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تربية دجاج اللحم والبياض  دراسة مسحية للبرامج التلقيحية المستخدمة في بعض حقول
  وىـة نينظـمحاف في

  
  مريـتا جـورج بھنـاو ام اردواســشانت ارش، فنار ابلحد اسحق دانيال

  
  لعراقا، الموصل، جامعة الموصل، كلية الطب البيطريفرع االحياء المجھرية، 

  
  

  الخالصة
  

  حقول لفروج اللحم تكون شبه متطابقة في األيام األولى من التربية١٠ه الدراسة بان البرامج التلقيحية المتبعة في أظھرت نتائج ھذ
 ايام ٣متضمنة التلقيح بلقاح مرض النيوكاسل والتھاب القصبات الخمجي معا بطريقة الرش وبعدھا التلقيح بلقاح النيوكاسل المقتول بعمر 

بعد ذلك تبدأ ھذه البرامج باالختالف والتباين وذلك حسب الحالة أو المرض الذي قد يتعرض ، م ايا٨ بعمر كمبوروومن ثم التلقيح بلقاح ال
إليه القطيع مما يستوجب في بعض األحيان اللجوء إلى التلقيح االضطراري بنوع معين من اللقاحات حسب الحالة المرضية التي يتعرض 

 حقول لتربية الدجاج ٦أما بالنسبة للنتائج المستحصلة من .قول بالتلقيح بلقاح متالزمة تورم الرأسإليھا القطيع، فضال عن قيام بعض الح
تضمنت التلقيح بعدة لقاحات منھا لقاح مرض حيث البياض كانت البرامج التلقيحية فيھا شبه موحدة أيضا في المراحل األولى من التربية 

إضافة إلى لقاحات أخرى حية أو مقتولة منھا الثنائية أو الثالثية، فضال   ايام٧ بعمر كوكسيدياوداء ال  بطريقة الحقن بعمر يوم واحدالميرك
  .H9N2 الطيور عترة أنفلونزاعن التلقيح بلقاح مرض 
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Abstract 
  
The results showed that the vaccination programs in 10 farms of broilers nearly similar at the early stage of rearing, 

including vaccination against Newcastle and infectious bronchitis disease together by spraying, at 3 day age killed ND vaccine 
were used then IBD vaccine at 8 day age. After that the differences occurred according to the disease which affects the flock 
that lead some times to emergency vaccination against that disease. In addition, some farms used Swollen Head Syndrome 
(SHS) vaccine. The results of six layers farms showed also close similarity of vaccination programs at the first stage of rearing 
which included vaccination against Marek's disease at 1 day age by injection, coccidiosis at 7 day age and other live, killed 
bivalent or trivalent vaccines as well as the vaccination against avian influenza (H9N2).  
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  المقدمة
  

تعتبر صناعة الدواجن من أحدى مظاھر التجارة الحديثة في 
اخذين بنظر االعتبار بعض األمور المھمة وھي  وقتنا الحاضر

ان الطب الوقائي ھو المفتاح . سالمة القطيع والكلفة القليلة لإلنتاج
 الدواجن على أن يتضمن االقتصادي للسيطرة على أمراض

عمليات الحجر واالستبعاد والسيطرة على عملية التعرض 
أن األمراض التنفسية والھضمية  .للمسببات المرضية والوقاية

تمثل في الوقت الحاضر الخطر األكبر واألقوى في الخسائر 
االقتصادية كما يجب أن تتوافر الجھود لغرض السيطرة على 

تنتقل عن طريق البيض من خالل بعض األمراض منھا التي 
أتباع طرق االستبعاد ونبذ البيض المشكوك به أو غير المرغوب 
به وكذلك السيطرة على األمراض الوبائية والمعدية من خالل 
عمليات التلقيح والوقاية إضافة إلى جانب اإلدارة والتي تمثل 

