding 
Layers on Mash Feed

Obtaining high eggshell quality is important for both table egg and hatching egg purposes. Consumers have 
come to expect uniform, strong shelled eggs, and for hatching purposes, eggs that have a strong shell will be more 
likely to produce a healthy chick.

Any issues a producer may be facing with poor eggshell quality can typically be solved or significantly im-
proved by modifying the flock’s nutritional program, namely their calcium intake and transfer to the eggshell.

Prelay Nutrition and Development

Giving your pullets the best start possible in their devel-
opment will result in better performance in all areas. By 
feeding them a prelay diet starting two weeks before start 
of lay with an increased calcium percentage, their medul-
lary bone will develop properly and more robustly. This 
special bone tissue formed in female birds serves as a cal-
cium reservoir when forming the eggshell. The prelay diet 
also serves as a transition into the start of lay period and 
helps to increase feed consumption levels.

The source of shell strength is dietary calcium coming 
directly from the feed or deposited from the hen’s bones. 
Deriving calcium from the feed content results in better 
eggshell strength, but it also results in better overall health 
of the bird. For this reason, it is very important to maintain 
calcium absorption from the gut throughout the day and 
night, especially towards the end of the laying cycle. This 
is why we recommend increasing the feed calcium percent-

age in the second phase of the laying period in order to 
compensate for the lower calcium absorption capacity of 
older birds.

Calcium Particle Size and Solubility

Maintaining the correct level of calcium in the hen can 
be accomplished in different ways. Dietary calcium can be 
incorporated by using limestone, oyster shells, or calcium 
carbonate, but a mix of coarse and fine limestone particles 
are an ideal choice as it has a lower solubility and there-
fore a higher gizzard retention. Feeding the hens, a mix of 
coarsely ground limestone and 2-4mm size particles has 
been shown to prolong calcium absorption leading to in-
creased eggshell strength. It is generally recommended that 
the ratio of coarse and fine particles should range between 
65% coarse and 35% fine and 50% coarse and 50% fine.

Feeding Technique

It has been found that 40% of feed is ingested in the last 

Dr. Emad Gafar Salem
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4 hours of the day. This is natural feeding behavior, and 
so to encourage this trend, the feeders should be emptied 
in the middle of the day for 1 to 1.5 hours. Egg shell pro-
duction starts in the afternoon, so calcium delivered to the 
birds in the afternoon can go directly to the shell, without 
going in the medullary bones. Using a mix of coarse and 
particular calcium allows a long term delivery of calcium 
to the shell: coarse calcium will be absorbed very quickly 
while particular calcium will be retained in the gizzard and 
released slowly in the gut after solubilization.

Midnight feeding can also help to improve eggshell 
quality. Giving a maximum of 2 hours light in the middle 
of the night (lights on 3 hours after the lights go off in 
the evening) will allow layers to finish the remaining part 
of the feed at a moment where the egg shell is still under 
construction, immediately improving calcium deposition 
to the shell.

With these small adjustments in mind when manag-
ing your hens, you can significantly improve the eggshell 
strength and quality.

MASH FEED for layer type breeds

Layer type breeds are being fed predominantly with 
mash feed - based on a worldwide view. One of the basic 
reasons will be the lowest cost in production - as mash feed 
- compared to others like pelleted, crumbled or expanded 
physical form.

There are some more reasons - from birds’ point of 
view - that mash feed will be the best physical version 
of compound feed for layer type breeds:

1. birds like to search within feed - mash feed offers some 
opportunities.

2. birds being kept busy - and won’t be interested too much 
in their colleagues in terms of “unwanted” behavior, like 
aggressive pecking or cannibalism.

3. it’s easy to incorporate real coarse limestone (source 
of calcium) - as most important tool for good egg shell 
quality.

4. no impairment of feed supplements like sensitive vita-
mins or enzymes.

5. no changes from insoluble NSP (non-starch polysaccha-
ride) into soluble NSP - which cause an unstable diges-
tion and gut situation.

From a technical point of view mash feed production 
needs some basic request as there are:

1. suitable raw materials (no powdery ones).

2. optimal grinding technique for raw materials - for in-
stance roller mill grinding.

3. technicians in the feed production need to be trained on 
birds’ view of optimal mash feed structure.

4.  the quality of mash feed must be checked regularly with 
a sieve analysis equipment.

5. everybody involved in the production needs to accept, 
that homogeneity is the overall target with as less as pos-
sible variation from one production lot to another - be-
cause birds don’t like huge changes.

6.  To support homogeneity and reduce segregation, mash 
feed should al-ways have a minimum level of added oil 
or fat in the recipe.

Finally, it should be mentioned that pelleted or crum-
bled feed for layer type birds has some typical disad-
vantages:

1. it will never have real coarse limestone inside the pellets 
/ crumbled particles.

2. if pellets / crumbles break down, al- ways real powdery 
fines show up, which birds absolutely don’t like and 
even might refuse to eat at all.

3. birds spend less time in eating activity and tend to de-
velop “unwanted” behavior.

4. it occurs repeatedly all over the world, that the single 
particles of a pelleted or crumbled feed are too hard and 
too sharp - with the consequence, that birds refuse to eat 
those particles at all. This topic is of very high relevance 
especially about starter feed for day old chicks and 
might be one reason for high mortality during brooding 
period.

5. pelleted / crumbled feed will be more costly in produc-
tion process always - compared to mash feed.
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ويفترض بنا أن نتذكر ما يأتي: 
حديثة  البيضة  فــي  الجنين  أن   -1
الدم  الكائنات ذات  الوضع يشبه 
بمعنى  مثاًل(؛  )الزواحف  البارد 
تغيير  يتم  أن  الممكن  مــن  أنــه 
المحيطة  الظروف  حرارة  درجة 
حد  عن  أقل  أو  أعلى  بمعدل  به 
يموت  أن  قبل  مــرات  لعدة  النمو 
الجنينن تماماً، إال إنه في كل مرة 
عن  تنخفض  أو  الــحــرارة  ترتفع 
ببطء،  الجنين  ينمو  النمو،  حد 

وتقل فرصته في الفقس. بمعنى 
آخر، إن عمليات التمثيل الغذائي 
درجــة  ــفــاع  ــارت ب تــزيــد  بالجنين 
وتنخفض  به،  المحيطة  الحرارة 
فإننا  عليه،  وبــنــاًء  بانخفاضها. 
عمليات  نــبــطــىء  أن  نستطيع 
حفظ  ــاء  ــن أث ــغــذائــي  ال التمثيل 
أدنى حد، مع  إلى  التفريخ  بيض 
إلى  الجنين  الحفاظ على حيوية 
هذا  التفريخ  بيض  وضع  يتم  أن 

في ماكينات التفريخ.

لدرجة  بالنسبة  فهم  سوء  يوجد   -2
يــتــوقــف عندها  الــتــي  الـــحـــرارة 
المعروف،  فمن  الجنيني؛  النمو 
أن أي كائن ال ينمو أو ال يحدث 
به عمليات التمثيل الغذائي، يعد 
بالفعل ميتاً؛ بمعنى أنه ال يحدث 
توقف للنمو الجنيني، إال إذا كان 
ميتاً بالفعل. ولكن، عند انخفاض 
العمليات  تبطئ  الــحــرارة  درجــة 
التمثيل  عمليات  وتقل  الحيوية 
ولكن  النمو،  يبطأ  كما  الغذائي، 

تحسين رعاية النمو الجنيني
في بيض التفريخ

تحتاج أساليب المراقبة واإلشراف والسيطرة على تطور نمو األجّنة في بيض التفريخ إلى خبرة علمية وعملية كبيرة، 
تتأتى من الدراسة والممارسة واإللمام بجوانب عديدة في كل من مزرعة األمهات ومعمل التفريخ اللذين يشكالن 

حلقتين رئيسيتن مرتبطتين ببعضهما بعضاً، ارتباطا جوهريا.
لذا، فإنه من المهم توفير الظروف المالئمة لنمو األجّنة وتطورها، من وقت إيداع البيضة، مرورا بمعاملتها وتداولها 

ونقلها إلى معمل التفريخ، إلى أن تغادره إلى مزارع التربية.
خالل هذه العمليات، يمكن القيام بأمور عديدة نستطيع من خاللها تحسين نسبة الفقس وجودة الكتاكيت، وبالتالي 

رفع مقدار الربح.

د. محمود عبدالعظيم ديب
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ال يتوقف. 
ــى ذلــــك، فــإنــه خــالل  ــاًء عــل ــنـ بـ  
عمليات جمع البيض، وصوال إلى 
حالة  في  الجنين  يظل  تفريخه، 
النمو بطيئاً  نمو، وإن كان معدل 
حسب الظروف المحيطة به في 
يتم  أن  إلى  ونقله،  مراحل جمعه 

وضعه في ماكينات التفريخ.
بيض  )أو  الجنين  تــعــّرض  يؤثر   -3
لظروف  أو  إجهاد  ألي  التفريخ( 
الفقس  نسبة  على  مالئمة  غير 
)الصيصان(  الكتاكيت  ــودة  وجـ

وأدائها بعد الفقس.
على  نحصل  أن  نستطيع  أخيراً،   -4
الجودة  ذات  السليمة  الكتاكيت 
العالية، عندما يكون كل شيٍء في 
التفريخ  ومعمل  األمهات  مزرعة 

قد تم طبقاً للقواعد السليمة.
جمع البيض وتداوله وحفظه

فــرشــة  تــتــمــتــع  أن  يــجــب  أوالً: 
البياضة بمواصفات جيدة، وأن تكون 
أن  وينبغي  كافية،  وبــدرجــة  نظيفة 
وضعه.  عقب  بسرعة  البيض  يجمع 
ويؤدي وجود رطوبة أكثر على قشرة 
أكثر  ميكروبات  نــفــاذ  ــى  إل البيضة 
بفرشة  االحــتــفــاظ  يجب  لـــذا،  لــهــا؛ 
الفرشة  نوع  أن  كما  جافة.  البياضة 
المستعملة له تأثير واضح على النمو 
للبيض  الفقس  نسبة  وعلى  الجنيني 
المبكر  الــنــفــوق  ونسبة  المخصب، 
البيض  ونسبة  الــمــتــأخــر،  والــنــفــوق 
الناقر والبيض الملوث. وعليه، يجب 
البيض،  جمع  في  والدقة  االحتياط 
بالتناوب  مكانه  من  يؤخذ  أن  فيجب 
التلوث  لمنع  وكذلك  الكسر،  لتفادي 

من بيضة ألخرى، ولمنع تهيئة ظروف 
مــنــاســبــة لــلــحــضــانــة الــمــســبــقــة في 
جمع  عملية  تتم  أن  يجب  البياضة. 
كل  متكرر،  وبشكل  بــهــدوء،  البيض 
تعرضه  لتقليل  أمكن،  إذا  ساعتين، 
لظروف بيئة عنبر الدجاج ألقل فترة 
من الوقت. فنجد في أوقات الطقس 
ــروف الــتــفــريــخ داخــل  ــحــار أن ظــ ال
درجــة  ظـــروف  مــن  قريبة  البياضة 
في  كبير  تباين  مع  بالمفرخ  الحرارة 
درجة الرطوبة داخل البياضة أيضاً؛ 
ما يؤدي إلى حدوث انقسامات عديدة 
البيض المخصب، وينمو الجنين  في 
في ظروف أدنى من الظروف المثالية 

إذا ترك فترة أطول في البياضة. 
يجب الفصل بين البيض النظيف 
والبيض األرضي والبيض المتسخ مع 
وضــع كــل صنف على حــدة، وســوف 
يكون  فلكي  تطهيره.  كيقية  نوضح 
يجب أن  تأثيراً  وأشد  التطهير فعاالً 
يتم تطهير البيض في المزرعة وفي 
الوضع  بعد  أو ساعتين  خالل ساعة 
إختراق  من  البكتيريا  تتمكن  أن  قبل 
في  ألنه  داخلها  إلى  والنفاذ  القشرة 
حالة اختراق البكتيريا لقشرة البيضة 
فإنها تكون خارج نطاق التأثير، وسوف 
المثالية  الحرارة  درجة  تحت  تتكاثر 
للبيض. وقد تقتل الجنين النامي، مع 
التطهير  عمليات  جميع  أن  مالحظة 
للبيض التي تجري عليه بعد أن يبرد 
البكتيريا  عــدد  تقليل  فقط  يمكنها 

على القشرة الخارجية.
تطهير البيض

إن تطهير البيض يعد واجباً في 
ثالث حاالت، هي:

يجرى  أن  عــلــى  ــمــزرعــة،  ال فــي   -1
خالل ساعة أو ساعتين من وضع 

البيض.
معمل  إلـــى  الــبــيــض  نــقــل  بــعــد   -2
صالة  في  وضعه  وقبل  التفريخ، 

حفظ البيض.
مرضية  مشاكل  وجــود  حالة  في   -3

في معمل التفريخ. 
من الضروري اتباع برنامج غسيل 
وتطهير متكامل في المعمل، على أن 
يتم اختباره وتنفيذه بكل دقة، سواء على 
المعمل  أنحاء  أو في جميع  العاملين 
وحوله. وتوجد أبحاث كثيرة في هذا 
بكل  المعمل  أن تطهير  تفيد  المجال 
أجزائه على مراحل منتظمة ومتقاربة 
نسبة  على  ومحّسن  هائل  تأثير  له 
وتوجد  الكتاكيت.  وجـــودة  الفقس 
لتقليل  حالياً  تستخدم  أجهزة حديثة 
الماكينات  داخــل  الميكروبي  الحمل 
وخارجها، بل وفي كل أنحاء المعمل. 
عالية  بكفاءة  األجــهــزة  هــذه  وتعمل 
مراحل  على  أوتوماتيكية  وبطريقة 
منتظمة ويتم ضبطها على حسب كل 

مكان بالمعمل.
إنتاج  على  التركيز  األفضل  من 
إخــصــاب  نسبة  ذات  نظيف  بــيــض 
وسليمة  قوية  كتاكيت  إلنتاج  عالية 
وبــاســتــخــدام  مــمــكــنــة،  تكلفة  بــأقــل 
متكامل  وتــطــهــيــر  غــســيــل  ــامــج  ــرن ب
ليحقق  عــلــمــي،  بــشــكــل  مــــــدروس 
بدالً  المطلوبة،  الصحية  اإلجــراءات 
ومطهرات  كيماويات  استخدام  من 
بسهولة  تضر  قد  عشوائية،  بطريقة 

بالجنين النامي.
أن  يجب  البيض  تطهير  بمجرد 
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يتم تبريده تدريجياً إلى درجة حرارة 
يتم  التي  الفترة  أقل حسب  أو  517م 
وقــت  يحين  أن  إلـــى  فــيــهــا،  حفظه 

إيداعه في الحضانات.
عميق  تأثير  البياضة  ولفرشة 
إن  إذ  للبيض،  التبريد  معدل  على 
بعض أنواع الفرشات تكون أفضل في 
العزل من أنواع أخرى، وأنواع أخرى 
الفقس  تحسين  فــي  دور  لها  يــكــون 
والفرشة  غيرها.  من  أفضل  بدرجة 
من  تقلل  أن  يمكنها  أيــضــاً  الجيدة 
أن  إلى  ونشير  البيض،  تلّوث  عملية 
كثيراً من التحسينات في نسب الفقس 
كانت نتيجة النخفاض النفوق المبكر 
للتبريد في  البيض  بإيداع  والمرتبط 

المعدل األمثل.
التبريد  مــعــدل  أّن  إلــى  ونشير 
معروفاً  ليس  التفريخ  لبيض  األمثل 
بدقة؛ ومع ذلك، فإن البيضة تحتوي 
على كتلة كافية فإذا تعّرضت لدرجة 
فسوف  حفظها  أثــنــاء  مثلى  ــرارة  حـ
درجة  أما  مناسب.  معدل  على  تبرد 
حفظ  فــتــرة  أثــنــاء  المثلى  الــحــرارة 
البيض، فتمثل نقطة مثيرة للجدل؛ إذ 
بموضوع  المعنية  الشركات  بعض  إن 
في  بوضعه  تــوصــي  البيض  تعريق 
درجات حرارة أعلى، على أن هذا قد 
يكون صحيحاً إذا ُحفظ البيض لفترة 
المفرخات.  في  إيداعه  قبل  قصيرة 
إما إذا حفظ البيض لفترات طويلة، 
فإن درجة الحرارة التي يحفظ عندها 
على  وكبير  واضــح  تأثير  لها  البيض 
نسبة الفقس وجودة الكتاكيت؛ فمثال، 
لحفظ البيض لمدة أسبوعين، يفضل 
أن درجة حرارة الحفظ المثلى 513م، 
التمثيل  معدل  تجعل  الظروف  وهذه 

مستوياته،  أدنى  في  للجنين  الغذائي 
للجنين  تسمح  نفسه  الــوقــت  وفـــي 
فترة  طوال  الحياة  قيد  على  بالبقاء 
لها.  يتعرض  التي  الطويلة  الحفظ 
من ذلك، نستطيع أن نقول إن معمل 
نتائج جيدة  يعطي  أن  يمكن  التفريخ 
حرارة  درجــة  على  البيض  حفظ  إذا 
518م. وفي حال حفظ البيض لفترات 
أطول، أي أكثر من خمسة أيام فيجب 
الحفظ  حرارة صالة  درجة  تخفيض 

أكثر من ذلك.
الــبــيــض  حـــفـــظ  أن  ــظ  ــالحــ ــ وي
لفترات أطول من خمسة أيام مرتبط 
سبق  كما  الفقس،  نسبة  بانخفاض 
االختالفات  بعض  وتوجد  ذكرنا،  أن 
نوع ساللة  ناتج عن  وهذا  ذلك،  في 
االختالف  السبب  يكون  إذ  الطائر، 

في تركيب قشرة البيضة.
عملية حفظ البيض

البيض  جــمــع  يــتــم  أن  بــمــجــرد 
ــــى صــالــة  ــتــم دفــعــه إل ــره، ي ــي ــطــه وت
أن  معلوماً  يكون  أن  ويجب  التبريد. 
وضع البيض في صناديق كرتونية قبل 
األجّنة  نفوق  زيادة  إلى  يؤدي  تبريده 
المشكلة  هـــذه  لــمــواجــهــة  الــمــبــكــر. 
من  كحل  المزرعة،  عربات  تستخدم 
الحلول، لتجنب ذلك التبريد البطيء، 
ــعــربــة الــمــمــلــوءة  ــوضــع ال عــلــى أن ت
بحركة  يسمح  مــكــان  فــي  بالبيض 
ملتصقا  يوضع  ال  أي  حوله؛  الهواء 
على  ويستعان  مثاًل،  الجوانب  بأحد 
للحائط  موازية  مصدات  بعمل  ذلك 
تمنع العربات من تخطيه أو اإللتصاق 
العربة  بين  المسافة  به، بحيث تكون 
وحركة  سم.   10-15 نحو  والحائط 

من  الوضع  بهذا  العربة  حول  الهواء 
في  تجانساً  تحدث  الجهات  جميع 
تبريد البيض. بكلمات أخرى، يتسبب 
أنحاء  كــل  فــي  ــهــواء  ال نقص حــركــة 
العربة وحولها في حدوث ضرر بالغ 
صورة  في  تظهر  وخيمة،  عواقب  له 
نسبة  في  وانخفاض  متفاوت،  فقس 
الجنيني  الــنــفــوق  وزيــــادة  الــفــقــس، 
لوجود  كبيرة  أهمية  توجد  المبكر. 
للحفاظ  رطوبة  وجهاز  تبريد  جهاز 
على درجة الحرارة والرطوبة المثلى. 
فترة  تــكــون  أن  يجب  وعــمــومــا، 
تــخــزيــن الــبــيــض فــي الــمــزرعــة أقــل 
على  الــســيــطــرة  لصعوبة  يمكن  مــا 
المهم  من  وعليه،  الصحية،  النواحي 
لنقل  والتجهيزات  بالترتيبات  القيام 
البيض من المزرعة إلى المعمل على 
أثبتت  وقد  ومتكررة.  مراحل قصيرة 
الدراسات الحقلية حدوث تذبب في 
في  البيض  وضع  عند  الفقس  نسبة 
المزرعة  فــي  البيض  حفظ  صــالــة 
في ظــروف حــرارة ورطــوبــة أقــل من 
المثالية، والتي غالباً ما نراها وبصفة 
أما  القطعان األكبر سناً،  خاصة في 
في القطعان األصغر سناً، فإن نسبة 
في  عنها  تذبذباً  أقــل  تكون  الفقس 

القطعان الكبيرة. 
نقل بيض التفريخ إلى املعمل

من  البيض  نقل  يكون  ما  غالباً 
إلى  بالمزرعة  البيض  حفظ  صالة 
بظاهرة  مصحوباً  التفريخ  معمل 
تــعــريــق الــبــيــض، وهـــي ظــاهــرة غير 
بقدر  تجّنبها  ويُفّضل  فيها  مرغوب 
اإلمكان إذ قد تُحدث كسوراً وشروخاً 
أثناء النقل. وال توجد معلومات أكيدة 
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على  البيض  نقل  تأثير  ــى  إل تشير 
توفر  أن  يجب  ولــكــن  فقسه،  نسبة 
اإلدارة سيارات مجهزة تستطيع نقل 
البيض بهدوء ويسر؛ وهذا يتطلب أن 
يقلل  بنظام  مجهزة  السيارات  تكون 
ما أمكن من اهتزاز البيض أو إلحاق 
ضرر به. ويكون هذا النظام مجموعة 
من النوابض تقوم بعزل هيكل السيارة 
بسبب  تحدث  التي  الــصــدمــات  عــن 
عجالتها، مع وجود طرق توصيل من 
على  التفريخ،  ومعمل  المزرعة  وإلى 
الطرق وصيانتها  تمهيد هذه  يتم  أن 

بشكل دائم. 
الــتــبــريــد  ــم  ــت ي ــمــهــم أن  ال ــن  ــ وم
أن  ويجب  البيض  بسيارة  المناسب 
سبق  التي  بمواعيده  السائق  يلتزم 
تحديدها له من قبل اإلدارة، إلى حد 
في  وهــو  بالتوقف  لــه  السماح  عــدم 
طريقه، إذ إنه من الممكن أن تتعرض 
السيارة ألشعة الشمس المباشرة مع 
عدم االستفادة من حركة الهواء على 

سطحها.
لفترات  ولــو  السيارة  وقــوف  إن 
قصيرة قد يرفع درجة حرارة البيض 
النمو  بـــدء  خــاللــه  يمكن  ــدٍّ  حـ إلـــى 

هذا  فإن  ذكره،  سبق  وكما  الجنيني. 
إن  يجب  إذ  بــه،  مرغرب  غير  النمو 
يكون النمو الجنيني في أدنى درجاته 
ويتم  التفريخ،  معمل  إلى  يصل  حتى 
كما  البيض.  في غرفة حفظ  وضعه 
أو  البيض ألشعة الشمس  أن تعرض 
من  قصيرة  لفترات  السيارة  وقــوف 
األجّنة  بقاء  فرص  يقلل  أن  الممكن 

على قيد الحياة.
بعد تسليم البيض لمعمل التفريخ 
البيض  حفظ  غرفة  في  وضعه  يتم 
على درجتي حرارة ورطوبة مالئمتين 
تتعدى خمسة  الوقت، لمدة ال  طوال 
ــت الـــوضـــع في  ــ أيــــام مــتــضــمــنــة وق
الرطوبة في  أجهزة  وتلعب  المزرعة. 
صاالت حفظ البيض وتبريده بمعمل 
التفريخ دوراً بالغ األهمية، ولها تأثير 
الفقس  نسبة  مــن  كــل  عــلــى  ــح  واضـ

وجودة الكتكوت.
ومن المهم أن يكون سقف صالة 
كــاٍف  بشكل  مرتفعاً  البيض  حفظ 
وذلك لتوفير حركة جيدة للهواء، مع 
العلم أن وضع البيض قريباً جداً من 
مواضع  ظهور  إلــى  يــؤدي  ــجــدران  ال
البيض  دافئة سواء كان في صناديق 

التي  المزارع  في  البيض  عربات  أو 
لذا،  الفقس؛  على  سلبي  تأثير  لها 
يجب إبعاد البيض عن تلك األماكن. 

