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 الممدمة
 

فدا ؼديا   ةتحتل الدواجن مركزا هاما كمصددرنتتا  الححدو والضدوه وهدا مدواد ياة لومدي ؼيابودي ممتداز       

لححصول عحى الضوه أو الححو ووأتا اتتا  الضوه فا المرتضي انولدى وهدو مدن اهدو  انتسان حوث ورضى الدجا 

مصادر الضروتوتاة الحوواتوي كوته وتموز عن ؼودر  مدن الضروتوتداة ضسد ولي تهزوتده وتسدوومهن وضدالترر لت دور 

بد التصداد  فدا اتتا  الدواجن فا الستواة انهورة اصضح وعتمد عحى العحو والتكتولوجوا لححصول عحى اكضر عا

الل ولة وضألل تكحفهن وحوث ان اتتا  الححو من الدجا  كان وعتضر تاتجا ثاتووا ووحل ضالمرتضدي الثاتودي ضعدد اتتدا  

الضوه اي كان وعتمد عحى الدوكي الزابد  عن حاجي الترضوي وانتاث المتت ا موسو اتتاج دا كمصددر نتتدا  الححدو 

 من الدجا .

الدددواجن متددي متتصددؾ المددرن الماوددا ضددالت ور السددروا هصوصددا فددا اتتددا  الححددو لكددن ضدددأة صددتاعي         

واعتمدة صتاعي اتتا  الححو لححصول عحى  ابر ومتحن جوتداة تتمودز ضسدرعي التمدو وضتدوفور عحومدي متزتدي مدا 

ر توفر رروؾ ضوبوي وصحوي جود  هالل فترة الترضوي والمحصحي الت ابوي تكون ضالحصول عحى اكضدر وزن لح داب

 فا الل فترة وضالل كموي عحؾ مست حن وضالل تسضي هالكاة.

ولمواكضي ترضوي واتتا  الدجا  وسرتا ان تمدو ثمرة ج دتا المتواوا فا مواووا ترضوي الددواجن فدا كتدا        

مت جا ل حضي اعدادواة الزراعي لؽره انستفاد  العحموي والعمحوي وتوجوه ال ال  الى انتجا  الصحوح كمددهل 

 لحوصول الى معاهد وكحواة الزراعي لتحموك افول استفادة لح حضي فا هي  المرححي انعدادوي.

 تتمتى ان وكون هيا الكتا  ضمحتوا  من المعحوماة العحموي ل ا الدور الكضور فا اؼتا  مكتضي التعحوو الم تا.       

فاوددل الدديون سدداهموا ضتموددوو الكتددا  واضدددا  ونوسددعتا ان أن تتمدددو ضضددالػ وددكرتا وتمدددورتا العددالا لالسدداتية ان

مالحرات و وتوجو ات و من الهضرا  العحموون والهضور الحؽو  ولدونهو لمدا كدان هديا الكتدا  أن وكدون ضدون أودد  

 اهوتتا المدرسون وأضتابتا ال حضي ض يا المستوى من انهرا  والتتسوك والحؽي والمفرداة العحموي الرصوتي وهو:

 

  جامعي ضؽداد / كحوي الزراعي/ لسو الثروة الحوواتوي. - اضراهووأ.د ضاسل دمحم 

  جامعي ضؽداد/ كحوي الزراعي/ لسو الثروة الحوواتوي. –أ.د عوسى حسون عحا 

 كحوي الترضوي المفتوحي. -أ.د.و جاسو حسون سح ان 

 

 ومن هللا التوفوك لما وحضه ووروا             

 

 2011-المؤلفٌن                                                                                        
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 االلتصادٌة للدواجن األهمٌة
 
 

 : الهدف العام

 
فً  وأثرهااللتصادٌة للدواجن وتصنٌف الدجاج والتحسٌن  األهمٌةلفصل الى تعرٌف الطالب ٌهدف هذا ا

 .اإلنتاج
 

 التفصٌلٌة: األهداف
 : ٌأتً ٌتولع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل ان ٌكون لادراً على معرفة ما

 .االلتصادٌة للدواجن األهمٌة -
 .التصنٌف االلتصادي والعلمً للدجاج -
 .ن واثره على االنتاجالتحسٌ  -
 .طرق التحسٌن فً الدواجن -
 .انواع التربٌة -

 
 :  الوسائل التعلٌمٌة

 .وأفالم الراص مدمجةصور توضٌحٌة وعرض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل األول
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 : همٌة الدواجنأ

لمد اصضح مستوى التؽيوي ن  وع  واحداً من المماووس التا تؤور درجي رلا وحوارة يلن الوع  نته     

 .ة واوحي عن حالته انلتصادوي والثمافوي ولد ر ر فا الستواة انهورة مص حح انمن الؽياباوعكس صور

وهو عضارة عن لدرة المجتما عحى توفور انحتواجاة انساسوي من انؼيوي لموا توه وومان حد ادتى من 

الصادراة نستهدام ا فا تحن انحتواجاة ضاتتراو عضر اتتا  السحا الؽيابوي وتوفور حصوحي كافوي من عابداة 

 .استوراد ما وحزو لسد التمص فا انتتا  الؽيابا

الحوواتا يو المومي الؽيابوي العالوي.  ضالضروتون من المصادر الؽتوي(الضوه والححو )متتجاة الدواجنوتعتضر 

المتوفرة % ضروتون والي  وعتضر من حوث التوعوي من اجود اتواع الضروتوتاة 12فوحتو  الضوه عحى حوالا 

 ضال ضوعي وهيا ماوجعل الضوه ؼيا اً متكامالً لالتسان.

وتتراوح  .كانؼتاو وانضمار()اما لحوو الدواجن ف ا ياة تسضي ضروتون اعحى من لحوو ضموي حوواتاة المزرعي

 % ويلن تضعاً نهتالؾ المت مي التا تؤهي مت ا عوتي35-25تسضي الضروتون فا لحوو الدواجن الم ضوهي ضون 

   ESSENTIAL) الححو واحتوا  لحوو الدواجن عحى كمواة اكضر من الحوامه انموتوي انساسوي

AMINO    ACIDS). 

تعتضر الدواجن ياة كفا ة عالوي فا تحوول الؽيا  الى لحو وها اكفأ من ضموي حوواتاة المزرعي فا هي  الصفي 

حو فا ال وور الداجتي الل ممارتي ما انؼتاو كحفي اتتا  الوحدة الوزتوي الواحدة من الح تكونالم مي. و

ضدنً من لحوو انؼتاو انفول لحمست حن ان وموو ضورا  لحوو الدواجن  من  ومن هتا وتوح ضاته نوانضمار

اوافي الى ان ترضوي ال وور الداجتي  .وانضمار نته سوحصل عحى كمواة اكضر من الضروتون وضسعر ارهص

ً نتحتا  الى مساحاة واسع ومن كل هي  العوامل  .ي وضانمكان تكثوؾ ترضوت ا وضمساحاة صؽورة تسضوا

الميكورة تستتتج ان الدواجن تتموز ضسرعي دوران رأس المال وانرضاح الجودة ضتوفر الرروؾ المتاسضي 

لي لحترضوي وس ولي اتوا  المواروا الصؽورة والكضورة لحدواجن مما ووفر فرص عمل جودة لحموى العامحي وس و

 استرجاع انموال لحمستثمر وضرضحوي جودة.

 

 : التصنٌف االلتصادي للدجاج

 : إلىٌصنف الدجاج من حٌث الفائدة االلتصادٌة 

درجي عالوي  عالا من الضوه وعحى  إتتا الضوه: الؽره من ترضوته هو الحصول عحى  إتتا دجا    -1

الحون وسومات ا عاروي  ضووا   اإليني رة الحجو وتكون وحمصؽو ضأت ا األتواعمن الجودة وتتموز هي  

عدو موح ا ن الكفا ة العالوي فا تحوول الؽيا  الى ضوه والضحوغ الجتسا المضكرن هفوفي الوزن نمن الروش
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ومن اهو اتواع  .توا  فابك وحركي مستمرة  ولدرت ا عحى مماومي انمراهن المزا  عصضان الى الرلاد

 رن والموتوركا.دجا  الضوه واو رها هو دجا  الحك و

ن كضر حجمهن الؽيابوي العالوي ضكفا تهووتموز  الححو  الححو: الؽره من ترضوته هو الحصول عحى ادجا  اتت  -2

 من او ر اتواعه الكوجن والضراهما. .تمو وسرعي  حركتهض ى  

ً فا كال من توعا انتتا  الربو دجا  ثتابا الؽره: هو الدجا  الي   -3 سوي وتصؾ ضكفا ة عالوي تسضوا

ن ض ى  الحركي سوماته عاروي من الروشن ثمول الوزن هادى  ال ضاعن ححو وهو كضور الحجوالضوه وال

من او ر اتواعه  الرود اوالتد  .الى الرلاد تسضواً عحى عكس اتواع الضوه لانين حمرا  الحون وومووحمي 

 ضحوموث رون و التووهمضوور.الانحمر و 

 

 : التصنٌف العلمً

ا  و دؾ الى معرفي التوع والجتس والعابحي  لتصتوؾ مووا الدجا  فا الممكحي الحوواتويوووح هيا ا 

 : والرتضي والمسو والمضوحي التا وتضع ا الدجا  كما وتوح مما وحا

                      ANIMALIAالحوواتوي                     KINGDOM الممحكي

                   CHORDATAضحواة حلا                        PHYLUMلضوحي   

               VERTEBRATAالفمرواة  SUB- PHYLUM          تحة لضوحي

                                  AVESال وور                     CLASS          صتؾ

               CALLIFORMSالدجا                           ORDERرتضي      

               PHASIANIDAEالدجا       FAMILY                        ابحيع

                           GALLUSالدجا                          GENUSالجتس   

            DOMESTICUSالمستأتس                      SPECIESالتوع     

 GALLUS  DOMESTICUS      هووعحى يلن فأن انسو العحما لحدجا       

 

                                          التحسٌن وأثره على اإلنتاج  :

   .من انضا  الى انضتا  يالي  وتعامل ما الوي تمل الصفاة الوراثو يالتحسون هو عحو الوراث

 يواجن من التاحوه الوراثوالضروتون الحوواتا ادى الى انهتماو ضترضوي الد عحىالمست حن  حصول ان تمص

كما ادى الى انهتماو ضالتؽيوه لحتوصل الى  .لتحسون اتتاج ا كما وتوعا والتوصل الى زوادة فا معدنة التمو

وفا مجال الدواجن هتان محاونة  .وزوادة الضروتون الحوواتا يالتا تزود من انتتاجو المواد العحفوياتس  

 .حسون هولحتحسون والؽره من هيا الت ةعدود

 .رفع االنتاجٌة  – 1

 .اإلمراضمماومة   – 2

 .تحسٌن كفاءة التحوٌل الغذائً  – 3
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 .زٌادة جودة المنتج  – 4

 

 االساس الوراثً للتحسٌن :

التا ( ماةسوالكرومو) وان الصضؽاةن ي فا ولتتا الحاورالربوس يوعد عحو التحسون من العحوو الحووو    

ليا ن اتو ار الصضوؽاة يفاتمساو الهالوا ورافم .يعن حمل الصفاة الوراثو يؤولتكون مس يتوجد فا تواة الهحو

ؽاة ووتكون هي  الصض .تفس ا يالصفاة الوراثو يلحصضؽاة انولى وحامح يمواض  ةتكون الصضؽاة الجدود

حموح الصضؽاة الى التصؾ وعتد ت فتهتزل يالتاوج ياما فا الهالوا التتاسحو .يفا الهالوا الجسمو يمزدوج

والتصؾ الثاتا من  يوأتا من الت ف يالمحمح الضوووي فان تصؾ الصضوؽاة فا ياليكرو يضالت ف الضوووي

 يوتدعى وحدة التوروث ضالمورث.من ان  وانو يفأن انضتا  واهيون صفات و الوراثو يوض ي  ال روم الضوووي

واصضح انساس الجزوبا  .ةومحدد يمعوت صفيالتا تؤثر فا  يوها التا تحمل المعحوماة الوراثو( جون)

فا تواة  يوووحا من ي  لضل والمعروؾ الووو ان اهو المواد الوراثو راكث يالماوو يفا الستواة المحوح يلحوراث

 .الى اهرى اثتا  انتو ار يوهو المسؤول عن تمل المعحوماة من هحو DNAهو الحمه التوو   يالهحو

 واجن :دطرق التحسٌن فً ال

 .يوال رق الحدوث يدوومن اجل التحسون الوراثا لحدواجن مت ا ال رق التمح يالعدود من ال رق المتضعهتان     

  .تيكر يالمتضع يومن ال رق التمحودو

 .االنتخاب  – 1 

  .الخلط  – 2 

 

 االنتخاب :  

ل هو عحو تزاو  الحوواتاة لححصول عحى سالنة تحم( animal selection) انتتها  الحوواتا    

  .الححو وسرعي التمو وؼورها يمثل اتتا  الضوه وتوعو .مرؼو  فو ا يوهواص محست يصفاة معوت

 طرق االنتخاب :   

 تمسو عمحواة انتتها  الى لسمون ربوسون هما :       

 .بحسب الشكل الظاهري : وٌمع تحت هذا المسم نوعان  – 1

ومتصر  فو ا عمل  يور الجود  من الم وا وهي  ال روموهو استضعاد انفراد ؼ : الجماعاانتتها   –أ     

معرو العوامل الوراثوه  المرضا عحى استضعاد انفراد التا نت اضك صفات ا التموي  الم حو  ووكون 

 .التا تماضل هي  الصفاة من التوع المتتحا

      ؼورها                فا وكح ا الراهر  ثو ترضوت ا دون ةاتتها  افراد جود ووه انتتها  الفرد  : –  

 الفرد. ليلن يالوراثو يالمر ر المتمثل فا اتتاجوي الفرد دلوال عحى الموم أساسوهو وضتى عحى 

تحتل الصفاة  اـه هو تموز انفراد التـوكل ما تحتا  الو يون ضسو ـكـحوي انتتها  هي  تـان عم 

 .المرؼو  فو ا
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راه فأن انفت مهتحفيموروثاة  تتأثر ضعدةوالتا  ينلتصادوا ينهموسوما ياة ا ون ةددـفاة المتعـاما الص 

ً  وهيا التوع .الساضك نوت ضك عحو ا اضداً  ولد  .الراهرةي انتتاجو الكفاويعحى  من انتتها  وكون مضتوا

ان اته ؼور فعال كحوا فا المدى ن فعان فا المدى المرو  الى المتوس  يمعوت يوراثو يوكون اتتها  صف

 .الضعود

اتتا   تحسون وهور مثال عحى يلن هو اتتا  الضوه اي نووجد ون فا اهموي انتتها  الفرد  فا      

ن عحى توع الم وا الزوادةمدى  ةالواحد يستووا لحدجاج يضوو 200-180لوصل معدل اتتاجه الى  الضوه

 .الم واالتا وتعره ل ا  يالضوبو الرروؾ وكيلن عحى

ضعد  تجاوز زوادة  ن ومكن الي  التوع من انتتها  الى هوضي امل عتد الوصول الى الحد وؼالضا ما وؤد  هيا

ونسوما فا ن التراو عحى ت اق واسا ت ضوك هـيا الدواجن تتوجي ل عان ضور فاـولمد احرز تمدو ك .يـانتتاجو

تهحص من انفراد التا وكون التمو والمحوحي انتتا  وال مثل الض وبين المرؼو  فو ا التهحص من انفراد ؼور

  .مؽاورا لحمر ر العاو لحم وا مر رها

 :  genotypic selection   االنتخاب بحسب التركٌب الوراثً -2

 : يال رق انتو ضإحدىووتو      

 دراسي التركو  الوراثا ضعد دراسيوهو  : progeny selectionانتتها  تضعا نهتوار التسل  – أ

ضوت ا  يوتستؽرق ولتا  ووال عتد الموازت يعالو يياة تفم يان هي  ال روم .هفا تسح يأنلتصادوالصفاة 

انضعد عدة عحى اتتا  الضوه لحتسل التاتج نومكن تمدورها  ةونسوما ان المدر يابك المتضعال روضون 

تدما وتص  وع .يلجموا انفراد فا السالل يانتتاجو يووج  انحتفار ضسجالة الكفاون او ر من التزاو 

 يتصضح السجالة الواج  تتروم ا والمعحوماة الالزم 10-8تصل الى  ةصفاة متعدد انهتماو عحى 

فأن عمحوي  يك هي  ال روممعرفي اليكور وانتاث العالوي انتتا  تتوجي ت ضو ولكن عتد .جدا ةكضور

عتد  أ ول المدةلد تكن و .احواتا يال رابك انهرى التا تكون عمومالوراثا تكون اسرع من التحسون 

    .عحى فرو  الححو يت ضوك هي  ال روم

 .وفا الدجا  الضواه ومكن  استهداو الضوه المتتج دلوال عحى ممدار انتتا    

وومصد ضه اتتها  انفراد ضحس  امتواز اضاب ا  : pedigree selectionانتتها  تضعا لحتس   –  

ها ان الفرد وكون ممتازا فا صفاته ايا  ةوالفكر .يالساضم يثالثواجدادها واضا  اجدادها أ  انجوال ال

ولكن وج  ان نوثك المرضا فا  .يما لو وحدث اتعزال فا العوامل الوراثون ةكان اضاؤ  واجداد  ممتاز

عحى جودة  يلا ع يونودل دنلن ف و فا الصى حدود  نودل ان عحى اسالفه .يم حم يتس  الحووان ثم

فال ومكن  .يفمد وكون الحووان يا تس  وما يلن تكون مورثاته هحو  .الوراثا يما  تركوضالحووان او ت

ً ان وكون التس  وحد  دلوال لا ولد اصضحة الووو لواعد  .فا الكوؾ عن مورثاته ضل مرودا فم   عا

نتتا  واصضح معوار ان انتتها  تعتمد كثورا عحى انتتا  الفعحا لححووان تفسه ولسحسحي اضابه وتسحه

وهتان الكثور من المرضون وجرون  . ما  التراكو  الوراثوه لححوواتاةفا الكوؾ عن ت جوداً دلوال 
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من التحسون ومن هي   إلى درجي عالويك اكثر تعمودا لحوصول ضحوواتات و ابانتتها  فا ل عات و ض ر