وقد ، أحدى أھم االساسيات التي تؤثر في نجاح صناعة الدواجن
 األخيرة مخاطر وتحديات جديدة لصناعة االونةرت في ظھ
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الدواجن أھمھا زيادة في كثافة التربية والتغير المضطرد في 
صناعة الدواجن والتشدد في تطبيق قوانين ھذه الصناعة الذي 
يؤدي في النھاية إلى نجاح استراتيجيات ھذه الصناعة في وقتنا 

ة الدواجن في وقتنا أما األمراض التي تواجه صناع). ١(الحاضر 
ھي عديدة لكن أتباع البرامج التلقيحية المالئمة في فالحاضر 

بعض األحيان من جھة وغير المالئمة من جھة أخرى قد تؤدي 
إلى ظھور ثورات مرضية بين الحين واألخر وألجل ذلك فقد كان 
ھدف ھذا البحث ھو أجراء دراسة مسحية للبرامج التلقيحية 

، ل دجاج اللحم والبياض كل على حدةالمتبعة في بعض حقو
إضافة إلى التعرف على نوع اللقاحات المستخدمة ومنشأھا 

ومن , وطريقة التلقيح بھا والجرعة اللقاحية المستخدمة لكل منھا
أھم ھذه األمراض وبالدرجة األولى ھو مرض النيوكاسل الذي 

دجاج اللحم والبياض على حد سواء وھو من األمراض  يصيب
ة مسببا خسائر اقتصادية فادحة ناتجة عن نسبة الھالكات الخطير
إضافة إلى مرض التھاب القصبات الخمجي ) ٢،٣(العالية 

ومرض الكمبورو وكذلك مرض التھاب الكبد ذو األجسام 
االشتمالية والذي يدعى في بعض األحيان وفي بعض التسميات 

 )اجنمتالزمة موه التامور والتھاب الكبد في الدو( )(HHSبال 
كما يوجد  )٤( ١٩٨٧والذي سجل ألول مرة في الباكستان عام 

ھناك برامج تلقيحية أخرى تتبعھا بعض حقول تربية الدجاج 
البياض ومنھا التلقيح ضد مرض الميرك والذي يعتبر من 
األولويات في عمليات التربية في ھذه حقول الن األجسام المناعية 

باإلضافة إلى ) ٥(فايروس تحمي األفراخ من التعرض لل لالم ال
التلقيح ضد مرض جدري الطيور والرعشة الوبائية و متالزمة 
نقص أنتاج البيض الذي يعتبر من األمراض المھمة والتي تنجم 

 برامج تلقيحية وجود فضال عن ،عنھا خسائر اقتصادية فادحة
 ألمراض عديدة منھا التلقيح ضد الكوكسيديا والكوريزا اخرى

 SHS ()Syndrome Head(الزمة تورم الرأسوالكوليرا ومت
(Swollenمن األمراض المعدية والخطيرة  والتي تعتبر أيضا 

 وأخيرا التلقيح ضد مرض ،والتي تؤثر سلبا في صناعة الدواجن
أنفلونزا الطيور الذي ظھر في اآلونة األخيرة في بلدان عديدة من 

إعدام قطعان  نتيجة فادحةإلى خسائر اقتصادية  العالم والذي أدى
كبيرة من الدواجن إضافة إلى الھالكات التي سببھا المرض 

  ).٦(  من انتقاله إلى اإلنسانوالتخوف
  

 المواد وطرائق العمل
  

تم تصميم النموذج أدناه وذلك لتدوين البيانات التي تم 
) ٦(اللحم و حقول لتربية دجاج) ١٠(الحصول عليھا أثناء زيارة 

اض كل على حدة وجمعت المعلومات البي حقول لتربية الدجاج
عن البرامج التلقيحية المتبعة في ھذه الحقول وتضمنت ھذه 

نوع اللقاحات ، المعلومات عدة محاور منھا عدد الطيور
عمر التلقيح والجرعة ، طريقة التلقيح، منشأھا، المستخدمة

لمعلومات من ا وجمعت ھذه ،اللقاحية لكل لقاح حسب نوعه
   .ن حدود محافظة نينوىالحقول الواقعة ضم