ــارة إلـــى أن  ــ ــجــدر اإلشــ ــا ت ــن وه
البيض الكبير يحتاج إلى عناية أكبر 
لتقليل  ومعاملته،  وتداوله  نقله  أثناء 
وغير  المنظورة  ــشــروخ  وال الكسور 

المنظورة إلى أدنى حد.
تخزين  غــرفــة  تــكــون  أن  ويــجــب 
كافية،  سعة  ذات  وحفظه  البيض 
تتسع  أن  األقــل  على  يمكنها  بحيث 
طاقة  تــكــفــي  ــي  ــت ال الــبــيــض  لكمية 
على  أسبوع  لمدة  التفريخ  ماكينات 
الحرارة  درجــة  وتعتمد  تقدير.  أقــل 
بصالة تبريد البيض على الوقت الذي 
إيداعه،  يتم  حتى  البيض  فيه  يمكث 

وذلك كما يأتي:
تثبت  أيام تخزين،  أ- في حالة 6-4 

درجة الحرارة على 18-19م.
ب- في حالة 7-10 أيام تخزين، تثبت 

درجة الحرارة على 16-17م.
ج-في حالة 11-14 يوم تخزين، تثبت 

درجة الحرارة على 14-25م.
ومـــن الـــضـــروري تــوفــيــر رطــوبــة 
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نسبية في حدود 80-85٪. ويالحظ 
أن نسبة الفقس سوف تنخفض بعد 
فترة حفظ 6-4 أيام بمقدار ٪2-1، 
بعد ذلك تنخفض بنسبة 1-2٪ لكل 
يوم زيادة عن ذلك، وهذا يعتمد على 
الساللة،  نــوع  منها  عــديــدة،  عوامل 
وعمر القطيع، وظروف غرفة تبريد 

البيض، وعوامل أخرى كثيرة.
ــطــرق  ويـــوجـــد الـــعـــديـــد مـــن ال
الــســيء  ــر  ــ األث لتقليل  واألســالــيــب 
لفترات طويلة، منها  البيض  لتخزين 

ما يلي:
1- ترك البيض في صناديق مغلقة.

القمة  وضــع  مع  البيض  تخزين   -2
الصغيرة إلى األعلى.

3- تعبئة البيض في أكياس بالستيك 
مناسبة داخل صناديق كرتون.

رشها بغاز النيتروجين.  -4
ولكن هذه الطرق األربعة ال قيمة 
ذات  التفريخ  معامل  في  لها  عملية 
معامل  في  الكبير، خصوصاً  اإلنتاج 
ذكره،  سبق  وكما  الكبرى.  التسمين 
تأثير  له  التفريخ  بيض  تخزين  فإن 
ونسبة  الكتاكيت  نوعية  على  سلبي 

الفقس.
كما ذكرنا من قبل، يجب أن تكون 
تبريد  غرفة  في  النسبية  الرطوبة 
البيض بحدود 80-85٪؛ فأي رطوبة 
نسبية أقل من ذلك سوف تؤثر سلباً 
على جودة البيض؛ ألن البيض سوف 
عبر  ــه  وزن مــن  ويفقد  كثيراً،  يجف 
تبخر الرطوبة بنحو 0.6جم خالل 7 
يوماً،   14 ونحو 0.8جم خالل  أيام، 

ونحو 1.5جم خالل 21 يوماً. 

مقدار  على  القطيع  عمر  ويؤثر 
المحتمل  ومــن  المفقودة،  الرطوبة 
االنخفاض  عن  ناتجاً  ذلك  يكون  أن 
لذلك،  البيضة. وتبعاً  في نوع قشرة 
تــســجــل نــســبــة أعــلــى مـــن الــنــفــوق 
القشرة  ذات  البيض  فــي  الجنيني 
في  الزائد  الفقدان  ويــؤدي  الرديئة. 
الرطوبة إلى خفض نسبة الفقس إذ 
إلجهاد  تعرض  قد  يكون  الجنين  إن 

الجفاف الجزئي قبل التحضين.
غرفة  في  الهواء  يــدور  أن  يجب 
ــواســطــة مــــراوح،  ــيــض ب ــب حــفــظ ال
يوضع  أو  يحفظ  أال  يجب  فالبيض 
وقد  التدفق.  طلق  هــواء  مجال  في 
أظهر بحث أن تغطية عربات البيض 
وزن  يحسن  متدٍل  بالستيكي  بغطاء 
الــكــتــكــوت ونــســبــة الــفــقــس. ويــوجــد 
برهان قاطع على تأثير فترة تخزين 
)درجــة  التخزين  وظـــروف  البيض 
الهواء(  وحركة  والرطوبة،  الحرارة، 
على الزيادة في وزن بداري التسمين.

يكون  حينما  مشكلة  تظهر  وقد 
سقف صالة حفظ البيض منخفضاً؛ 
هواء  توفر حركة  عدم  إلى  يؤدي  إذ 
مالئمة. نذكر أيضاً بأنه يجب تفادي 
وضع البيض قريباً جداً من الجدار؛ 
لما لذلك من عواقب سيئة« إذ يؤدي 
ذلك إلى ظهور مواضع ساخنة، سواء 
ويكون  الــعــربــات،  أو  الصناديق  فــي 
لذلك تأثير على نسبة الفقس وجودة 
الكتاكيت وقد يقلل من فرص الحياة 

لبعض األجّنة. 
التفريخ

توجد مدرستان تختلفان بدرجة 
كبيرة حول ما يجب عمله قبل إيداع 

يجب  هــل  الــمــفــّرخــات.  فــي  البيض 
بالتدفئة  التفريخ  لبيض  الــســمــاح 
تدريجياً بعد خروجه من صالة تبريد 
البيض وقبل إيداعه في المفّرخات؟ 
من  مباشرة  دفعه  يتم  أن  يجب  أو 
إلى  وتــبــريــده  البيض  حفظ  صــالــة 
إجراء  دون  من  مباشرة،  المفرخات 
وقبل  لــه  المسبقة  التدفئة  عملية 
وضعه بالمفّرخات؟ وال يوجد جواب 
دقيق لهذا التساؤل؛ فكل فريق يعمل 
واألسلوبان  وقناعته،  رؤيته  حسب 

متبعان.
فإن  العملية،  النظر  جهة  ومــن 
على  بالكامل  يعتمد  اإلجـــراء  هــذا 
الــتــفــريــخ  ــان فـــي مــعــمــل  ــ ك ــا إذا  مـ
البيض  بتدفئة  تسمح  كافية  مساحة 
ما  إلــى  إضــافــة  أوال،  ــداعــه  إي قبل 
على  التفريخ  ماكينة  بمقدرة  يتعلق 
الوصول إلى درجة الحرارة المالئمة 
إلى  ساعة  )من  قصيرة  فترة  خالل 
المقدرة في  وهذه  تقريباً(.  ساعتين 
الوصول لى درجة الحرارة المالئمة 
تختلف من شركة مصّنعة إلى أخرى. 
ماكينات  مــن  كــثــيــراً  أن  ويــالحــظ 
التفريخ الحديثة غير مصممة لتوفير 
طاقة تسخين كافية، بحيث تستطيع 
رفع درجة حرارة البيض بشكل مرٍض 

وفي وقت مالئم.
الــبــيــض  إيــــــداع  يــتــم  أن  بــعــد 
التفريخ  عمليات  تبدأ  بالمفرخات، 
بدقة  نبحث  أن  ونحتاج  األساسية. 
لعمليات  المحركة  القوى  عن  أكثر 
النامي  فالجنين  الجنيني،  التطور 
التي  البيضة  بقشرة  محاطاً  يكون 
خاللها  من  وتتم  الحماية،  له  توفر 
لألكسجين  الغازي  التبادل  عمليات 
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ومجّهزة  الــكــربــون،  أوكسيد  وثــانــي 
لفقد الماء من البيض كما أن القشرة 
للكالسيوم  الــرئــيــس  الــمــصــدر  هــي 
الفهم  هــذا  الجنيني.  للنمو  الـــالزم 
يجب  األهمية  بالغ  القشرة  لوظائف 
أن يكون دافعاً أكثر لبذل مجهود أكبر 
لتجنب حدوث شروخ بها ومحاوالت 

تحسين جودتها.
توضح البيانات حول نفوق األجّنة 
المبكر ونفوق األجّنة المتأخر والبيض 
الناقر مقارنة بقشر البيض الفاقس، 
وجود تناقص في درجة المسامية في 
قشر البيض الذي حدث فيه النفوق 
الناقر؛  والبيض  والمتأخر  المبكر 
نفقت  ــة  األجــّن هــذه  أن  يعني  وهـــذا 
داخل قشرة البيضة بسبب قلة عدد 
المساّم الموجودة على قشرة البيضة 
والالزمة للتنفس الطبيعي، بمعنى أن 
نقص المسام على قشرة البيضة قد 
األجّنة.  هذه  نفوق  في  السبب  يكون 
كما وجد أن عدد هذه الثغور بقشرة 
نفوق  في  السبب  يكون  قد  البيضة 
أن عدد هذه  كما وجد  األجّنة.  هذه 
للسالالت  البيض  قشرة  في  الثغور 
للسالالت  نفسه  العدد  هو  الحديثة 
فــي حجم  الـــزيـــادة  أن  أي  ــبــريــة،  ال
حجم  فــي  ــادة  زيـ تقابله  لــم  البيضه 
المسام، وكأن من المفترض أن يزيد 
حجم المسام بمقدار 27٪ من حجمه 
األصلي لكي يقابل الزيادة في حجم 
األجّنة في السالالت الحديثه، ولكي 
الطبيعيه0  التنفسيه  بوظائفه  يقوم 
وبسبب عدم حدوث ذلك، فإن فرص 
يتنفس  النجاح لجنين ال يستطيع أن 
ينصح  وال  قليلة.  ستكون  بسهولة 
العلف  تركيب  في  التدخل  بمحاولة 

للحصول على قشرة بيض أكثر قوة، 
نمو  أو  الجنيني  التنفس  ناحيه  من 

الجنين نفسه.
قشره البيضه

بما أننا نعد قشرة البيضه بمثابة 
الرئه المطلوبه لتنفس الجنين ونموه، 
نفحص  أن  ــى  إلـ حــاجــه  فــي  فــإنــنــا 
بعناية مكّونات الجهاز التنفسي لتلك 
الرئة0 بالنسبة. لقشرة البيضة فإنها 
تحتوي على طبقه متصلبة )كيوتكل( 
السطح  على  الــواقــي  البروتين  مــن 
البيضة  وقشرة  للبيضة،  الخارجى 
مالئمة تماما لوظيفتها وتحتوي على 
البيضة.  قشره  تجتاز  التي  الثغور 
غشاءان:  البيضة  قشرة  على  ويوجد 
الكوريو-  غــشــاء  ثــم  القشرة  غــشــاء 
يتدفق  طريقه  عــن  الـــذي  ألنتويس 
نمو  ويكتمل  وإليه،  الجنين  من  الدم 
أيام من  الغشاء في نحو عشرة  هذا 

التفريخ )التحضين(0 
وقبل اكتمال نمو غشاء الكوريو- 
النتويس، يظل الجنين يتنفس بواسطة 
التلقائي( من خالل  )المزج  النافذية 
إلى  ومنها  األلبومين  ــى  إل الــمــســاّم 
يقبع  حيث  وتوجد  الهوائية.  الغرفة 
الجنين الصغير جداً أسفلها مباشرة 
ضرورة ملحة لحدوث التبادل الغازي 
لمراحل النمو الجنيني المبكرة جداً. 
وقد ال يكون التبادل الغازي متناسباً 
بسبب  المطلوبة  االحــتــيــاجــات  مــع 
وبالتالي  الكبير،  الــوراثــي  التحّسن 
كبر حجم الجنين وبقاء حجم الثغور 
وعددها ثابت لم يطرأ عليه أي تغيير. 
ومن المحتمل أن يكون هذا هو السبب 
في زيادة النفوق الجنيني المبكر في 

من  عديد  وفي  الحديثة.  السالالت 
الحاالت، تكون قشرة البيضة سميكة 
أكثر من المطلوب، وهذا يعيق عملية 
التبادل الغازي. ولسمك القشرة داللة 
مراحلها  في  األجّنة  نفوق  على  أكبر 
في  األجّنة  نمو  مع  بالمقارنة  األولى 
زيادة  من  بعض  المتأخرة،  المراحل 
مقدرة  بسبب  البيضة  قشرة  سماكة 
األجّنة األكبر على نزع الكالسيوم من 
قشرة البيضة والبعض اآلخر من تلك 
السماكة الزائدة بسبب تكليس مفرط 

لقشرة البيضة.
اجلنني النامي

يـــســـتـــخـــدم الـــجـــنـــيـــن الـــنـــامـــي 
األكــســجــيــن فــي نــمــوه ويــخــرج ثاني 
كفضالت  والــمــاء  الكربون  أوكسيد 
ناتجة. وهذا الماء يجب أن يفقد من 
متاحة  المساحة  كانت  إذا  البيضة 
عملية  لحدوث  الهوائية  الغرفة  في 
مساحة  توفر  وهذه  الغازي.  التبادل 
ويبدأ  داخلياً  البيضة  لينقر  للجنين 
خارجياً  ينقرها  أن  فبل  التنفس  في 

ويتم الفقس. 
يجب أن تفقد البيضة نحو 12-
بواسطة  االبــتــدائــي  وزنــهــا  مــن   ٪14
داخلياً،  البيضة  نقره  عبر  الجنين 
وهــــذا يــضــمــن الـــتـــوازن الــمــنــاســب 
ثاني  وإنتاج  األوكسجين  بامتصاص 
أوكسيد الكربون واالستفادة من كيس 
الماء  َفْقد  أن  الواضح  الصفار. ومن 
من البيضة يكون ضرورياً ليوفر مكاناً 
التجويف  حجم  )لزيادة  البيضة  في 

الهوائي( لدخول األكسجين.
الجنيني  الــنــمــو  مــرحــلــة  أثــنــاء 
المتأخرة  المراحل  وأثــنــاء  المبكرة 
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الداخلي  بالنقر  الجنين  يقوم  عندما 
والتحول من التنفس الغشائي الكوريو 
التنفس الرئوي، يمّر  -ألنتويسي إلى 
التنفس خالل هاتين المرحلتين بوقت 

حرج وترتفع نسبة النفوق الجنيني.
عــوامــل أخـــرى لــهــا تــأثــيــر عــلــى منو 

اجلنني
التي  العوامل  من  العديد  هناك 
والتنفس.  الجنيني  النمو  على  تؤثر 
أهمية  بالمفرخ  الــحــرارة  لمقاييس 
كبرى؛ إذ يجب أن تكون نظيفة ويتم 
وتكون  واآلخــر.  الحين  بين  معايرتها 
التفريخ  لعملية  المثلى  الــظــروف 
تؤدي  بصفة عامة حول 37.5م. قد 
درجات الحرارة األقل أو األعلى من 
هذه الدرجة إلى بطء أو سرعة النمو 

الجنيني وتدهور نسبة الفقس.
مثلى  حــرارة  درجــة  توجد  لهذا، 
حقيقة  تعني  والتي  التفريخ  لعملية 

وجود معدل أمثل للنمو الجنيني.
يجب ضبط درجة حرارة األجّنة 
ــل ألطــول  ــث ــذا الــمــعــدل األم عــنــد هـ
البيضة  وضع  وقت  من  ممكن،  وقت 
وحتى عملية الفقس، ويحدد مقياس 
الحرارة معدل عملية التمثيل الغذائي 
األوكسجين،  من  ومتطلباته  بالجنين 

ومعدل فقد الرطوبة من البيضة. 
يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى 
فقد رطوبة أكثر ويصحبها انخفاض 
ــخ. أمــا  ــفــري ــت فـــي درجــــة رطـــوبـــة ال
المعدل  الحرارة عن  درجة  انخفاض 
األمــثــل، فــيــؤدي إلــى تــدهــور ظــروف 
التمثيل  عملية  وتباطؤ  التحضين، 
التي  الــرطــوبــة  فقد  وقلة  الــغــذائــي، 
التحضين؛  رطوبة  ارتفاع  مع  تتزايد 

الرطوبة  معدل سحب  فإن  وبالتالي، 
سرعة  من  أقــل  سيكون  البيضة  من 

إنتاجها.
ــوازن  ــى وجـــود ت تــوجــد حــاجــة إل
الرطوبة  وسحب  الحرارة  درجة  بين 
البيضة  حــول  الــهــواء  في  الموجودة 
فإن  هذا،  حدث  فإذا  التفريخ.  أثناء 
ثاني  وفــقــد  األوكسجين  امتصاص 
الكربون سوف يظل متعادال  أوكسيد 
قشرة  عــبــر  الــحــركــة  عملية  أثــنــاء 
متزنة.  نسبية  معدالت  في  البيضة 
كما أن معدالت فقد الرطوبة ليست 
ثــابــتــة طـــوال عــمــر الــقــطــيــع، وفقد 
القطعان  فــي  البيض  مــن  الــرطــوبــة 
عنه في  نسبياً  بطيئاً  يكون  الصغيرة 
إلى  ذلــك  ويرجع  الكبيرة.  القطعان 
القطعان  في  البيضة  قشرة  سماكة 
مساحة  وكبر  والكيوتكل  الصغيرة 
السطح. لذلك، فإن السطح التنفسي 

أكبر إذا كان القطيع أكبر. 
أيضاً  ثابتاً  الماء  فقد  يكون  ال 
أن  يظهر  إذ  التحضين؛  أيــام  بمرور 
أثناء  جــداً  سريعا  يكون  الــمــاء  فقد 
التفريخ،  مــن  األولـــى  الثالثة  األيـــام 
وبعد ذلك يبدأ باالنخفاض، ثم يزيد 
بين 18-15  ما  ثانية  الماء مرة  فقد 

يوماً من التفريخ في الدجاج. 
يبين هذا أن سرعة فقد الرطوبة 
في األيام الستة األولى محّتمة؛ لعدم 
وجود الجهاز الدوري كلياً. ويجب أن 
يتم فقدان الرطوبة من البيضة لكي 
الهوائية  الغرفة  إلــى  الــهــواء  يدخل 
الجنين  ــزود  وي الهوائي(  )التجويف 

النامي باألكسجين الالزم لنموه.
تبطئ الرطوبة الزائدة أثناء هذه 

المرحلة من معدل َفْقد الماء، وبالتالي 
من معدل امتصاص األوكسجين. 