 ك :ابال ر

ما حتى تصل ضعد عدة اجوال الى اي وتو اتتها  صفه  : tandem selectionانتتها  المتوالا  – 1

ثو وتو انتتمال الى صفي اهرى وجر  اتتهاض ا وهكيا ضالا الصفاة عحى التوالا ان ان ن مستوى معون

 .الم حو مستوى التستؽرق ولتا  ووال لحوصول ضصفاة الحووان الى  يهي  ال روم

وفوه نوتته   : independent culling levels يانتتها  ضاستعمال مستوواة انستضعاد المستمح – 2

فعتد اتتها  ثالث صفاة مثال وحدد مستوى معون  .ةالحووان ان ايا ضحػ حدا ادتى من الصفاة الممصود

  .يمجتمع يووستضعد انفراد التا ومل مستواها عن أ  من هي  المستوواة الثالثن يلكل صف

وفو ا وتو اهتوار الحووان ن تتها  جموعاوها اتس   رابك ان : selection indexدلول انتتها   – 3

وهكيا تؤهي ضالحسضان عدة  .ةالصفاة التا ها الل جود ان تحل محل الممتازةاهتوارا وسمح لحصفاة 

تكوتان عحى  يلكل صف يانلتصادو يوانرتضا  الوراثا ضون هي  الصفاة والمومن صفاة فا ان واحد

 .هان تعوه عن الصفاة ؼور الممتاز  فا الحووان تفس فا الحووان ةومكن مع ا لحصفاة الممتاز جيدر

 

 تربٌة االلارب : أو الداخلٌة ةالتربٌ

وهيا ن لحوواتاة الم وا كحه يضوت ا عحى متوس  المراض يها تزاو  الحوواتاة التا تزود درجي المراض   

كتزاو  ن يفا المجموع يوتمحول تسضي الموروثاة ؼور المتماثح يوؤد  الى زوادة تسضي الموروثاة المتماثح

 يووحجأ المرضا الى هيا التوع من الترضو .الوموك وومومته او تزاو  ان  واضتته او تزاو  انو واضتاب ا

من راهرة لوة  ةمن الم وا ورفا لدرة التوروث فا ضعه انفراد وانستفاد يلزوادة التماثل فا اسر معوت

ن ضعو ا ما الضعه ويلن فوما وتصل ضضعه الصفاة ياهحود يمن هح  سالنة مرضاة ترضو يال جون التاتج

 يان ان الترضو .فا الدجا  يالتجارو الم عانولد استهدو هيا التراو عحى ت اق واسا لححصول عحى ضعه 

فا ان  ةوؼور الجود ةويلن لتركوزها لحمورثاة الجود يتؤد  اووا الى هفه الصفاة انتتاجو يالداهحو

 .واحد

 

 :   الداخلٌة بٌةالتراستعماالت 

   صحوحي وألسضا  سحومي  ليلن وج  ت ضوم ا فا ورو .سالحا يو حدون الداهحوي الترضويتعد   

 : يالداهحوي وفوما وحا ضعه الحانة التا تستهدو فو ا الترضو ومدروسي

جدا  يفولفكثورا ما وحصل عحى افراد مت تحو حووان ممتاز. ية درجي المراضعتدما ورؼ  المرضا فا زواد – 1

من تركو  هيا الفرد فا  يممكت يمما ودل عحى حسن تركوض ا الوراثا فوحاول ان وستضما اكضر تسض

ضون الحوواتاة عن التصؾ  يضانومكن ان ورتفا معامل المر يالداهحو يومن دون اتضاع الترضو .الم وا

ما الفرد  المراضيمن  يوعال يلححصول عحى افراد يو درج يالداهحو يوليلن وحجأ الى استهداو الترضو

  . الممتاز
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من  يوضدأ ضاستهداو يكور لحترضون يعتدما وصل المرضا ضاتتا  ل وعه الى مستوى اعحى من متوس  السالل – 2

من هار  الم وا التا لد  يضدن من استهداو يكور لحترضو يالداهحو يداهل الم وا وهيا وؤد  الى الترضو

 .يتهفه من اتتا  ل وع

ومرضاة داهحوا وان هح  هي  انتما  ضعو ا  يالى اتما  متماثح يضؽوي فصل الجماع يالداهحو يالترضو تتضا  – 3

 .ضضعه ثاتوي ورفا انتتا  تتوجي لموة ال جون

 .فم  يفا حالي انفراد انصحو ةلا كوؾ الموروثاة ؼور المرؼو  فو ا او الوار يالداهحو يتفود الترضو  – 4

فا حوواتاة  يالتصادو يوان لو تكن ل ا لوم .يفا زوادة تسضي انفراد انصحو ياكثر فعالو يالترضوي الداهحو  – 5

 .كالفبران الصؽورة المهتضروي حوواتاةالان ات ا مرؼو  فو ا فا  يالمزرع

لزوادة التضاون ضون العابالة والمجموعاة وتزداد فاعحوي انتتها   يالداهحو يوحجأ المرضا الى الترضو  – 6

 .ةسس جدودأجود لو

 

 : الداخلٌة التربٌةمضار 

 يسالح يو حدون ف ا تثضوة الموروثاة ؼور المرؼو  فو ا فا افراد اصحو يالداهحو ييكر ساضما ان الترضو     

ليلن وتصح المرضا ضعدو التوسا فا ت ضوك  .يعووابو يويلن ض رومن ما تثضة الموروثاة المرؼو  فو ا

ضمدر وسمح ضالتهحص من انفراد ؼور المرؼو  فو ا  يالداهحو يها ت ضوك الترضو فالماعد  يالداهحو يالترضو

التا تسمح ل و ضاستضعاد جز  متاس  من كل  ةون وتصح ضاتضاع ا ان المرضون اصحا  الم عان الكضورن فم 

اه أ  اتهفن % من كل جول وعد متاسضا 6 – 5 ةلدر يالداهحو يولد وجد عمحوا ان معدن لحترضو .جول

ن امستوى انتتا  ونسوما لحصفاة التا تما جز  كضور من تضاوت ا الوراثا تحة التضاون السواد  او التفول

 .الهصوضي والتتاسلمثل صفاة 

 

 او تربٌة االباعد : ةالخارجٌ ةالتربٌ

ما تكون  وؼالضا .ضعد جول فا سحسحي تسض اأها اتتا  افراد من اضا  لوس ضوت ما راض ي دو او لراضه الى     

وانثار  .الواحد الساللياو ةالواحد ياو العابح ةالواحد يانفراد المتزاوجه كح ا او ضعو ا من هار  السالل

زوادة تسضي  ف ا تعمل اساسا عحى .يالداهحو يعحى الترضو يعكس انثار المترتض يالهارجو يعحى الترضو يالمترتض

وتهتحؾ فا ان تاثورها ومتصر عحى الجوحون  .فا الم وا يتموال يوتمص تسضي انفراد انصحو يانفراد الهحو 

 يتع ا فرص يالهارجو يوعحى يلن فالترضو .يالداهحو يثرها نوتراكو كما فا الترضوأأ  ان ن انول والثاتا

تفوق  يسوجعل انفراد التاتج ةاو فوق السواد ةكما ان وجود السوادن لحموروثاة ؼور المرؼو  فو ا ان تهتضا

ضموة  يالمعروف يالوراثو ةووسمى يلن لوة ال جون التا تحدث تتوجي لحراهر .يها فا صفات ا انتتاجواضا 

عن اتهفاه مستوى  يووالحر ان الصفاة التا تر ر فو ا لوة ال جون ضوووح ها تفس ا المسؤول .الهح 

 .يالداهحو يعتد ت ضوك الترضو يالصف

 



 06 

 : ةالخارجٌ ةالسام التربٌ

 صووصح  يلن تم .نفرادكل اتواع التزاو  التا ت دؾ الى زوادة الهح  ضون ا الهارجوي يالترضوتومل    

 وها تومل : .اإلفرادالتجاتس فا مر ر 

 خلط السالالت : 

وفوه  وهو وتتج احسن لوة هجون. .ياهحوالد يضالترضو يوومصد ضهح  السالنة الهح  ضون سالنة تاتج    

استؽالن كضورا  يولد استؽل مرضو الحووان هي  ال روم .اهرى ين ساللم ما يكر يتزاو  اتثى من سالل

تجما  ةانول تكوون سالنة جدود .ولد كان الهح  وما وزال وجر  لسضضون ربوسون .ونسوما فا الدواجن

تو و يوفا هي  ال روم .يوالثاتا اتتا  حوواتاة لحتسووك ن لحترضو .من سالنلتون او اكثر ةضون الصفاة الجود

والهح  وو ضك انتتها  هتا ي الداهحو يوعتمد عحى الترضو .انتتفاع من لوة ال جون الي  وعتمد عحى انتتها 

 .لححصول عحى ازوا  من السالنة التا تتتج احسن لوة هجون ياساسا عحى الحوواتاة الهحو 

 

 

 التدرٌج : 

الى عرق معون ضتزاوج ا ها والجول التاتج من الحوواتاة التا نتتتما  يوومصد ضه رفا اتتا  مجموع     

 ةوتتو عمحوي التدروج ضادهال موروثاة جدود .ةمن هيا التزاو  وانجوال التا تحوه ضيكور ل ا صفاة ممتاز

ووكون التدروج اما ضحوواتاة من  .فا الحوواتاة ما زوادة تسضي هي  الموروثاة تدروجوا جوال ضعد جول

 يالوعوف يوو ضك هيا التدر  عادة لتحسون الحوواتاة المححو .يمهالف ين ساللتفس ا او ضحوواتاة م يالسالل

 يووؤد  هيا التدروج الى تمل هي  الموروثاة الهاص .ةممتاز تموي يويلن ضاستعمال يكور لحترضون انتتا 

فا الجول  7/8فا الجول الثاتا و 3/4فا الجول انول و 1/2ضممدار  يضانتتا  العالا الى الحوواتاة المححو

من هيا الجول  ياي تكون الحوواتاة التاتجن فا الجول الهامس 31/32فا الجول الراضا و  15/16الثالث و 

ووكون التحسون التاوا من  .لد وصحة فا اتتاج ا ووكح ا الهارجا الى التوع المراد الوصول الى مستوا 

جوال التا تحوه ويلن لحدوث راهرة لوة كضور  فا اول جول عما فا ان يمححورا ضدرج يت ضوك هي  ال روم

 يوالح ا كحف يوتعد  رومي التدروج من اسحو  رابك الترضو .يال جون ضدرجه اكضر مما فا انجوال التالو

  .يلتحسون الحوواتاة المححو
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 الخلط الخارجً : 

و تكون الل من متوس  ا يضون افراد  معدوم يوومصد ضه تزاو  افراد من عرق حوواتا تكون المراض      

 يالداهحو يمن الترضو يلتزاو  ضعه انفراد التاتج يووحجأ الى هي  ال روم .فا العرق الي  تتتما الوه يالمراض

 .يالداهحو يالترضو يما افراد تتضا اسر  اهرى ضؽره التهحص من العوو  التا تر ر تتوج يالثاتو يمن الدرج

د فا الم وا او اصالح ضعه العوو  او الصفاة ؼور المرؼو  ووستهدو الهح  الهارجا ندهال دو جدو

فا ل وا اهر وكان صاح  الم وا انول نورود استهداو يكور  ةمتوافر يفايا وجد ل وا تعوز  صف .فو ا

فومكن فا هي  الحال استعمال الهح  ن من الم وا الثاتا دابما نن صفاة اهرى ؼور مرؼو  فو ا يترضو

  .من دون انهالل ضالصفاة انهرى ي  الصفالهارجا نصالح هي

 

 التهجٌن :

وكون هيا ال جون عموما ومثال عحى يلن  ما وؼالضا .يوهو التزاو  الي  وتو ضون حوواتاة من اتواع مهتحف

  .تحموح الروما ضالدجا  العاد 

 

 :  يلالؼراه التالو يالهارجو يووتضون مما تمدو اته وحجأ الى الترضو

عحى توروث الصفاة  يعالو ةل ا لدر يضاستعمال يكور اصوح ياتتا  الحوواتاة الوعوف رفا مستوى – 1

 .المرؼو  فو ا لتسح ا

وتتموز ن لو تكن من لضل يوتكووت ا ضاوجاد تراكو  وراثو يمن الحوواتاة الزراعو ةسالنة جدود إتوا  – 2

ن انهرى يلالتواع انصحو يالبمؼور الم يالمححو الرروؾعحى الحواة فا  ةضانتتا  المرتفا والمدر

 .ةووضه الحار ةونسوما فا الضالد الحار

 العوامل.    هرى تتمص ا هي  ا يمن الحوواتاة الى مجموع يمعوت يتمتاز ض ا مجموع يتمل عوامل وراثو – 3

 .الحصول عحى حوواتاة تتموز ضموة ال جون نستؽالل ا تجاروا فا اتتا  الححو – 4

  .الى اهرى يلتؽوور انتتا  من سالل يالهارجو يوتستهدو الترض – 5

مثل اتتا  الححو او الححو  ودراسي سحون الصفاة فا  يمن دراسي الصفاة الكمو يالهارجو يتمكن الترضو – 6

 .من هيا التزاو  يانجوال التاتج
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 أسئلة الفصل األول

 

                        

 

 

 

     

 

 

 لماذا تعتبر الدواجن من المصادر الغنٌة بالبروتٌن الحٌوانً؟ -: 1س

 

 اللحم؟ إنتاجبماذا ٌتمٌز دجاج  -: 2س

 

 .اذكر االسم العلمً للدجاج -: 3س

 

 ما الغرض من التحسٌن؟ -: 4س

 

 ؟األلاربتربٌة  أوالتربٌة الداخلٌة  إلىلماذا ٌلجأ المربً  -: 5س
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 الفصل الثاني

 ةـــبٌضـال
 

                    

 األهداف العامة :

 .االبٌضة لبل تسوٌمه .التعرف على المعامالت التً تجري على1

 ..التعرف على جودة البٌض2

 ..التعرف على المٌمة الغذائٌة للبٌض3

 
 
 

 األهداف الخاصة بالفصل :

 .معرفة ما ٌجري على البٌض لبل تسوٌمه للمستهلن.1

 .اختبار الجودة وٌشمل االختبارات الخارجٌة والداخلٌة.2

 .معرفة المكونات الداخلٌة للبٌضة.3

 ة الغذائٌة للبٌضة..معرفة المٌم4

 .معرفة المٌمة الصناعٌة للبٌضة.5
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 المعامالت التً تجري على البٌض لبل تسوٌمه :

 

 :وها ولتحضوي رؼضاة ألمست حن  الجود لحتسووك إلعداد  المعامالة ضعه عحوه تجرى الضوه جما ضعد   

 كان ودووا إيا إما الهار  من المورة س ح عن األوساخ وإزالي الضوه تتروؾ وتو  :وؼسل الضوهتتروؾ  -1

 ثو عدد  كضور كان إيا ؼسل الضوه ج از ضواس ي أوتوماتوكوا أو م رة عمال  روك عن لحول الضوه عدد

 .جودا الضوه وجفؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البٌض غسل جهاز(1-2)شكل
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الضوه  حوث ومرر انوا ة ودود ووبا ج از  روك عن الضوه فحص وتو للبٌض:الفحص الضوئً  -2

 وجود من حوث لحضووي الداهحوي المواصفاة ولضوان والموروخ المكسور الضوه لكوؾ مووبي فوق لوحي

 .والححموي الدمووي الضما

 

 للبٌض الضوئً الفحص جهاز (2-2)شكل

 

 

 الوزن عحى اعتمادا ودر  حوث الضوه تدروج ج از  روك نع وتدروجه الضوه وزن وتو : الضوه تدروج -3

 .درجاة 7 إلى

 

 (g)الدرجة                  الوزن     

    70أكثر من                   -0

2-                            65-70 

3-                           60-65 

4-                           55-60 

5-                            50-55 

6-                            45-50 

 45الل من                    -7
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 جهاز تدرٌج البٌض( 33-2)شكل

                   

 فا أ ضاق وعضأ المست حن ورؼضي مت حضاة وحس  المهتحفي فباته إلى الضوه تدروج ضعد الضوه: تعضبي -4

 ؼ ا  ياة تكون العضواة أن حس  رؼضي المست حن عحى وهالض من أو ضالستوكوي ضأعداد متاسضي كارتوتوي

 .سعر  تمحول وضالتالا كسر  إلى تؤد  صدماة الى ا  الضوه وتعره ن حتى محكو

 حفر من  الورور  وان كان ضؽور يلن عحوهن   ازجا المتتج الضوه تسووك وفول الضوه: حفر -5

 ألتزود أن عحى%80 ر وضي سحوزوي21-10حرارة  ضدرجاة هاصي تضرود ؼرؾ فا الضوه كارتوتاة

 الكارتوتاة من وؽ  لحدوث متعا كارتوتاة الضوه تكدس عدو مراعاة ما عن اسضوع الهزن مدة

 .السفحوي عحى العحووي

 

 البٌض : جودة تحدٌد

 :الجودة العالوي له عحى لحمحافري الحمل من المتتج الضوه جودة تحدود الورور  من     

 :لسمون الى الجودة اهتضاراة تمسو

  :الخارجٌة الجودة اختبارات : أوال

 :وتومل المتتج لحضوه الراهر  ضالوكل ت تو والتا

 .الضووي وزن -1

وكون  ول الضووي حوالا  (الوكل الضووو )x  100الضووي  عره هالل من وعرو ا الضووي  ول -2

 تسضي  ول الضووي إلى عرو ا(. ) معامل وكل الضووي% 70-75

 .ةالمور سمن -3
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 .المورة لون -4

 والهدوش والوروخ. الكسور من المورة هحو -5

 ترافي المورة من األوساخ والفوالة. -6

 الداخلٌة : الجودة اختبارات : ثانٌا

 .معوتي اج زة ضاستهداو لحضووي الداهحوي المكوتاة مواصفاة تعتا    

 الهزن والعكس اتهفاه فترة عحى دلو يلن فان الضواه ارتفاع تماسن زاد كحما حوث الضواه: ارتفاع -1

وسوولته  الضواه تماسن فمدان وتعكس عحى الي  الهزن فترة  ول وعتا ف يا الضواه ارتفاع اتهفاه عتد

 وضالتالا اتهفاه توعوي الضووي.