لقاح , لقاح مرض النيوكاسل, ومن اللقاحات الحية المستخدمة 
لقاح , لقاح التھاب القصبات الھوائية الخمجي، مرض الكمبورو

متالزمة تورم الراس لقاح مرض الميرك وھي جميعھا لقاحات 
 لقاح مرض ،فضال عن لقاحات اخرى مقتولة مثل، حية

لقاح جدري الدواجن ، لونزا الطيورلقاح مرض انف، النيوكاسل
وكل حسب منشاه حيث يتوفر منھا ماھو ثنائي  والرعشة الوبائية

  . او ثالثي
  
  النتائج
  

  )فروج اللحم(ي حقول دجاج اللحم البرامج التلقيحية المتبعة ف
أظھرت النتائج بان جميع الحقول التي تم جمع المعلومات 

يوم وھو التلقيح بلقاح  ١منھا تتبع برنامج تلقيحي موحد بعمر 
 ولقاح مرض التھاب القصبات B1 مرض النيوكاسل عترة

 كذلك اتبعت ھذه )لقاحات حية(بطريقة الرش معا IB الخمجي
 أيام ٨وبعمر IBD الحقول طريقة التلقيح بلقاح مرض الكمبورو

  الحقول ھذه وكانت ھذه الطريقة شبه موحدة في)لقاح حي(
كما اتبعت ھذه .  طريق ماء الشربوكان التلقيح عن) نھام %٨٠(

الحقول برنامج شبه موحد للتلقيح بلقاح مرض النيوكاسل الزيتي 
 ٠,١( أيام عن طريق الحقن تحت الجلد بجرعة ٥ -٣بعمر 
). من الحقول% ٨٠(بالرغم من اختالف منشأ اللقاح ) طير/مل

 يوم طريقة التلقيح ١٤ - ١١بعدھا اتبعت ھذه الحقول عند عمر 
رض النيوكاسل الحي والتھاب القصبات الخمجي الحي بلقاح م

). منھا% ٩٠(معا أو كل على حدة عن طريق ماء الشرب وبواقع 
وتم إعادة التلقيح بلقاح مرض الكمبورو الحي عن طريق ماء 

 بعد ذلك تم .) من الحقول%٩٠( يوم ١٧-١٦الشرب بعمر 
مر استخدام لقاح مرض النيوكاسل الحي عن طريق ماء الشرب بع

ومن ثم بدأت االختالفات في ھذه ).  منھا%٨٠( يوم ٢١-٢٠
 من ھذه الحقول التلقيح بلقاح مرض ٦البرامج حيث اتبعت 
 يوم على التوالي ٤٢ - ٣٨ يوم و ٣٢ -٢٨النيوكاسل الحي بعمر 

 الحقول  من ھذه٦ كما قامت .بطريقة الرش أو ماء الشرب
لمرة الثانية التلقيح بلقاح مرض التھاب القصبات الخمجي لب

وأخيرا وفي اثنان من ھذه الحقول تم في  . يوم٢١ - ٢٠بعمر
 يوم والحقل ٤٨أحداھا التلقيح بلقاح مرض النيوكاسل بعمر 

بعمر ) SHS(األخر تم التلقيح بلقاح مرض متالزمة تورم الرأس
 عن طريق ماء عطائه يوم وھو لقاح حي اسباني المنشأ تم أ١٤

   .الشرب
  

  ة المتبعة في حقول الدجاج البياضالبرامج التلقيحي
 حقول لتربية الدجاج البياض ٦بينت النتائج التي جمعت من 

 يوم بلقاح مرض الميرك الحي ١بان التلقيح األول يكون بعمر 
وفي نفس ) طير/مل٠,٢(عن طريق الحقن بالعضلة بجرعة 

الوقت تلقح األفراخ بلقاح حي ثنائي مكون من لقاح مرض 
 ولقاح مرض التھاب القصبات الخمجي عن B1النيوكاسل عترة 