ــدوري  ــ ــجــهــاز ال بــمــجــرد نــمــو ال
كثيراً  الرطوبة  َفْقد  يقل  بالجنين، 
وبعد ذلك نرى زيادة َفْقد الماء أثناء 
تقّدم النمو الجنيني في اتجاه مرحلة 
النسبي لعملية التحضين،  االستقرار 
الجنين  فيه  يبدأ  الــذي  الوقت  عند 
بالنقر الداخلي للغرفة الهوائية ليبدأ 

التنفس من خالل رئتيه. 
لزيادة  حاجة  وجــود  يبين  وهــذا 
الجنين  قيام  عند  الماء  فقد  معدل 
ــي لـــداخـــل الــغــرفــة  ــداخــل بــالــنــقــر ال
الهوائية والذي يتزامن تماماً مع وقت 

النقل.
ضبط فقدان الرطوبة

يتم ضبط معدل فقدان الرطوبة 
بواسطة  والمفقسات  المفرخات  في 
المبتل،  والــمــيــزان  الــجــاف  الميزان 
ــمــفــرخ  بــوضــعــهــمــا فـــي كـــل مـــن ال
من  البيض  ينقل  وعندما  والمفقس. 
إلى  بالمفرخ  537.5م  حــرارة  درجــة 
حــرارة  درجــة  عند  بالمفقس  537م 
تزداد  سوف  نفسها,  المبتل  الميزان 
وقت  فــي  بالفعل  النسبية  الرطوبة 
بأنه  يخبرنا  وكأنه  الجنين  فيه  يبدو 
نسبية  رطوبة  إلى  األقل  على  يحتاج 

ثابتة إذا لم تكن أقل.
مثاًل  مبكراً,  البيض  نقل  تم  إذا 
وذلــك  التحضين  مــن  يــومــاً   17 بعمر 
االنتهاء  يتم  لكي  أو  للمفرخ,  للحاجة 
من  ذلــك  غير  أو  مــبــكــراً  العمل  مــن 
األسباب, نكون قد ارتكبنا خطأ كبيراً. 
فبعملنا هذا - النقل المبكر - نكون قد 
أثرنا على َفْقد الماء الضروري لعملية 
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فقس الجنين في وقت حرج جداً. وقد 
أفضل  بشكل  يفقس  البيض  أن  نــرى 
في المفرخ، عنه في المفقس. بالتالي, 
فــإنــنــا نــحــتــاج إلـــى تـــرك الــبــيــض في 
لنضمن  أطــول؛  لفترة  المفرخ  ظروف 

أفضل نسبة فقس وجودة كتاكيت.
يجب أن نذكر أن نقل البيض إلى 
وخيمة,  عواقب  له  مبتلة  مفقسات 
إذ يؤدي إلى رفع الرطوبة حول هذا 

البيض مع إحداث مشاكل أخرى.
درجات احلرارة

مقاييس  مــعــايــرة  تــتــم  أن  يــجــب 
وأخرى،  فترة  بين  والرطوبة  الحرارة 
لما لذلك من أهمية كبيرة. فإذا أهمل 
ــات الــحــرارة  ــك قــد ال تــكــون درجـ ذل
الفعلية للميزان الجاف والمبتل داخل 
درجــات  هــي  بــالــضــرورة  الماكينات 
المطلوبة  نفسها  والرطوبة  الحرارة 
المعايرة  عملية  وإهــمــال  بالمفرخ. 
إجــراء  وإهمال  اإلدارة  لسوء  نتيجة 
له  عــدة  حــاالت  في  الصيانة  عملية 
عواقب وخيمة؛ فكثير ما وجدنا في 
الماكينات أن شرائط الرطوية داخلها 
تكون  أو  أمالح  عليها  ومتراكم  جافة 
شريط  خــزان  يكون  أو  نظيفة,  غير 
الرطوبة جافاً وهذا ال يعطي القراءة 
وبالتالي,  الرطوبة,  عن  الصحيحة 
في  الفقدان  مقدار  تحديد  يمكن  ال 

الرطوبة من البيض.
قطعان  فــي  المبكر  الــنــفــوق  إن 
فقدان  أن  سببها  الصغيرة  الطيور 
الرطوبة غير مالئم، وناتج عن زيادة 
سمك قشرة البيض. والنفوق المبكر 
في القطيع األكبر سناً ناتج عن َفْقٍد 
البيضة  قشرة  كون  للماء،  جداً  كبير 

بيض  قشرة  مسطح  مع  جــداً  رقيقة 
أكبر. 

من الشائع جداً االعتقاد أن َفْقد 
النفوق  إلــى  يــؤدي  كبير  بشكل  الماء 
بالنسبة  فقط  صحيح  وهذا  المبكر, 
بيض  فإن  ولهذا,  الكبيرة.  للقطعان 
والـــذي  الصغيرة,  الــطــيــور  قــطــعــان 
درجة  ويتم ضبط  المفرخ  في  يوضع 
الرطوبة على 527.7م من الممكن أن 
ونحصل  وصحيح  مالئم  بشكل  ينمو 
أن  على نسبة فقس عالية؛ في حين 
والذي  الكبيرة  الطيور  قطعان  بيض 
يوضع في الماكينة نفسها يتأثر بشكل 
كبير. بالنسبة لنسبة الفقس والسمة 
المبكر  النفوق  زيــادة  فهي  السائدة 

لألجنة في مثل هذه الحالة.
وبالعكس, فإن وضع بيض قطيع 
الطيور صغيرة السن في مفرخ رطوبته 
عالية يؤدي إلى حدوث النفوق المبكر 
له  أن  حين  في  كبير,  بشكل  لألجنة 
تأثيراً ضئياًل على تفريخ بيض قطيع 

الطيور األكبر سناً.
أال  وجــوب  يفسر  سبب  يوجد  ال 
إلى  فقسة  مــن  الفقس  نسبة  تكون 
متشابهة  ــد  واحــ قــطــيــع  فــي  ــرى  أخــ
احتياجات  أن  نجد  هنا,  من  تماماً. 
البيض الصغير لرطوبة أقل, متشابهة 
في احتياجها. أما البيض الكبير من 
يحتاج  ذلــك  فعكس  الكبير  القطعان 

إلى رطوبة أعلى.
حساسية  ــر  أكــث الــجــنــيــن  ــكــون  ي
ــح مــؤشــراً عــن حــالــة وظــروف  وأوضـ
المفرخ من أي أدوات أخرى نستخدمها 
المعمل. فإذا وجد تذبذب واسع  في 
جداً في فقس القطيع الواحد من يوم 

إلى آخر, يجب أن يدرك مدير المعمل 
وبسرعة وجود تقلبات كثيرة وواسعة 
في ظروف المفرخ ويحاول أن يعرف 

السبب ويتداركه.
األدوات أو األجهزة املطلوبة

تعمل  الماكينات  أن  من  نتأكد  لكي 
معمل  كــل  عــلــى  ومالئم,  جــيــد  بشكل 
لقياس  جــهــاز  على  يحتوي  أن  تفريخ 
الرطوبة, وهذا الجهاز قادر على قياس 
الــجــاف ودرجــة  الميزان  درجــة حـــرارة 
نقطة  ويعطي  المبتل،  الميزان  حــرارة 
مــرجــعــيــة يــمــكــن عـــن طــريــقــهــا ضبط 
نظافة  المهم  ومن  الماكينات.  وفحص 
أجهزة القياس الحساسة. كما أن نظافة 
إذا  بخاصة  ضرورية,  الرطوبة  شرائط 

كانت هناك مشاكل في جودة الماء.
الرطوبة  شــرائــط  على  يتسرب 
أمالح تظهر بشكل قشور ملحية فإذا 
تعمل جيداً  أن  يمكن  تركت عليها ال 
وال  صحيحة،  ــراءة  قـ تعطي  أن  وال 
والتي  الرطوبة,  بوجود بشابير  يمكن 
أن  وتصدأ,  تتآكل  أو  فوهتها  تسد 
أن  يمكنها  وال  بطريقة مالئمة  تعمل 

توفر الرطوبة المالئمة.
نظام  تملك  ألنــك  إنــه  تعتبر  وال 
المالئم,  بالشكل  يعمل  فهو  ترطيب 
المفرخات  فقد وجدنا رطوبة صالة 
النسبية،  الــرطــوبــة  مــن  ـــ٪25  بـ ــل  أق
رغم وجود أربعة أجهزة رطوبة تعمل 

بصالة المفرخات.
التفريخ  معمل  يــكــون  أن  يجب 
لتوفير  مناسب،  بــارتــفــاع  الــتــجــاري 
الهواء، وتركيب  مساحة كافية لخلط 
مميز للهواء الذي يتم استخدامه في 
على  مبنياً  يكون  أن  على  الماكينة 
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أسس علمية. 
التفريخ  معامل  نبني  ال  أننا  ومع 
تهوية  وبـــظـــروف  كــافــيــة  بــمــســاحــة 
وضــبــط  إدارة  ــم  تـ إذا  مناسبة, 
مناسبة,  بطريقة  المتاحة  المساحة 
مشاكل  عن  أمــا  تكفي.  ســوف  فإنها 
والتوازن  الهوائية  والقنوات  المراوح 
الهوائي.. إلخ, فإنها سوف تؤدي إلى 
الفقس  نسبة  على  واضحة  تأثيرات 

وجودة الكتاكيت.
إن حركة الهواء المناسبة ضرورية 
لنمو  الــكــافــي  األوكــســجــيــن  لتوفير 
الجنين وإلزالة ثاني أوكسيد الكربون 
لقد  الجنين.  من  الناتجة  والرطوبة 
أغفلنا رؤية هذه المتطلبات الحيوية 
تكلفة  تخفيض  على  ركــزنــا  عندما 
هذا  ويكون  التفريخ.  معمل  تشغيل 
األمر أكثر وضوحاً في فصل الشتاء، 
إذ تغلق جزئياً فتحات معمل التفريخ 
كطريقة لحفظ الحرارة بأقصى قدر 
ممكن. وقتئذ, غالباً ما نجد مستويات 
في  الكربون  أوكسيد  ثاني  من  عالية 
الوقت  هــذا  في  وتظهر  المفقسات 
بصورة  النتائج  وتــكــون  السنة,  مــن 
وأكثر  النائمة,  بالكتاكيت  يسمى  ما 

ارتفاعاً في مستوى نفوق الكتاكيت.
على مراقبة وضبط ثاني أكسيد 
الكربون في بيئة معمل التفريخ, مثل 
تغير تدفق الهواء في المعمل موسمياً, 
أن تكون طريقة مدروسة لتحديد آثار 
أن  ومعلوم  الجنين.  تنفس  على  ذلك 
الطريقة األكثر فعالية لخفض تكلفة 
نسبة  زيـــادة  ببساطة  هــي  الكتكوت 
التفريخ  معمل  مدير  وعلى  الفقس, 
أن تكون لديه البصيرة والدراية لمثل 

هذه األساسيات.
عمليات جتهيز الكتاكيت

بمجرد أن تفقس الكتاكيت، تبدأ 
باالعتماد  وفــرزهــا  سحبها  عمليات 
أن  وجد  وقد  حديثة.  معلومات  على 
بـ 24  أوال  الصغيره تفقس  الكتاكيت 
الكبيرة،  الكتاكيت  فقس  قابل  ساعة 
فعاًل؛  حقيقية  مشكلة  يخلق  ــك  وذل
مساحة سطح  الصغيره  للكتاكيت  إذ 
حجمها  مــع  تتناسب  ــداً  جـ صغيرة 

وتفقد سوائلها بصورة أكبر.
ومع ذلك، يظهر من خالل الخبرة 
الحقلية أنه لو تناسقت أوقات اإليداع 
ــات ســحــب الــكــتــاكــيــت، فــإن  ــ مــع أوق
تكون  ســوف  السوائل  َفْقد  تأثيرات 

أقل ما يمكن.
وقت  مــن  الــمــدة  تكون  أن  يجب 
ــت سحب  ــ ــى وق ــ ــيــض إل ــب ــداع ال ــ ــ إي
يوماً.   21 من  جــدا  قريبة  الكتاكيت 
والرطوبة  الــحــرارة  درجــات  وتعديل 
بإنجاز  يسمح  ســوف  قلياًل  للمفرخ 

الوقت الذي يريدة مدير  الفقس في 
المزرعة.

وبما أنه من األفضل منع الجفاف 
ــون بعض  ــك ــمــفــرط لــلــكــتــاتــيــت، ي ال
إلنجاز  ضــروريــا  للكتاكيت  الجفاف 

التصلب المناسب للكتكوت.
بــمــجــرد ســحــب الــكــتــاكــيــت من 
الفرز  عمليات  ــراء  وإجـ المفقسات 
والــتــحــصــيــن والــتــجــنــيــس وغــيــرهــا 
ــن الــعــمــلــيــات، يــجــب الــعــنــايــة بها  م
إليها  الهواء  تدّفق  على  والمحافظة 
التداول  مع  مريح  وضع  في  وجعلها 

الجيد لها.
أن يحدث ضرر  من السهل جداً 
اندفاعها  أثناء  الصغيره  للكتاكيت 
الفقس  صـــوانـــي  مـــن  طــيــرانــهــا  أو 
ألي ســبــب، خــصــوصــاً مــع األجــهــزة 

المساعدة اآللية.
المالئمة  النظافة  عمليات  تبدأ 
للسيور والصواني وصناديق الكتاكيت 
للمحافظة على أعلى جودة للكتاتيت 
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ومع ذلك، فإن اإلفراط في استخدام 
معظم المطهرات يسبب أذى وضرراً 
عند  ــهــذا،  ل الــمــخــاطــيــة.  لألغشية 
بها  تــتــصــل  ــي  ــت ال األســطــح  تطهير 
الكتاكيت، يجب الحذر والعناية بتلك 
وضع  قبل  جــافــة  وجعلها  األســطــح 

الكتاكيت عليها.
األخــرى  االستقبال  منطقة  تعد 
ــبــاه هي  ــت الــجــديــرة بــاإلهــتــمــام واإلن
التحصين  خالل  إما  الوقائي  العالج 
في معمل التفريخ أو في الماء عندما 
التربية.  بيوت  إلــى  الكتاكيت  تصل 
الحديثة  الطيور  لقطعان  يكون  قد 
النمو  الثقيلة في معدل  األوزان  ذات 
بعض الصعوبات في اإلصابة بعدوى 
هي  هذه  نواجه  أن  ويمكن  بكتيرية، 

المشاكل بالعالج الوقائي.
ومـــع ذلـــك، يــجــب أن نــحــدَّ من 
ــي الــذي  ــائ ــوق ــخــدام الــعــالج ال اســت
ففي  الكتكوت؛  إنتاج  تكلفة  من  يزيد 
هذا،  العالج  تستدعي  التي  الحاالت 

ينبغي إجراؤه.
الكتكوت  ــودة  جـ ضــمــان  عملية 
يمكن  وال  للغاية  معقدة  عملية  هي 
أن يحكم فيها على أساس  للشخص 

مظهر الكتكوت أو صحته.
وفي الواقع، ال يستطيع أي مدير 
معمل  فــي  كتاكيت  ينتقي  أن  معمل 
التفريخ ويقول هذا سيعيش وهذا ال. 
إنه حكم صعب، ويدل على أن مظهر 
يمكن  التفريخ  معمل  داخل  الكتاكيت 

أن تبين بقدر ضئيل حالته.
مصادر التلوث

بتلوث  الــتــلــوث  تــرتــبــط مــصــادر 

ابتداء  المراحل،  مختلف  في  البيض 
ــع الــبــيــض وحتى  ــن عــمــلــيــات وضـ م
يكون  الــتــلــوث  مــصــادر  أول  فقسه. 
مرور  فعند  الدجاجة.  مخرج  داخــل 
البيضة في المخرج، تتلوث البكتيريا 
التلوث  وهذا  األمعاء.  في  الموجودة 
قشرة  )وهــي  الكيوتكل  بينما  يظهر 
الــبــيــضــة( ال تـــزال رطــبــة بــوضــوح. 
البيضة  تغزو  أن  البكتيريا  وتستطيع 
ولكن  المساّم؛  طريق  عن  وتخترقها 
بمجرد أن يجف سطح قشرة البيضة، 
يكون نفاذ البكتيريا إلى داخل البيضة 

محدوداً وصعباً.
لهذا السبب، يجب أن يكون العش 
بمثل  اإلصابة  لتقليل  وجافاً  نظيفاً 

هذا التلوث إلى حٍد بعيد.
ــمــوضــوع على  ــكــون الــبــيــض ال ي
أكثر  األرجـــح  على  واأللـــواح  األرض 
أخــرى موضع  نقطة  وتــوجــد  تــلــوثــاً. 
في  المبتلة  األمـــاكـــن  هــي  اهــتــمــام 
العنبر، الناشئة عن أجهزة ترطيب أو 
موضوعة  تكون  والتي  مشارب  وجود 
أخــرى  مــصــادر  وأي  الــفــرشــة.  على 
ألقدام مبتلة يمكن أن تلعب دورا في 
أفضل  اكتمال  يمكن  ال  التلوث.  هذا 
مبتلة  مناطق  بوجود  للبياضة  تجهيز 

في عنابر التربية.
نظافة مبرد املزرعة

ــة إلــى  ــزرع ــم ــردات ال ــبـ تــحــتــاج مـ
ولكن، يجب  ودورياً.  بانتظام  التنظيف 
يكون  التي  األيــام  في  تنظيفها  يتم  أال 
عملية  تــتــم  ــوداً.  ــوجـ مـ الــبــيــض  فيها 
فإن  ولهذا،  الغبار،  بتحريك  النظافة 
قشرة  سطح  على  يحدث  قد  التلوث 

مع  البيض. ال يوجد هنا خطأ مطلقاً 
تنظيفه بطريقة  البيض، ولكن  تنظيف 
غير سليمة أسوأ بكثير من عدم غسله 
على اإلطالق. لن تفعل نظافة البيض 
التي  البكتيريا  لمنع  شيئاً  بالمزرعة 
من  البيضه  قــشــرة  بالفعل  اخــتــرقــت 
التسبب في تلفها. ولكن النظافة سوف 
الحالي  البكتيري  العدد  وتقلل  تنقص 
بسرعة  يتضاعف  الــذي  القشرة  على 

أثناء عمليات الفقس.
توجد منطقة أخرى موضع اهتمام 
في  الــزائــدة  المرتفعة  الرطوبة  وهــي 
حفظ  منطقة  أو  الــمــبــّردات  منطقة 
البيض سيصبح  البيض، في مثل هذا 
شائعاً  سبباً  البيض  بلل  ويعد  رطباً. 
اختالف  وهــنــاك  البكتيري.  للتلوث 
واضح بين الرطوبة المناسبة في الهواء 
وبلل سطح البيضة؛ ففي الحالة الثانية 
توجد كمية متاحة من الماء تسمح بنمو 
البكتيريا؛ أما في معمل التفريخ، فلدينا 
شيء مشابه في ما يتعلق بتعريق البيض 
وابتالله كما هو موجود بالمزرعة. إن 
الضبط والمراقبة الدائمة تمنع حدوث 
والحدر  الحيطة  اتخاذ  ويجب  ذلــك، 
واالنتباه بالنسبة لبشابير الرطوبة في 

نظم الترطيب.
ــة الــتــبــريــد  ــظــم ــط أن ــجــب ضــب ي
دوريــاً  التفريخ  معامل  فــي  بالتبخير 
وبانتظام، مع تطهير خزاناتها، على أن 
لمنع  بانتظام  بها  الفالتر  تنظيف  يتم 
جراثيم الفطريات. ويجب أن يبذل كل 

جهد مستطاع لمنع ابتالل البيض.
مــا نسمح  مــع ذلـــك، نحن غــالــبــاً 
ــدات معمل  ــع ــم ل ــبــيــض  ال بــمــالمــســة 
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اعتقدنا  إذا  كبير  خطأ  وهو  التفريخ، 
نستخدم  أننا  بحجة  مقبول  ذلــك  أن 

المطهرات.
ونظرياً، يجب أال ترتفع الرطوبة 
فعلياً أثناء التفريخ حتى تبدأ الكتاكيت 
الدجاجة  طريقة  فهذه  الفقس.  في 
ويتزايد  بيضها.  حضانة  فــي  األم 
بسبب  المفقس  في  البكتيري  النمو 
والتبكير  المتوفرة،  الرطوبة  كمية 
تكاثر  إلــى  يــؤدي  الرطوبة  ــادة  زي في 
أكثر للبكتيريا التي سوف تظهر أثناء 
األساسي  الــشــيء  الفقس؛  عمليات 
أمكن  ما  التقليل  ونحاول  نناور  أننا 
من تعّرض الكتاكيت الصغيرة للعدوى 

البكتيرية أو الفطرية.
حماية  بدرجة  الكتاكيت  تفقس 
جهازها  شاملة  محدودة،  ميكانيكية 
ذلك صحيحاً،  يكن  لم  إذا  المناعي. 
قيد  على  كتاكيت  لدينا  يبقى  فلن 
التلوث  درجــة  بسبب  مطلقاً  الحياة 
عمليات  وأثــنــاء  طبيعياً.  الــمــوجــودة 
التفريخ، يجب أن نتذكر أن البكتيريا 
من  إمــا  الطيور  تدخل  والفطريات 
الــرئــة  إلـــى  أو  ــســرة  ال فتحة  خـــالل 
عند  أو  التنفس  عمليات  خــالل  من 
الكتكوت  ويستطيع  الكتاكيت.  حقن 
تلك  مــن  الــعــديــد  مــن  نفسه  حماية 
الكائنات التي تهاجمه، ولكن الحماية 
يصمد  تجعله  فربما  محدودة،  تكون 

ويتحمل، لكن فترة قصيرة.
التنظيف والتطهير

ــر أهمية  ــث الــجــانــب اآلخـــر واألك
الجنيني  النمو  إدارة  تحسين  فــي 
المفرخات  المالئم في  التشغيل  بعد 
على  المحافظة  يكون  والمفقسات 

وتطهيرها  المحيطة  الظروف  نظافة 
تماماً.