ووماس ارتفاع الصفار والضواه ضواس ي ج از . از  الضوه كون عن وعضر والي  الصفار ارتفاع -2

 الماوكروموتر.

 -: المعادلي   التالوي  هالل من الصفار معامل حسا  ثو ومن الفرتوي ضج از وماس والي  الصفار ل ر -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
       

                                            =الصفار معامل

 
 
 

 الصفار لطر

 الصفار ارتفاع

 

 

 

 

   X    100                                     

 بٌضة طازجة بٌضة لدٌمة

 ممارنة بٌن البٌضة المدٌمة والطازجة ( 4-2 )شكل

 بُاض خفُف

 بُاض سوُك

 زالصفا
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 .الجرثوما   المهص  المرص من الصفار هحو وكيلن والححموي الدمووي من الضما والضواه الصفار هحو -4

 ماضون من لحصفار المفول والحون ارالصف ضألوان هاصي مروحي ضاستهداو ووماس الصفار لون -5

 .الزوتوتا األهور الحون من الصفار وهحو ان ووج  األلوان مروحي  7-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البٌضة : مكونات

 الغامك الفاتح والصفار الصفار من طبمات من مكون وهو الوسطً، المركز(المح)البٌض صفار ٌحتل  -1

 .لمته فً الجرثومً المرص وٌتواجد

 (6-2) شكل

 

 صورة مروحة الصفار (5-2)شكل 

 صورة مكونات البٌضة
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  ضماة وها : ارضا من وتكون والي  الضوه ضواه  -2

 الضووي وس  فاالصفار تثضوة عحى وتعمل الوس ا لحصفار ضالمحور تحو  التا وها ()الكالزا - أ

 ها انهرى وال ضماة تويوالج الهالوا الصفار المحتو  عحى عحى انرتجا  تأثور ولتهفوؾ

 الهفوؾ. الداهحا الضواه  -  

 .مونالس الضواه الهارجا - 

 .تمروضا الصفار وزن وعؾ الضواه وووكل .الهفوؾ الهارجا الضواه -د

 عدا ما ضعه وهارجا وتصالن داهحا ؼوا ون من وتكون والي  الداهحوي المورة أؼووي ضالضواه وحو   -3

 الضوه ووا عتد حجم ا صؽور وكون والتا ال وابوي الؽرفي لتتكون وتفصالن لحضووي العرووي الج ي من

 . ووحي لمدة هزن الضوه عتد الهارجا ال وا  من كموي لدهول الحجو فا ادتزد لكت ا

 لورة الضووي وتتكون محتوواة وحما الي  الصح  الجز  تمثل التا الكحسوي المورة وها الهارجوي المورة -4

 مته وسح  الكالسووونالي  ساعي ووحدد وكح ا العاو وها عضارة عن كرضوتاة 20 هالل الرحو فا الضووي

 س ح احتوا  إلى إوافي الجتوتان الت ور اثتا  ال وكل الؽوروفا لضتا  وحتاجه الي  الكالسووو تونالج

 محتوواة ضون الؽازاة تضادل فا دور ل ا والتا العرووي الممي عتد المساماة وضانهص اآلؾ عحى المورة

 ثاتا اوكسود ما ضالدو موجودال الكالسووو اتحاد من الكالسووو كارضوتاة وتتكون .الهارجا الضووي والمحو 

 الحرارة من ال ور التهحص امكاتوي عدو عتد الحار الجو وفا الؽيابا التمثول عمحواة من التاتج الكارضون

 ضعمحوي الحرارة من الى التهحص وحجأ فأته ) والحمل وانوعاع التوصول (انعتوادوي ضالرروؾ الزابدة

 اوكسود ثاتا فمد زوادة الى تؤد  العمحوي التتفسا وهي  الج از  روك عن الحرارة فمد من تزود التا الح اث

 تكوون امكاتوي عحى تتعكس ثو ومن الدو فا تركوز الكارضوتاة ومل وضالتالا الزفور هوا  ما الكارضون

 درجي ارتفاع عتد المورة رلوك ضوه ال وور وتتتج ضصورت ا ال ضوعوي لحمورة الكالسووو كارضوتاة

 من%  20 و العحومي من%  80 ضممدار الكالسووو من احتواجه عحى ال ابر وحصل .ؾالصو فا الحرارة

 ضوه عحى لححصول الكالسووو من المتاسضي الكموي عحى حاووي العحومي تكون ان وج  العراونعحوه مهزون

 . 6g-5ضوزن لورة 
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 المٌاسٌة للبٌضة العامة الصفات  ٌبٌن(2-1 )الجدول

 اتالمٌاس الصفات  ت

 58g الوزن 1

 5.7cm الطول 2

 4.2cm العرض 3

 15.7cm المحٌط الطولً 4

 13.5cm المحٌط العرضً 5

 53cm3 الحجم 6

 86cm2 المساحة الكلٌة 7

 

 أجزاء البٌضة الرئٌسٌة كنسبة المئوٌة. ٌبٌن ( 2.2)الجدول

 النسبة المئوٌة بالنسبة للبٌضة اجزاء البٌضة

 58 البٌاض

 32 الصفار

 10 المشرة

 

 

 

 غم. 58فً االجزاء الرئٌسٌة للبٌضة التً وزنها (غم)ٌبٌن المواد الصلبة و الماء (2.3) الجدول

 المجموع الماء المواد الصلبة  اجزاء البٌضة

 33.4 29.4 3.8 البٌاض

 19.0 9.1 9.9 الصفار

 5.8 0.1 5.7 المشرة
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 لدجاجة و اجزاءها.ٌبٌن التركٌب الكٌمٌائً لبٌضة ا (2.4الجدول)

 البٌضة الكاملة% المشرة% الصفار% البٌاض% العناصرالغذائٌة

 65.6 1.6 48.8 88.1 الماء

 12.0 3.3 16.4 10.1 البروتٌن

 10.5 - 32.9 - الدهون

 1.0 - 0.2 1.2 مكونات عضوٌة

 10.9 95.1 1.7 0.6 مكونات غٌر عضوٌة

 100 100 100 100 النسبة

 

بٌن المٌمة الغذائٌة لبٌضة الدجاج و االحتٌاجات الٌومٌة لإلنسان البالغ بمتوسط وزن ٌ (5.2ل )الجدو 

70kg. 

المٌمة الغذائٌة التً تحتوٌها البٌضة  العنصر الغذائً

 الواحدة

االحتٌاجات الٌومٌة لإلنسان 

 البالغ.

 7g 70g البروتٌن

 سعرة 2750 سعرة77 الطالة

 26mg 800mg كالسٌوم

 100mg 1500mg فسفور

 1.3mg 12mg حدٌد

 B1 0.4mg 13mgفٌتامٌن 

 B2 0.13mg 1.6mgفٌتامٌن 

 وحدة دولٌة 5050 وحدة دولٌة A 550فٌتامٌن 

 وحدة دولٌة 400 وحدة دولٌة D 50فٌتامٌن 

 

 

 المٌمة الغذائٌة للبٌضة :

هون وتحتو   تمروضا وتركز الدهن فا ضووي الدجا  فا الصفارن ووتكون دهن الصفار من العدود من الد -1

0.5g  من الكولسترول وعحى الرؼو من انعتماد السابد ساضما ان كولسترول الضوه له عاللي ضمره

تصح  الوراوونن إن اته وجد حدوثا إن كولسترول الضوه ن وؤثر عحى زوادة تصح  الوراوون فا اإلتسان 

 .المؤثرةوإتما كولسترول الدهون الحوواتوي األهرى كالزضد والسمن ها 

 .عحى ضروتون ون وحتو  عحى إ  تسضي من الدهن الزنل() وحتو  الضواه -2
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 .وتواجد الضروتون فا الصفار والضواه -3

 .حجو الضواه وعؾ حجو الصفار تمروضا -4

وحتو  صفار وضواه الضوه عحى األمالح المعدتوي والتا تومل أمالح الكالسووو والفسفور والحدود  -5

 .ضوتاسووو والكضروة والكحور والمؽتوسووو والتحاس والزتن والوود والمتؽتوزوالصودووو وال

 Eوفوتامون  Kوفوتامون  A وحتو  الضوه عحى العدود من الفوتاموتاة أل امي لصحي اإلتسان اهم ا فوتامون -6

ا و تعوووه عن  روك ال م .والي  ومكن Cولكوته ن وحتو  عحى فوتامون   2Bن   B6ن B12 وفوتامون 

 .والموالح

 .معامل هوو الصفار والضواه عالوي فا جسو اإلتسان -7

 

 المٌمة الصناعٌة للبٌض :

ودهل الضوه فا العدود من الصتاعاة الؽيابوي لهواصه الفرودة فا اكتسا  الحون والمواو واووا كعامل      

انضحاث العحموي حوث وستهدو فا  مساعد فا التهمور واع ا  المواو انسفتجا وزوادة الحجو. كما له اهموي فا

تحوور المزارع الضكتوروي وانعمال ال ضوي وصتاعي ضعه اندووي وحتى الضوه الفاسد ممكن انستفادة مته 

فا تحوور األعالؾ الحوواتوي واتتا  انسمدة الزراعوي. وودهل الضواه فا صتاعي مواد الصضاؼي ودضاؼي 

لم اضا وفا التصوور وتجحود الكت  وصضاؼي انتسجي فا حون ودهل الجحود والدهاتاة ومواد الحصك وحضر ا

 .صفار الضوه فا صتاعي مواد ال ال  والصاضون والعدود من مستحوراة التجمول

اما لورة الضوه فأت ا تستهدو فا صتاعي األسمدة وفا مهالو  األمالح المعدتوي وتر ر اهموي استؽالل 

 .تجمود الضوهالمورة كتاتج عروا فا مصاتا تجفوؾ و
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 الفصل الثانًأسئلة                                              

 

 

 

 ، فحص البٌض، عرف ما ٌلً : تنظٌف البٌض 1س                            

 .تعبئة البٌض ، تدرٌج البٌض                                              

 

 .لسم اختبارات الجودة موضحا النماط التً تحددها   2س                       

 

 .ارسم بٌضة الدجاجة موضحا علٌها جمٌع مكوناتها   3س                      

 

 . وضح بجدول الصفات العامة للبٌضة المٌاسٌة  4س                      

 

 ما هو التركٌب الكٌمٌائً لبٌضة الدجاجة من ناحٌة  5س                       

 العناصر الغذائٌة ؟                           

 

 .اشرح المٌمة الغذائٌة للبٌضة   6س                            

 

 .تكلم عن المٌمة الصناعٌة للبٌضة  7س                                 
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 الصنـاعـً رٌخالتفـ              

 

 

 : الهدف العام

 ٌهدف هذا الفصل الى تعرٌف الطالب بالتفرٌخ الصناعً

 االهداف التفصٌلٌة:

 ٌتولع من الطالب بعد دراسته هذا الفصل ان ٌكون لادراً على معرفة 

 _ التفرٌخ.

 عً._ التفرٌخ الصنا

 _ العوامل المؤثرة فً التفرٌخ الصناعً.

 _ مواصفات البٌض الصالح للتفمٌس.

 _ فحص البٌض.

 الوسائل التعلٌمٌة:

 صور توضٌحٌة وعرض الراص مدمجة وافالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
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      incubation  التفرٌخ

  جسو انو وتتعدو الثدوواة من حوث ان اؼح  مراحل التمو الجتوتا لدو ا تتو هار تهتحؾ ال وور عن     

الصحي العوووي ماضون الضووي المهصضي وانو اثتا  عمحواة التمو الجتوتا وليلن فالجتون وعتمد فا ؼيابه 

والتفروخ ماهو ان عضارة عن عمحوي الؽاوي مت ا توفور الرروؾ الضوبوي المالبمي   .عحى مكوتاة الضووي فم 

 .لحجتون لوستكمل تمو  وت ور  الى فرخ سحوو

 وومسو التفروخ إلى  ضوعوا أو صتاعوا :        

 Natural incubationالتفرٌخ الطبٌعً     -1

لفترة محددة من  (أحواتا ما اليكور) وها ؼروزة  ضوعوي وتو من هالل ا رلاد انتاث عحى الضوه   

تمحو  الزمن تهتحؾ حس  كل توع من اتواع ال وور حوث تموو ضتوفور الحرارة والر وضي والت ووي وال

 .ضون الحون واألهر لحون فمس األفراخ

 ومن ممٌزات التفرٌخ الطبٌعً :     

 .تعتضر الوسوحي الوحودة المتضموي عتد مرضا اإلعداد المحوحي من الدجا  فا المتا ك التابوي والمرى -1

 .وستعمل فا تفروخ ضعه أتواع ال وور التا مازال التفروخ الصتاعا محدودا فو ا -2

 : وأما عٌوبه     

 .اتم اع الدجاجي الحاوتي عن ووا الضوه -1

 .عدو أمكان الحصول عحى عدد كضور من األفراخ -2

 .اتتمال ضعه األمراه من األو الى الضووي -3

هزال األو أثتا  أو ضعد عمحوي الفمس تتوجي لحمج ود الواق الي  تموو ضه هالل فترة تحوون ورعاوي  -4

 .الضوه

 .فتفسد  هجرة األو لحضوه دون إتماو عمحوي الفمس -5

 .عدو توفر األم اة الحاوتي لحضوه لحمواو ض ي  العمحوي فا كل األولاة -6

 وتتموز الدجاجي التا تموو ضالرلاد عحى الضوه ضالعالماة التالوي :     

 وكون الروش مفكن هاصي فا مت مي الصدر   -أ 

 .اتم اع الدجاجي عن ووا الضوه -  

 .وتؽور صوة الدجاجي ووصضح صوت ا مموزا -  

 .ن العرؾ والدنواة الى الحون األصفر الضاهةوتؽور لو  -د 
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 Artificial incubationالتفرٌخ الصناعً    -2

ن الت ووي  ن الر وضين الحرارة)وهوتأمون الرروؾ الضوبوي المالبمي والالزمي لحفمس صتاعوا       

 .التمحو نالتضرود (

 ومن ممٌزات التفرٌخ الصناعً : 

 .واحد حوث وس ل عمحوي إدارت ا وترضوت ا وتسووم اانتتا  المكثؾ والواسا وضعمر  -1

 .سرعي انتتا  وكثرته عحى مدار الستي من دون انعتماد عحى موسو معون -2

امكاتوي انستفادة من انم اة فا اتتا  الضوه ضدن من استعمال ا لحتفروخ حوث تتم ا عن   انتتا   -3

 .لو ور

 .ل من انو الى األفراخالسو رة عحى األمراه التا من المحتمل ان تتتم -4

 .سرعي وس ولي اجرا  عمحوي انتتها   -5

 أما عٌوب التفمٌس الصناعً : 

 .تكحفته الضاهوي -1

 .اتم اع التوار الك رضابا وؤد  الى هسابر كضورة -2

 وتختلف أنواع ماكٌنات التفرٌخ عن بعضها لعدة عوامل من أهمها : 

 1000ضووي او كضورة سعت ا اكثر من  100ى ضووي ال 30صؽورة سعت ا من  ف ا أماحجو المفرهي :  -1

 يضوو 20.000 منضووي وأفوح ا ما تصل سعت ا الى اكثر

 وضح مفمس ذو سعة كبٌرةٌ (1-3)شكل 
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أو أتاضو  ما  ساهن أو هوا   (Heaters) أما وكون سهاتاة ك رضابوي مصدر الحرارة فا المفرهي : -2

 .ساهن

 اوالوي (Semiautomatic) وتوماتوكااما تكون ودووي او تصؾ ا أدارة المفرهي : -3

(Fullautomatic). 

تتمسو المفرهاة حس   رومي الت ووي ودوران ال وا  وتوزوعه فا اتحاب ا الى تراو الت ووي فا المفرهي :  -4

 لسمون :

تستعمل لتفروخ عدد محدود من الضوه ون تحتو  عحى مراوح ودوران  مفرخات ذات هواء ساكن : - أ

حوث والحر ان ال وا  الساهن سوؾ وتمدد ن تحا  المفرهي وعتمد عحى كثافي ال وا ال وا  وتوزوعه فا ا

وتمل كثافته فورتفا الى الجز  العحو  لحمفرهي لوهر  من الفتحاة العحووي وال وا  الضارد سوتجما فا 

 .الجز  السفحا من المفرهي وليلن والحر عدو اتتراو درجي الحرارة فا هيا الجز  من المفرهي

حوث توجد مراوح هاصي تعمل عحى دوران وتوزوا ال وا  فا اتحا   مندفع : هواء خات ذاتمفر -  

 .المفرهي وتكون درجي الحرارة متترمي فا جموا اتحا  المفرهي كما فا المفرهاة الحدوثي

 

 

                                                           

 توزٌع الهواء وخلفها السخانات الحرارٌةمروحة تعمل على ٌوضح  (2-3 )رلمشكل 
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 وعموما تحتو  المفرهاة المهتحفي عحى لسمون ربوسوون هما :

وهو المسو الي  وووا فوه الضوه متي الووو انول من فترة التفروخ الى الووو : (Incubator)أـ الحاوتي

               .حوي التمحو حوث وووا الضوه فا إدرا  هاصي تس ل عم (فا حالي الدجا ) الثامن عور

حتى  (فا حالي الدجا ) وهو المسو الي  وتمل الوه الضوه فا الووو الثامن عور :(Hatcher)المفمسي  ـ 

وتكون ا ضاق هيا المسو واسعي حتى تكون مروحي لألفراخ ون ن موعاد الفمس فا الووو الحاد  والعورون

 .ومح  الضوه فا هيا المسو

 ً التفرٌخ الصناعً :العوامل المؤثرة ف

هتان عوامل تؤثر عحى زمن وتجاح التفروخ وهي  العوامل تؤمت ا انو ضالتفروخ ال ضوعا عتد حوت ا 

والتا و حك عحو ا مص حح مموماة ن الضوه والتا وج  ان توفرها ماكتي التفروخ فا التفروخ الصتاعا

 او احتواجاة التفروخ وها :

 

 Temperatureأوال : الحرارة : 

تعتضر الحرارة التا وحون ض ا الضوه ها العامل انهو الي  وؤثر عحى ت ور الجتون حوث وكون      

مصدر الحرارة سهاتاة ك رضابوي تصدر حرارة وتوزع الحرارة فا ماكتي التفروخ ضواس ي مراوح كما 

