
 تنظيف قاعات الدواجن
 

السابقة ، حيث يتم اخراج الفرشة مع الفضالت وتنظف القاعة تنظيفًا جيدًا  الوجبة.ازالة اثار 1

 قبل اجراء عممية التعقيم.

.غسل وتعقيم قاعات التربية ، تغسل االرضية والجدران والسقف  بالماء اواًل وبعد ذلك تجرى 2

عممية التعقيم ، حيث يتم رش القاعة بالماء المخموط مع احد مواد التعقيم التجارية مثل 

 االيودوفيك ، كريزولين ، جيرمايود ، ستيريل.

 :مالحظة

اء بواقععع ربععع العع  ن ععف لتععر مععادة معقمععة لكععل ان جميععع المعقمععات السععابقة تضععاف العع  المعع

لتعععر  5لتعععر معععاء ، قعععد يسعععتعمل الفورمعععالين فعععح عمميعععة التعقعععيم ، حيعععث يضعععاف امعععا بواقعععع  111

 لتر ماء. 51لتر فورمالين لكل  11لتر ماء ، او  55فورمالين لكل 
 

شعة ، ويعتم يعوم ثعم تعدخل االدوات والفر  3-2بعد اتمام عممية التعقيم تترك القاععة لتجعف لمعدة 

 فرش منطقة الحضن بالفرشة ومن ثم تجرى بعد ذلك عممية التبخير.

( ، حيث ان غاز الفورمالدييايد الناتج من عممية Fumigation.تجرى عممية التبخير )3

 التبخير سيقوم بتعقيم كامل اجزاء القاعة مع االدوات.
 

 كيف تجري عممية التبخير؟

التبخيعر بالتفاععل الحعراري ، حيعث يسعتعمل فيعو مسعحو  ىناك نوعين من التبخير ، االول ىو 

والذي يوضع فح قدور خا ة  Paraformaldehideالفورمالين التجاري والذي يطم  عميو 



بالتسعععخين يطمععع  عميعععو المبخعععرات والتعععح تعمعععل عمععع  الكيربعععاء ، حيعععث يخ عععص كغعععم واحعععد لكعععل 

 متر مكعب من حجم القاعة. 311

لتبخيععر بالتفاعععل الكيميععايح ، تي ان تحريععر غععاز الفورمالدييايععد النععوع الثععانح مععن التبخيععر ىععو ا

 من الفورمالين يحتاج ال  تفاعمو مع مادة كيميايية اخرى وىح برمنكنات البوتاسيوم.

 مالحظة: 

 5غم برمنكنات البوتاسيوم لكل  31مممتر ماء +  61مممتر من الفورمالين +  61يخ ص 

 متر مكعب من حجم القاعة.

 عممية ميمةمالحظة 
 

اذا كانت قاعة التربية تعانح من تكرار اال عابة باحعد االمعراض كالكوكسعيديا او النيوكاسعل او 

الكمبععورو فين ععس باسععتعمال اجععراءات  ععحية اضععافية لعمميععات التعقععيم والتبخيععر ويمكععن تمخععيص 

 ىذه االجراءات باالتح:

م من مسحو  الكمس ، كغ 111متر مربع من مساحة القاعة يتم رش )نثر(  1111.لكل 1

 كغم من سمفات االمونيوم. 211وبعدىا ينثر 

لتر من الماء عم  المزيج الساب  وذلك  1111.بعد نثر مسحو  الكمس والسمفات يتم رش 2

 بواسطة مرشة الماء العادية.

 .بعد ذلك تفرش القاعة بالفرشة المستعممة فح عممية التربية بعد ان يتم جفاف الماء المرشوش.3

 انتقال العدوى: طرق

 الناقل الطبيعح: مثل الطيور تلحاممو لممرض و تشكل م درا لمعدوى. -1

 الطيور الحديثة الفقس: خا ة إذا كانت من تميات م ابة تو من مفقس مموث. -2

 البيض : يعد البيض الم اب تو المموث احد م ادر العدوى لمطيور  -3



 الطيور البرية: -4

 القوارض -5

و األحذية المموثة ومالبس  ففاص و المناىل و المعا لالناقل الميكانيكح: مثل األق -6

 العمال و الزوار ... الخ.