المطهر األول في العالم لن يحتل 
للمعدات  الشاملة  النظافة  مــكــان 

والصاالت وجميع أجزاء المعمل.
أثر  التفريخ  معامل  من  ولكثير 
يعتمد  عتيق,  فــكــر  بمعنى  قديم, 
ــذي  ال الــفــورمــالــدهــيــد  مطهر  عــلــى 
يستطيع أن يقضي على كل الكائنات 
الــعــضــويــة الــدقــيــقــة أو الــكــثــيــر من 
النقص والقصور في برامج التنظيف 
الكثير  فيه  اعتقاد  وهــذا  والتطهير, 
الفورمالدهيد  فمطهر  المحاذير  من 
يصعب  صــارمــة  بتقييدات  مــحــاط 

العمل بها.
المعامل  بعض  ــإن  ف ذلك,  ومــع 
على  لها  قــدرة  ال  بالفعل  أنها  تجد 
من  الفورمالدهيد  ــة  إزالـ أو  تغيير 
ــى وجــود  ــك إلـ ــرجــع ذلـ نــظــامــهــا؛ وي
الكتاكيت.  جودة  في  خطيرة  مشاكل 
العديد من  ناحية أخرى, يوجد  ومن 
مــعــامــل الــتــفــريــخ فــي كــل مــكــان في 
العالم ال تستعمل الفورمالدهيد منذ 
ذات  كتاكيت  ولديها  عديدة  سنوات 

جودة عالية.
ــود أســبــاب  ــن الــمــحــتــمــل وجــ ومـ
)بين  الــتــعــارض  ذلــك  تمثل  عــديــدة 
وَمن  الفورمالدهيد  يستعملون  َمــن 
األسباب  هذه  وأول  يستعملونه(.  ال 
والتي  للبيض  نظيفة  معدات  وجــود 
المعامل.  بــعــض  فــي  عليها  يعتمد 
أن  هــو  فيه،  شــك  ال  والـــذي  الثاني، 
البعض اآلخر لديه وظيفة إدارة نمو 
أن  بمعنى  أفضل،  وجه  على  األجنة 
لتهيئة  والعملية  العلمية  اإلدارة  لديه 

كل الظروف وتوفير المناخ المناسب 
لنمو هذه األجنة.

وعلى الرغم من أن معظم البيض 
أو كله يحتوي سطح قشرته على بعض 
معمل  دخوله  عند  البكتيري  التلوث 
متفق  جــهــوداً  هــنــاك  ــإن  ف التفريخ؛ 
عليها ومنظمة للمحافظة على قشرة 
البيضة جافة لمنع هذه الملوثات من 
أن تصبح ضارة. فمن السهل الحفاظ 
على الحمل الميكروبي تحت المراقبة 
مع  بفاعلية  البكتيريا  تنمو  ال  حتى 
الحصول على نسبة الفقس المرتفعة 

والجودة العالية.
البرامج التبادلية للتطهير

ــنــصــح بــعــض الــمــتــخــصــصــيــن  ي
بمعامل التفريخ بالتطهير بالتبادل على 
الكائنات  لمنع  وذلك  روتيني  أساس 
العضوية الدقيقة من مقاومتها وعمل 
كان  إذا  بها  وينصح  ضدها.  مناعة 
برنامج النظافة والتطهير ال يقتل كل 

الكائنات العضوية الدقيقة.
لجميع  واضــحــاً،  يكون  أن  يجب 
ــجــال، إن  ــم الــعــامــلــيــن فـــي هـــذ ا ال
الكائنات العضوية الدقيقة إذا ماتت 
جديدة،  ساللة  إلى  تتحول  ال  فإنها 
أكثر  تصير  أو  طفرة  لها  يحدث  أو 

مقاومة أو يحدث لها أي تغيير.
إذا وجد أن معمل التفريخ بحاجة 
على  للمحافظة  بالتناوب  التطهير 
جودة برنامجه، فإنه من المحتمل جداً 
أن يكون البرنامج الفعلي المستخدم 
ال يقوم بإبادة وقتل الكائنات العضوية 
ــزروســات،  ــي الــدقــيــقــة )بــكــتــيــريــا، ف
من  المالئم،  بالشكل  إلخ(  فطريات، 
برنامج  لديك  يكون  أن  جــداً  المهم 
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بدالً  وصحيح  كامل  وتطهير  تنظيف 
من أن يكون لديك مطهرات معينة.

يجب أن يعتمد اختبار المطهرات 
من  بــدالً  ككل،  البرنامج  تكلفة  على 
البرنامج.  في  الفردية  الوحدة  تكلفة 
وتـــوافـــق الــمــطــهــرات وتــكــامــلــهــا مع 
بعضها بعضاً، ومع ممهدات التطهير 
المستخدمة له تأثير ودور حاسم في 

نجاح برنامج التنظيف والتطهير.
املطهر  تستخدم  الــتــي  األجــهــزة 

كضباب
ــن الـــشـــركـــات جــربــت  ــ ــر م ــي ــث ك
ضباب  بــصــورة  المطهر  اســتــخــدام 
الستبدال غاز الفورمالدهيد. وتوجد 
التفريخ  معامل  فــي  تستخدم  نظم 
أنحاء  جميع  لتطهير  بكفاءة  تعمل 
فتقوم  أوتــومــاتــيــكــي  بشكل  المبنى 
بتطهير ماكينات التفريخ والمفقسات 
بانتظام، وعلى مراحل متقاربة، وذلك 
المستمر  الميكروبي  النمو  بسبب 
الــفــقــس،  عملية  ــوال  طــ والــنــشــيــط 
والــمــطــلــوب إلـــى أدنـــى حــد ممكن، 
بشكل متكرر، وعلى مراحل متقارب؛ 
مستوى  أقل  على  عموماً  للمحافظة 

تتعرض له الكتاكيت.
لقد وجدنا أن استخدام المطهر 
مراحل  وعلى  دوريـــاً  ضباب  بشكل 
قصيرة، يعطي نتائج رائعة في التقليل 
عموماً من مستوى التعرض للبكتيريا.
والحذر في  الحيطة  أخذ  ويجب 
ضباب،  بشكل  المطهر  اســتــخــدام 
عملية  اكتمال  قبل  تشغيله  وإيقاف 
الفقس لمنع حدوث أي ضرر أو تلف 

للجهاز التنفسي.

ــق بــاســتــخــدام  ــل ــع ــت ــا ي ــ ــي م ــ وفـ
المطهرات في نظم أجهزة الضباب، 

فإنها ذات تأثير مثالي على الجنين.
من  الـــعـــديـــد  أن  ــا  ــدنـ وجـ ــد  ــ وق
المستعملة  الــشــائــعــة  الــمــطــهــرات 
الذي  الكيوتكل  بروتين  مع  تتفاعل 
يؤثر على تنّفس الجنين، معتمداً على 
المطهر؛ وقد تزيد أو تنخفض نسبة 
سوف  وبوضوح،  للماء.  البيضة  فقد 
يؤثر ذلك على قطعان الطيور الكبيرة 
ونسبة  مختلف  بشكل  والــصــغــيــرة 

الفقس وجودة الكتاكيت أيضاً.
أن  الــتــفــريــخ  معمل  مــديــر  عــلــى 
في  ــوزن  ال َفْقد  معدالت  بين  يقارن 
البيض  مع  بالمطهر  المعامل  البيض 
نقطة  على  للحصول  المعامل،  غير 
مرجعية في ما يتعلق بتأثير المطهر 
على تنفس الجنين. إذا وجدنا أن فقد 
الماء يزداد أو ينقص، فإن ذلك يشير 
إلى ضرورة ضبط الرطوبة على نحو 
المحافظة  يمكننا  وبالتالي  مالئم؛ 

على نسبة الفقس وجودة الكتكوت.
الفورمالدهيد

ــراً  ــي ــث ــد أســئــلــة تــتــكــرر ك ــوجـ تـ
الفورمالدهيد  استبدال  بخصوص 
بديل  يوجد  التفريخ. فال  معامل  في 
للفورمالدهيد.  معقد(  )وغير  بسيط 
التفاعل  في  التعقيد  عن  ناتج  وهذا 
ــمــطــهــرات وقــشــرة  بــيــن مــخــتــلــف ال
البيضة, إضافة إلى نظم إدارتنا. فقد 
محلوالً  ببساطة  الفورمالدهيد  كان 
ــداً ويــعــمــل مــع كــل أشــكــال  ســهــاًل جـ

اإلدارات.
حديثاً  واخــتــبــرنــا  فحصنا  لقد 
العديد من أنواع المطهرات بما فيها 

والهيدروجين  والكوات,  الفينول, 
هــذه  كـــل  واألوزون.  بيروكسيد, 
المطهرات لها تأثير على تنفس قشرة 
تم  إذا  ضبطها  يمكن  ولكن  البيضة, 
استخدامها بشكل مالئم. ومع ذلك, 
مخاطر  لها  المطهرات  هذه  كل  فإن 
على الصحة العامة، وذلك باتحادها 
وفي  تنافرها.  أو  بعضاً  بعضها  مع 
تقريباً  لــه  معظمها  فــإن  الحقيقة، 
نفسها،  ــفــورمــالــدهــيــد  ال مــخــاطــر 
غير  تقريباً  أنها  هو  واحد،  باستثناء 

محدثة لألمراض السرطانية.

األقنعة  استخدام  الضروري  من 
ونظارات الواقية ألهميتها البالغة في 
حالة استخدام أي من تلك المطهرات 

كوسيلة لتجّنب مالمستها للجسم.

تستطيع  مــادة  هناك  كانت  وإذا 
الدقيقة,  العضوية  الــكــائــنــات  قتل 
األذى  إلحاق  بسهولة  تستطيع  فقد 
ومن  أيــضــاً.  بمستخدمها  والــضــرر 
األســوأ  تفترض  أن  والتبصر  العقل 

قبل استخدامها.

فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــاســـتـــخـــدام 
ال  معينة,  عملية  في  الفورمالدهيد 
التساؤل  نفسك  على  تطرح  أن  بــد 
التفريخ  معامل  كــانــت  إذا  الــتــالــي: 
ذات  كتاكيت  إنتاج  تستطيع  األخــرى 
مساوية  فقس  نسبة  مع  عالية  جودة 
أو أفضل مما أفعل من دون استخدام 
الفورمالدهيد, عندئِذ يجب أن أسأل 
الخاص,  إدارتـــي  برنامج  عــن  مـــاذا 
الفورمالدهيد,  فيه  أستخدم  والــذي 

والذي يسبب لي هذه المشكلة؟
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قطعان األمهات الواردة منها   -1
2-  معامل التفريخ
مزارع التسمين   -3

هذا  فــى  نناقس  ســوف  ولكننا   
الجزء األسباب المتعلقة باداء مزارع 

إنتاج بدارى دجاج التسمين
تقيييم تجانس القطيع

أوغير  متجانس  القطيع  لتقييم 
ــد من  ــ مــتــجــانــس هــنــاك أرقـــــام الب

تحقيقها وذلك للتقييم الصحيح 
1- القطيع املتجانس 

لتقييم جودة تجانس القطيع البد 
من  أكثر  إلــى  ــل  األق على  يصل  وأن 
75٪ من الذكور إلى معدالت األوزان 
القياسية مع مالحظة زيادة أو نقص 

10٪عن معدل الوزن القياسى
وأن يصل على األقل إلى أكثر من 
78٪ من اإلناث إلى معدالت األوزان 
القياسية مع مالحظة زيادة أو نقص 

10٪عن معدل الوزن القياسى
٢- القطيع الغير متجانس 

يصل  قد  القطعان  هذه  مثل  فى 
ــدارى  ــ ب مـــن  ــل  ــ أق أو   ٪80 حـــوالـــى 
كيلو   )1.75 ــى)1.7-  ــ إلـ التسمين 
جرام بينما باقى القطيع ويمثل ٪20 
جرام  كيلو   )1.4-1.35( إلى  وأكثر 
الحسابات  وبعمل  ذلك  من  أقل  وقد 
البسيطة نجد هناك فقدان 100 كيلو 
طائر   1000 أكثروزن حى/  أو  جرام 
مؤكدة  خسائر  تحقق  ــام  األرق وهــذه 
والسؤال  المنافسة  األســواق  فى ظل 

عدم  أسباب  ماهى  نفسه  يطرح  هنا 
ــزارع دجــاج  ــدارى فــى مـ ــب ال تجانس 
التسمين أسباب عدم تجانس قطعان 
التسمين فى المزارع هناك 13 سبب 
التجانس فى  إلى عدم  يؤدوا  رئيسى 

المزرعة:
1-إختالف الذكور عن اإلناث

2-وزن الكتكوت عمر يوم وأثره على 
تحقيق المستهدف 

3- جودة الكتاكيت 
الجفاف  إلــى  الكتاكيت  تعرض   -4

المبكر 
ــات الـــحـــرارة أثـــنـــاء فــتــرة  ــ 5- درجـ

التحضين
6- سوء التهوية

التجانس فى قطعان 
التسمين

بدارى  إنتاج  العاملين فى  المنتجين  الكثير من  تزعج  مازالت  التسمين  التجانس فى قطعان دجاج  إن ظاهرة عدم 
التسمين ولكن من واقع العمل والتطبيقات الحقلية يصعب تحديد سبب رئيسى واحد لهذه المشكلة وبالتالى فهى 

متعددة األسباب والجوانب 
ولتالفى ظهور هذه المشكلة وما يتبعها من خسائر مادية مباشره البد من المعرفة واإللمام التام بالعوامل المؤثرة 

والمشاكل المسببة لظهور هذه المشكلة ولحصر هذه األسباب هناك أسباب تتعلق بالعوامل اآلتية:

م. مسعد احلبشي
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7- نسبة الرطوبة
8- اإلضاءة

9- جودة األعالف
10- جودة الماء ومساقى الشرب

11-كثافة التسكين العالية
12-األمن الحيوى

13-األمراض 
شرح  يلى  فيما  نــتــنــاول  وســـوف 

مختصر لهذه األسباب 
1- إختالف الذكور عن اإلناث

أن التقدم الناجح للتجانس يمكن 
إدراكة بالنمو المنفصل للجنسين

نمو  مــن  أســـرع  ــذكــور  ال نمو  أن 
اإلناث بمعل يتراوح)150-300(جرام 
عدم  نسبة  وأن  التسويق  عمر  عند 
التجانس دائما تتراوح5-8٪ كما وجد 
يستمر  للذكور  اإلقتصادى  األداء  أن 

حتى عمر 43 يوما
اإلقتصادى  اإلنـــاث  أداء  بينما   
ثم  عمر)39(يوما  حتى  متميزا  يظل 
يبدأ النمو اإلقتصادى فى اإلنخفاض 
الــدهــون  إلــى ترسيب  ذلــك  ويــرجــع 
هذه  إدراك  المربى  أو  المنتج  وعلى 

األرقام جيدا 
وقد أوضحت التطبيقات الحقلية 
قطعان  فى  التجنيس  إستخدام  أن 
دجاج التسمين يدعم بزيادة معدالت 
األوزان من 100 جرام إلى 150جرام 

إضافية
٢- وزن الكتكوت عمر يــوم وأثــره 

على حتقيق املستهدف 
إن هذا العامل يحتل مكانة مهمة 
إنتاج  فى  المتخصصين  لدى  للغاية 

ومن خالل  وبالفعل  التسمين  بــدارى 
كان  كلما  أنه  لوحظ  الحقلية  الخبرة 
بيض التفريخ كبير الحجم، كلما كان 
أن  حيث  أكبر  الناتج  الكتكوت  وزن 
وزن الكتاكيت يماثل 56-66٪ من وزن 
تأثير  هناك  يكون  وبالتالى  البيضة 
ونظرا  النامية  الكتاكيت  على  الحق 
التسمين  بــدارى  تربية  فترة  لقصر 
فإن  أســبــوع   )7-6( تستغرق  والــتــى 
أى نقص فى وزن الكتكوت فى اليوم 
تعويضه  ــدا  جـ الــصــعــب  مــن  األول 
وجــد  وقـــد  مستحيال  يــكــون  ــا  ــم ورب
من  المنتجة  الصغيرة  الكتاكيت  أن 
-30( اإلنتاج  قمة  فى  أمهات  قطيع 
أوزان  نفس  تحقق  لم  أسبوعا   )32
الحجم  فــى  منها  األكــبــر  الكتاكيت 
الصغيرة  الكتاكيت  على عكس  وهذا 
عمر  فى  أمهات  قطيع  من  المنتجة 
أكثر من 50 أسبوع فقد حققت هذه 
ومن  المستهدفة  األوزان  الكتاكيت 
واقع الخبرة الحقلية فإنه إذا تواجد 
تباين فى القطيع فى اليوم األول فإنة 
ينصح بأن يصنف هذا القطيع وذلك 
األحجام  ذات  الكتاكيت  تفصل  بــأن 
)األوزان( الصغيرة فى مكان مستقل 
فى نفس المسكن وذلك بعمل حاجز 
الكتاكيت  منافسة  من  لحمايتها  لها 
لهذه  يكون  ووزنــا حتى  األكبر حجما 
للنمو  الكاملة  الــفــرصــة  الكتاكيت 
فإن  حــال  كــل  وعــلــى  طبيعى  بشكل 
على  أساسا  يتوقف  األوزان  تحقيق 

إسلوب إدارة القطيع 
المقارنات  أوضــحــت  وقــد  هــذا 
التى أجريت فى هذا المجال أن كل 
الكتكوت  وزن  فى  زيــادة  واحد  جرام 
إلى  تؤدى  العمر  من  األول  اليوم  فى 
جراماوذلك  عشرون  مقدارها  زيادة 

ومن  الدورة)6-7(أسابيع  إنتهاء  عند 
ثم فإنه يجب األهتمام بوزن الكتكوت 
من اليوم األول عند التعاقد والشراء.

3- جودة الكتاكيت
مما الشك فيه أن الطائر السليم 
هو أساس الربح فى العملية اإلنتاجية 
لبدارى التسمين وأن إختيار الكتكوت 
الجيد منذ البداية يوفر على المربى 

أو المنتج الكثير من المتاعب
 ونذكر بعض خصائص الكتكوت 

الجيد:
خالى من العيوب الخلقية.  -

خالى من إلتهاب السرة.  -
على  قــاربــت  أو  ملتئمة  الــســرة   -

اإللتئام.
غير مصاب بالجفاف.  -

أرجل سليمة وقوية.  -
لونه طبيعى.  -

هيكل عظمى وعضلى جيد.  -
الزغب موزع بصورة طبيعية.  -
تناسب حجم ووزن الكتكوت.  -

غير مصاب باإلستسقاء.  -
يجب مراعاة تقليل اإلختالف فى 

عمر األمهات الوارد منها القطيع.
يخصص  أن  األفــضــل  مــن  حيث 
مصدر أمهات واحد لكل قطيع تسمين 

حتى يحقق التجانس المستهدف
4- تعرض الكتاكيت إلى اجلفاف 

املبكر
تعرض  أن  بالذكر  الجدير  مــن 
)8  -6( لــمــدة  للجفاف  الكتاكيت 

النهائى  الــوزن  لنقص  تــؤدى  ساعات 
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حوالى80 جرام
الــمــشــاكــل  ــن  مـ الـــجـــفـــاف  وأن 
المربى  فيها  يــقــع  الــتــى  الــخــطــيــرة 
دون  المربي  فيها  يقع  فهناك عوامل 
أن يعلم وهى خارج إرادته منها على 

سبيل المثال.
توقيت  فـــى  كــبــيــرة  ــات  ــالف إخــت  -
الفقس التى قد تحدث فى معامل 

التفريخ ألسباب مختلفة.
النقل لمسافات طويلة.  -

األوزان  فـــقـــدان  تــســبــب  ــذه  ــ وه
المحضنة  الكتاكيت  أن  وجــد  حيث 
بعد الفقس مباشرة قد حققت زيادة 
فى معدالت األوزان بمعدل 36٪ عن 
و42٪عــن  ساعة   24 بعد  المحضنة 

المحضنة بعد 48 ساعة من الفقس
لمسافات  الــنــقــل  حـــاالت  وفـــى 
فى  بــقــائــهــا  إضـــطـــرار  أو  ــة  ــل طــوي
حقن  بضرورة  ينصح  التفريخ  معمل 
فسيولوجى  ملح  بمحلول  الكتاكيت 
مناسب  حيوى  مضاد  إضافة  ويمكن 
للشركة  طبقا  بمعدالت  الحقن  فى 

المنتجة.
درجة الحرارة أثناء النقل.  -

فى  الكتاكيت  نقل  مراعاة  يجب 
بيئتها  فــى  التحكم  جيدة  شاحنات 
الرطوبة(  - -الــحــرارة  من)التهوئة 
الــحــرارة  درجــة  تقل  أال  يجب  حيث 
ورطــوبــة  مئوية  ــة  ــن)32-34(درجــ عــ

نسبية ٪75.
تعرض  تسبب  عــوامــل  ــاك  وهــن
الكتاكيت للجفاف ترجع إلى مسؤلية 

المربى منها على سبيل المثال.
نـــقـــص عـــــدد ومـــســـاحـــات   -

ــل الــــشــــرب الــمــخــصــصــة  ــ ــائـ ــ ووسـ
للكتاكيت. 