درجي وعمل عحى تأمون  (Thermostat) توصل السهاتاة الك رضابوي ضج از مترو لدرجي الحرارة

وتررا لحاجي  ن درجي سحوزوي(37.5-37)الحرارة الم حوضي والتا تكون عادة داهل ماكتي الحواتي

عمحة وركاة  (درجي سحوزوي37.4-37.2) الحاوتي الـى درجي حرارة اعحى من الم حو  فا المفمســي

 .تصتوا اآلة التفروخ الى جعل الحواون متفصحي عن المفالس

 

 المٌكانٌكً(الثرموستات)منظم الحرارة شكل ٌوضح( 3-3) شكل رلم
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 االلكترونً(الثرموستات)شكل منظم الحرارة ٌوضح (4-3)شكل رلم

 

أن األجتي الصؽورة حساسي عحى تحو هاص لدرجاة الحرارة العالوي أللترا  الحد انعحى المموة لحجتون من 

ورة سوؤثر عحى انجتي جدوا ايا لو درجي حرارة الحون المثحى فأ  زوادة فا الحرارة ولو لفترة زمتوي لص

 .تمتح ا

ان درجي الحرارة العالوي تؤد  الى مواكل عصضوي ومواكل فا المح  وج از الدوران ومواكل فا الج از 

أما اتهفاه  .الضولا وتجعل انؼووي الجتوتوي تجؾ ضسرعي ودودة وانفراخ الفالسي تكون صؽورة وهزوحي

اي ان درجاة ن ة فوكون الل تأثورا عحى الجتون من درجاة الحرارة العالويدرجي الحرارة لحوال ولفترة لصور

الحرارة دون المستوى العاد  تمحل من عمحواة انوه عتد الجتون وتض ى  تمو  ووستمر هيا حتى تعود 

الحرارة الى الووا ال ضوعا وايا استمر انتهفاه لفترة  ووحي وتأهر الفمس وتكون ضتوي الفرخ وعوفي 

 .هحيومتر

وتماس كفا ة اآلة  .اما فا حالي تيضي  درجي الحرارة ضالزوادة اوالتمصان فتؤد  الى موة الجتون المضكر

 .التفروخ ضكفا ة اتتراو الحرارة انلوي فو ا

 Moistureثانٌا :  الرطوبة    

ا  من تعتضر الر وضي هامي جدا فا اآلة التفروخ ويلن ألن حرارة المفرهي تؤد  الى حصول تضهرالم

 .داهل الضووي هالل المساماة الموجودة فا المورة

وان فمدان  (ووو فا الدجا 81-1من ) من وزته هالل فترة التحوون %14-11وسمح لحضوه ضأن وفمد 

 الوزن ومن الحد المسموح ضه دلول عحى الوض  الصحوح لحر وضي ومن اآلة التحوونن 
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اهتالؾ درجاة الحرارة تهتحؾ تسضي الر وضي ووج  ان تتوازن الر وضي ما درجي الحرارة فما 

ووكون %80-75وفا المفمسي ضحدود  %70-60الم حوضي وعادة ماتكون الر وضي فا الحاوتي ضحدود 

ممحو   ضالما  تووا فوق ارووي الحاوتي او  (صواتا) مصدر الر وضي عضارة عن أواتا مس حي

وتعمل الر وضي المتهفوي  .ي الر وضي فو االمفمس ومساحي هي  الصواتا المعروي لحتضهور وحدد تسض

الى التصاق الفرخ ضالمورة وانؼووي الجتوتوي ووصؽر حجمه عتد الفمس اما فا حالي زوادة الر وضي 

وفا الحالتون وكون ن فتوعؾ الفرخ ووكون اكضر وزتا الى درجي عدو تمكته من الهرو  من المورة

وترتفا حاجي الجتون الى الر وضي ضالمفمسي مت ا ن الفمسالفرخ وعوفا ورد   التوعوي كما تتهفه تسضي 

حوث (الض  والوز)فا الحاوتي ويلن لحعمل عحى التمحول من صالضي المورة وهاصي فا ال وور المابوي

تموو ضعه المفالس ضرش الضوه ضالما  او ضتؽ وس الضوه ضالما  لفترة لصورة لجعل المورة ر ضي 

 .المورة والهرو  مت او روي لتس ول م مي الفرخ ضتمر 

 Turnningثالثا :  التملٌب    

وعتضر التمحو  من العوامل الم مي التا تمتا تماسن انؼووي الجتوتوي وتس ل حركي الجتون الى مولا 

التفموس ال ضوعا حوث وكون الجتون فا انواو انولى لحتفموس فا لسو الصفار العحو  ول يا وعمل 

كما وحث التمحو  عحى تمو  .ار ثو التصاق الجتون التاما ضالمورة وهالكهالتمحو  عحى متا ترس  الصف

انؼووي ووس ل امتصاص المواد الؽيابوي من الصفار والضواه والمورة ووحسن من عمحوي التضادل 

 .الؽاز  ووعره الضووي لححرارة ضوكل متساو  وضالتالا تحدث انتمساماة الهحووي ضوكل جود

 لالعحى ووكون  ْ 45 وثو ضزاووي  ْ 45 ضحوث وكون التمحو  لالسفل ضزاووي  ْ 90ومح  الضوه ضزاووي  

وعادة ن ومن الورور  ان ومح  الضوه عحى انلل ثالث مراة ووموا .التمحو  من ج تا الضووي

 18وها ) مراة ووموا اثتا  الفترةالتا وموو ا الضوه فا الحاوتي 7-6ماوتصح ضتمحو  ضوه الدجا  

أما فا انواو الثالثي انهورة واثتا  وجود الضوه فا الفماسي فأن الجتون وصضح كامال  (ووما فا الدجا 

وومأل معرو الحجو الداهحا لحضووي وليلن وج  اوماؾ عمحوي التمحو  حتى نوتعره الجتون لصدماة 

لحدوثي وتزود ماكتاة التفموس ا .واهتزازاة هارجوي لد ن تتفك ما الووا المالبو لحجتون عتد الفمس

 .ضتراو اوتوماتوكا لحتمحو  مرتض  ضمؤلة وترو حس  عمر الضوه فا المفرهي

 Ventilationرابعا :  التهوٌة    

وحتا  الجتون الى انوكسجون  وال مرححي تمو  ألجل المواو ضعمحواة التمثول الؽيابا وضتا  الجسو  

من فترة التفروخ ألستعماله فا التفاعل  فا انواو انولى CO2وأووا وحتا  الى ثاتا اوكسود الكارضون 

ما كارضوتاة الكالسووو الموجودة فا المورة والتا تسح  الكالسووو الي  وحتاجه الجتون لضتا  ال وكل 

وفا انواو انهورة من فترة التفروخ تزداد اهموي الت ووي نن الجتون لد اكتمل تمو  وضدأ وتتفس  .العرما

وتموو   CO2و رح ثاتا اوكسود الكارضون  O2وو ضسح  انوكسجون وليلن ومن عن  روك الربتون

وتزود المفرهاة ضفتحاة ت ووي فا انعحى لهرو  ن المراوح داهل المفرهاة ضتجدود وتوزوا ال وا 

 ال وا  الفاسد والحرارة الزابدة وفتحاة لدهول ال وا  من الجوات  والهحؾ. 
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 coolingخامسا :  التبرٌد   

مفرهاة الحدوثي ضج از لحتضرود ووتألؾ من وضكي اتاضو  عحى الجدران الداهحوي لححاوتي وتو تزوود ال

وتر ر ن والمفمسي ووجر  فا هي  انتاضو  ما  ضارد وساعد عحى سح  الحرارة الزابدة فا جو المفرهي

وموو الجتون اهموي التضرود ما تمدو عمر انجتي حوث ضعد الووو الراضا عور وتكامل تمو األج زة لالجتي و

ضأوعاع كموي من الحرارة التاتجي من عمحواة التمثول الؽيابا فا الجسو والتا تووؾ مصدرا اهراً من 

 .مصادر الحرارة داهل المفرهي ول يا ر رة اهموي اج زة التضرود لحتهحص من هي  الحرارة الزابدة

 وووح الجدول التالا فتراة التفروخ ضاألواو ل وور مهتحفي : 

  ول فترة التفروخ  وورتوع ال

 ووو()

 18-17 الحماو

 21 الدجا 

 24 الدرا 

 28 ال اووس

 28 الروما

 28 الض 

 32-28 اإلوز

 42-41 التعاو

 

 مواصفات البٌض الصالح للتفمٌس :

 Egg  weightحجو أو وزن الضووي :   -1

وزن الضووي تمل تسضي هتان عاللي موجضي ضون وزن الضووي ووزن الفرخ عتد الفمس ولكن كحما زاد 

 الفمس ويلن ضسض  :

الضوه كضور الحجو فا العادة وكون من أم اة متهفوي اإلتتا  او متمدمي ضالعمر وضالتالا تكون تسضي  -أ 

 .إهصاضه متهفوي

فعتد ضما  تسضي الصفار ثاضتي تمروضا ن صفار 1ضواه :  2أهتالل التسضي ضون الصفار والضواه عن   -  

را وؤد  يلن الى عدو وصول الحرارة الى الجتون مما وؤد  الى عرلحي تمو وزوادة تسضي الضواه كثو

 .الجتون داهل الضووي ومن ثو التفوق

المورة فا الضوه كضور الحجو تكون الل سمكاً وصالضي مما لد تتعره الى الكسر او فمدان الر وضي  -  

تالل فا محتوواة الضووي مت ا واهتالل فا تضادل الؽازاة هالل حواتي الضوه مما وؤد  الى اه

 وضالتالا تؤثر عحى تسضي الفمس.

 .لد وكون كضر الحجو التاتج عن احتوا  الضوه عحى صفارون ومثل هيا الضوه نوفمس - د
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 .وحتا  الضوه كضور الحجو الى مدة تفروخ ا ول من الضوه متوس  الحجو -هـ

مكوتاة الضووي الل من أما الضوه صؽور الحجو فانفراخ التاتجي مته تكون صؽورة الحجو و

ووتته  ن ونوستهدو فا التفروخ احتواجاة الجتون وضالتالا فالضوه الكضور والصؽور الحجو وستضعد

 .g 65-55الضوه متوس  الحجو الي  وزته وتراوح ضون 

 

     Cleanness and Thickness of shellنظافة المشرة وسمكها :  -2

ي وسمك ا وتجاتس تكووت ا وسالمت ا من الهدوشن فوجود تتأثر تسضي الفمس ضمدى ترافي لورة الضوو

ألن تسضي الر وضي والحرارة فا ن األوساخ عحى لورة الضووي وؤد  الى تعرو ا لم اجمي الضكتروا

ن والمورة السموكي لد تكون صعضي عحى الجتون عتد محاولي كسرها .المفرهي متاسضي جدا لتمو هي  انحوا 

مد الجتون ضاحتواجاته من الكالسووو كما ات ا لد تتكسر ضس ولي وضالتالا وج  ان ضوتما المورة الوعوفي نت

 .وكون الضوه تروفا ويو لورة متوس ي السمن

 

     Egg shapeشكل البٌضة :   -3

 .وفول الضوه الضووو  وتستضعد انوكال ؼور العادوي كالضووي الكرووي والمست وحي او المدضضي وؼورها

ضرأسه لح رؾ العروه من الضووي ضعد الووو الثامن عور وووا رأسه اسفل حوث ان الجتون وتجه 

الجتاح انومن ضحوث وضرز المتمار متج ا تحو الؽرفي ال وابوي ضوتما انرجل متثتوي اسفل الجسو فا اتجا  

وهيا الووا وساعد فا الوؽ  ن الممي الوومي ضحوث توؽ  مفاصل انرجل عحى المورة عتد هي  الممي

 .ن وساعد هيا الووا ان الوكل الضوواو  ()لمورة وثمض ا ثو و رها ضوكل متعر عحى ا

    Egg colourلون البٌضة :    -4

انان الحانة التا تكون فو ا تركوز الحون ؼور ن ن عاللي ؼالضا ضون لون الضووي والمدرة عحى الفمس

 . ضوعا وفول استضعادها

 المواصفات الداخلٌة للبٌض : -5

وومكن الكوؾ عت ا ضواس ي الفحص  egg quality  Internalضتوعوي الضووي الداهحوي وتعحك هيا 

ومر ر الصفار وهحو الضووي من انجساو ن فتالحر الؽرفي ال وابوي ومواصفاة الضواهن الووبا

فضالتسضي لحؽرفي ال وابوي وحزو ان تكون ثاضتي عتد ال رؾ العروه لحضووي ووكون حجم ا صؽورا ن الؽروضي

والضواه السحوو ن والؽرفي ال وابوي المتحركي تؤد  الى صعوضي التتفس cm 0.5 –0.3وتجاوز عمم ا ون

وكون متماسكا توعا ما نسابال ومر ر الضواه السمون وكون ؼحور وواوح والصفار متمركز نوتدفا 

مواد ؼروضي  ان وجود ضما دمووي او كتل لحموي داهل الضوه ودل عحى وجود .كثورا الى جوات  الضووي

 .ووتصح ضاستضعادها
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 Egg ageعمر البٌضة :    -6

وعتد  نومكن الحصول عحى تسضي فمس جودة من الضوه المهص   الي  نوزود عمر  عن اسضوع واحد

حفر الضوه نكثر من اسضوع فا حمول انم اة او فا المفالس فأن تسضي الفمس سوؾ تتهفه ضسض  

وتهتل تسضي الضواه الى الصفار ووزداد حجو الؽرفي ال وابوي ولد تضهر السوابل الموجودة فا الضووي 

 ت حن انجتي اما لضل التفموس او فا انواو انولى من التفموس.

 المعاملة الصحٌة لبٌض التفمٌس بعد وروده الى المفمس :

درجي  16-13وووا الضوه عتد وصوله الى المفمس فورا فا ؼرؾ التضرود التا حرارت ا حوالا   -1

ن عادة ضحوث وكون ال رؾ العروه لحضووي  لالعحى والمدض  لالسفل %80-70ور وضت ا  حوزويس

 .ووفول ان نتزود فترة التهزون عن اسضوع واحد

عتدما وحون ولة التفموس وسح  الضوه من ؼرفي التضرود ووتو فرز الضوه الى ضوه صالح لحتفموس  -2

الضوه المكسور أو الوسخ والمهالؾ لحوزن حوث وستضعد ن وضوه ؼور صالح لحتفموس وضاع لألكل

والضوه يو المورة الرلومي او التا ض ا عوو  كالمورة المجعدة او المضمعي او الضوه الكرو  او 

 .المت اول

وؤهي الضوه الصالح لحتفموس ووفول ان وكون من حمل واحد وتموو ضتضهور  فا ؼرفي التضهور   -3

 .ضرمتؽتاة الضوتاسووو g 17.5و) %40)تركوزفورمالون  cm335مكع  حجو  m1ووهصص لكل 

ولد وواؾ ما  دافا لحفورمالون والضرمتؽتاة لإلسراع من التفاعل وتكون اوافي الما  ضتفس تسضي 

ضحوث ويا  الضرمتؽتاة فا الما  اون ثو وواؾ الفورمالون فوتصاعد ؼاز ن الفورمالون او اكثر لحوال

 .وويالفورمالدهود الي  ومتل المسضضاة المر

حوث ترفا درجي  (درجي سحوزوي 30-27حرارت ا ) وتمل ضعدها الضوه الى ؼرؾ ما لضل التفموس  -4

ووضمى الضوه فا هي   (درجي سحوزوي 20 ) حرارة الضوه والي  وكون ضدرجي حرارة ؼرفي التضرود

ة العالوي فا الؽرفي لمدة ساعتون عحى انلل لمتا التمل الفجابا لحضوه من الحرارة الوا بي الى الحرار

 .الحاوتي

 معاملة البٌض فً الحاضنة :  

تدهل عرضاة الضوه الى الحاوتاة العامحي ضعد تتروف ا وتعموم ا لمتا تمل العدوى والتعموو وكون  -1

ضرمتؽتاة  g 17.5حجو  1m3ووهصص لكل  درجي سحوزوي 34-32ضالتضهور ضحرارة عالوي تصل الى 

ما  ووتو وض  الحرارة والر وضي والت ووي والتمحو     50cm3و %40فورمالون  cm3 35الضوتاسووو و

 .ساعي من ادهال الضوه فو ا 48فا هي  الحاوتاة لضل 

أواو ووكوؾ فوه عن الضوه 9-7وتو الفحص انول لحضوه ضواس ي ج از الفحص الووبا ضعمر  -2

احمر والضووي ؼور  الصالح والي  وتموز ضوجود الجتون داهل الضووي ضوكل وضكي العتكضوة ولوتي
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الصالحي نتر ر فو ا هي  الوضكي او وكون الجتون الموة لوته اسود او ضتا ؼامك ومحتصك ضالمورة ومثل 

 هيا الضوه وتو التهحص مته  واستضعاد .

ووو اثتا  تمل الضوه من الحاوتاة الى المفمساة ويلن ألضعاد  18اما الفحص الثاتا فوتو ضعمر 

 .تي لضل ووعه فا المفمساةالضوه يو األجتي المو

 معاملة بٌض التفمٌس فً المفمس :  

وتمل الضوه فا الووو الثامن عور الى المفمساة فا حالي تفموس ضوه الدجا  ضعد تتروف ا وتعموم ا  -1

ضالتضهور ضاستهداو الفورمالون وضرمتؽتاة الضوتاسووو ضتفس التس  الساضمي لمتا تمل العدوى الى 

 انفراخ الفالسي.

ا اتا  ضه مححول الفورمالون ضالووو العورون ما ترن فتحاة الت ووي مفتوحي ويلن لتعموو الزؼ  وو -2

 الموجود ضجو المفمسي والمحمل ضالمسضضاة المرووي حوث وتمح ا الى انفراخ السحومي. 