وبعد ذلك )  جرعة١٠٠٠العبوة الواحدة تحتوي (طريق الرش 
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من ھذه الحقول تعطي األفراخ لقاح  )%٥٠(لوحظ بان 
 كما ولقحت األفراخ بلقاح . أيام٧ -٥الكوكسيديا الحي بعمر 

 أيام بالحقن تحت الجلد ١٠ - ٧مرض النيوكاسل الزيتي بعمر 
 في حين أجريت عملية .من تلك الحقول)% ٥٠(سبة أيضا وبن

 يوم عن ١٢ -١١التلقيح بلقاح مرض النيوكاسل الحي بعمر 
 حقول من ٦(من تلك الحقول )% ١٠٠(طريق ماء الشرب بنسبة 

)% ١٠٠(وكانت عملية التلقيح بلقاح مرض الكمبورو بنسبة . )٦
لقاح حي عن طريق ( يوم ١٤ -١٢أيضا في تلك الحقول بعمر 

 ومن بعده تم التلقيح باللقاح الحي لمرض التھاب )ماء الشرب
 يوم عن طريق ماء الشرب ١٨ - ١٦القصبات الخمجي بعمر 

 التلقيح بلقاح بعدھا أعيد. )٦ حقول من ٥( وتمت ھذه العملية في
% ١٠٠ يوم وبنسبة ٣٠ - ٢١مرض الكمبورو للمرة الثانية بعمر 

بعد ذلك بدأ التباين في ھذه ). ٦ حقول من ٦(من ھذه الحقول 
حيث . البرامج التلقيحية من حيث نوع اللقاح ومنشأه وعمر التلقيح

كان ھناك أنواع عديدة من اللقاحات منھا الثنائي والمتضمن لقاح 
والتھاب القصبات الخمجي معا ولقاح ثنائي أخر  كاسلمرض النيو

وھو لقـاح جـدري الـدواجـن والرعشـة الـوبائيـة معا ولقـاح ثالثي 
والمتضمـن لقـاح مرض النيوكاسل والتھاب القصبات ومتالزمة 
نقص إنتاج البيض إضافة إلى لقاح متالزمة تورم الرأس الحي 

مرض انفلونزا والذي يعطى عن طريق ماء الشرب ولقاح 
 ويعطى بالحقن (H9N2)الطيور المقتول والمحضر من عترة 

علما بان بعض ھذه اللقاحات ) طير/  مل٠,٢(تحت الجلد بجرعة 
  . لم يتم استخدامھا في جميع الحقول لكن استخدمت بشكل فردي

معظم اللقاحات الحية كانت تحتوي العبوة الواحدة على 
مع ھذه اللقاحات ھي  متبعةجرعة وكانت طرق التلقيح ال ١٠٠٠

  . الرش او ماء الشرب
  

  المناقشة
  

يتضح من البرنامج التلقيحي المستخدم في حقول تربية فروج 
تھاب  والNDنيوكاسل اللحم بان التلقيح األول بلقاح مرض ال

بعمر يوم واحد يكون عادة في جميع   IB القصبات الخمجي
صابة بھذين من اإل الحقول وذلك بسبب المخاوف المتوقعة

المرضين لكونھما من اإلمراض الخطرة والمنتشرة بشكل واسع 
 بالنسبة لمرض B1وكان التلقيح بعترة ) ٢،٧(في المنطقة 

 عترة ضعيفة تعطى لألفراخ بأعمار صغيرة لكونھاالنيوكاسل 
ويتم إعطاء اللقاحين معا بالرغم من وجود بعض التحذيرات من 

ناعية مابين اللقاحين لكن الباحث حدوث التداخل في االستجابة الم
بعد ذلك . أكد بعدم وجود مثل ھذا التداخل أثناء عملية التلقيح) ٨(