حيث أن الماء يمثل 85٪ من وزن 
الكتكوت فإذا حدث فقد 10٪ يتعرض 
الكتاكيت للجفاف ويحدث النفوق إذا 

وصل إلى ٪30.
ــال الــكــتــاكــيــت  ــقــب ــفــضــل إســت وي
الفيتامينات  على  تحتوى  مياه  على 
واألمالح المعدنية وخاصة الصوديوم 

والبوتاسيوم لمدة 6-8 ساعة.
إرتفاع درجة حرارة التحضين.  -

٥- درجــــات احلـــــرارة أثــنــاء فترة 
التحضني

تختص  التى  العوامل  من  وهــذه 
الــحــرارة  درجـــات  ومشكلة  بالمربى 
أثناء فترة التحضين ترجع إلى ثالث 

نقاط أساسية.
درجة حرارة عالية.  -

وجــفــاف  إجـــهـــادا  تسبب  وهـــذه 
للطيور مما يزيد من عدم التجانس 

درجة حرارة منخفضة.  -
وعدم  الكتاكيت  تجمع  إلى  تؤدى 
يؤدى  والماءمما  العلف  على  إقبالها 

إلى عدم التجانس.
للحرارة  متجانس  الغير  التوزيع   -

داخل العنبر.
ونشير هنا فى هذه النقطة الهامة 
والتى قد يغفل عنها الكثير من  جداً 
المربيين وهى إختالف درجة الحرارة 

المطلوبة لكل ساللة.
وضبط  التدفئة  ببدأ  ننصح  كما 
الرطوبة قبل وصول الكتاكيت ب 24 
ساعة وعدم إنتظار وصول الكتاكيت 

للمزرعة.
6- سوء التهوئة

أهمية  األكثر  العوامل  من  وهذه 
فى  يتمثل  الــتــهــوئــة  وســـوء  للطائر 

نقطتين.
نقص فى معدل التهوئة.  -

ــؤدى إلـــى نــقــص كمية  ــ ــذا ي ــ وه
الطائر  يحتاجها  الــتــى  األكسجين 
وزيادة ثانى أكسيد الكربون واألمونيا 
الجهاز  على  ضــار  تأثير  من  لها  بم 
ظاهرة  وحـــدوث  والــقــلــب  التنفسى 

األستسقاء.
زيادة فى معدل التهوئة.  -

ــؤدى إلـــى خــفــض درجــة  ــذا يـ وهـ
تعرض  والــتــى  المحسوسة  الــحــرارة 
لألمراض  وبالتالى  للبرد  الكتاكيت 
مراعاة  يجب  ذلــك  وعلى  التنفسية 
الــتــحــكــم الــجــيــد فــى الــبــيــئــة داخــل 
العنبر وكذا توفير األجهزة التى تكون 
التهوئة  وتوفير  اإلمــداد  على  قــادرة 
القدرة على  لها  تكون  التى  المناسبة 
الكتاكيت  عن  الضارة  الغازات  إزالــة 
هوائية  لتيارات  الطيور  تعرض  دون 
مباشرة مع األحتفاظ بدرجة الحرارة 

المطلوبة.
7- نسبة الرطوبة

للطائر  الــحــرارى  النظام  تكمن 
ــى من العمر على  ــام األول خــالل األي
زيـــادة  فنسبة  التنفسية  الــمــجــارى 
الــمــاء عــن طريق  تبخر  أوإنــخــفــاض 
بخسارة  يسمح  التنفسية  المجارى 
الحرارة  من  متدنية  أو  مرتفعة  كمية 
)0.6 كيلوكالورى لكل جرام واحد من 

الماءالمتبخر(.
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وبالتالى فإن هذا العامل مرتبط 
حيث  الــحــرارة  بدرجة  وثيق  إرتباط 
بها  الــتــى يحس  ــحــرارة  ال درجـــة  أن 
الــحــرارة  درجــة  على  تعتمد  الطائر 
الرطوبة  أن  حيث  النسبية  والرطوبة 
النسبية المرتفعة تزريد من إحساسه 
الحرارة  درجــة  عن  الــحــرارة  بدرجة 
التى يظهرها الترمومتر وعلى العكس 
الرطوبة النسبية المنخفضة تقلل من 

إحساسه بدرجة الحرارة 
حــيــث تــــؤدى نــســبــة عــالــيــة من 
 ٪75 من  أكثر  أى  النسبية  الرطوبة 
ضمن  الــحــرارةى  تركيز  صعوبة  إلى 
المناخ الحار والرطب اما فى المناطق 
المعتدلة ومع تدفئة األجواء الداخلية 
إلى  تتدنى  قــد  الرطوبة  نسبة  فــإن 
زيــادة  مــن 70٪ مما يسفر عــن  أقــل 
تبخر المياه من جسم الطائر وننصح 
رطوبة  نسبة  بزيادة  الحالة  هذه  فى 
مساقى  وعـــدد  المحيطة  األجــــواء 

الشرب 
8- اإلضاءة

ــدارى  ــ ــان ب تـــربـــى مــعــظــم قــطــع
التسمين على برامج إضاءة مستمرة 
إظالم  بفترة  يسمح  ما  غالبا  ولكن 
ــاءة  يــومــيــا وحــيــث إن بــرامــج اإلضــ
المتقطعة يمكن أن تؤدى إلى تخفيض 
نــشــاط الــطــائــر مــمــا يــســاعــد على 
الغذائى  التحويل  كفاءة  فى  التحسن 

ومعدل النمو
ــاة بــعــض  ــ ــراعـ ــ ــجـــب مـ ــيـــث يـ حـ
يتم عمل برنامج إضاءة  النقاط لكى 
مناسب حتى نصل للتجانس المثالى 

المستهدف 
وبرنامج  المستهدف  الذبح  وزن   -

التسويق

الجنسين  )تربية  التربية  نظام   -
منفصلين أومجتمعين(
نظام التغذية والعلف  -

ــاءة أكثر  ــد تــكــون شــدة اإلضــ وق
أهمية ألن الشدة العالية سوف تؤدى 
إلى زيادة النشاط ونشوء حاالت نقر 
وبالتالى  المجمع  فتحة  أو  الريش/ 
النمو  مــعــدالت  إنخفاض  إلــى  ــؤدى  ي

المستهدفة
ولكن يراعى زيادة شدة اإلضاءة 
خاصة األسبوع األول من العمر وذلك 
لمساعدة الكتاكيت على الوصول إلى 

أماكن التغذية والماء بسهولة 
يلى مقترح لشدة اإلضاءة  وفيما 

فى مختلف العمر لقطعان التسمين

شدة اإلضاءة العمر )يوم(
)لوكس/م2( 

25صفر-7
تخفض 21-7

تدريجيا إلى 
10

5 21-عمر الذبح

9- جودة األعالف
ــول الـــعـــلـــف لــكــل  ــ ــى وصــ ــراعــ ــ ي
الكتاكيت بطريقة سهلة كما يجب أن 
وعلى  الغبار  من  خاليا  العلف  يقدم 
الخاصة  الغذايات  توفير  يجب  ذلك 
بالكتاكيت بحالة نظيفة أو على ورق 
إلى ما  التعليف  بحيث تصل مساحة 
الحضانة  مساحة  35٪مــن  عن  يزيد 
حتى تتمكن الكتاكيت من أن تصل إلى 
الغذاء بسهولة ليعطيها دفعة جيدة. 

ــة الــمــعــالــف  ــ مـــع مــالخــظــة إزالـ
اليوم  من  إبتداءا  بالتدريج  اإلضافية 

الثانى 
هذا باإلضافة إلى أن كل ساللة 
من  تغذية  ومعدالت  احتياجات  لها 
والناهية  والنامية  البادئة  العالئق 
من  المستخدمة  الكميات  أن  كما 
أنوع العالئق السابقة الذكر المطلوبة 
السوق  رغبات  على  يتوقف  للبدارى 
من حيث وزن البدارى وموسم اإلنتاج 
تركيب  فــى  يــراعــى  أن  يــجــب  كــمــا 
العالئق للوصول إلى الربحية الجيدة 
والمثلى عن طريق إستخدام العالئق 
حرارية  )سعرات  الطاقة  المرتفعة 
فى  األخذ  مع  عالى(  بروتين  عالية/ 
اإلعتبار أن الوصول إلى أقصى معدل 
يكون  ال  ربــمــا  غــذائــيــة  وكــفــاءة  نمو 
عامل لتحقيق أقصى ربحية حيث أن 
العالئق المرتفعة القيمة الغذائية من 
الممكن أن تؤدى إلى إنتاج طيور بها 
إذا  وخاصة  الدهن  من  كبيرة  نسبة 
منخفضة  البروتين  مستويات  كانت 

فى العالئق النامية والناهية
تغذية  بــرنــامــج  وجـــود  ويــفــضــل 
الغذائى  التحويل  كــفــاءة  لتحسين 
يجب  كما  العلف  فاقد  من  والتقليل 
توافر وقت كاف بين الوجبات بغرض 
وتحسين  الهضم  عملية  كفاءة  زيــادة 
أن  ويجب  الــغــذائــى  التحويل  كــفــاءة 
عند  التغذية  برنامج  يبدأ  أن  يراعى 
عمر إسبوعين )15يوم( ويتم السماح 
العلف  من  أحتياجاتها  بأخذ  للطيور 
بين دورات التغذية كما يراعى توفير 
العمر  يناسب  بما  التغذية  مــعــدات 
حيث إنه لضمان نجاح برنامج التغذية 
يجب ضمان مساحات غذائية كافية 

أمام الطيور
توافرها فى  الواجب  الخصائص 
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معدات تغذية الدواجن
توفير كميات متساوية من العلف   -

لكل الطيور
التركيب  ــوازن  ــ ت عــلــى  الــحــفــاظ   -
يستهلكة  ــذى  ال للعلف  الغذائى 

الطائر
تخفيض هدر أو فقد العلف إلى   -

أقل حد ممكن
سهولة التحكم والتعديل  -
سهولة أعمال الصيانة  -

أو  العمل  أثناء  التنظيف  سهولة   -
بعد إنتهاء الدورات

الوقاية من تلوث العلف  -
مجهزة  التغذية  معدات  تكون  أن   -
بأقصى طرق األمان للطائر وأال 
تتسبب فى عمل حوادث يكون من 
شأنها نفوق بعض الطيور أو عمل 
حــوادث تسبب حــدوث تشوهات 
مثل كسر األرجل أو حدوث جروح 
الواجب  المساحات  يلى  وفيما 

توافرها للكتاكيت

معلفة كتاكيت 
مستديرة 

واحدة لكل 
50-60 كتكوت 

معالف خطوط 
طولية 

7.5سم لكل طائر 
من جه واحدة

معالف 
إسطوانية 
مخروطية

معلفة واحدة 
لكل 35 طائر

1٠- املاءومساقى الشرب
الــوزن  من   ٪70-60 الماء  يمثل 
الحى للطائر وعلى ذلك يجب تجنب 
تعطيش  بعدم  وذلــك  الجفاف  حالة 
ويرتبط  األوقــات  جميع  فى  الطيور 

إستهالك الماء بالعلف إرتباطا وثيقا 
للماء  المناسب  اإلستهالك  فــبــدون 
وبالتالى  العلف  إستهالك  ينخفض 

يقل معدل النمو.
ــه تحت الــظــروف  ــى أن ويــشــار إل
ــرارة  ــحـ ــن درجـــــات الـ الــطــبــيــعــيــة مـ
الماء  من  الطائر  يستهلك  والرطوبة 
أكثر من ضعف قدر الغذاء المتناول 
ــق فى  ــا ســب ــى ضــعــف مـ ــ وتـــصـــل إل
وكمتوسط  الحارة  المنخية  الظروف 
ما  الــمــاء  مــن  الطائر  يستهلك  عــام 
وزن  أضعاف  ثالثة  أو  مرتين  يعادل 

العلف الذى يتناوله.
مزارع  فى  الشرب  مياه  أن  وبما 
التلوث  مصادر  أخطر  من  الدواجن 
ومــســبــبــات األمـــــــراض لــلــقــطــعــان 
فمن  اإلنتاجية  أغراضها  بمختلف 

هذا المنطلق:
يجب مراعاة تأمين مياه الشرب 
أساسيا  تعتبر عامال  أنها  إذ  الجيدة 
مهما للوقاية من األمراض ومسبباتها 
التى  الصحيحة  المتابعة  ــراء  وإجــ
تعتمد على األساس العلمى التطبيقى 
ولهذا يجب على القائمين باإلشراف 
القطعان إرسال  المزارع وتربية  على 
عينة من المياه المستخدمة للمعامل 
المتخصصة وذلك لتحليلها ميكروبيا 
ومــدى  حــالــتــهــا  لتقييم  وكــيــمــيــائــيــا 

صالحيته للطيور. 
المياه كيماويا  كما يجب تفحص 
ودوريا مرة واحدة على األقل كل ستة 
فيها  التى  المناطق  فى  وذلك  أشهر 
المناطق  فى  شهر  وكــل  نظيفة  آبــار 
المتواجد فيها مصادر للمياه مشكوك 

بأمرها.
األيون  درجة  تزيد  أال  يجب  كما 

المستخدمة  المياه  الهيدروجينى فى 
عن  ــدواجــن  ال قبل  مــن  لإلستهالك 
قيمة مقدارها 8 وهى الحد األقصى 
لصالحية المياه لهذا الغرض ويمكن 
الشرب  مــيــاه  فــى  مطهرات  إضــافــة 
لفترات  الوقت  من  مختلفة  لفترات 
اإلحتياج  حسب  الوقت  من  مختلفة 
تقليل  على  قـــادرة  تكون  وقــد  لذلك 

الفقد أو الخسارة نتيجة األمراض.
ومما تقدم نجد إنه ال يوجد أى 
الشرب  ماء  إستعمال  حول  إختالف 
جيد النوعية ولكن ما هى نوعية الماء 

الجيد المطلوب؟
وهناك إعتبارات ومعايير محددة 
ــاه الــصــالــحــة لــشــرب  ــمــي لــنــوعــيــة ال
النتائج  لها  يكون  أن  دون  الــدواجــن 
الطيور  صحة  على  السلبى  والتأثير 

العامة
الــعــوامــل احملــــددة لــنــوعــيــة مياه 

الشرب الصاحلة للدواجن 
البكتيريا  -1

لألمالح  بها  المسموح  الــحــدود   -2
المذابة فى مياه الشرب

درجة الحموضة  -3
المواد الصلبة الكاملة للذوبان  -4

أوال: البكتيريا
من اإلختبارات الروتينية الواجبة 
الماء  من صحة  للتأكد  دوريــا  األداء 
الــفــحــص الــمــيــكــروبــى وخــاصــة فى 
من  الماء  على  تحصل  التى  المزارع 
مياه اآلبار واحتمال تلوثها ومن خالل 
يتم  للماء  الميكروبى  الفحص  هــذا 
التعرف على نوع وعدد البكتيريا التى 
يحتويها الماء لمعرفة مدى صالحيتة 
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لألستخدام من عدمها ومن أهم أنواع 
البكتيريا التى يجب أن يتأكد من عدم 

وجودها فى مياه الشرب:
 E.Coliاالى كوالى  -

Salmonella السالمونيلال  -
 Pseudomonas السيدوموناس  -

المسببة  البكتيريا  من  وغيرها 

تواجدها فى  يشكل  والتى  لألمراض 
على  مباشرة  خــطــورة  الــشــرب  مياه 
وجدت  وإن  الطيور  وسالمة  صحة 
عند التحليل فيجب أال يزيد عددها 
السنتيميتر  فــى  ميكروبا   50 على 

المكعب الواحد.
أو  البكتيريا  نــوع  كــان  إذا  وحتى 
عددها مقبوال فيجب هنا معالجة الماء 

بالمطهرات المؤثرة على نوع البكتيريا 
الموجودة وفى جميع األحوال يجب أن 
السالمونيلال  من  خالية  المياه  تكون 
ــاء  ــم ــجــة ال ورغـــــم ذلــــك فــــأن مــعــال
بالمطهرات يجب أال يعتبرها المربى 
ماء  بمصدر  العناية  عن  بديال  إجراء 
الــشــرب ومــعــدات الــشــرب ووصــالت 

المياه إلى وداخل العنبر.

ثالثا: درجة احلموضة

ــة الــحــمــوضــة لــمــحــلــول ما  درجــ
تعرف بإنها قياس درجة الحموضة أو 

القلوية حيث أنه

أكثر من “7”قلوى  -

أقل من “7” حامضى  -

وينصح بوجه عام أال تتعدى درجة 
الحموضة “8” فى مياه الدواجن وإذا 
الماء  يحلل  أن  فيجب  ذلــك  عن  زاد 
لمعرفة مدى إحتوائه على المغنسيوم 

والكالسيوم

وكذلك يجب أال تقل عن “5”
ــا: املــــــواد الــصــلــبــة الــكــامــلــة  ــعــ رابــ

للذوبان
للحدود  موضح  بيان  يلى  فيما 
فى  بالجزء  مــقــدرة  للمياه  المتلفة 

))ppm المليون

ثانيا: احلدود املسموح بهالألمالح املذابة فى مياه الشرب
فيما يلى بيان لتوضيح الحدود المسموح بها لألمالح الذائبة فى مياه الشرب

إجمالى الوحدة
األمالح 
الذائبة

كالسيومحديدكبريتاتنيتراتفلورايدكلورايد

ppm500-3002000.0650-2550-300.275

صوديومزئبقرصاصزنكمنجنيزمغنسيومنحاسالوحدة
ppm0.05300.0550.050.00240

)ppm( مدى الصالحيةجزء فى المليون
مياه صالحة للطيور وال تسبب مشاكل ألى نوع من أنواع الدواجنأقل من 1000
مياه تناسب جميع أنواع الدواجن وال تؤثر على األداء اإلنتاجى3000-1000
مياه غير جيدة يتسبب عنها:5000-3000

زيادة الرطوبة/ الزرق/ النفوق/ إنخفاض األداء اإلنتاجى
مياه غير مقبولة للدواجن ويتسبب عنها النفوق وإنخفاض األداء اإلنتاجى7000-5000

مياه غير مناسبة للدواجن10000-7000
مياه غير مناسب للدواجن أو أية حيوانات أخرىأعلى من 10000
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إرشادات واجب إتباعها للمساقى 
األوتوماتيكية

فــى  الـــمـــســـاقـــى  ــع  ــ ــوزي ــ ت عـــنـــد   -1
العنبريجب مراعاة اآلتى

االتزيد المسافة بين المسقى   -
واألخرى على 3 أمتار

أال تزيد المسافة بين المسقى   -
والمعلفة أو خط العلف عن 2 

متر
نظافة  عــلــى  تــحــافــظ  أن  يــجــب   -2
بالغسيل  وذلــك  دائما  المساقى 

يوميا
مستوى  يكون  أن  مــراعــاة  يجب   -3
المياه فى المساقى عاليا خاصة 

فى األيام األولى
مستوى  يكون  أن  مــراعــاة  يجب   -4
والمراجع  دائما  أفقى  المساقى 
المياه حتى  لمنع تسرب  بإنتظام 
تحتها  ــى  ــت ال ــفــرشــة  ال تــبــلــل  ال 
الدام  األفقى  المستوى  ولضمان 
بالماء  الداخلى  المخروط  يمأل 
أفقى  الــمــاء  مستوى  ألن  وذلــك 
دائما ومن خالل الخبرة الحقلية 
أنصح بإحتواء هذا الماء بداخل 

المخروط الداخلى للمسقى 
إرتفاعات  يكون  أن  5- يجب مراعاة 
المساقة أوخطوط الشرب حسب 
عمر وحجم الطائر, بحيث تكون 
لظهر  نقطة  أعــلــى  مستوى  فــى 

الطائر
هناك  يــكــون  أن  ــاة  ــراع م يــجــب   -6
المياه  لخطوط  وصيانة  كشف 

والصمامات بإستمرار
بأى  يسمح  ال  أن  مــراعــاة  يجب   -7

أن  حيث  بالعنبر  عاطلة  مسقى 
أن  تعنى  تعمل  ال  واحــدة  مسقى 
ال  طائر   60-50 من  أكثر  هناك 