 معاملة األفراخ بعد الفمس :  

وتو جفاف ا ثو تتمل الى ؼرؾ  ساعي حتى 12وتو الفمس فا الووو الحاد  والعورون وتترن انفراخ  -1

ضعدها وتو فرز انفراخ الى افراخ  %70-65ور وضت ا  32OCفرز انفراخ والتا تكون حرارت ا 

صالحي لحترضوي وافراخ ؼور صالحي لحترضوي حوث  تستضعد انفراخ المووهي والتا تر ر ضعه 

زن المهتحؾ وانفراخ المحت ضي انفراخ ياة التوع والون الوعوفي وصؽورة الحجون التووهاة الهحموي

 .السرة وانفراخ المسدودة المجما

تؤهي عوتاة من انفراخ وترسل لحمهتضر لحتأكد من هحوها من السالموتوال والمستوى المتاعا لضعه  -2

 .انمراه

وتو تجتوس انفراخ ا  عزل انتاث عن اليكور ووتو ضانعتماد عحى الصفاة المرتض ي ضالجتس مثل  -3

ووتو التجتوس عحى افراخ الدجا  الضواه او ام اة الدجا  ن فا انجتحي  او لون الفرخ تمو الروش

 .الضواه والححو

فا الووو انول  (Marek) تموو معرو المفالس فا الولة الحاور ضتحموح انفراخ ود مره المرن -4

  من عمرها وهاصي لحدجا  الضواه واووا ود مره التووكاسل والكمضورو فا ل عان الدجا

  .الضواه والححو

فرخ او  100تعضأ انفراخ ضصتادوك كارتوتوي هاصي ممسمي الى ارضعي الساو وتسا الصتدوق الى  -5

 .صتادوك ضالستوكوي لؽره تمح ا الى حمول الترضوي

وج  التأكد من صالحوي واس ي تمل انفراخ من ت ووي وحرارة وتضرود ما ترن مسافي ضون صتادوك  -6

 ح المجال لحت ووي وعدو اهتتاق انفراخ.تمل انفراخ لؽره افسا
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 )باألٌام(مراحل نمو الجنٌن من البٌضة المخصبة الى الفرخ الكامل

    

     

       ووو   1                ووو 2 ووو 3 ووو 4 ووو 5

     

 ووو 6                ووو7 ووو8 ووو 9 ووو 10

     

 ووو   11 ووو12 ووو13 ووو14 ووو15

     

 ووو 16                 ووو17 ووو18 ووو19 ووو20

                ()ٌوم الفمس21التطورات التً تحدث للبٌضة فً الٌوم                   
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 الثالث أسئلة الفصل

 

 

 هو التفرٌخ؟: ما 1س

 : ما هً عٌوب التفرٌخ الطبٌعً؟2س

 ؟: ما هً ممٌزات التفرٌخ الصناعً 3س

 : لماذا تعتبر الرطوبة مهمة جداً فً آالت التفرٌخ؟4س

 : لماذا ٌعتبر التملٌب من العوامل المهمة؟5س

 : ما مواصفات البٌض الصالح للتفمٌس؟6س
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 لحضـانـةا                        

 

 

 الهدف العام :   

 ٌهدف هذا الفصل الى تعرٌف الطالب بالحضانة وطرق التحضٌن وممٌزاته.   

 

 األهداف التفصٌلٌة :   

 ٌتولع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل ان ٌكون لادر على معرفة ما ٌأتً:    

 

 .طرق التحضٌن -  

 .نماط األساسٌة لحضانة األفراخال -  

 .المعا لف وأنواعها -  

 .الخصائص األساسٌة للفرشة -  

 

 الوسائل التعلٌمٌة :   

 .صور توضٌحٌة وعرض الراص مدمجة وأفالم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع الفصل 
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 التـحضــٌـن :

ضوا فا ولؽاوي ضحوؼ ا عمر ستي اسا (عمر ووو واحد) ها الفترة المحصورة ما ضون انفراخ من الضوه      

توفور الوروؾ  ةجدا من حواة انفراخ وتستدعا هي  الفتر يحساس ةالسالنة الحدوثي لحدواجن وها فتر

 .يالسحوم يالصحو يوالر وضي والرعاو يوالت وو ةلتمو انفراخ وتوفور احتواجات ا من الحرار يالمتاسض

 الحضانة االرضٌة : – 1

  يلحترضو يره مضاورة ضعد توفور الرروؾ المتاسضوها ترضوي انفراخ عحى ان                

من الوجضاة  يالمتضمو يوج  ان تزال الفرو نولضل ادهال انفراخ فو ا يانروو يففا حالي استهداو الحوات 

او  يضواس ي لاو ي هاص يضانروو يوالتهحص مت ا فا مكان ضعود من المضتى ثو تزال الضماوا المحتصم يالساضم

ضمهحفاة الدواجن ي انهرى ومكت ا الضما  حو يث ان الجراثوو والفوروساة والعوامل المرووحو يفرواة هوت

 يثو تؽسل انروو .وضالتالا ضما  ضعه المهحفاة دون ازالت ا وعتا ضما  المره فا لاعي الترضوي ي ووحة لفتر

ثو وتو  .ضاستعمال الفرواةضالما  ما اوافي م  ر متاس  ثو تؽسل المسالا والمعالؾ جودا ضالما  والم  ر و

ن انرووهن الجدران)ضاستهداو معمو متاس  عحى ان وراعى تعموو كافي اجزا  لاعي الترضويي تعموو الماع

كما وراعى اجرا  تضدول دور  لتوعوي المعمو الي  تو استهدامه ضحوث وتو (... الخ .السمؾن الوضاضونن انضوا 

من وصول انفراخ وضيلن ي كافوة كما وج  ان وتو التعموو لضل فتراستهداو توع مهتحؾ من التوع الساضك.  

لتعروه الماعاة الى ي كافوة كما وج  ان تتاح فتر .عن المعمو المستهدوي التاتجي تجت  انفراخ انثار السحضو

ووالحر  ةجدود ياروو يثو تواؾ فرو .والتعره نوعي الومس التا تحع  دور تعموما اووا ةالجود يالت وو

لحعفن وهاصي فا المتا ك التا تتموز ي وممكن ان تهح  ضمواد ماتعي ضوكل كافا وجاف يسموك يان تكون الفرو

ضمحي التكالوؾ وس ولي ادارت ا والعمل فو ا. اما ي وتمتاز هي  ال روم .ياو الر وضة ضارتفاع درجي الحرار

 .يال رومة ولحي انعداد التا ترضى ض ية كضوري عووض ا ف ا تحتا  الى عمال

 

 

 الحضانة االرضٌة للدواجنٌوضح  (1-4)شكل                                
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 الحضانة فً البطارٌات : –2

ها ترضوي انفراخ فا الفاص من السحن عحى وكل  واضك ووتو تج وز كل لفص ضالمعالؾ والمسالا ومصدر  

وتؽسل جودا ضالما  ي السحكوي تزال انروو ض رومي انلفاص فوج  اني لضل الضد  فا الحوات .ةلححرار

ثو تؽسل ضالما  والم  ر ي فا انرووي المواؾ الوه م  ر وضاستعمال فرواة سحكوي ثو تزال الضماوا المحتصم

 .اما اهو مموزات ا ها .ما ؼسل المسالا والمعالؾ جودا ضالما  والم  ر

 .يضالترضوي المستهدمي لحي انود  العامح – 1

  .ترافي العحؾ والما  المستهدوومان  – 2

 .حماوي انفراخ من اتتوار انمراه نضتعادها عن الفوالة وهصوصاً الكوكسودوا - 3

  .زوادة اعداد انفراخ التا وتو ترضوت ا فا المتر المرضا الواحد – 4

 الحاضنة فً البطارٌات ٌوضح (2-4 )شكل

 اعداد الماعات الستمبال االفراخ :

وا  ضماوا او  يالمدوم يفوج  التهحص من الفروي ما ايا كاتة الماعاة لد وؽحة ضدفعاة ساضمفا حالي      

ضوكل جود ضاستعمال الما  والم  راة وكيلن ؼسل المتاهل والمعالؾ وت  ورها  يمهحفاة وؼسل انروو

فا اماكت ا  وتوزع المعالؾ والمسالا يمن العفن او أ  رابح يهالوة جدودي ضفرو يثو تفرش الماع .جودا

كما تزود  .لمدة وومون لضل وصول انفراخ لومان ثضات ا سحوزوي34-32عحى  ةوتوض  درجي الحرار

كما وج  التأكود عحى ورا   .لتكتس  درجي حرارة المحو  يكافو ةالمسالا ضالما  لضل وصول انفراخ ضفتر

او التا ض ا عوو   يانفراخ الوعوف انفراخ من مصادر موثوق ض ا ووفول مراجعت ا ضعد انستالو نستضعاد

وادتا  التما  الواج  مراعات ا لحواتي انفراخ لضل وصول ا الى  .او المتمار يفا انرجل او انجتح يهحمو

  .الماعاة
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 النماط األساسٌة التً ٌجب مراعاتها لحضانة األفراخ :

 :   يلولضل وصول انفراخ الى الماعاة نضد من التأكد من التما  التا   

 من الوواب   يوالهالو يمن توارة الهو  الجاف (cm 7-5) ضسمن جود يمفروو يان تكون انروو – 1

 .ةالكضور يوالمسامور والم ا الهوضو       

 من الفوتاموتاة  يووواؾ لكل  ن عحؾ مجموع يالمصدر والتوعو ياستهداو اعالؾ موموت -2

 .يالم حوض يوانمالح المعدتو     

 وز ما  الور  لضل وصول انفراخ الى الماعاة لكا تكتس  الموا  درجي حرارة الوس  المحو تج  -3

 .ةون تتعره األفراخ لصدمي الموا  الضارد

ساعي فا  48ساعي عحى انلل فا فصل الصوؾ و 24لضل  يالم حوضي وض  حرارة الماعاة الى الدرج  -4

ما انتتضا  الى ان  يالمالبم ةداة درجي الحراروالمع يفصل  الوتا  لكا تكتس  الجدران وانروو

   .يمن ارووي الماع cm 20تماس دابما عحى ارتفاع نوزود عن   ةدرجاة الحرار

كحد ادتى لتجت  حدوث الجفاؾ لدى    %70هالل انسضوع انول وها  يالمتاسض يتأمون الر وض – 5

 .انفراخ  والي  سوؤد  الى سو  التمو والتجاتس

 و العحؾ من الووو انول لوصول انفراخ وتمدو موا  الور  كما ومكن اوافي السكرلما  الور .ومد – 6

مراة ووموا هالل انسضوع انول  6-5العمل عحى رفا و وي انفراخ ويلن ضووا العحؾ لالفراخ ضون  – 7

 .يولى والثاتوان يفا صواتا العحؾ ما الحرص عحى ان وكون العحؾ تاعو هالل المرحح يوضكمواة لحوح

هالل انسضوعون انولوون  ةلدر انمكان واع ا  انفراخ مساحاة كضور يالعمل عحى توسوا الحوات – 8

 .يلتجت  انصاضاة الف رو يالر ض ةوتجت  استهداو التوار

 يالمزمت يضانمراه التتفسو يوهاصي فا انسضوعون انولوون لتجت  انصاض يالورورو يتأمون الت وو – 9

ما ومان انحتفار ضدرجاة الحرارة المالبمي  يلتأكود من عدو وجود روابح وؼازاة فا الحاوتوا

  .لترضوي انفراخ

عحى تمو انفراخ  يانولى لما له من اثار اوجاضو يالتأكود عحى اع ا  ضرووتن عالا هاصي ضالمرحح – 10

   .والوزن عتد الضوا

ول ا الى لاعي الترضوي ويلن نستضعاد انفراخ التا تر ر وج  ان تتو عمحوي فرز لالفراخ فور وص – 11

ولد توكل مصدر عدوى لضموي انفراخ  يعحو ا عالماة المره نن هي  انفراخ ؼالضا تكون ؼور سحوم

 انهرى السحومي

ولوس ضوكل عروا لكا تس ل من  ياتتضا  الى توزوا الموار  والمعالؾ ضوكل مواز  لجدران الماع – 12

 وور وتمحل من اص دام ا ضالمعداة هصوصا عتد هوؾ ال وور من صوة ؼرو  ضانوافي حركي ال

 .الى س ولي حركي العامحون فو ا
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 الشروط الواجب توافرها عند تحضٌن األفراخ :

 ن الر وضين ةانوا ن يالتؽيون يالت وون ةتت ح  ترضوي انفراخ رعاوي وعتاوي مركز  تومل الحرار    

 ود انمـراه وؼورها من مت حضـاة  ةإجرا  التحصوتاة المهتحفي  فا مواعودها المحددالى  يضانواف 

 ضكل هي  انمور حتى ومكن يكـافو يعحى دراو يووج  ان وكون المابو ضعمحوي الترضو .الترضوي والرعاوي

 .ان وكت  لضرتامج الترضوي التجاح 

 : ة الحرار – 1

ووستهدو درجي سحوزوي  34-32تصل الى  يمرتفعة ى درجي حرارتحتا  انفراخ ضعمر ووو واحد ال      

والتوع انهور وعتضر مكحفا لحمتتج وومكن  .ضأكمح اي اما الجزبوي او تدفبي الماع يليلن  توعان من التدفب

 .استهداو ضعه الدفاواة التا تعمل ضالؽاز او الك رضا  او ضالتف  انضوهن والتوع انول هو الوابا

 

 

 الدفاٌات الغازٌة ٌوضح ( 3-4)شكل 

 

عحى وكل دوابر او مست والة   ةوتو عمل حواجز اسفل مصادر الحرار ةالمصوى من الحرارة ولالستفاد 

حوث ور ر يلن من  رومي تجمع ا  يالمتاسض ةولومان حصول ا عحى درجي الحرارن لتجموا انفراخ تحت ا

وتتاول ال عاو ولد  يهو تجمع ا وتولف ا عن الحرك عحى انفراخ ةواهو مراهر الضرود .ةأسفل مصدر الحرار

 .وسض  وحال لحج از التتفسا و تسض  لح وور اس ان لزجا وؤد  الى اتسداد فتحي المجما ثو التفوق

ولد تسض  ضالا انعراه وومكتن معرفي ة ها المحك وانضتعاد عن المدفأ ةاما اهو مراهر زوادة الحرار 

 ها : يفا الصور انرضع يهل مح ي التحوون عن  روك حانة المووحاله أ  فا ادارة الم وا دا

  .ةواعتدال الحرارة توزوا انفراخ ال ضوعا حول الدفاواة مما ور ر سالمي اندار – 1

 يضانماكن انهرى الهالو يوضمر  الدفاواة لوجود تواراة هوابو ياتهاي انفراخ مكاتا معوتا من الحوات – 2

 .من انفراخ

 .ووزداد التتفس ووح ث ال ابرة اتصراؾ انفراخ ضعودا عن الدفاواة نرتفاع درجي الحرار – 3
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ولد وصدر عت ا وووا  واصواة عالوي لحاجت ا  ةنتهفاه درجي الحرار يتجما انفراخ تحة الدفاو – 4

 30 – 20حول انفراخ ضارتفاع  (يححم) ةووستهدو الكارتون المعر  فا عمل دابر .ةلمزود من الحرار

ويلن ي هار  حدود الدفاو 80cmوتووا هي  الحواجز عحى ضعد .سو لمتا التواراة ال وابوي من انفراخ

فا اول ووو وتو فوه ووا انفراخ فا الماعي تحروكه لحهحؾ تدروجوا ثو تتو ازالته ضعد حوالا اسضوعون 

وضدأ التحوون .فا احد انركانوومحل من مها ر التكدس  يووجود الكارتون ومتا تواجد انركان المرضع

فا  24oCة كل اسضوع حتى تصل الحرار2oCووتو اتماص ا ضمعدل سحوزوي 34-32ة ضدرجي حرار

 .انسضوع السادس

او الهو  واؼالق  (التاوحون) ولد تهصص مساحي من الماعي لحتحوون ضعمل حواجز من الضالستن

واحدة لكل   يواة داهل هي  الحواجز ضمعدل دفاومن الداهل ضعد ووا الدفاة الفتحاة لعدو تسر  الحرار

لمعادلي  %65داهل الماعاة  يعحى الر وض يوالجدران ضالما  لحمحافر يووفول رش انروو .يفره1000

 حرارة الدفاواة وحرارة جسو ال وور ووساعد عحى سرعي تمو الروش فا انعمار انولى من حواة انفراخ.