 

 (.Fabrecia glandغدة فابريشا )
 

( ، تكعون ىعذه الغعدة Bursa of Fabreciaكانت تسم  قديمًا بجراب او كيس فابريشا ) 

بعععععالمجمع موجعععععودة فعععععح الطيعععععور فقعععععط وتقعععععع اسعععععفل فتحعععععة المخعععععرج معععععن العععععداخل ، تعععععرتبط الغعععععدة 

(Cloaca بواسطة قناة. يكون شكل الغدة بيضويًا ويشبو الكيس المدور وت ل اكبعر حجعم ليعا )

 بعد اسبوع ال  اسبوعين من الفقس وبعد ذلك تبدت باالضمحالل التدريجح.
 

وىعذه تتكعون معن منطقتعين وىمعا  Folliclesيوجد داخل غدة فابريشعا ثنيعات كبيعرة تسعم  بالعع 

( ، وتحتععوي القشعرة عمعع  الخاليعا الممفيععة وخاليعا البالزمععا Medullaلمعب )( واCortexالقشعرة )

 .Macrophageوخاليا 
 

تقوم غدة فابريشا بتنظيم انتاج خاليا البالزما وكذلك انتعاج االضعداد ، تعدع  الخاليعا الممفاويعة 

( حيث تخرج من غدة فابريشا وتستقر فعح االعضعاء واالنسعجة B Lymphocyte) Bبخاليا 

اوية الثانوية كالعقد الممفاوية والطحال ولدراسة تأثير غدة فابريشا عم  المناعة فيعتم ذلعك ععن الممف

طريع  ازالتيعا او ععن طريع  ا ععابة الطيعور بفعايروس مععين يعطدي العع  تحطعيم انسعجة الغعدة )كمععا 

ىععو الحععال عنععد ا ععابة الطيععور بمععرض الكمبععورو( ، كععذلك يععتم اسععتخدام اليرمععون الععذكري لععنفس 

، لقد لعوحظ ان العمميعات السعابقة المجعراة عمع  الطيعور تعطدي الع  ان الطيعور المعاممعة ال  الغرض



يمكنيععا تكععوين االضععداد وتقمععل ىععذه العمميععة العع  درجععة كبيععرة اعععداد خاليععا البالزمععا المنتجععة ليععذه 

ك لعوحظ االضداد ، من ناحية ثانية فان ععدد الخاليعا الممفاويعة العدايرة فعح العدم ال يقعل كثيعرًا ، كعذل

ان ازالععة ىععذه الغععدة ال يععطثر عمعع  المناعععة الخمويععة ان تأثيرىععا قميععل عمعع  ىععذا النععوع مععن المناعععة 

 مقارنة بتأثيره عم  انتاج االضداد.

ان غععدة فابريشععا ىعععح المكععان الععرييس النتعععاج االضععداد فعععح جنععين الطيععور وىعععذا يشععير الععع  ان 

كوين الخاليا المنتجة لالضداد. تياجر الخاليا النسيج الخاص بغدة فابريشا يوفر محيطًا ماليمًا لت

الممفاويعة معن غعدة فابريشعا الع  االعضعاء الممفاويعة الثانويعة  Bالممفاوية المييية لكعح تكعون خاليعا 

 حيث يتم انتاج االضداد عندما تتحفز ىذه الخاليا بالمستضد المناسب.

ويعتقعد الكثيعر معن البعاحثين  فح اماكن متفرقعة Bمن المحتمل فح المباين ان يتم نضوج خاليا 

 Gutبان ذلك قد يتم فح االنسجة الممفاوية او ما يسم  باالنسجة الممفاوية المرتبطة باالمعاء )

Association Lymphoid Tissue والتعح يطمع  عمييعا اخت عار بالعع )GALT  وقعد ،

 يقوم نقح العظم نفسو بيذه الميمة.

 

 