يصل الماء إليهم 
8- هناك العديد من األنواع المختلفة 
من أدوات الشرب للدواجن منها:
المعلقة/  الــدائــريــة  المساقى   
مساقى الحلمات/ الحلمات واألكواب 
ــى بـــيـــان بــمــعــدالت  ــل ــا ي ــم ــي  وف
وذلك  التسمين  لقطعان  اإلستخدام 

من واقع الخبرة الحقلية
نوع المساقى 
المستخدمة

معدل 
اإلستخدام

مساقى كتاكيت 
يدوية سعة 5 

ليتر

60-80 طائر

2.5سنتيميتر مساقى طولية
للطائر من جه 

واحدة
المساقى 
الدائرية 
المعلقة

50-60 طائر

مساقى 
الحلمات/ 
الحلمات 
واألكواب

4-6 طائر

الشركة  تعليمات  مراعاة  ويجب 
ــلـــمـــعـــدات ومـــعـــدالت  ــجــة لـ ــت ــن ــم ال

اإلستخدام للطيور
11-كثافة التسكني العالية

الطيور  تسكين  كثافة  أن  الشك 
لــهــا عــالقــة مباشرة  الــمــزرعــة  فــى 
بخفض التكاليف فالفائدة التى تعود 
على المربى من زيادة عدد الطيور فى 

المتر المربع هى أن التكاليف تقسم 
على عدد أكبر من وحدات الوزن أو 
عدد الطيور ولكن زيادة عدد الطيور 
يقابلها  بها  الموصى  المعدالت  عن 
مؤكدة  خسائر  إلــى  تــؤدى  مخاطرة 
وفى البلدان النامية - التى تفتقد إلى 
حد كبير إلى اإلدارة الفعالة فى تربية 
الفائدة  الخسائر  وتــفــوق  القطعان 
الطيور  أعـــداد  زيـــادة  مــن  المنتظرة 

المسكنة لكل متر مربع
األضرار الناتجة من زيادة كثافة 

التسكين:
إرتفاع أعداد الطيور النافقة  -

نتيجة  المستبعدة  الذبائح  زيــادة   -
التسلخات وظهور بثرات الصدر

بصورة  المياه  إستهالك  ــادة  زيـ  -
ــى إبــتــالل  ــؤدى إلـ ــ كــبــيــرة مــمــا ي
الـــفـــرشـــة وبـــالـــتـــالـــى اإلصـــابـــة 
أمــراض  زكــذا  باألمراضالمتلفة 

سوء التهوية 
وزيـــادة  اإلنــتــاج  جـــودة  إنخفاض   -

أعداد الطيور التى بها عيوب
تقدير  يــجــب  الــقــول  وخــالصــة 
وزن  أعلى  علىأساس  الدواجن  عدد 
الوضع  مع  الطيور  إليه  تصل  سوف 
النافقة  الطيور  عــدد  اإلعــتــبــار  فــى 

والمتوقع إستبعادها
1٢-األمن احليوى

أهــم  مـــن  الـــحـــيـــوى  األمـــــن  أن 
الضروريات الوقائية فى جميع مزارع 
الدواجن بمختلف أغراضها اإلنتاجية 
فإن  ثــم  ومــن  سعاتها  بمختلف  كــذا 
تطبيقات األمن الحيوى ضرورية على 

الدواجن.
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التأكيد  يــجــب  ــال  حـ ــل  ك وعــلــى 
على أنه وحتى مع أكثر أنظمة األمن 
ــة ال يــوجــد أى  الــحــيــوى كــثــافــة ودقـ
ضمان مطلق بعدم العدوى واإلصابة 
أن  اإلعتبار  فى  الوضع  مع  بالمرض 
الدرجات المختلفة من األمن الحيوى 
ــات مختلفة  إلـــى درجــ ــؤدى  تـ ســـوف 
النقاط  أهم  ومن  الحماية  من  أيضا 
التى يجب مراعاتها فى برامج األمن 

الحيوى 
العزل  -

األفراد  -
ــمــزرعــة  تــعــدد األعـــمـــار فـــى ال  -

الواحدة 
الحيوانات األخرى   -

الطيورالمريضة والنافقة  -
مكافحة الحشرات   -
مكافحة القوارض  -

العزل
معزولة  المزارع  تكون  أن  يراعى 
الــدواجــن األخــرى  ــزارع  م تماما عن 
حيث أن أخطار العدوى تنقص بشكل 
ــدم تعرض  ــح مــع مــالحــظــة عـ واضــ
حيث  البرية  الطيور  إلــى  الــدواجــن 
أن  الحقلية  الدراسات  جميع  أثبتت 
نقل  فى  أساسى  عامل  الطيور  هذه 
أنفلونزا  المثال  األمراض على سبيل 

الطيور
 األفراد

حيث يــراعــى إتــخــاذ اإلجـــراءات 
ــراد  ــ ــ ــول األف ــ ــ ــيـــة عـــنـــد دخ ــائـ الـــوقـ
ــا يـــجـــب إتـــخـــاذ  ــ ــم ــ ــك ــ ــن ــ ــري ــ ــزائ ــ وال
تغيير  ــن  م ــة  ــضــروري ال اإلجــــــراءات 
الــمــالبــس واألســتــحــمــام ومــغــاطــس 
العاملين  من  لكل  األحذيةوالسيارات 

للداخلين  سجل  وجــود  يراعى  وكــذا 
إلى المزرعة بصفة ضرورية

تعدد األعمار فى املزرعة الواحدة
عدم  الدواجن  تربية  فى  يفضل 
تعدد االعمار مهما كان عدد العنابر 
داخل سور المزرعة فال بد أن تكون 
الكتاكيت متماثلة العمر وإن كان البد 
من أعمار مختلفة فى حالة إستقبال 
أكثر من قطيع فى المزرعة الواحدة 
يزيد  أال  يجب  من مصدر  أكثر  ومن 
الــتــفــاوت فــى األعــمــار عــن اإلســبــوع 
ــواحــد حــتــى يــكــون هــنــاك سهولة  ال
التحصين  بــرامــج  وتنفيذ  وضــع  فــى 
أن  حيث  األخــرى  والبرامج  والتغذية 
والتحصين  والتطهير  الرعاية  برامج 
فى  تأثيرا  وأقــل  صعوبة  أكثر  تكون 

المزارع ذات األعمار المتعددة.
ومن هذا المنطلق فإن إتباع نظام 
إدارة إدخال الكل وإخراج الكل يعتبر 
مفضال حيث يسمح هذا النظام بتربية 
قطيع عمر يوم حتى إخراجة فى يوم 
بتنظيف  يسمح  ثم  ومن  أيضا  واحد 
المساكن وتطهيرها جيدا بين فترتى 
تربية قطيعين متتاليين وهذا النظام 
له ممزات أهمها القضاء على نسبة 
100٪ من مسببات األمراض ويرجع 
ذلك لكسر دورة حياة أى ميكروب وقد 
أوضحت النتائج العملية والحقلية أن 
إلى  يحتاج  التربية  من  النظام  هــذا 
عمالة كثيرة غير أن هذا العيب يعتبر 
كبيرا بالمقارنة مع مخاطرة التعرض 

لألمراض وإنخفاض اإلنتاجية
ماهى  نفسة  يطرح  هنا  والسؤال 
ــار فى  ــمـ األضــــــرار مـــن تــعــدد األعـ

المزرعة الواحدة؟ 

اإلستثمار  عملية  يجعل  أوال:   
فى خطر دائم

أى شىء  أنــه عند حــدوث  حيث 
األحـــوال  مشاكل  مــن  ســـواء  للموقع 
أوبئة  أو  لبيئية  الظروف  أو  الجوية 
مرضية فإنة يؤثر على جميع القطعان 
المشاكل  وتــعــتــبــر  واحـــد  وقـــت  ــى  ف
المرضية أخطر المشاكل التى تواجه 

هذا النظام 
ثــانــيــا: زيـــــادة خـــطـــورة الــتــعــرض 

لألمراض
العمر  ــظــام  ن فــى  نــجــد  بينما   
كنقل  الخدماتية  الوسائل  أن  الواحد 
مرتين  أو  مــرة  تتم  والبيض  العلف 
أسبوعيا نجد فى حالة تعدد األعمار 
ذلك  من  أكثر  الموقع  إلى  تأتى  إنها 

وتشمل على سبيل المثال:
نقل األعالف - الزوار- القطعان 
الدواجن  نقل  وســيــارات   - الجديدة 

للمجازر أو التسوق 
نقطة  إلى  تأتى  األشياء  كل هذه 
التمركز فى موضع اإلنتاج والتى منها 
وتعرض  وإنتشار  إنتقال  فرص  تؤمن 
القطعان للمرض بشكل أكبر وأوسع.

 ثــالــثــا: عــــدد كــبــيــر مـــن الــطــيــور 
يتأثر باملرض

العنبر  ــى  ف ــمــرض  ال ــى حــالــة  ف
منه  نحد  أن  يمكن  الواحد  المعزول 
قبل  له  الصحى  الحجر  ويمكن عمل 
الــمــزارع  أو  العنابر  فــى  ينتشر  أن 

األخرى.
ولــكــن فــى حــالــة تــعــدد األعــمــار 
نتيجة لقرب العنابر ووسائل الخدمة 
والعمالة  النقل  وسائل  من  المشتركة 
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حركة  وكــذلــك  والــمــعــدات  واألدوات 
السيطرة  تجعل  أمـــور  كلها  ــهــواء  ال
المستحيالت  مــن  للمرض  ــعــزل  وال
العنابر  إلى  المرض  ينتشر  وبالتالى 
األخرى وبهذه الطريقة تعتبر األعمار 
المتعددة كأنها عنبر واحد ولكن كبير 

مقسم !! 
 رابعا: عدم القدرة على احلد من 

املرض املتوطن أو إستئصاله
يمكن  الواحد  العمر  مــزارع  فى   
كثيرمن  عــلــى  والـــقـــضـــاء  الــتــحــكــم 
الـــمـــيـــكـــروبـــات وذلـــــك بــالــتــنــظــيــف 

والتطهير بعد التخلص من القطيع
ــار  ــدد األعــم ــع ــة ت أمـــا فـــى حــال
وسهولة  األعــمــار  إلخــتــالف  نتيجة 
تخلق  المرضية  الميكروبات  إنتشار 
القطيع  ــن  م مرضيةمغلقة  دائــــرة 
حديثا  اآلتية  القطعان  إلى  المصاب 
إلى قطيع من  وبمجرد دخول مرض 
إلى  المرض  إنتقال  المستحيإلقاف 
علية وهكذا  والقضاء  المزرعة  باقى 
من  مغلقة  دائــرة  فى  المزرعة  تسير 

األمراض ومسبباتها 
ــنـــاك بــعــض  وخــــالصــــة الــــقــــول هـ
الــنــقــاط الـــتـــى يــجــب مــراعــاتــهــا 

وإتباعها:
يحظر على العاملين تربية طيور   -
بالطبع  تكون  والتى  منازلهم  فى 

حاملة لمسببات األمراض 
وعدم  الزائرين  من  الحد  يجب   -
دخولهم إلى العنابر إال فى حالة 
الـــضـــرورة الــقــصــوى وفـــى هــذه 
ومالبس  أحذية  يرتدون  الحالة 
مــع مالحظة  بــالــمــوقــع  خــاصــة 

اإلستحمام قبل الدخول 
الطيور  يجب تطهير عربات نقل   -
قطيع جديد  لجلب  الدخول  قبل 

أوتحميل قطيع من المزرعة
الجديدة  القطعان  إختبار  يجب   -
سيرولوجيا وذلك للتأكد من أنها 
معدية  ألمـــراض  حاملة  ليست 

ليست موجودة بالمزرعة 
بالسلك  العنابر جيدا  قفل  يجب   -
والحيوانات  البرية  الطيور  لمنع 
الطيور  أن  حــيــث  الــدخــول  مــن 
العدوى  تعتبر من مصادر  البرية 

الشديدة الخطورة 

احليوانات األخرى
الكالب  دخــول  منع  على  العمل 
والفئران  البرية  والطيور  والقطط 
بعمل  وذلـــك  بــاتــا  منعا  ــرذان  ــجـ والـ
خطط مكافحة طبقا لألسس العلمية 

الصحيحة.

الطيوراملريضة والنافقة
بصفة عامة يجب عدم اإلحتفاظ 
المزارع وذلك  المريضة فى  بالطيور 
تــفــاديــا إلنــتــشــار األمـــرض حيث أن 
بشكل  ماتشفى  نـــادرا  الطيور  هــذه 
كامل وتبقى نقاط ضعف فى القطيع 
مهاجمتها  الميكروبات  على  يسهل 
واإلستيطان بها ومن ثم بقية القطيع 
ولذلك البد من التخلص منها بأسرع 

وقت ممكن.
من  للتخلص  طــريــقــة  وأفــضــل 
الطيور النافقة والمريضة هو الحرق 

حتى الرماد 

مكافحة احلشرات
الحشرات  جميع  مكافحة  يجب 
ــدواجــن وذلـــك بالرش  ــزارع ال فــى مـ
أسبوعيابامطهرات  المزرعة  لشوارع 

المضادة للحشرات 
وكذا رش العنابر من الداخل بعد 
تغيير  مالحظة  مــع  دورة  كــل  إنتهاء 
بإستمرار  الحشرى  المبيد  نوعية 
حتى نتفادى توالد أجيال مقاومة من 

الحشرات ضد المبيد
مكافحة القوارض

مكافحة  فــى  ــمــرار  األســت يــجــب 
القوارض دائما حيث إنها عامال مهم 
وباإلضافة  األمــراض  نقل  فى  للغاية 

إلى األضرار األخرى المباشرة 
13-األمراض 

الممكن  من  األمــراض  معظم  إن 
أن تسبب عدم التجانس فى القطيع 
ــى يجب  ــت ــن أهـــم األمـــــراض ال ــك ول
وقائى  برنامج  خــالل  من  مكافحتها 
واضـــح ومــحــدد بــدايــة مــن عمليات 
التطهير واإلجراءات الوقائية األخرى 

وإجراءات األمن الحيوى وهى
منها  المناعى  التثبيط  مسببات   -
ــى ســبــيــل الــمــثــال الــســمــوم  عــل
الجمبورو  اللقاحات   - الفطرية 
 Hot القوية  العترة  ذات  الحية 
 CAA األنيميا المعدية - strain

IBD مرض الجمبورو  -
ND مرض النيوكاسل  -

IB إلتهاب الشعب المعدى  -
ENTERITIS إلتهاب األمعاء  -
COCCIDIOSIS الكوكسيديا  -

MAS سوء اإلمتصاص  -
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فيروسات أمراض األورام السرطانية 
)الليكوزيس/ ساركوما(

تحت الظروف الطبيعية، الليكوزيس أو مرض الكبد الكبير أو الليكوزيس الليمفاوي هو األكثر 
شيوعا في مجموعة أمراض األورام السرطانية الخاصة بقطعان الدجاج الليكوزيس/ ساركوما، 
على الرغم من ذالك في سنة 1990كان الليكوزيس النخاعي )myeloid leukosis( هو السائدة 

في دجاج اللحوم. 
الفيزيائية  RNA وهي تمتلك نفس الخصائص  تنتمي أعضاء هذه المجموعة الي فيروسات 
والجزيئية وتتحد جميعه في جين مشترك موجودة في جوهر فيروسات الليكوزيس/ ساركوما 

وهو ألجين الرئيسي )P27( ويشكل األساس للعديد من االختبارات التشخيصية. 
مجموعة  فيروسات  بعض  التجريبية  الناحية  من  الدجاج،  في  فقط  طبيعي  بشكل  يحدث  اللمفاوية  الليكوزيس 
الليكوزيس/ ساركوما ممكن أن تصيب وتنتج األورام في األنواع األخرى من الطيور أو حتى الثدييات، ومن المعروف 

أن العدوى موجودة تقريبا في كل قطعان الدجاج باستثناء بعض قطعان SPF الذي تم القضاء عليه.

د/ عادل عز الرجال - استشاري أمراض الدواجن

األورام التي تسببها مجموعة فيروسات الليكوزيس/ ساركوما

Synonyms (مرادفات)Neoplasm (األورام)

Big liver disease, lymphatic leukosis,visceral lymphoma, lymphocytoma, 
lymphomatosis, visceral lymphomatosis, lymphoid leukosis.

Lymphoid leukosis

Leukemia, intravascular lymphoid leukosis,erythroleukosis, erythromyelosis, 
erythroblastosis, erythroid leukosis 

Erythroblastosis

Leukemic myeloid leukosis, leukomyelose, myelomatosis, myeloblastosis,granulo
blastosis,myeloid leukosis.

Myeloblastosis

Myelocytoma, aleukemic myeloid leukosis, leukochloroma,
myelomatosis

Myelocytoma(tosis)

Connective tissue tumors
- Fibroma and fibrosarcoma
- Myxoma and myxosarcoma
- Histiocytic sarcoma
- Chondroma
- Osteoma and osteogenic sarcoma
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 اخلسائر الناجتة عن هذا املرض
يسبب المرض نافق من٪1الي ٪2، 
مع خسائر في بعض الحاالت قد تصل 

الي ≤٪20. 
السريرية،  تحت  العدوى  حالة  في 
الدواجن،  قطعان  معظم  تصيب  والتي 
الكيفي  ــاجــي  ــت اإلن األداء  مــن  تــقــلــل 
البيض  إنــتــاج  ــك  والــكــمــي، بما فــي ذل

والجودة. 
شركات  من  العديد  قامت  علية  و 
تــربــيــة الـــدواجـــن الــتــجــاريــة، وخــاصــة 
تخفيض  في  البياض  قطعان  منتجي 
الجدود  تواتر اإلصابة بشكل كبير في 

واألمهات.
توسعت برامج مكافحة هذا المرض 
في السنوات األخيرة، وأصبحت عدوى 
نادرة أو غير موجودة في بعض القطعان 

التجارية. 
ظهور األورام في مرض الليكوزيس 
المصابة  القطعان  في  حتى  اللمفاوية 
بشدة عادة منخفض يصل الي )>٪4(، 

والمرض غالبا مستترة. 
تم اإلبــالغ عن وفيات زائــدة بقدر 
يصل الي 1.5٪ في أسبوع في قطعان 
التجارية المصابة بشكل  اللحم  أمهات 
الطيور  الليكوزيس  فيروس  مع  طبيعي 

.J المجموعة الفرعية

امُلسبب 
لتصنيف  الدولية  اللجنة  وضعت 
الفيروسات مجموعة فيروسات أمراض 
األورام السرطانية الليكوزيس/ ساركوما 
 Alpharetrovirus جنس  في  للطيور 

 .Retroviridae وعائلة
تنتمي  المجموعة  هذه  وفيروسات 
الحامض  فــيــروســات  مــجــمــوعــة  الـــي 
بوجود  تتميز  والتي   )RNA( الــنــووي 
ــو أمــر  ــنــاســخ الــعــكــســي، وهـ أنــزيــم ال
 DNA الفيروس  لب  لتشكيل  ضــروري 

أثناء التكاثر في الخلية.
- تصنيف ساللة الفيروس.

المناعية  األجــســام  ــاس  أسـ علي   -1
)Antigenicity( المضاد للفيروس

التي  اللمفاوية  الليكوزيس  امرض   •
 6 إلى  الدجاج مقسمة  تحدث في 
 A، B، C، D،( مجموعات فرعية
االختالفات  أســاس  على   )Jو  ،E
في البروتينات المغلف للفيروسية، 
المناعية،  األجــســام  تحدد  والتي 
ــاط الـــتـــدخـــل الــفــيــروســيــة  ــمــ ــ وأن
ــفــس ومــخــتــلــف  ــن ن ــع أفـــــراد مـ مـ

المجموعات الفرعية االخر.

ــيــكــوزيــس الــلــمــفــاويــة  ــل امــــرض ال  •
الداخلية التي تحدث في الفزينت، 
طائر الحجل،والسمان مقسمة إلى 
 F، G،( هي  فرعية  مجموعات   4

)Iو ،H

هي   Bو  A الفرعية  المجموعات   •
األكثر انتشارا في الدول الغربية. 

للمجموعة  األولــيــة  الــعــزلــة  مــنــذ   •
ليكوزيس  لــفــيــروس   J الــفــرعــيــة 
عزل  تم  وقد  إنجلترا،  في  الطيور 
التي  الالحم  أمهات  من  الفيروس 

Embryonal nephroma, renal adenocarcinoma, adenosarcoma,
nephroblastoma, cystadenoma 
Papillary cystadenoma, carcinoma of the kidney
Adenocarcinoma of the testis 

Epithelial tumors
- Nephroblastoma
- Nephroma
- Hepatocarcinoma 
- Adenocarcinoma of pancreas 
- Thecoma 
- Granulosa cell carcinoma 
- Seminoma
- Squamous cell carcinoma

Hemangiomatosis, endothelioma, hemangioblastomas,hemangioendotheliomasEndothelial tumors
- Hemangioma
- Angiosarcoma 
- Endothelioma 
- Mesothelioma 

Marble bone, thick leg disease, sporadic diffuse osteoporostitis, osteopetrosis
gallinarum 

Related tumors
- Osteopetrosis
- Meningioma 
- Glioma 
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من  الــعــديــد  فــي  األورام  تــواجــه 
البلدان األخرى. 