 

 

 حرارة الماعة منخفضة()اسفل الدفاٌات تجمع االفراخٌوضح  (4-4 )شكل

 

 

 حرارة الماعة مرتفعة()طٌور مبتعدة عن الدفاٌاتٌوضح  (5-4)شكل 
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 :(المناهل  )المســـا لً

 المسالً المملوبة : – 1   

وها مكوته  .لتر 5تستعمل هي  المسالا اساسا لالفراخ وها من الضالستن وسعت ا فا حدود                

والهزان ضه  ثم  عحى  .الستوكا ومأل ضالموا  ثو وووا ممحوضا عحى الجز  الثاتا وهو ال ضكمن هزان ض

 cm 5من  الحافي حتى تتدفك مته الموا  الى ال ضك الي  وكون ارتفاع حافته فا حدود  cm 3ارتفــاع 

. ساضواا 6حتى عمر ي فره 50ضوا  و اسا 3حتى عمر ي فره 100لتر تكفا   5والمسالا التا سعت ا 

ي فوفول استعمال المسالا  انوتوماتوكوة اما الحمول الكضور .فم  ةوتستعمل هي  المسالا فا الحمول الصؽور

المسـالا عدة مراة ووموا وما وصاح   يلن  من ضحل   ةمن هي ةحتى ووفر الج د فا محا انعداد الكضور

 .يوصعوضي التأكد من ان جموا  المسالا ممتحب يلحفرو

 

 المملوبه(المناهل  )المسالً ٌوضح ( 6-4 )شكل

 

 المسا لً األوتوماتٌكٌة األرضٌة  :  – 2

والكوماوواة  يعن حوه  ولا من الضحوة المؽحون ؼور الماضل لحصدأ الي  وتحمل اندوو ةوها عضار 

ولحمسمى صماو  cm 7وعمم ا  cm 10-7وعرو ا ضون  m 2.5-2والم  راة ووتراوح  ول ا ضون

عحى ارجل ومكن تؽوور ارتفاع ا تضعا لعمر  يتحكو ضمستوى الما  فا المسمى وتكون محمولاوتوماتوكا و

 .ال وور
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 .(1-4)جدول  من  ول المسمى لكل  ابري ووحتا  الدجا  الى المساحاة انتو

من جهة (سم/طٌر )طول المسمى اسبوع()عمر الطائر

 واحدة

 

من (سم/طٌر )طول المسمى

 جهتٌن

 0.5 1 4 - 2من 

 1 2 12 – 4من 

 1.5 3 12ما بعد 

 

 وٌراعى االتً بالنسبة للمسالً االوتوماتٌكٌة االرضٌة :

  .    m 3ضون كل مسموون عن  يوج  ان نتزود المساف – 1

  .2mعن المعحؾ اكثر من  يوج  انتضتعد المساف – 2

 عتدما تحدث  ي ابجحتى نتص دو ضأجساو ال وور ال يوفول ان تووا المسالا ض ول الماع – 3

  ي.اثار  فا الماع          

 وعحى ارتفاع ي لتتروو وؽ  الموا  الموصل الى جموا المسالا ورك  هزان موا  عتد مدهل الماع -4

 متر  ووعمل ضصماو اوتوماتوكا لومان معدل ثاضة من الموا  فوه ووهر  مته مواسور     4 –  3

 .يالماع  الموا  التا تؽي  جموا  مسالا       

 

 المسالً االتوماتٌكٌة المعلمة : – 3

تصتا من الضالستن وها عحى وكل هزان ضووو  الوكل له حافي ترتفا حوالا  ةوها مسالا مستدور       

5cm لحمسمى والمرك  فا ت اوته صماو  يعن  روك هر وو الموا  الواصح ةحوث تتجما فو ا الموا  الوارد

وترفا وتتهفه حس  ي السفحى والمسمى وعحك ضحضال الى سمؾ الماعي   الى الوفاوتوماتوكا وترو مرور الموا

عحى ي كما ات ا توزع ضأتتراو فا الماعن عمر ال وور لتسمح ضوصول راس ال ابر فم  الى مس ح موا  الور 

 وتمتاز المسالا ضانتا : .يدجاج 100 – 80تكفا ة والمسمى المعحك الواحد 3m-2المسافاة 

 .حوث ات ا ترتفا عت ا يل مساحاة من انروونتحت – 1

 .نتست وا ال وور ان تمؾ فول ا تتوجي لوكح ا الضووو  فال تتحوث موا  الور  – 2

 .س حي التتروؾ والت  ور – 3

 

 

 مسالً الحلمة األوتوماتٌكٌة :  – 4

 ير الض اروتوجد فا الفاص ترضوي الدجا  الضواه حوث وزود كل دور من ادوا(Nippls)الححماة    

فا كل  يالوصول الوه ضمتمارها وتوجد ححم يضأمتداد جموا انلفاص عحى ارتفاع تست وا الدجاج ةضماسور
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تحتا  ة ضمتمارها تتسال  الموا  التا تكفا لورض ا وفا العادي وعتدما توؽ  عحو ا الدجاجن لفص عحى انلل

 .يمتتاهوي تور  مت ا ضضسا ي الت او ولكت ا فان من الولة لحتدرو  عحى استعمال اة ال وور فتر

 مسالً الحلمه ٌوضح) 7-4 (شكل

 

 استعمال مناهل الحلمات فً التحضٌنٌوضح ) 8-(4 شكل

 

 المـعــالف :

 هتان توعان من المعالؾ :

 وها المعالؾ التا تمدو ض ا العالبك ودووا واتواع ا ها : :ة المعالف العادٌ – 1

من الضالستن او الصفوح المؽحون وتراوح  ول ا ضون  يمست وحي : وها اوعو يوحالمست  يالمعالؾ العادو اون :

(50-150 (cmوعمم ا) 15-7 cm (او حاجز معدتا وسمح  ةول ا ؼ ا  اما عحى وكل فتحاة مستدور

او تتثرها  يضدهول رأس ال ابر ومتمار ال ابر فم  ونوسمح ضدهول جسمه فال تتضرز ال وور عحى العحوم
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مرتون ي العدد تررا نته وحزو تعضبي هي  المعالؾ ضالعحوم ةوتستعمل هي  المعالؾ فا المزارع المحدود .ضأرجح ا

 .مراة ووموا 3الى 

ياة الهزان : وها عحى وكل هزان اس واتا وصتا عادة من الضالستن اوالصفوح  ةالمعالؾ المستدور ثاتوا :

وومكن ان وعحك المعالؾ فا السمؾ  .فا لاعدته يمثضتالى معحفه عحى وكل  ضك  يالمؽحون وتتسر  مته العحوم

 cm 40وتهتحؾ كفا ة المعحؾ تضعا نتساع ل ر  فايا كان المعحؾ يو ل ر  وله  .او وووا عحى انره

 .يضالؽ يدجاج 25 – 20او  ةصؽور يدجاج 35-40فأته وكفا 

 :  ةالمعـالف االوتوماتٌكٌ – 2

 ( Chain Feeder ) ياو معـالؾ ياة السحسح يانروو يالمعـالؾ انوتوماتوكو اون :

 وها تتكون من :               

 ومأل ضالعحومه ووتصل الهزان ضما ور وحرن سحسحه  kg 300-250سعته فا حدود  هزان العحومه :

  .يمن الهزان الى ه  المعحؾ داهل الماع يتسح  العحوم                         

وعمم ا   10cmمن الصفوح المؽحون عرو ا فا حدود  يعن معالؾ  ولو ةوها عضار ه و  المعحؾ :

وترفا وتهفه  ضما لعمر ال ابر عن  روك المساتد التا وستتد عحوه المعحؾ  cm 5 ضحدود

 .التا تموو ضتمل العحؾ يالمعدتو يوتجر  ضداهح ا السحسح

 

 .( 4-2دول)جوتهصص المعدنة انتوه من  ول المعحؾ لكل دجاجه حس  العمر       

 عمر الطائر

 ) باالسبوع (

طول المعلف من  سم/طٌر()طول المعلف من جهة

 سم/طٌر()جهتٌن

2-4 3 1.5 

4-8 6 3 

8-16 8 4 

 6-5 12-10 اسبوع 16ابتدأ من 

 

 التـهـوٌـــــة : 

عحى تتروو  ةدرتعد الت ووه من اهو العوامل التا تؤثر فا اندا  انتتاجا لح وور حوث ان ال وور ؼور لا     

فا انرضعي  (يالسرع) ووما من العمر وارتفاع حركي ال وا  21درجي حرارة الجسو ضوكل صحوح حتى 

وعؾ ن اتهفاه فا است الن الموا ن ياتهفاه معدنة التؽيون عور ووما انولى وؤد  الى عدو التجاتس

  .اتهفاه الوزنن اتهفاه معدل التحوول الؽيابان التمو
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 :    تـهوٌـةأهـمٌة ال

 .امداد ال وور ضانوكسجون الالزو لحتتفس والتمثول الؽيابا – 1

 مثل ثاتا اوكسود الكارضون وانموتوا وكضروتود ال ودروجون. ةتمحول الؽازاة الوار – 2

 .ةالزابد ةازالي الحرار – 3

 .التهحص من الر وضي الزابدة – 4

 

 مراحل التـ ـووي :

 .ياندتى الالزو لالمداد ضانوكسجون والت ووها الحد  المرححي األولى :

 .رةها الحد اندتى الالزو لالمداد ضانوكسجون والتحكو فا درجي الحرا المرححي الثاتوي :

ما اتهفاه سرعي ال وا  عضر               ةمن اجل التحكو فا درجي الحرار يانتتمالو يالت وو المرححي الثالثي : 

 .ال وور

 .لتضرود ال وور ياستهداو الت وو ي :المرححي الراضع

 : إلضـــــــاءةا

لوال وت ارا ويلن لمحدودوي فترة التسمون وعتد عدو اتضاع ضرتامج  ةتحتا  افراخ التسمون الى انوا     

ساعي ووموا  22لمدة  ةووفول اتضاع انوا  .المستمر تتأهر ال وور فا التمو وت ول فترة التسمون ةانوا 

الضرتامج اضتدأ من انسضوع الثـاتا من عمر ال وور حتى تتعود انفراخ عحى اتمـ اع التوار ووتضا هيا 

 ةووتو استعمال مصاضوح اوا   .الك رضابا كا تتصرؾ ضوكل سحوو ون تحدث ل ا  اصاضاة

 25m2ووعمل ل ا عاكس نتتوار الوو  الى انسفل وتكفا هي  المصاضوح m 2.5وا  عحى ارتفاع  40  

 .يساحي انروومن م

 الفـرشــــــة : 

 من التضن او المش او توارة الهو  تووا عحى انره والتوع انهور ي وها عضار  عن  ضم     

 : يانكثر استهداما ويلن لالسضا  التالو

 عحى امتصاص الر وضه وتهفوؾ فوالة انفراخ ومتا تركوزها فا مكان واحد  يتعمل الفرو – 1     

 .ياحتكان ال ابر ضارووي الماع تمتا – 2     

 .تعمل عحى توفور الراحه لح ابر -- 3     

 

 

 :    الخصائص األساسٌة للفرشة

 وج  انتتضا  لتسر  الموا  التاجمي عن المتاهل ويلن لتجت  الر وضي الزابدة والتكتل وتكون – 1

 .  وهاوهتان عدد من الوسابل الفعالي لمرالضي التر و .انموتوا            
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  .ةوالتحكو فا الحرار يانتتضا  لحت وو – 1           

 .يالحوت يالتمحو  والتحرون المتاس  لحفرو – 2           

  .الضحل ةازالي انجزا  الكثور – 3    

   والتا تحما من تولود انموتوا ها مدى محتوىيان اهو ال رق لمرالضي الفرو تولود انموتوا : – 2 

 .م ح  م و لحمحافري عحى انفراخ ها يال و يوالفرون يوتراو درجي الت وو يالفرو الر وضي فا

او عتد التؽيوي ضضعه اتواع الؽيا  او ور  الما   يمضحح يوهيا وحدث عتدما تكون الفرو : يتكتل الفرو – 3 

او تمحوض ا وج  ازالت ا  يالمتكتح يان الفرون يمتهفو يوهاصي فا الصوؾ او عتدما تكون درجي الت وو

 .ما معالجي اسضا  التكتل

وكون محمون عحى الفهيون وعتدما وكون سمن  يمن وزن الدجاج %60ان حوالا  : يسمن الفرو – 4 

ووج  ان وكون سمن  ن ؼور كاؾ فأته تحـدث تمرحاة عحى الفهيون ومتا ك التماس انهرى يالفرو

 توارة الهو  يان وكون سمن فروكما وج  ن ةالمهتار يمتاسضا ما  توعوي الفرو يالفـرو

 3-5 cm ةما ارتفاع درجي الحرار يحوث  ومل سمن الفرو يحس  موسو الترضو.  

  .يكالف رواة والمواد الكومواوو يأ  عوامل سام يوج  ان نتحتو  الفرو : يالتوعو – 5
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 الرابع أسئلة الفصل

 

 

 

 

 .: عرف التحضٌن1س

 

 وط الواجب توافرها عند تحضٌن االفراخ ؟: ما الشر2س

 

 : ما هً انواع المسالً؟3س

 

 : ما هً انواع المعالف؟4س

 

 : ما اهمٌة التهوٌة؟5س
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       تربٌة الد جاج البٌاض    

 

 الهدف العام :

 اج البٌاضٌهدف هذا الفصل إلى تعرٌف الطالب بتربٌة الدج

 

 األهداف التفصٌلٌة :

 -ٌتولع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل ان ٌكون لادراً على معرفة ما ٌأتً:

 تربٌة الدجاج البٌاض -

 أنواع التربٌة -

 الفرق بٌن التربٌة باأللفاص والتربٌة على األرض -

 صفات الدجاج البٌاض -

 العوامل المؤثرة على إنتاج البٌض -

 

 لٌمٌة :الوسائل التع

 صور توضٌحٌة وعرض الراص مدمجة وأفالم. -1

 زٌارة مٌدانٌة إلى حمول تربٌة دجاج بٌاض. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
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   Layerتربٌة الدجاج البٌاض :

ان ال دؾ األساس من ترضوي دجا  الضوه هو الحصول عحى اتتا  الضوه وعادة نوضدأ اإلتتا  انضعد       

ا ليلن فأن فترة الرعاوي تعتضر مرححي تحووروي و وأ هالل ا الدجا  وصول ل وا الترضوي الى التوج الجتس

تمتد فترة الرعاوي من ت اوي فترة الحواتي ضاألسضوع الثامن من العمر لؽاوي العمر عتد التوج  .لإلتتا  العالا

 أما لحدون .ووعرؾ التوج الجتسا لحدجاجي ضأته العمر عتد ووا اول ضووي  Sextual maturityالجتسا 

اما عمر ن ف و العمر عتد لواو الج از التتاسحا اليكر  ضأتتا  المتا ضكموي كافوي لحصول تحموح تاجح لحدجاجي

 .%50التوج الجتسا لم وا من الدجا  فوكون عحى اساس العمر عتد وصول تسضي أتتا  الضوه ضالم وا الى 

 أنواع التـربـٌة  :

 وه هما :هتان ترامان أساسوان لترضوي وإسكان دجا  الض

 أوال : نظام تربٌة الدجاج على األرض  

 -وووو هيا التراو أتواع عدودة من المساكن مت ا :       

 تراو المساكن المفتوحي  - أ

 تراو المساكن المؽحمي  -  

وراعى عتد أتوا  هي  المساكن ان وكون اتجا   ول المضتى عمودوا عحى اتجا   : تراو المساكن المفتوحي    

اما  ول المضتى ن لوس ل تتروو الت ووي ضالمضتى m 12-10وي وان نوزود عره المضتى عن الرواح الموسم

وفا حالي الزوادة عن يلن ومكن فصل  m 50فوهتحؾ حس  الحاجي وان كان المفول انوزود ال ول عن 

حت ا من س ح انره وتكون مسا m 1.5عحى ارتفاع  (الوضاضون) المضتى الى جتاحون وتكون فتحاة الت ووي

اماكن مرتفعي عن ارووي ) من مساحي انرووي ولد وؽ ى جز  من ارووي المضتى ضالمجاثو %20حوالا 

وعادة تووا اعواش ووا الضوه عحى جوات  المضتى وتووا تحت ا فروي وتو تؽورها كحما احتا   (المسكن

ضتراو التؽيوي  انمر ووج ز المضتى ضجموا اندواة الالزمي من مسالا ومعالؾ ولد وزود المضتى

كما و وزود ضالمتاهل انوتوماتوكوي وومكن فا ن لس ولي عمحوي الهدمي (معالؾ اوتوماتوكوي ارووي)ضالسالسل

هي  المساكن ترضوي ال وور من مرححي الحواتي و الرعاوي وحتى مرححي انتتا  ما مراعاة مساحي انرووي 

والمعالؾ وكيلن انرتفاع الالزو ل ا وهاصي عتد الالزمي لكل مرححي وكيلن ان وال الالزمي لحمسالا 

 .استهداو المسالا والمعالؾ األوتوماتوكوي وتتروو سرعي سالسل التؽيوي حس  العمر

وراعى عتد اتوا  هيا التراو ان وكون اتجا  المضتى موازوا نتجا  الرواح الموسموي  : تراو المساكن المؽحمي

 ووكون انعتماد الكحا فا الت ووي عحى مراوح وف  او دفا ال وا  ووهحو هيا التراو من وضاضون الت ووي

الي  وراعى ان وتو تركوض ا فا احد جوات  المضتى عحى ان وماضح ا فا الجات  انهر فتحاة لدهول  (ساحضاة)

ح اما ارووي هي  المضاتا لد تكون من الهرساتي ومعزولي ضالفروي او تكون مكوتي من انلوان او هرو  ال وا 

هوضوي اوموضكاة معدتوي موووعي فوق انرووي الهرساتوي حوث تووا المعالؾ والمتاهل عحو ا فضيلن 



 60 

تموا ال وور معرو ولت ا فوق الموضن وتسم  معرو الفوالة عحى انرووي تحة الموضن التا ووجد فو ا 

يا التراو افول من ووعتضر هن فتحافر عحى ترافي الفروي (Scraper) اهدود لجما الفوالة مزود ضماو ي

 التاحوي الصحوي لح وور وان كان وعا  عحوه زوادة التكالوؾ. 