وفي معظم الحقول  تم إعادة التلقيح بلقاح مرض النيوكاسل الزيتي
 يوم بالرغم من تأخر تكون األضداد الناتجة عن ٥ – ٣بعمر 
 جيدة ولفترة به لكن يتم اللجوء أليه للحصول على مناعة التلقيح

طويلة دون الرجوع إلى تكرار عمليات التلقيح باللقاح الحي لعدة 
مرات خوفا من حدوث انتكاسات مرضية مصاحبة لعمليات 

وبالرغم من ھذا كله تلجا نسبة غير قليلة من ھذه ). ٩(التلقيح 

الحقول إلى التلقيح بھذا المرض لمرتين أخريين أو ثالث مرات 
شطة أولى وثانية للقاح الزيتي الذي تم وذلك إلعطاء جرعة من

 ويتم التلقيح ضد .التلقيح به في األيام األولى من عمر األفراخ
 مرتين أخريين وبنسب متفاوتة ما بين الحقول حيث IBمرض الـ 

يجب تكرار التلقيح بھذا المرض الن المناعة ال تستمر لفترة 
وذلك لما  مھم IBD كمبوروإن التلقيح ضد مرض ال). ١٠(طويلة 

يحدثه ھذا المرض من اثار سلبية على الجھاز المناعي للطيور 
 لذلك كان ھناك تلقيح ثاني بمرض ، جداوالتلقيح المبكر ضروري

 وبنسبة ) يوم١٧ -١١ أيام والثاني بعمر ٨األول بعمر ( الكمبورو
عالية من ھذه الحقول خوفا من اإلصابة بھذا المرض والتي تؤثر 

لقيحي برمته نظرا للتثبيط المناعي الذي يحدثه على البرنامج الت
الفيروس في األفراخ وبذلك تكون استجابة القطيع للتلقيحات 
األخرى ضعيفة وبالتالي ظھور إصابات مرضية متعددة مؤدية 

  ). ١١(إلى خسائر اقتصادية كبيرة في صناعة الدواجن 
ض  في حقول الدجاج البياةأما بالنسبة لبرامج التلقيح المتبع

فان التلقيح ضد مرض الميرك يأتي في صدارة التلقيحات 
 يوم ويعد بمثابة سباق ضد ھذا المرض كون األجسام١بعمر
أي حصانة ضد ھذا المرض  تعطي تأتي من األم ال ة التيالمناعي

ويتم اللجوء إليه إلعطاء مناعة لألفراخ قبل تعرضھا للفيروس 
 معا بالرش IB+ND(B1(ثنائي كما يتم التلقيح بلقاح ). ٥،١٢(

كتلقيح أولي تمھيدا للتلقيحات األخرى ومن ثم التلقيح بلقاح 
النيوكاسل الزيتي ألنه يعطي مناعة قوية ولفترة طويلة لكن يتم 
إعطاء جرع تنشيطية من ھذا اللقاح وبفترات زمنية محددة 

إما بالنسبة . )١٣ (للمحافظة على مستوى مرتفع من األضداد
و فيعطى عن طريق ماء الشرب ولمرتين للقاح مرض الكمبور

من  )%١٠٠( يوم وبنسبة ٣٠ - ٢١ يوم وعمر ١٤ - ١٢بعمر 
 يعاد تلقيحه عدة مرات لتجنب IBھذه الحقول وكذلك لقاح ال 

نـزا  وتحسبا النتشـار مرض أنفـلو،ية بهحدوث إصابات مرض
الدجــاج البياض تربية الطيـور في المنطقـة فقد قام بعض حقـول 

 وھو لقاح H9N2لقيح بلقاح ھذا المرض والمحضر من عترة بالت
مقتول ويعطى عن طريق الحقن وذلك بسبب المخاوف التي 
انتشرت بين ھذه الحقول وتجنبا من اإلصابة بھذا المرض والذي 

ليس بالنسبة  وان ظھرت اإلصابة به فقد تكون كارثة حقيقية
 ككل وقد لكن على مستوى المنطقة ألصحاب حقول الدواجن فقط