هو   )E( الفرعية  المجموعة  ام   •
فيروس داخلي غير مسبب لألورام 
وذلــــك نــتــجــت انـــدمـــج الــجــيــنــات 
الخلية   DNA مـــع  الــفــيــروســيــة 

المضيفة. 

الليكوزيس  جميع سالالت فيروس   •
مع  ــألورام،  ــ ل مسبب  هــي  الطيور 
قدرة  في  االختالفات  بعض  وجود 

التوريم وقدرة تنسخي. 

ليكوزيس  فيروس  عزل  تم  حديثا   •
 B النوع  مركب من غالف  الطيور 
وكان   J النوع  نووي  وتكرار حمض 
ذلك في مرض الليكوزيس النخاعي 

في قطعان البياض التجارية.

•  وقد تم عزل فيروس مركب آخر 
ملوثة  الماريك  لقاحات مرض  من 
بــفــيــروس لــيــكــوزيــس الــطــيــور من 
وتــكــرار حامض   A فرعية  غــالف 

نووي لفرعي E لتكون. 

إعــادة  تحدث  أن  يمكن  وبالتالي،   •
فرعيتين  مجموعتين  بين  التركيب 
الليكوزيس  فــيــروس  مــن  مختلفة 
الميدانية  الــظــروف  فــي  الــطــيــور 

وهذا يسبب خسائر اقتصادية.

طرق انتقال العدوى 
الطبيعي  الــحــاضــن  هــو  الــدجــاج   •
مجموعة  من  الفيروسات  لجميع 

الليكوزيس/ ساركوما. 

من  الفيروسات  هذه  عزل  يتم  لم   •

باستثناء  األخـــرى  الــطــيــور  أنـــواع 
الدراج والحجل، والسمان. 

الطيور  ليكوزيس  فيروس  فرز  يتم   •
أو  الـــزالل  فــي  الدجاجة  قبل  مــن 

صفار البيض، أو كليهما. 

الــعــدوى ربــمــا تــحــدث بــعــد فترة   •
التحضين.

المصاب  الــدجــاج  تفشل  خلقيا    •
إلنتاج األجسام المناعية، وعادة ما 
تبقى حاملة للفيروس طول الحياة. 

هو  الفقس  بعد  األفــقــي  الــعــدوى   •
عندما  وخــصــوصــا  مــهــم،  ــضــا  أي
الفقس  بــعــد  الــكــتــاكــيــت  تــتــعــرض 
ــة من  ــي مـــبـــاشـــرة لـــجـــرعـــات عــال
في  المثال،  سبيل  على  الفيروس، 
في  أو  خلقيا  مصاب  دجــاج  ــراز  ب

لقاحات ملوثة. 

يتكاثر  أفقيا  الــمــصــاب  ــدجــاج  ال  •
الفيروسية في الدم ثم تليها إنتاج 
األجسام المضادة ويستمر هذا الي 
فترة طويلة وتنتهي بظهور األورام. 

توجد عوامل أخرى تزيد من قابلية   •
وتشمل  األفقي  لإلصابة  الدجاج 
المناعية  األجـــســـام  وجـــود  عـــدم 

ــود فــيــروســات  فــي األمــهــات ووجــ
)retroviruses( داخلية المنشأ، ال 
 )K( سيما تلك المرتبطة بي جين

المسئول عن تأخر الريش. 

األورام هي أكثر تواترا في اإلصابة   •
الرأسية من اإلصابة األفقية، ولكن 
يتعرض الكثير من الدجاج إلصابة 

أفقيا من الرأسية. 

لألجنة  اإلصــابــة  انتقال  مــعــدالت   •
عادة ما تكون ٪1 -٪10. 

اإلصابة  إلي  الدجاج  كل  ويتعرض   •
عن  تقريبا  المصاب  القطيع  في 
طريق االتصال. الرأسية، واإلصابة 
الي  يــؤدي  مبكر  وقــت  في  األفقي 
وفي  البيئة  فــي  الــفــيــروس  ــراز  إفـ

البيض. 

في  اإلصابة  )أي  المتأخرة  العدو   •
من  الــعــمــر(  مــن  ــوع  أســب  20-12
إفراز  إلى  يــؤدي  أن  المرجح  غير 

الفيروس.

ــعــدوى  ــروس لــيــس شــديــد ال ــفــي ال  •
ــات أخـــرى  ــة مـــع فــيــروســي ــارن مــق
وإبطال مفعولها بسهولة عن طريق 

المطهرات. 
يوجد أربع فئات من عدوى فيروس ليكوزيس الطيور يف الدجاج ناضجة: 

م
وجود 

فيروس 
الدم

وجود 
أجسام 
مناعية

الوصف

-v,-AB--سرب خالية من العدوى والطيور مقاومة وراثيا
+v,-AB+-اقل من 10٪ يتم االنتقال الفيروس راسيا
+v, +AB++
-v,+AB-+نسبة كبيرة
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يمكن تخفيض أو القضاء عليه من   •
خالل إتباع األمن الحيوي. 

فيروس  انــتــقــال  فــي  ــذكــور  ال دور   •
لــيــكــوزيــس الــطــيــور غــيــر مــؤكــد. 
ال  يبدو  ما  على  المصابة  الديوك 
الراسية  العدوى  معدل  على  تؤثر 
باعتبارها  تعمل  بــل  الــذريــة  ــي  ال
حاملي الفيروس ومصادر االتصال 
للطيور  الــتــنــاســلــيــة  ــدوى  ــعـ الـ أو 

األخرى.

 )Pathogenesis( املرضية
الليكوزيس اللمفاوية هو االستنساخ   •
اللمفاوية  الــنــظــام  ــي  ف الــخــبــيــث 
الخاص بي البرسا. التحول يحدث 
دائما في البرسا السليمة، في كثير 
وقت  في  تحدث  قد  األحــيــان  من 
مبكر من 4-8 أسبوع بعد العدوى.

قابلة  غير  تكون  ما  غالبا  األورام   •
من  أســبــوع   14  ~ حتى  للكشف 

العمر.

الــوفــاة قبل 14  نـــادرا مــا تحدث    •
أسبوع من العمر وأكثر تكرارا في 

وقت قريب من النضج الجنسي. 

المرض،  هــذا  مــن  الــوقــايــة  يمكن   •
حتى يصل إلى 5 شهور من العمر، 
مــن خــالل الــعــالجــات الــتــي تدمر 

البرسا. 

في كثير من الحاالت تتكون األورام   •
الخاليا  مــن  تقريبا  كــامــل  بشكل 
على  تحتوي  والتي   B الليمفاوية 
ســطــحــهــا الــغــلــوبــولــيــن الــمــنــاعــي 

.))IgM

استجابة  أيـــة  اكــتــشــاف  يــتــم  ــم  ل   •
مناعية مضادة للورم. 

بسهولة  المضادة  األجسام  تظهر   •
بعد اإلصابة.

األورام اللمفاوية لمرض الليكوزيس   •
الدجاج  فــي  حــدوثــه  تعزيز  يمكن 
عترة  مع  مشتركة  بعدوه  المصاب 
 serotype اللقاح لفيروس الماريك
االستعداد  يتطلب  الدعم  وهذا   2
ــة في  ــابـ ــي لــدجــاج واإلصـ ــوراثـ الـ
الليكوزيس  فيروس  مع  مبكر  وقت 
اللمفاوية باإلضافة إلى تعطي لقاح 

 .serotype 2 الماريك

اإلكلينيكي  تحت  المرض  متالزمة   •

مع  البيض  إنتاج  بانخفاض  تتميز 
األكثر  وهو  األورام  تشكيل  غياب 
أهمية من الناحية االقتصادية من 
الليكوزيس  عن  الناجمة  والوفيات 

اللمفاوية. 

الدجاج مع المرض تحت اإلكلينيكي   •
زالل  في  الفيروس  يفرز  ما  عــادة 

البيض. 

األعراض والعالمات 
فقدان الشهية، الضعف، واإلسهال،   •

والجفاف، والهزال. 

الهبوط الحاد قبل الوفاة.  •

تضخم  وأحــيــانــا  البرسا  تضخم    •
الكبد. 

تتطور  ال  قــد  الــمــصــابــة  الــطــيــور   •
بالضرورة الي األورام، ولكنها تضع 

عدد أقل من البيض.

في  شائعة  تكون  اللمفاوية  األورام   •
وتوجد  والبرسا  والطحال،  الكبد 
أحيانا في الكلى، الغدد التناسلية، 

واألحشاء الداخلية. 

وقد اعتبر إشراك البرسا أساسي   •
تقريبا، على الرغم من ذلك البرسا 
فيروس  يسببها  أيضا  الليمفوما 

ريتيكولوندوثيليوسيس. 

تكون صغيرة  البرسا  أورام  أحيانا   •
لسطح  دقيق  فحص  بعد  وتظهر 

الغشاء المخاطي للجهاز. 

ــكــون تــضــخــم األعــصــاب  عــــادة، ي  •
الرغم  على  واضــح،  غير  الطرفية 

صالليكوزيس اللمفاوية، الخاليا 
اللمفاوية في العضالت 

الليكوزيس اللمفاوية، الخاليا 
اللمفاوية في الكبد
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مــن أن مــثــل هـــذه الــعــالمــات قد 
الحظت بعد التلقيح التجريبي من 

 .)J( مجموعة فرعية فيروس
مجهريا 

ــدة،  ــوحــ ــا الـــســـرطـــانـــيـــة مــ ــ ــاليـ ــ اخلـ
وكبيرة. واإلنقسامية متكررة.

 في نوع دجاج اللحوم المصاب مع 

مجموعة فرعية J لفيروس الليكوزيس 
األورام  انتشار  أيضا  لوحظ  الطيور 
اللمفاوية  الــلــيــكــوزيــس  ــن  م األخــــرى 
وعائية،  أورام   ،myelocytomas مثل 

واألورام الكلوية. 

 skeletal(و))Myelocytomatosis  •
يسبب  قـــد   )myelocytomas

ــوءات عــلــى الــــرأس، والــصــدر،  ــت ن
والسيقان. 

)Myelocytomas( قد تحدث في   •
مدار العين، مما يتسبب في نزيف 

وفقدان البصر.

وعائية  أورام   )Hemangiomas(  •
ــتــي  ــد، وال ــجــل قـــد تــحــدث فـــي ال
الدم”،  “بثور  ــورة  صــ تــظــهــرفــي 
والتي قد تؤدي الي التمزق والنزف 

الدموي.

أورام الكلى قد يسبب الشلل بسبب   •
الضغط على العصب الوركي. 

ــعـــظـــم ســــــــالالت فـــيـــروســـات  مـ  •
القدرة  له  ساركوما  الليكوزيس/ 
الــغــيــر  األورام  إحـــــــداث  عـــلـــي 
ذلـــك األورام  فــي  )بــمــا  لــمــفــاويــة 
 erythroblastosis الــلــحــمــيــة(، 
 myeloblastosis، الـــحـــمـــر، 
وعائية،  أورام   ،myelocytomas
تصخر   ،nephroblastomas

العظم، واألورام ذات الصلة. 

طبيعة األورام وتكراره تعتمد على   •
الدجاج  ساللة  الفيروس،  ساللة 
والعمر والجرعة، وطريق العدوى. 

ــوات األخـــيـــرة، عـــدوى  ــســن فـــي ال  •
قد  الــطــيــور  الليكوزيس  فــيــروس 
اظــهــر الــتــرافــق مــع مــا يسمى ب 
الطيور  اورم   )fowl glioma(
المخيخ  تنسج  بزيادة  تتميز  والتي 

والتهاب عضلة القلب.
A. Lymphoid leukosis (LL). Diffuse 
form affecting the liver. 
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B. Erythroblastosis. Enlarged cherry red 
liver and spleen
C.Myeloblastosis. 
D. Erythroblastosis. 
 E. Myeloblastosis.
 F. Myelocytomatosis.
G. LL tumors in the bursa ofFabricius 
(from the same bird as the liver shown 
in (A).
H. Myeloid leukosis tumor on the 
surface of the skull. (Peckham)

التشخيص
- بسبب انتشار فيروس الليكوزيس 
الدجاج،  بين  واسع  نطاق  على  الطيور 
فان اختبارات الكشف عن الفيروسات، 
 ،PCRو الفيروس  عــزل  ذلــك  في  بما 
األجسام  أو  المستضد  على  والتدليل 
ال  أو  محدودة  أصبحت  قد  المضادة، 
قيمة لها في تشخيص الحاالت مجال 

األورام اللمفاوية. 
- والعالمات المميزة في التشريح 
التشخيص  فــي  الكبيرة  األهمية  لها 
والطحال،  الكبد  ورمــي  مشاركة  وهي 
آفات  وجــود  عدم  حالة  في  البرسا  أو 

األعصاب الطرفية. 

الكبد  ألورام  التشريحية  الصفة 
يف الدجاج

اكبر  الــطــيــور  فــي  األورام  تــوجــد   -
الــعــمــر.  ــن  ــ م ــوع  ــ ــب أســ  14 مــــن 

)Histologically( تشريحيا،

موحدة  هــي  اللمفاوية  الــخــاليــا    -
على  وتحتوي  كبيرة،  الشكل،  في 
)IgM( و)B-cell markers( على 

سطحها. 

من  الــنــاتــجــة  األورام  تــفــريــق  يــتــم   -
ــمــاريــك عــن الــلــكــوزيــس  مـــرض ال
التشريحية  ــعــالمــات  ال بــوســطــه 
 molecular والتقنيات  والمجهري 

.techniques

يمكن  ال  الــلــمــفــاويــة  الــلــيــكــوزيــس   -
 B-cell( بسهولة تميزه عن األورام
يسببها  الـــتـــي   )lymphomas
 )reticuloendotheliosis فيروس 
فإن  ذلك،  ومع   PCR بوسطه  )إال 
الحدوث  ــادرة  ن ربما  األورام  هــذه 

للغاية. 

 )PCR primers( يوجد العديد من  -
الفيروسات  معزوالت  عن  للكشف 
شيوعا،  األكثر  الطيور  الليكوزيس 
وخاصة المجموعات الفرعية A و

 .J

 )PCR primers( كما تم استخدام  -
أخرى في عزل المجموعة الفرعية 

E لفيروس الليكوزيس الطيور. 

 )PCR( اختبار  استخدمت  وقــد   -
لــلــكــشــف عـــن تــلــويــث الــلــقــاحــات 
الــفــيــروســيــة الــحــيــة لــلــدواجــن 
بـــســـالالت فـــيـــروس الــلــيــكــوزيــس 

الطيور.

 )ELISA( وقد استخدمت اختبار  -
المضادة  األجــســام  عــن  للكشف 
المجموعة  الــطــيــور  اللليكوزيس 

.Jو ،A، B الفرعية

العالج والسيطرة:
الليكوزيس  فيروس  على  القضاء 
األولية هو  الجدود  الطيور في قطعان 
على  للسيطرة  فعالية  األكثر  الوسيلة 
عدوى فيروس الليكوزيس اللمفاوية في 

الدجاج. 
إلفراز  األمهات  قطعان  تقييم  يتم 
 viral( الفيروس عن طريق البحث عن
بوسطه  البيض  زالل  في   )antigens
اختبار )enzyme immunoassays( أو 
biologic assays(( للفيروس المعدي.

يتم تجاهل البيض من الدجاج الذي 
يفرز الفيروس، بحيث يتم إنتاج قطعان 

منخفضة في مستويات العدوى. 
في  الطريقة  هــذه  تطبيق  تــم  إذا 
مجموعات صغيرة، يمكن إنتاج قطعان 

خالية من العدوى بسهولة نسبية.
 يتم تطبيق هذه التدابير الرقابية 

فقط قطعان الجدود األولية.
بعض الدجاج لديها مقاومة وراثية 
محددة لإلصابة مع مجموعات فرعية 

معينة من الفيروس. 
حتى اآلن، لم يكن التحصين للوقاية 

من األورام واعد.
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غدي  عضو  هي  الغدية  المعدة 
وبعض  الهيدروكلوريك  حمض  تفرز 
ــمــعــدة الــغــديــة  ــمـــات، بــيــن ال اإلنـــزيـ
انتقالية  منطقة  تــوجــد  والــقــانــصــة 
اثنين  القانصة  تتكون  البرزخ.  تسمى 
المتقابلة  العضالت  من  زوجين  من 
تسمى  واقية  صفراء  بطبقة  مغطاة 
طبقة القرنية وظيفتها الرئيسية هي 

الهضم الميكانيكي للطعام.
يقدر ر أن ما بين 15 و25٪ من 
بشكل  تشريحها  يتم  الــتــي  الــطــيــور 
االمات  الدواجن  روتيني في مشاريع 
أو الالحم أو البياض تعاني تقرحات 
في المعدة الغدية أو القانصة والتي 
يمكن أن يتم وصفها في درجات وفق 
ــة كما هــو مــوضــح في  شــدة اإلصــاب

الشكل رقم )1(.

عواقب  من  التقليل  عدم  وينبغي 
مثل هذه التقرحات، حيث أن المعدة 
الغدية والقانصة من االعضاء الهامة 
في والجهاز الهضمي وعند إصابتها 
تتسبب هذه اآلفات بأن تجعل الهضم 
عند  تتألم  الطيور  يجعل  مما  مؤلم 
علف  تستهلك  وبالتالي  العلف  تناول 
فــي معدل  وتــعــانــي مــن ضعف  أقــل 

النمو.
ــاب  ــد مـــن األســب ــعــدي وتـــوجـــد ال
تسبب تقرحات والتأكل للمعدة الغدية 
والقانصة سوف نوردها باختصار في 

هذا المقال. 
أهم االسباب:

1. السموم الفطرية
ــور أعــــــالف  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ تــــــنــــــاول الـ

 ،2-T الــفــطــريــة  بــالــســمــوم  مــلــوثــة 
 )diacetoxyscirpenol )DAS

 )diacetoxyscirpenol( أو
والتي تسبب تقرحات في المعدة 
عالمات  أهم  ومن  والقانصة  الغدية 

التسمم بالسموم الفطرية: 
بحيث  يتطور  وقــد  طفيف  تآكل    •
يؤدي إلى االختفاء الكامل للغدد 

في المعدة الغدية.
ــدة الــغــديــة  ــمــع اتـــســـاع حــجــم ال   •

ويصبح جدارها رقيق.
وجود آثار كاوية في القانصة، مع    •

آفات غامقة اللون. 
الوقاية والعالج:

يمكن الوقاية من تقرحات المعدة 

القيء األسود 
في الدجاج الالحم

الجهاز الهضمي في الطيور أمر ضروري لتطوير برنامج تغذية فعال واقتصادي لرعاية قطيع الدواجن والتعرف على 
أي أخطاء أو مشاكل في برنامج الرعاية ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح المشكلة.

الجهاز الهضمي في أي حيوان مهم في عملية تحويل العلف حيث يأكل الحيوان المواد الغذائية التي يحتاجها للبقاء 
ونمو والجسم واالنتاج )مثل إنتاج البيض(. 

صحة وسالمة أعضاء الجهاز الهضمي من األمور الحيوية التي تؤثر على صحة الطائر بصورة كبيرة، ومن أهم هذه 
األعضاء المعدة الغدية والقانصة، حيث تلعبان أدواراَ هامة في عملية الهضم.

د. علي بن حسني اجلاسم
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1a, left: Atrophic gizzard with dilated (grade 2) proventriculus. 
1a, right: normal gizzard. 1b: Brownish discolouration (grade 2) 
of gizzard contents. 1c: Pits/ cracks (grade 4) in the koilin layer. 
1d, left: Light discolouration/spongy material (grade 3) and red/
brown discolouration (grade 1) on the underside of the koilin 
layer. 1d, right: Light discolouration/spongy material (grade 1). 
1e: Mucosal pits and ulcers on the surface of the mucosa (grade 
2) and red discolouration (grade 2). 1f: Gizzard with a total score 
of four points mainly due to high score on light discoloration/
spongy material on the underside of the koilin layer. 1g: Gizzard 
with a total score of 11 points.

شكل رقم )1( درجات اإلصابة في القانصة والمعدة الغدية

السموم  ممسكات  باستخدام  الغدية 
االمتصاص  معدالت  ذات  الفطرية 
العالية عن طريق إضافتها لألعالف، 
المرض  من  المبكرة  الــحــاالت  وفــي 
يجب سحب األعالف الملوثة من أمام 
وإضافة  ممكن  وقت  بأسرع  الطيور 
ممسكات السموم الفطرية المناسبة.

٢. األمراض البكتيرية
من أهم أنواع البكتيريا التي تسبب 
تقرحات المعدة الغدية وتأكل القانصة 
ــواع  األنـ مــن  الــالهــوائــيــة  البكتيريا 
 Clostridium colinum,( المطثية 

.)Clostridium perfringens, etc

يكون  نخر  حــدوث  تسبب  والتي 
في   )Dark necrosis( أسود  لونه 

الغدية  المعدة  بين  االتصال  منطقة 
والقانصة ومع احتمال وجود نزيف.

الوقاية من خالل تحسين عملية 
هضم األعالف.