 المساحاة المهصصي لحدجا  فا ترو الترضوي انرووي :

 وهصص لحمتر المرضا الواحد من المسكن عدد من الدجا  كماوحا :    

  ابر     20 – 15اساضوا                      8 –ووو  1هالل فترة الحواتي  : ضعمر    

  ابر     15 – 10اسضوع                        12 – 8هالل فترة الرعاوي   : ضعمر    

  ابر       10 – 7اسضوع                       20 – 12ضعمر                            

    ابر     7 – 5اسضوع حتى ت اوي اإلتتا      20هالل فترة اإلتتا     : من عمر   

 ثانٌا : نظام التربٌة فً األلفاص المعلمة أو البطارٌات : 

اتتور هيا التراو مؤهرا وهو وكفل الصى استفادة من حجو المضتى كما وكفل الحصول عحى ضوه تروؾ      

كما اته نوصحح عتد الترضوي ألتتا  ن مموز عتد التسووك ؼور ان هيا التراو مكحؾ ووحتا  الى رأس مال كضور

وايا لزو انمر فا يلن فوج  اجرا  عمحوي التحموح صتاعوا لحدجا  لححصول عحى ضوه ن لتفروخضوه ا

 .مهص 

 Cage systemنظام التربٌة فً األلفاص :    - أ

تتوجي لح ح  المتزاود عحى الضوه ولحتمدو الي  حصل فا مكتتي ضووة الدواجن ولالستؽالل انمثل      

  الضوه ر ر وت ور تراو ترضوي دجا  الضوه فا انلفاص وهو لمساحاة انره التا ورضى عحو ا دجا

 40-35و دؾ الى تكثوؾ انتتا  وترضوي اعداد كضورة من الدجا  فا المضتى الواحد اي امكن رفا عددها الى 

ان ترضوي هي  انعداد ال ابحي من الدجا  وت ح  سو رة تامي عحى الرروؾ الضوبوي ا  كموي ال وا   .2و/ ابر

حي والهارجي من المضتى ودرجي الحرارة والر وضي التسضوي وهيا نوتو ان فا الماعاة المؽحمي ليلن الداه

وضوكل عاو تكون الترضوي ضالفاص  .التصرة الترضوي ل يا التراو وتراو الترضوي ضالض ارواة عحى المضاتا المؽحمي

الحالتون عحى ارتفاع  المفص فا كحتا وكون س ح  ضسمؾ المضتى ضحوث   حوامل او معحمي   سحكوي مثضتي عحى

80 – 100cm  وارووي انلفاص مابحي ضاتجا  ممراة الهدمي ا  الج ي التا وتزلك  .عن س ح انره

دجاجاة تضعا  4-2وتكون هيا التراو من وحداة متفصحي ورضى فا كل مت ا  .الو ا الضوه لكا وس ل جمعه

وترص انلفاص فا ن دجاجي 25-20تا لد تسا الى الوحداة وهتان ضعه انلفاص الس حوي ال لسعي 

 .صفوؾ  ووحي فا  اضك واحد او اثتون او ثالثي
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 التربٌة فً االلفاص ٌوضح (1-5 )شكل

 

 Battery systemنظام التربٌة بالبطارٌات  :     - ب

هدمي وها عضارة عن هوكل معدتا مكون من ثالثي ادوار ونوتصح ضاتواب ا من ارضعي  واضك لصعوضي      

ووو كل  اضك صفون من انلفاص السحكوي ضحوث تتحدر ارووي كل صؾ من  .ال اضك الراضا والسو رة عحوه

 .هي  انلفاص ضاتجا  متعاكس لكا وكون مكان تجما الضوه ضأتجا  ممر الهدمي

 

 نظام التربٌة بالبطارٌات ٌوضح( 2-5)شكل 

 

ضتى اي تمتد عحى  ول المضتى ما ترن ممر ضون ترك  هي  الض ارواة فا حرابر الترضوي حس  سعي الم  

 .ض ارواة حس  عره المضتى 5-4وعادة تووا فا الماعي الواحدة ماضون  cm 80ض اروي واهرى ضعره 

حوث وزود كل  اضك ضاتضوضي ما  عحى امتداد جموا  (Nipples) اما المتاهل فتكون من توع الححمي اآللوي

لحدجاجي وتوجد ححمي فا كل لفص وتكون المعالؾ عادة فا ممدمي  انلفاص وعحى ارتفاع مستوى المتمار
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انلفاص ومر تحت ا سحسحي هاصي لجما الضوه ووعمل انثتان ضوكل آلا هيا ماوفرق الض ارواة عن تراو 

 .الترضوي ضانلفاص

ا اما ضالتسضي الى الفوالة توجد تحة كل  اضك مس ح معدتا تتجما عحوه فوالة الدجا  والتا تجم   

 .ضواس ي لاو ي متحركي تدفا ض ا الى ت اوي الحرورة ألجل التهحص مت ا

 

 ممارنة بٌن التربٌة باأللفاص والتربٌة على األرض  :

وحتا  تراو الترضوي ضانلفاص او الض ارواة الى رأس مال كضور ضوتما نوحتا  تراو الترضوي عحى انره  -1

اهرى فأن مدة انتدثار لمضاتا الترضوي ضالض ارواة تستؽرق  ولكن من تاحوي .الى مثل هي  التكالوؾ العالوي

ولتا ا ول ول يا ومكن استؽالل ا لمدة اكضر من مضاتا الترضوي عحى انره وعحى المدى الضعود تتساوى 

 .الكحفي تمروضا

جموا  نوحتا  تراو الترضوي ضالض ارواة الى اود  عامحي كثورة ممارتي ضتراو الترضوي عحى انره ويلن نن -2

 .انعمال الحمحوي فا انول تكون الوي

ضوتما نورضى اكثر  (m2 / ابر40 –35) ومكن ترضوي اعداد كضورة من الدجا  فا تراو الترضوي ضالض ارواة -3

من يلن وتوح ان التراو انول وعمل عحى انستؽالل انمثل .عحى انره (m2 / ابر 7 – 5) من

 .لحمساحي المستهدمي فا ترضوي الدواجن

ومكن المواو ضعمحوي الترضوي عحى انره فا كل من الحرابر المؽحمي والمفتوحي ضوتما تحتا  الترضوي  -4

  .ضالض ارواة وانلفاص الى لاعاة مؽحمي فم 

وج  اهي انحتوا اة الالزمي عتد الترضوي ضانلفاص او الض ارواة من توفور مولد ك رضابا ول ا ؼوار  -5

ا الحمل نن اتم اع التوار او تولؾ  المكابن وسض  هسارة فادحي ضوتما لحمكابن المهتحفي التا تعمل ف

 .نوت ح  يلن عتد الترضوي عحى انره

تمل كثورا تسضي الضوه المتسخ والضوه المكسور التاتج من الدجا  الي  ورضى ضانلفاص والض ارواة عن  -6

 .الضوه التاتج من الدجا  المرضى عحى انره

تسضي اعحى فا حالي الترضوي ضانلفاص او الض ارواة ضوتما نتر ر ض ي  الموة عتد تحدث راهرة انفتراس ض -7

الترضوي عحى انره ولكن من تاحوي اهرى تر ر ضعه انمراه فا التوع الثاتا من الترضوي مثل 

 .مره الكوكسودوا وال فوحواة الهارجوي ضتسضي اكثر من الترضوي ضالض ارواة

ضوتما  (Cage layer fatigue) و الض ارواة تر ر حالي وحل انلفاصفا تراو الترضوي ضانلفاص ا -8

نتر ر هي  الحالي عتد الترضوي عحى انره وتتموز هي  الحالي ضجحوس الدجاجي وعدو ممدرت ا عحى 

 .الولوؾ او الحركي
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تموو ا الدجاجي هتان ترامان وتو اتضاع ما فا رعاوي وتتوأة الدجا  الضواه معتمدا عحى الفترة الزمتوي التا 

 فا مضتى الترضوي وهما :

 

 نظام التربٌة المتصلة : -1

ووتضا يلن فا  .وفوه وتو ترضوي الم وا  ول فترةالحواتي والرعاوي وانتتا  ضتفس الماعيوتفس المضتى

ووموو المرضا ضتج وز مستحزماة الحواتي فا الثالث ن الحمول الصؽورة والتا ترضا ل عات ا عحى انره

ولى من العمر ثو تتفي ضرامج التؽيوي وانوا ة والتحصوتاة ود انمراه وؼورها من اساضوا ان

تووا اعواش ووا  (اسضوع  18عتد عمر ) ولر  فترة انتتا  .المعامالة انهرى  وال فترة الرعاوي

ؼورها وما ضداوي فترة اتتا  الضوه وتو تؽور ضرامج التؽيوي وانوا ة ون الضوه لكا تتعود عحو ا ال وور

 وعتد ت اوي فترة انتتا  .من المعامالة التا تتتاس  ما فترة اتتا  الضوه

وموو المرضا ضالتهحص من الم وا ضالضوا حوا او ميضوحا ثو وموو ضأهال  المسكن  (و را 18عتد عمر )

  وان اهو عوو  هيا التراو هو ضما .جدودة وت  ور  وتج وز  ضمعداة التحوون تم ودا ألستمضال وجضي

الحمل مدة همسي او ر كل ستي وتصؾ ضدون اتتا  ضوه مما نومكن المرضا من ووا ضرتامج ثاضة 

 .ومتترو لتسووك الضوه

 

 نظام التربٌة المنفصلة : -2

ثو وتمل ضعدها عتد عمر ن وتو ترضوي الم وا  وال فترتا الحواتي والرعاوي فا مساكن متفصحي متهصصي

وومكن ان وتضا هيا التراو عتد الترضوي عحى انره او الترضوي  .هاسضوع الى مساكن اتتا  الضو 18- 17

وكثور من المرضون وفوحون ترضوي الم عان عحى انره فا فترتا الحواتي والرعاوي ثو  .فا الض ارواة

وان كاتة وركاة الدواجن الكضرى المتكامحي  .تتمل ال وور ضعدها الى مساكن اتتا  الضوه فا الض ارواة

ضانوافي الى الض ارواة المهصصي لفترة ن ض ا ض ارواة مهصصي لفترتا الحواتي والرعاوي توفر مساكن

 .انتتا 

 صـفات الدجاج البٌـاض  :  

تمتصر ترضوي سالنة اتتا  ضوه المابدة عحى الدجا  فم  حوث نحاجي لترضوي الدوكي مع ا وهي       

وتوجد سالنة ألتتا  الضوه يو المورة الضووا   .ض االسالنة تتموز ضحساسوت ا الودودة لحرروؾ المحو ي 

 .الحون وسالنة اهرى تتتج ضووا يو لورة ضتوي الحون

 المواصفات المٌاسٌة لسالالت إنتاج بٌض المائدة :

 فتـرة الحضانـة والرعاٌـة : -

 وتتموز هي  الفترة ضــ :ن اسضوع( 20)ووو 140وتضدأ من الفمس حتى عمر 

لحسالنة المتتجي لحضوه يو المورة الضووا   g 1400ووو ومار   140وزن ال ابر فا عمر  -1

 .لحسالنة المتتجي لحضوه يو المورة الضتوي g 1700وماومار  
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 لحسالنة الضووا .  7kg لحسالنة الضتوي و  kg 8 ووو حوال 14العحؾ المست حن حتى عمر  -2

 .لحسالنة الضووا  %3الضتوي ولحسالنة  %2ووو حوالا  140حتى عمر (ال الكاة)معدل التفوق -3

ووو ووكتمل ضحوؼ ا الجتسا فا عمر  140فا عمر  (التضوور) تضدأ السالنة الضووا  ضووا الضوه -4

والعمر المثالا عتد وصول  .ووو عن يلن 15-10اسضوع فا حون تتأهر السالنة الضتوي من  22

ووو  162-160ووا  ووو لحسالنة الضو 157-155فا حدود  %50تسضي اتتا  الضوه الى 

 .لحسالنة الضتوي

 

 فتـرة أنتـاج البٌـض : -

 وتتموز هي  الفترة ضـ :ن ووو 500-140وها الفترة من 

ضووي فا  (310 – 300) عدد الضوه التاتج من الدجاجي الواحدة متسوضا الى عدد الدجاجاة ومار  -1

 .% 88الموسو ضتسضي تمار 

  .63g – 62متوس  وزن الضووي -2

 .kg 19لضوه من دجاجي واحدة  ول فترة انتتا  وكون فا حدود أجمالا وزن ا -3

 .%0.5ومن يلن فان تسضي التفوق تمار %5-4تكون فا حدود  (ال الكاة) معدنة التفوق -4

 .و روا والتا تعتضر تسضي  ضوعوي      

 .أسضوع 29-28عتد العمر  %92تسضي اتتا  الضوه عتد الممي وصل الى -5

لحسالنة يو المورة  g 130-125العحؾ ووموا فا فترة انتتا  هو  متوس  است الن الدجاجي من -6

     .لحسالنة يو المورة الضووا  g 110-100الضتوي و 

 .kg 46هو (ووو 360) متوس  است الن الدجاجي من العحؾ  ول موسو انتتا  -7

 عدد الكوحوؼراماة من العحؾ المأكول مماضل عدد) متوس  معامل تحوول الؽيا  الى ضوه -8

 .(2.4الكوحوؼراماة من الضوه التاتج 

لحسالنة  kg 3 -2.5الى  وصل (ووو 500عتد عمر ) متوس  وزن الدجاجي عتد ت اوي فترة انتتا  -9

لحسالنة المتتجي لحضوه يو المورة  kg 2-1.800حضوه يو المورة الضتوي وماومار  المتتجي ل

 .الضووا 

انتتا  عحى مستوى مرتفا  وال مرححي انتتا  عحما ان  لتمدور كفا ة اتتا  السالنة وج  ان وستمر  -10

 %60-57عور لألتتا  تكون فا حدود المثالوي لحم وا فا الو ر الثاتاتسضي انتتا  

كما ن ان تكون سالنة اتتا  الضوه مماومي توعا ما لالمراه التا تتتمل من انم اة الى انفراخ -11

 .وي لووي ود ضعه انمراهتفول تحن السالنة التا لدو ا متاعي  ضوع
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 العوامل المؤثرة على إنتاج البٌض :

 تتأثر صفي اتتا  الضوه ضعدد كضور من العوامل من أهم ا ما وحا :     

 ان اتتا  الضوه وتهفه من ستي الى اهرى ووستمر ضانتهفاه ما تمدو العمر.الستي اإلتتاجوي :  -1

لحرارة تأثورا كضورا فا اتتا  الضوه عددا وحجما فمد فا حرابر الترضوي تؤثر درجي ا درجي الحرارة : -2

ووضدأ اتتا  الضوه ضانتهفاه تدروجوا  C 18-24˚ فا حرابر الترضوي هاوجد ان درجي الحرارة المثحى 

أما معدل وزن الضووي فأته وتاثر ضدرجي اكثر من  C˚27ارتفعة درجي الحرارة الى اكثر منفوما ايا 

 C˚24تهفاه التدروجا كحما ارتفعة درجي الحرارة فا الحرابر اعحى من اتتا  الضوه حوث وضدأ ضان

 ووعود السض  الى : 

اتهفاه كموي العحؾ التا وست حك ا الدجا  عتد ارتفاع درجي الحرارة مما وؤد  الى تمحول الؽيا   - أ

 .المهصص لؽره انتتا 

لحرارة ف رمون حصول تؽور ضالتوازن ال رموتا داهل جسو الدجاجي عتد ارتفاع درجي ا -  

 .الثاوروكسون الي  وفرز من الؽدة الدرلوي وؤثر فا سرعي التمثول الؽيابا

وعد الوو  المحفز انول ألتتا  الضوه ولد وجد ان اتس  معدل لعدد ساعاة انوا ة الووموي  الوو  : -3

 .ساعي ضالووو 16هالل الفترة انتتاجوي هو 

فمد ن %15لصفي اتتا  الضوه من مجموع الموو التا تؤثر فوه ضـ تضحػ المومي الوراثوي  العوامل الوراثوي : -4

وجد ان هتان اهتالؾ كضور فا اتتا  الضوه ضون انتواع المهتحفي من الدجا  كيلن داهل التوع الواحد 

توجد اهتالفاة وراثوي ضاتتا  الضوه ليلن عمد الوراثوون عحى تحسون هي  الصفي ضواس ي توروضاة 

انتتها  الدور  المستمر نتتا  افول ال جن ياة التراكو  الوراثوي الجودة لصفي العروق المهتحفي و

 .اتتا  الضوه

هالل الفترة انتتاجوي وج  تؽيوي الدجا  عحى عحومي هاصي تسمى ضعحومي دجا  الضوه وتتموز  التؽيوي : -5

 %4-3ووو فو ا عن ون تمل تسضي الكالس%17  صر المعدتوي والفوتاموتاة وهاصي ضكوت ا ؼتوي ضالعتا

وتأثر اتتا  الضوه ضدرجي كضورة عتد اصاضي ل وا دجا  الضوه ضأحد انمراه او  انصاضي ضانمراه : -6

ال فوحواة فمثال عتد انصاضي ضمره التووكاسل وتم ا الدجا  عن ووا الضوه هالل فترة انصاضي 

وا كيلن تؤد  انصاضي ضالكوكسودوا اساض 8-4وعتد اتت ا  المره وضمى انتتا  متهفوا مدة تتراوح ضون 

 .حس  ودة انصاضي %40-10الى هفه تسضي انتتا  ضممدار  
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 اإلجراءات الواجب إتباعها فً إدارة لطٌع دجاج البٌض :

ان العوامل التا تؤثرعحى اتتا  الضوه ن تتحصر فا الفترة انتتاجوي فم  ضل تمتد متي الفمس مرورا ضفترة    

رعاوي ثو الفترة انتتاجوي ول يا عمحوي الترضوي تحتا  الى عدد من العمحواة ضعو ا موسما الحواتي وال

 وضعو ا ووما ووج  ان تجرى ضدلي وفا مواعودها وفوما وحا ضعه هي  العمحواة:

اهتوار السالنة المالبمي لؽره انتتا  والتا تحمل العوامل الوراثوي العالوي نتتا  الضوه ووج  ان  -1

 .فو ا جموا الهواص التا ومتاز ض ا دجا  سالنة الضوهتتمثل 

ان تكون الساللي متجاتسي فا الحجو والوكل عتد ضحوؼ ا الجتسا وهيا ضدور  وؤثر عحى الهواص  -2

 .انتتاجوي لحضوه من التاحوي التسووموي

 .انولىفا مرححي انتتا  % 60التهحص من ال وور الوعوفي انتتا  والتا ومل معدل اتتاجوت ا عن  -3

العتاوي ضتؽيوي الم وا ووتو يلن ضتوفور كموي الؽيا  الم حوضي وان وكون الؽيا  محتووا عحى جموا العتاصر  -4

 الؽيابوي الم حوضي لسد احتواجاة ال ور الؽيابوين وان وتوفر الما  ضوكل دابو اماو ال وور. 

 هالل او ر الصوؾ الحارة وج  اجرا  الترتوضاة انتوي : -5

لضروتون وال الي والفوتاموتاة والعتاصر المعدتوي فا عالبك الترضوي نجل تفاد  تأثور رفا تسضي ا -أ 

 .التمص الحاصل فا كموي العحؾ المست حكي

 .زوادة عدد المتاهل المهصصي لور  الما  فا الحرورة -  

 .تمحول عدد الدجا  المهصص ترضوته ضالمتر المرضا -  

 .العمل عحى تضرود الماعي ضالوسابل الممكتي -د 

هالل فصل  (اسضوع 30 –26فول ته و  موعد الترضوي ضحوث تكون لمي اتتا  الضوه عتد عمر)و -6

 .الرضوا والوتا 

 وفول جما الضوه ثالث مراة ووموا من الحمول ويلن : -7

 .لومان ترافته وعدو تحوثه ضالضراز او الفروي ايا ماضما فترة  ووحي -أ 

ر  وضالتالا كسر  واتتوار عادة اكل الضوه ضون ايا ضما الضوه لفترة  ووحي لد تعمد الدجاجي عحى تم -  

 .الم وا مما وسض  هفه انتتا 

  .عتد وجود الضوه فا انعواش لفترة  ووحي تتضادل الدجاجاة الرلاد عحوه مما وؤد  الى فساد  -  

مالحري الحالي الصحوي لحم وا واتضاع الوسابل الولابوي مثل ت  ور المساكن واندواة والمعداة  -8

من فوالة الدواجن والتحموح ود انمراه المعدوي ضاستعمال انمصال والحماحاة حوث وفول والتهحص 

تحموح انفراخ الفالسي ضعمرووو واحد ود انمراه الوابعي فا المت مي التا سترضى ض ا مثل التحموح ود 

 .مره المورن او الكمضورو والتووكاسل ألجل اع ا  المتاعي الالزمي

الجز  المدض  من المتمار لالفراخ الفالسي او الدجا  لضل انتتا  ويلن لاللالل  لص المتمار حوث ومص -9

 .تضعثر العحؾ والسو رة عحى عادة اكل الضوه وراهرة انفتراس والتمر

 .وج  عمل سجالة هاصي ضالحمل لمعرفي سور اتتا  المزرعي والتؽيوي والحالي الصحوي لحم وا -10
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 الخامس أسئلة الفصل                                            

 

 

 : ما انواع التربٌة للدجاج البٌاض؟1س

 

 : ما الفرق بٌن التربٌة بااللفاص والتربٌة على االرض؟2س

 

 : ما ممٌزات مدة انتاج البٌض؟3س

 

 .: عدد العوامل المؤثرة على انتاج البٌض4س

 

 : لماذا ٌفضل جمع البٌض ثالث مرات ٌومٌاً من الحمول؟5س
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 ترضوي فرو  الححو                                        

 

 الهدف العام :

 ٌهدف هذا الفصل الى تعرٌف الطالب تربٌة فروج اللحم.