أكدت بعض الدراسات بان التلقيح يقلل من انتقال المرض وكذلك 
بان يحد من انتشاره بشكل وباء لكن يجب أن يؤخذ بنظر االعتبار 

 بسبب وجود اختالفات بين ،العترة المستخدمة في عملية التلقيح
أما ). ٦(ھذه العتر من حيث نسبة الحماية التي توفرھا للقطيع 

رعشة الوبائية ومتالزمة تورم الرأس فتعطى لقاح الجدري وال
ھذه اللقاحات كل حسب طريقته ومن الضروري إعطاء ھذه 
اللقاحات الن اإلصابات بھا قد تكون وخيمة وتؤدي إلى نسبة 
ھالكات عالية في الطيور وبالتالي خسائر اقتصادية فادحة لمربي 

   .الدواجن
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  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

 

٣٥٤ 
 

  المصادر
  

1. Dekick M A. Broiler industry strategies for control of respiratory and 
enteric diseases. (1998). poultry science. 17 (8): 1176 - 1180. 

دراسة مقارنة للقاحات المتوفرة في ). ٢٠٠١(صفوان يوسف ,البارودي  .٢
كلية الطب .رسالة ماجستير.القطر للسيطرة على مرض النيوكاسل

 .جامعة الموصل.البيطري
3. HooperR T, Hanson E, Young J G, Russell G M , Dellaporta A J. 

Lesions in respiratory tract in chickens experimentally infected with 
Newcastle disease virus isolate in Australia.(1999).Aust vet j. 77 (1): 
50 - 51. 

4. Khawaja D A, Ahmad S , Rauf A M Zulfiquar , Mohammad S M T 
and Mahmmod Al-hassan. Isolation of an adeno virus from hydro 
pericardium syndrome in broiler chickens. (1988). Pakistan journal of 
vet research 1: 2 – 17. 

5. Calnek B W and Witter R L Marek's disease. (1997) In B W calenk,H 
J barens C W beard,L R MC dougald, and Y M saif (eds).diseases of 
poultry. 10th ed. Iowa state university press. Ames, IA, pp: 369 - 413. 

6. Van Der Goot J A ,kock G ,De jong M C M and Van Boven M. 
Quantification of effect of vaccination on transmission of avian 
influenza (H7N7) in chickens. (2005). pans. 102 (50): 18141 - 18146. 

دراسة مقارنة لبرامج التلقيح ضد .)٢٠٠٧(آالء عبد الرحمن ,محمد  .٧
كلية .رسالة ماجستير.مرض التھاب القصبات الخمجي في دجاج اللحم

 .جامعة الموصل.الطب البيطري
8. Gelb G R, Iadman B S , Licata M J, Shapiro M H Champion L R 

Evaluation viral interference infectious bronchitis and Newcastle 
disease virus vaccines strains using quantitative reverse transcription-
polymerase chain reaction. (2007). 51 (4): 924 - 934. 

9. Folitse R,Halvorson D A, Sivanandan V.Efficacy of combind killed – 
in oil emulsion and live Newcastle disease vaccines in chickens. 
(1998) avi dis. 42: 173 - 178. 

10. Cavanagh D. Corona viruses in poultry and other Birds. (2005). Avian 
pathol. 34 (6): 439 – 448. 

تقييم بعض اللقاحات التجارية اللتھاب .)١٩٨٦(صالح مھدي ,حسن  .١١
كلية . رسالة ماجستير. في األفراخ)مرض الكمبورو(يا المعدي غدة فابريش

 .جامعة بغداد.الطب البيطري
التفاعالت ما بعد التلقيح بلقاح مرض ). ٢٠٠٧(ھاشم حسن ,محمد  .١٢

كلية الطب .تقرير دبلوم عالي.الميرك في أفراخ الدجاج البياض
 .جامعة الموصل.البيطري

13. Stone H D. The prepration and efficacy of manually emulsified 
Newcastle disease oil emulsion vaccines. (1991).avi dis. 35: 8 -16. 

 
 