ــالج بــاســتــخــدام  ــ ــع ــ ويـــمـــكـــن ال
الــمــســتــخــلــصــات الــنــبــاتــيــة الــقــاتــلــة 
للبكتيريا الالهوائية، ويجب استخدام 
وفق  المناسبة  الحيوية  المضادات 

اختبار الحساسية.
3. العدوى الفطرية:

االصابة بالفطريات القادرة على 
االسبرجلس  مثل  القانصة  في  النمو 
الــفــيــوزاريــوم  أو   Aspergillus((
مصدر  يكون  حيث   ،)Fusarium(
بالفطر  الملوث  العلف  هو  الــعــدوى 

مليون   2 من  أعلى  كــان  إذا  )خاصة 
وكذلك  العلف(،  من  غــرام  جراثيم/ 

الفرشة أو البيئة الملوثة بالفطر.
ــة في  ــمــرضــي تـــكـــون اآلفـــــات ال
البداية على شكل بروزات صغيرة في 
تقرحات  إلى  تتحول  القرنية  الطبقة 

في مرحلة الحقة.
السهل  من  تصبح  القرنية  طبقة 
القانصة  ــدار  جــ عــن  فصلها  ــدا  جـ
ويالحظ وجود خيوط فطرية بيضاء 

تحتها.
 تتم الوقاية من خالل استخدام 
الــمــضــادة  النباتية  المستخلصات 
العضوية،  األحــمــاض  أو  للفطريات 
جنبا إلى جنب مع تطبيق برامج األمن 
الحيوي. في بداية المرض، يمكن أن 
واألحماض  النباتية  المستخلصات 

العضوية أيضا يخفف اآلفات. 
كبريتات  بــاســتــخــدام  يسمح  ال 
النحاس ألنها يمكن أن تسبب قرحة 

في القانصة.
بـــــالـــــكـــــانـــــديـــــدا  اإلصـــــــــابـــــــــة   .4

)CANDIDA ALBICANS(
عند  تحدث  انتهازية  عدوى  هي 
الكبت  أو  لإلجهاد  الطيور  تــعــرض 
المناعي أو نتيجة االستخدام المفرط 
أو الخاطئ للمضادات الحيوية فتقوم 
المنقار،  في  باالستعمار  الكانديدا 
وتكون  الغدية،  والمعدة  والحوصلة 

كتل بيضاء في المعدة الغدية.
 تتم الوقاية من خالل استخدام 
الــمــضــادة  النباتية  المستخلصات 
العضوية،  األحــمــاض  أو  للفطريات 
برامج  تطبيق  مــع  جنب  إلــى  جنبا 

األمن الحيوي. 
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نيستاتين  بــاســتــخــدام  الــعــالج 
 Nystatin or  + فــلــوكــونــازول  أو 

.fluconazole
بــــــخــــــمــــــيــــــرة  الــــــــــــــــعــــــــــــــــدوى   .٥
 Macrorhabdus Ornithogaster(

)Megabacteria

طيور  تصيب  أنــهــا  يعتقد  كـــان 
تصيب  أنها  ثبت  ولكن  فقط،  الزينة 
البياض،  الــدجــاج  الــالحــم،  الــدجــاج 

الديك الرومي والسمان والنعام.
أهم اآلفات المرضية هي تضخم 
الغدد  ظهور  مع  الغدية  المعدة  في 

بشكل غير منتظم.
تكون  الداخلية  الحموضة  درجة 
مرتفعة حيث تبلغ الرقم الهيدروجيني 
= 7-8، يمكن تشخيصها في المختبر 
وصبغها  مسحات  فحص  خــالل  من 
خاليا  وجود  تكشف  التي  بالجميسا 

كبيرة جداَ على شكل قضيب.
6. العدوى الفيروسية:

الفيروسات  مــن  الــعــديــد  تــوجــد 
وتسبب  الغدية  المعدة  تصيب  التي 
ــذه  ــا ومـــــن أهـــــم هـ ــهـ تـــقـــرحـــات بـ
الفيروسات االلتهاب الشعبي المعدي 
النيوكاسل،  الطيور،  جدري   ،)IBV(
وفيروس  والماريك  الطيور  وأنفلونزا 

أدينو الدجاج.
أهم االفات المرضية تكون على 
الغدية  بالمعدة  نزيف  وجــود  شكل 
والقانصة، وفي حالة مرض الماريك 
توجد سرطان في الخاليا الليمفاوية.

7. أسباب غذائية
البيوجينية  األمينية  األحماض   -

)Biogenic amines(

المتواجدة  االمينية  االحــمــاض   
فــي اضــافــات االعـــالف تتحول 
بفعل   )Biogenic amines( إلى 
تعمل  التي  الممرضة،  البكتيريا 
المعدة  إفراز حامض  زيادة  على 
تقرحات  يسبب  ــذي  الـ الــغــديــة 
ــزيــف فــي الــقــانــصــة وخــاصــة  ون
عند منطقة االتصال بين المعدة 

والقانصة.
ــة )اليــســيــن  ــي ــن • االحـــمـــاض االمــي

وهيستادين(
االحـــمـــاض االمــيــنــيــة )اليــســيــن   •
ــواجــدة في  ــمــت وهــيــســتــاديــن( ال
مسحوق السمك تتحول إلى مادة 
)Gizzerosine( نتيجة للتعرض 
تصنيع  أثــنــاء  العالية  لــلــحــرارة 
المادة  وهــذه  السمك،  مسحوق 
تعمل على تحفيز إفراز الحامض 
من المعدة الغدية والقانصة مما 
ويعمل  الحموضة  ــة  درجـ يــرفــع 
على تأكل الطبقة المبطنة لجدار 
لذلك  ونتيجة  الــغــديــة  الــمــعــدة 
في  كبيرة  بدرجة  نزيف  تحدث 
لونها  وتــتــحــول  القانصة  جـــدار 
األســود  الــلــون  ــى  إل ومحتوياتها 

)القيء األسود(.
العلف  في  النحاس  نسبة  ارتفاع   •

أكبر من 250 جزء بالمليون.
ــة االحـــمـــاض  ــســب ــاض ن ــفـ ــخـ انـ  •
 methionine and( األمينية 
بدرجة  العليقة  في   )cysteine
القايسي  المستوى  عــن  كبيرة 
الطيور  احتياجات  وفق  للعليقة 

طبقاً انوعها وعمرها.
ب6،  هـــ،  فيتامينات  فــي  نقص   •

ب12 وعنصر السيلينيوم.

8. تـــقـــرحـــات املـــعـــدة الـــغـــديـــة يف 
الصيصان عمر يوم واحد

في بعض الحاالت يالحظ وجود 
ويكون  الغدية  المعدة  في  تقرحات 
لون محتوياتها أسود وقد يرجع ذلك 

لألسباب التالية:

تعرض الصيصان للتجويع وعدم   •
لفترة طويلة  امامهم  العلف  توفر 

بعد الفقس.

لإلجهاد  الــبــيــض  اجــنــة  تــعــرض   •
الحراري أثناء التحضين

ــصــان لــإلصــابــة  ــصــي تـــعـــرض ال  •
الــرأســيــة مــن االمــهــات بواسطة 

البكتيريا او الفيروسيات
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AMINORED® The next leap
forward in raw materials evaluation from Evonik
For many years, Evonik provided information on feed raw materials and their amino acid content. This com-

petence has developed over the years to providing AMINOLab® which is the basis of AMINODat®, the global 
reference for amino acids and over the last 25 years AMINONIR®. This information combined with Standard-
ized Ileal Digestibility data has proved to be the best available information basis for formulation of diets. With 
this article, we are very excited to introduce you to the next leap forward in raw material evaluation; AMI-
NORED®, providing a Rapid Evaluation of Digestibility.

In this article we will focus on AMINORED®, a unique analytical solution from Evonik to judge the quality 
of soy products (like soya full-fat, soybean expeller, soybean meal), DDGs and rapeseed meal. Such solution will 
offer also a rapid and accurate measurement of the amino acids digestibility, enabling the efficient formulations. 

Thermal processing of soy products and other protein sourc-
es’ materials is a crucial part in feed production. Both, under- and 
over-processing will reduce the bioavailability of essential nutri-
ents and will lead to impaired performance of animals. Therefore, 
different methods have been developed to determine the quality of 
such products: trypsin inhibitor activity (TIA), protein dispersibil-
ity index (PDI), protein solubility in KOH, and reactive lysine.

 Protein Dispersibility Index (PDI)

Over- and under-processing of soy products can be deter-
mined by the protein dispersibility index according to method 
AOCS BA 10-65. The amount of soy protein dispersed in water 
is measured. After mixing with water of 25 °C the soy sample 
is blended at 8500 rpm. The protein is dispersed in the aquatic 
conditions to a certain degree which is expressed as a percent-
age of the original nitrogen content of the sample. The more the 
sample was processed the more decreases the amount of dispersed 
protein. Recommended levels are between 15 and 40%.

 Protein Solubility in KOH

When thermal processing is too intense the solubility of 
protein under basic conditions decreases. This fact was related 
to the growth performance of animals. In this test, the percent-
age of protein that is solubilized in a potassium hydroxide 
solution (0.2% KOH) is measured. After evaluating the results, 
an over-processed from a correctly processed product can be 
differentiated. However, it is not sensitive enough to estimate 
under-processing. Raw soybeans and well processed soybean 
products should have a KOH protein solubility of around 90%. 
This means that 90% of the protein present in the product is 
solubilized in the KOH solution. 

 Trypsin Inhibitor Activity (TIA-A)

Soy products contain inhibitors of the digestive enzyme, 
trypsin. Trypsin activity in presence of the inhibitors in the 
sample is determined with a synthetic substance according to 
ISO 14902:2001 and method AACC 22-40.01. The higher the 
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activity of the inhibitors in the product the less will be the activ-
ity of trypsin. 

In the test, trypsin will form p-nitroaniline from ei-
ther substrate DL-BAPA (AACC 22-40.01) or L-BAPA 
(ISO14902:2001) in the presence of the soy sample. P-nitroani-
line has got a yellow color and is detected photometrically. The 
trypsin activity is proportional to the intensity of the yellow 
color. The relation of the results and the activity of the trypsin 
inhibitors are expressed by TIA-A. The results are expressed as 
trypsin inhibitor activity in mg/g - the amount of trypsin inhib-
ited (mg) by one gram of sample in the described test conditions.

 Reactive Lysine

Processing of feedstuffs possibly damages the amino acids 
by rendering some of them nutritionally unavailable. This is 
particularly so for lysine, which possesses an ε-amino group that 
can react with e.g. sugars present in the diet to produce com-
pounds that may be partially absorbed from the gut but have no 
nutritional value to the animal. Many different factors play a role 
in the so called Maillard reaction: e.g. pH, types of amino acids 
and sugars, temperature, time, presence of oxygen and water. 

The early Maillard products are structurally altered lysine 
derivatives that are called Amadori compounds, while the late 
Maillard products are called Melanoidins. The Melanoidins will 
not be identified in the regular analysis for amino acids. They 
do not interfere with the normal analysis for lysine and have no 
influence on the digestibility values that are calculated. They 
only result in lower concentrations of lysine in the sample, and 
therefore, in lower quantities of lysine being absorbed. The 
Amadori compounds (early Maillard products), on the other 
hand, interfere with the amino acid analysis and give inaccurate 
lysine concentrations in the sample being analyzed. The lysine 
that is bound in these compounds is called “blocked lysine” and 
is biologically unavailable because it is resistant to gastrointesti-
nal enzymatic breakdown.

The reactive lysine method estimates the amount of lysine 
that is not bound to any feed component in a manner that hinders 
lysine digestibility or availability. This lysine is called the reac-
tive lysine and is available for absorption and utilization by the 
animal. For feedstuffs that are not heated, the total lysine content 
in the sample is expected to be available for absorption and 
utilization. In such a feed ingredient the reactive lysine would 
be expected to be equal to the total analyzed concentration of 
lysine. In heat damaged proteins, a portion of the analyzed total 
lysine may consist of Amadori products and introduce errors in 
the calculation of digestible lysine (overestimation). 

O-methylisourea (OMIU) can quantitate undamaged 
protein-bound lysine to homoarginie in an alkaline medium. 
Homoarginine is determined chromatographically with an 
amino acid analyzer after acid-protein hydrolysis. Homoarginine 
content is converted mathematically to reactive lysine content 

by multiplication with the molar weight ratio of 0.7767. For each 
feed ingredient, derivatization conditions need to be optimized 
by varying the pH and reaction time (e.g. Soy products: pH 11.5, 
reaction time: 2 days).

 Reactive Lysine / Lysine

Calculating the ratio of Reactive Lysine content / Total 
Lysine content of a feed ingredient, gives information on over-
processing. Recommended ratio for adequate processing is > 90.

AMINORED® 

from Evonik offers a Processing Conditions Indicator (PCI) 
measurement which combines the various factors of under-, 
adequate or over- processing as one numerical index. It takes 
into consideration various antinutritional factors as well as heat 
damage effects on amino acid contents and protein solubility. 
NIR calibrations were developed to predict the PCI in a fast and 
reliable way. 

It measures the total amino acids present in the sample and 
degree of heat damage (Heat Damage Indicator). It also adjusts 
the Standardized Ileal Digestibility (SID) of the individual amino 
acids. Moreover, it provides a rapid analysis of quality, accurate 
and precise measurement and digestible amino acids contents for 
feed formulation and purchasing.

How to get the value of AMINORED® 

The “Difference of HDI” is a positive number that repre-
sents the potential benefit of AMINORED® for a customer. The 
average HDI value for soya is 12 while the average HDI value 
for DDGS is 34. What this means is that a sample with HDI 
values higher than these averages have a higher degree of heat 
damage while those below have less. If we know a customer’s 
current or their country’s average HDI, then this calculation 
can help determine the “extra value” of AMINORED® for a 
customer because they can either 

1) adjust their digestibility coefficients to better match the 
source of ingredient that they are using or 

2) look for a better source of that ingredient. By default, this 
value is set at 10 (i.e. a difference of 10 points HDI) because 
there is the possibility of any user managing to improve the 
quality of the soya used by this degree of difference (ex. 
by changing suppliers, a customer is able to improve the 
quality of their soybean meal from 20 to 10 HDI (difference 
= 10). Each point of difference in HDI has a default value 
of 0.225 EUR, which is the economic impact of using a 
soya with a different HDI values in least cost formulations. 
Based upon specific formulations for an individual customer 
it would be possible to more accurately identify a customer 
specific value to use in each and every calculation. 
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temperature 16 -17 c.

• Duration of egg storage (11-14) days ….. storing 
temperature 14 -25 c.

4. Hatcher environment including temperature and 
humidity and their effect on early embryonic death.

5. Hygienic status, disinfection process of hatcheries 
and environment in which eggs are stored, 
incubated and handled post hatching

5. Homogencity of broiler flocks

Eng. Mosaad Habshy

Herein, the author discussed in brief the factors 
affecting homognicity in broiler.

The author classified these factors to three main 
categories as follows:

1. The source of day old chicks (Breeder flocks).

2. Hatching management and condition of fertilized 
eggs.

3. Management and rearing broiler chicks at farm 
level.

The factors affecting homogncity in broiler farms are:

1. Bird sex (difference between male and female).

2. Initial weight of day old chicks.

3. Quality of day old chicks in terms of free from 
deformities, no omphalitis, has good bone 
structure, not suffering from dehydration, no 
ascitis etc.

4. Exposure of day old chicks to early dehydration 
in hatcheries or during transportation or as a 
results of bad management during incubation 
inside the farm.

5. Temperature during incubation of young chicks.

6. Bad ventilation inside the farm.

7. Percent of relative humidity.

6. Oncognic viruses, Leukosis/Sarkoma Group

Dr. Adel Ezz El- Regal

It is a neoplastic (tumour causing) viral infection of 
chickens that is found in flocks worldwide.

It is caused by certain members of the leukosis/
sarcoma group of avian retroviruses.

Signs includes: Depression, Emaciation, Loss 
of weight, Persistent low mortality, enlargement 
of abdomen, liver or bursa. Post-mortem lesions 
includes: Focal grey to white tumours, initially in the 
bursa, then liver, spleen, kidney etc. Liver may be 
very large.

Microscopic - cells lymphoplastic

Diagnosis: History, age, lesions, cytology. It must 
be differentiated from tumors Marek's disease and 
coligranuloma.

Prevention: Eradication of avian leukosis virus from 
primary breeding stocks is the most effective means 
to control avian leukosis virus infection and lymphoid 
leukosis in chickens.

vaccination for tumor prevention has not been 
promising.

7. Black vomit in broiler chickens

Dr. Ali H. Aljassem

Black vomit is the clinical presentation of 
proventriculitis and gizzard erosion in broiler chicken. 
There is no doubt that feed contamination with 
mycotoxins play an important role in the  presentation 
of proventriculitis and gizzard erosion. Several 
published experiments indicate that the association 
between biogenic amines and mycotoxins cause 
proventriculitis and gizzard erosion and dilatation. 
In many cases, when biogenic amines were used 
alone, the clinical signs were not reproduced. Under 
commercial conditions, it is difficult to associate 
these lesions with only one etiologic agent, since 
they represent the result of the combination of several 
viral, nutritional and toxic agents.
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1. A survey on Mycoplasma Synoviae infection 
and its economic impact in middle east and 
North Africa

Dr. Hossam Bakri and Entsar Al-Halaq

The author briefly reviews a field experiment that 
reveal the extent of the spread of the mycoplasma 
Synoviae in poultry farms. The study has proven the 
spread of these bacteria in birds under test (laying and 
breeders) despite using prophylactic antibiotics. The 
detected bacteria is a filed isolate not vaccine strain 
as proven by sequencing technique. Mycoplasma 
synoviae had a great economic effect on the production 
efficiency of the infected flocks.

2. HACCP in poultry slaughter houses (Part 2: 
Preliminary programs for HACCP).

Prof. dr. Salah S. Abdel Rhaman

In this article, the author reviews in detail the 
necessary preliminary programs to be available in 
the slaughterhouses to successfully implement the 
HACCP system, as the slaughterhouses that want to 
implement the HACCP system must have a number of 
programs and preparatory procedures for the success 
of this system, which include the following:

1 Design of slaughterhouses in accordance with the 
HACCP system.

2 Good Manufacturing Practices

3 Biosecurity.

4 Tracking and returning products

5 Training and qualification for employees.

3. Obtaining high shell quality and the importance 
of feeding layers mash feed.

Dr. Emad Gafar Salem

In this article, the author reviews a very important 
topic concerning the breeder and the consumer at 
the same time, which is the issue of the quality of 

the eggshell (table eggs and hatching eggs), and the 
factors affecting the production of eggs with good 
shell.

Among the most important factors that affect the 
quality of the eggshell are the following:

• Pre-production feeding, where chickens should be 
fed pre-production feed about (2) weeks before the 
start of production.

• Calcium particle size and solubility.

• Feeding system, which includes the shape of the 
feed (granular or mash).

• Feeding time (morning, noon or at night)

4. Improving embryonic growth in hatching eggs

Dr. Mahmoud Abdel Azeem Deeb

In this article the author discuss the management 
factors affecting embryonic growth in hatching eggs 
and how the embryonic growth could be improved 
by modulation of such factors. There are several 
management factors affecting embryonic growth in 
hatching eggs which start early before putting the 
hatching eggs in the hatcheries among the are the 
followings.

1. Hatching Eggs collection, handling.

2. Eggs disinfection which should be performed in 
three cases, firstly, in the farm within (1-2) hours

post collection , secondly at the hatcheries and before 
putting it in eggs storing room, third one if

there is hygienic problems in hatcheries.

3. Eggs storing: there is inverse relationship between 
of the length of storing period and storing 
temperature:

• Duration of egg storage (4-6) days …..storing 
temperature 18 -10 c.

• Duration of egg storage (7-10) days ….. storing 
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Riyadh is the heart of poultry industry
Starting from the Kingdom of Saudi Arabia’s 
vision of global leadership in all fields, includ-
ing the poultry industry, which has great sup-
port from the rulers of the Kingdom, Riyadh 
will witness a major global economic event 
in September 2020, where Riyadh will be at 
the heart of the global poultry industry, where 
Ministry of Environment, Water and Agricul-
ture, under the patronage of His Excellency Minister of En-
vironment, Water and Agriculture, Engineer / Abdul Rah-
man bin Abdul Mohsen Al-Fadhli will organize Middle East 
Poultry Expo )MEP(, which is the largest specialized poul-
try exhibition in the Kingdom of Saudi Arabia, Gulf Coop-
eration Council countries and the Middle East in, in order 
to facilitate trade exchange between poultry makers and 
international and local investors. The exhibition is also an 
ideal platform for international and regional companies to 
know about the various investment opportunities available 
in the growing poultry sector in the Kingdom of Saudi Ara-
bia as well as in Arab region and Middle East and ways to 
benefit from them.
From this standpoint, Poultry Breeding World magazine 
invites all those interested in poultry industry to actively 
participate in this great event and work to make it a suc-
cess and benefit from it, as the exhibition gives visitors and 
those interested opportunities to meet with an elite of se-
nior decision-makers in poultry industry from companies 
and government agencies and houses of global and re-
gional expertise in the poultry sectors including feed indus-
try, animal production, medicines, vaccines and other mod-
ern fields in poultry industry in the largest concentration of 
business in this industry.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah
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