 

 األهداف التفصٌلٌة :

 ٌتولع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل ان ٌكون لادراً على معرفة ما ٌأتً:

 لحم.تربٌة فروج ال -

 انواع التربٌة. -

 صفات فروج اللحم. -

 العوامل التً تؤثر فً إنتاج فروج اللحم. -

 إدارة فروج اللحم. -

 

 الوسائل التعلٌمٌة :

 صور توضٌحٌة وعرض الراص مدمجة وافالم. -1

 زٌارة مٌدانٌة لحمول انتاج فروج اللحم. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس
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 : تربٌـة فروج اللحـم 

لدواجن وعتضر عروواً ولوس ك دؾ مستمل حوث وتو يضح الدجا  الضواه ضعد ت اوه كان أتتا  الححو فا ا     

ضعد العمر الي  هو أكثر من ستي إتتاجوي حوث تكون تسضي أتتا  الضوه فا هيا ) موسو أتتاجه من الضوه

أته  و وضاع عحى (العمر متهفوي و ؼور ألتصادوي ضحوث ن وسد مصاروفِه التوؽوحوي من عحؾ وأدارة وؼورها

و من الجدور ضاليكر تو األهتماو ض يا األتتا  و الدراسي متواصحي عحى األسحو  األمثل و األصح ن دجا  لحو

من التاحوي الوراثوي و التمتوي من أجل أن وكون أتتا  فرو  الححو فا مستو  عالا حوث كاتة وجضي دجا  

ً ثو تمحصة هي  الفترة الى (80) الححو تسوق ضعد مرور ووو لضل فترة لوسة ضالضعودة أما  (60 – 56) ووما

هتالن تجار  ودراساة جدودة ن ووو (42) األن فوستؽرق األتتا  الكامل لفرو   الححو من أجل تسوومه ضحدود

 .(أساضوا 4) أ ووو  (28) تسعى الى أن تكون المدة الكامحي لؽره تسووك فرو  الححو ها

  -جمٌع أنحاء العالم هً :األسباب التً أدت الى دعم هذا المنتوج فً 

 المومي الؽيابوي لححوو فرو  الححو تعتضر أعحى من المومي الؽيابوي لححوو الدجا  الضواه   -1

 .ولحوو الحوواتاة الزراعوي األهرى     

وعتضر فرو  الححو من الحوواتاة ياة التمو السروا عتد ممارتت ا ضالحوواتاة األهرى كما أن كفا ة  -2

 كؽو لحو ضاستهداو (2kg) ون أتتا يابا عالوي أ  أن تحوول العحؾ الى لحو عالوي ضحوث وكالتحوول الؽ

(3.250 –3.500 kg) عحؾ لكل  ور.     

  .اتهفاه أسعار لحوو فرو  الححو ضالممارتي ما أسعار لحوو األضمار  و األؼتاو الؽالوي الثمن -3

وست وا المرضا   ووماً ليلن  42-35حو تتراوح ضون لصر دورة رأس المال ضسض  ان مدة ترضوي فرو  الح -4

ً ليلن تكون العابداة المالوي ل ي  الوجضاة عالوي لفترة لصورة  7-6ترضوي  وجضاة من فرو  الححو ستووا

 التا تكون دورة رأس المال ل ا  ووحي. (انضمار وانؼتاو) ممارتي ضالحوواتاة الكضورة

 أنـواع التربٌـة  : 

  -ن هما :تمسو الى توعو

 .ترضوي فرو  الححو -1

 .ترضوي أم اة فرو  الححو -2

 تربٌة فروج اللحم  -أوالً :

تزداد كفا ة التحوول الؽيابا عتد توفور اندارة الجودة وانحتواجاة الؽيابوي الالزمي والرروؾ الضوبوي المالبمي 

  -وانجرا اة الولابوي والصحوي ومن أهم ا :

 (100) خ الفالسي الى الحمل ضعد تمح ا ضسوارة هاصي داهل ألفاص سعيتدهل األفرا  -درجي الحرارة : -1

سمك ا الموسو  عحى أرووي مفرووي ضتوارة الهو  وُحددن فرهي فا الصوؾ (80) فرهي فا الوتا  و

سوا  كان صوفاً أو وتاً  وتحجز األفراخ ضحاجز تاوحوتا ضممدار عره الماعي  ولضوعي أمتار من  ول 

ألفراخ الداهحي الى الحمل ثو تولد أحدى وسابل التدفبي و ضاألهص الحاوتاة الؽازوي الماعي حس  عدد ا
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ساعي صوفاً ضحوث وتو التحكو ضالحرارة الم حوضي  24ساعي من ادهال انفراخ الى الحمل وتاً  و 48لضل 

  -حس  عمر ال ور وكما وحا :

   ˚34C-32   األواو الثالثي األولى                           –أ       

 ˚32C-30من الووو الراضا الى الووو الساضا             –        

  ˚30C-28األسضوع الثاتا                                  –        

  ˚28C-26األسضوع الثالث                                  –د       

 ˚26C-24        األسضوع الراضا                          –هـ      

  ˚24C-22األسضوع الهامس                               –و       

 C˚24-22انسضوع السادس                                -ز      

وتستهدو محارور مبووي توزع داهل الماعي فا موالا مهتحفي ضأرتفاع وكون ما مستوى ر ر ال ابر وترفا 

 ضددددالعمر عتددددد األلتددددزاو  ضدددددرجاة الحددددرارة المواسددددوي المثضتددددي أعددددال  فتكددددونتدددددروجواً ضتمدددددو ال ددددابر 

داهددل الماعددي وضالتدالا تكددون التتوجددي ممتددازة مددن حودث زوددادة التحووددل الؽدديابا و لحددي  (الحدرارة متترمددي  )

  -األصاضي ضاألمراه كما ضالوكل التالا :

ألن زوادة تسضي  الر وضي داهل الحمل  % 70-65وفول أن تكون الر وضي ضون   -الر وضي التسضوي : – 2

تؤد   الى تمو الموكروضاة المرووي والتا تؤد  الى أصاضي الم وا ضضعه األمراه مثل مره 

أما لحي الر وضي فتؤد  الى تصاعد الؽضار و الي  وسض  المواكل  .األس ال الدمو  ( ) الكوكسودوا

 .التتفسوي لألفراخ

فرؼاة الكافوي لسح  ال وا  ؼور التما و األموتوا التاتجي من تفسخ وج  أستهداو الم  -الت ووي : – 3

الفوالة داهل الحمل ضحوث وُعوه عته ال وا  التما من هار  الحمل عن  روك فتحاة ت ووي 

  .مهصصي ل يا الؽره ضحوث  تكون مرتفعي ومولع ا ؼور مضاور ما األفراخ

 pelletsوا ة و ضاألهص عتد أستعمال عحؾ الضحة   وحتا  فرو  الححو الى ضرتامج األ  -اإلوا ة : – 4

 -: (1-5) جدول وكما وحا (األلراص )

 ساعة ( )مدة االضاءة ٌوم ( )العمر

1- 2 24 

3 - 6 23 

7 - 21 16 

22 - 28 18 

 22 التسوٌك – 29
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لححو صوفاً  ور ضالتسضي لفرو  ا (12) من مساحي الماعي الى1m2وستوع  كل    -مساحي األرووي : – 5

 . ور وتاً  ووعتمد هيا العدد عحى مدى التحكو ضالرروؾ الضوبوي داهل المسكن 18و 

 ٌبٌن تربٌة فروج اللحم(  1-6)شكل 

 ؟                                  (10m وعروه (50m) أحس  ال الي انستوعاضوي لحمل فرو  لحو  وله/  1سؤال ت ضوما

 -كما وحا : (لمست ولا)   /  تستهر  مساحي الحمل

 العره  × مساحي الحمل  =  ال ول       

                        =(50m) ×(10m)  

                         =500m2  

 فروجي لحو صوفاً  (12)وستوع  (1m2) كل 

  12× ال الي األستوعاضوي لححمل = مساحي الحمل       

                                     =(500m2)  ×12  

                                       =6000  ً  فروجه لحو صوفا

 15×  ال الي انستوعاضوي  لححمل وتا  =  مساحي الحمل  

                                    =500m2  ×15 

                 فروجه لحو 7500=                                      
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وج  أن تكون كافي معداة الترضوي متوفرة من أجل التجاح فا ترضوي  -معداة ومستحزماة الترضوي : – 6

 -فرو  الححو و كما هو مووح :

 فرهي  ثو تُرفا    (100) ا ضاق ضالستوكوي دابروي لحعحؾ ضمعدل معحؾ واحد لكل - أ

              .اسضوع 2-1توماتوكا عتد عمردل  ضالمعحؾ األوتستض

 فرهي ثو  ترفا وتستضدل     (100) لتر ضمعدل مت ل واحد لكل (5) متاهل ضالستن سعي -        

 .اسضوع 2-1ضالمتاهل األوتوماتوكوي عتد عمر            

 ستوعاض ا  هزاتاة ما  لتج وز المتاهل ضالما  و وج  لواس حجم ا من أجل معرفي أ  -        

 لكموي  األلتار من الما  من أجل أستهداو األدووي  الالزمي ضيلن ضالوكل الصحوح                

                                       -وكما هو مووح أدتا  :            

    (cm 100) أحس  ال الي انستوعاضوي ضاأللتار لهزان ما  متواز  المستـ والة  ــوله – 1

 ؟ (cm 100) أرتفاعهن  (cm 50cm و عروه      

 العره ×   / مساحي متواز  المست والة = ال ول   

                                        =( 100 cm) ×( cm 50)  

                                        =5000 cm2  

 األرتفاع × حجو متواز  المست والة = المساحي    

                                  =(5000cm2) (×100cm)        

                                   =500000cm3  

 الحجو                 (1000cm3)لتر =(1)كل 

 ال الي انستوعاضوي  ل يا الهزان =     ـــــــــــــــــ  

                                                 1000 

 

                                             500000 

 = ـــــــــــــــــ                                          

                                               1000   

                                           =500L   ما 

 ؟  (cm 79) وارتفاعه (90cm)أحس  ال الي انستوعاضوي ضاأللتار لهزان ما  دابر   –2

 2= الم ر /  (تك  )   / تصؾ ل ر الدابرة     

                                         = (cm 90)  

                                                  2    

                                          =45 cm 
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 ط ( )النسبة الثابتة×  2مساحة الدائرة = نك

                  =cm2(45 × )22 

                                     7 

                   =45 cm ×45 cm   ×22  

                                  7                   

                   =       44550  

                                7 

                    =2.6364 cm2 

 األرتفاع × حجم الدائرة = مساحة الدائرة 

                 =6364.2cm2 ×79 cm 

                 =502771.8 cm3 

 cm3 1000لتر =  (1)كل  

 الخزان =  الحجم الطالة االستٌعابٌة لهذا  

                                           1000 

                                          = 502771.8 cm3 

                                                  1000 

                                           =502.7 

 500L  

 

 ووو و لد تكون ضوكل مسحوق تاعو (21) ووو لؽاوي (1) تمدو عحومي ضادئ متوازتي من عمر  -عحومي :ال – 7 

 وتكون التسضي ضون  %22أو ضحة مفتة ضحوث تكون تسضي الضروتون فو ا ضحدود  (جرش)

                                                                                                                        (139-130)=ال الي                               

 الضروتون                          

ووو ضحوث تكون تسضي الضروتون  (34-22) و تمدو عحومي تمو متوازتي سوا  كاتة مجرووي أو ضحة من عمر

 (  139- 130=   )  % وتكون التسضي ضون  ال الي 20فو ا ضحدود 

 الضروتون                                           

ووو لحون موعد التسووك  (35) و تحور عحومي تموت ابوي متوازتي سوا  كاتة مجرووي أو ضحة من عمر

 (169-160)=          ال الي    و تكون التسضي ضون  %19ضحوث تكون تسضي الضروتون فو ا ضتسضي 

 الضروتون                                                                         
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 صفات فروج اللحم  :

 .التمو السروا – 1

 .سرعي التروش – 2

 .وكحما كان الصدر مستدوراً كحما دل عحى حمل كموي كافوي من الححون أتساع الصدر  – 3

 .( %75ضحدود )كفا ة عالوي فا تصافا الححو عتد اليضح – 4

 وفول ترضوي ال وور ياة الححو األضوه أما الححو الي  ومول الى الحون الرماد   – 5

 .األزرق فوكون تسوومه صعضاً لعدو األلضال عحوه من لضل المست حكون     

 .وج  أهتوار السالنة التا تماوو أكثر من ؼورها فا ضعه األمراه .المماومي لألمراه – 6

  أهتوار ساللي ياة لدرة عالوي لحتحوول الؽيابا  لالستفادة  من العحومي و وج .كفا ة التحوول الؽيابا – 7

تحووح ا الى  لحو حا عحى أن وكون معامل التحوول الؽيابا فا حدود أما فا أم اة فرو  الححو فوفول 

الساللي صؽورة الحجو  ضالتسضي له  األم اة لحاجت ا الى كمواة ألل من العحؾ و وع ا كموي كافوي من 

 .الضوه الصالح لحتفموس وتسضي فمس عالوي و وفول الضوه كضور الحجو

 

 العوامل التً تؤثر فً أنتاج فروج اللحم  : 

 -هتالن عوامل تؤثر عحى سرعي تمو فرو  الححو ومن أهم ا ما وحا :

 .الجتس – 1

 .العوامل الوراثوي – 2

 .العوامل الضوبوي – 3

أعحى من  األتاث وليلن  (الدوكي  ) رعي التمو ليكور فرو  الححوضصورة عامي واُلحر أن س   الجتس : – 1

 .فأن اليكور تست حن كمواة من العحؾ أكثر مما تست حكه األتاث

ً لتوع الصفي  العوامل الوراثوي : – 2 فمثالً صفي التمو  ن تؤثر الوراثي عحى الصفاة ضدرجاة متفاوتي تضعا

سض  واُلحر وجود تضاون ضون السالنة التجاروي ال جوتي لفرو  تؤثر عحوه الوراثي ضدرجي كضورة و ل يا ال

هاوضرو و ال ضرد  ومن الجدور ضاليكر أن  نالحومانن ومن هي  السالنة الروز .الححو  فا معدنة التمو

تزاو  األضاعد أفول من تزاو  األلار  ألتحاد الصفاة المتؽحضي  الجودة و تضاعد الصفاة المتتحوي  

 .كال الجتسونالردوبي من 

مثل درجي الحرارة والوو  و الر وضي التسضوي  والت ووي إن درجي الحرارة داهل    العوامل الضوبوي : – 3

 (˚24C) أساضوا تكون  درجي أعتوادوي ها (3) ضعد عمر  الحمل ضعد أتت ا  فترة حواتي فرو  الححو

أو  (˚30C) فا حرابر الترضوي الىمن هالل الضحوث العحموي ضأن أرتفاع درجي الحرارة   ولد لوحر

ليلن وُتصح ضتزوود حمول دواجن الححو ن سرعي تمو الفرو ضأكثر سوؾ وؤد  الى أتهفاه جوهر   

          .ضأج زة تضرود كفو ة عتد ترضوي فرو  الححو فا فصل الصوؾ الحار
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 : التما  الواج  أتضاع ا ضإدارة فرو  الححو 

الدواجن واألدواة والمعداة المستهدمي و تعموم ا تعموماً جوداً ضعد كل وجضي من الت  ور الكحا لماعاة  – 1

 .فرو  الححو و التهحص من الفروي الساضمي ضالسرعي الممكتي لدر األمكان

 مرالضي الحالي الصحوي لحم وا وأست الن العحؾ و الما  و أهرا  ال وور التافمي وحرل ا.   – 2

 .  ضرتامج التؽيويأوافي العحؾ وتسجوحه حس – 3

 .مرالضي الحاوتاة وتسجول درجي الحرارة و مالحري لتا تا الؽاز  أو الولود و األتارة – 4

 .ؼسل أواتا الور  و محب ا ضالما  التروؾ – 5

 .تمحو  الفروي التا تحتو  عحى كموي من الر وضي العالوي – 6

 .متاضعي الجدول أو الضرامج الولابوي و الحماحاة – 7

 .متاضعي أوزان ال وور وتسجول المعحوماة ضالسجالة الُمعَدة ل يا الؽره – 8

 ترضوي أم اة فرو  الححو : -ثاتواً :

 .وحتا  ل وا أم اة فرو  الححو الى فترة ستي و تصؾ أ  ستي إتتاجوي 

 -وهي  المدة ممسمي الى فترتون و كما وحا : 

 أسضوع  (23) الى عمر (1) ن عمر وووو تمتد هي  الفترة مفترة الرعاوي والتمو :    –أَ 

 .عمر التضوور ضأ تتا  الضوه ( )

                    .أسضوع لؽاوي ت اوي اإلتتا (24)وتمتد هي  الفترة من عمر  فترة األتتا  : –  

  -فا تراو الترضوي هيا تتضا اله واة التالوي :      

  كما هو متضا فا فرو  الححو  -حواتي األفراخ : – 1

  -تُهصص المساحاة التالوي : – 2

  (1m 2) ور / (12) أساضوا ضمعدل (10)ووو الى (1) من عمر     

 (1m 2) ور /(6)أسضوع  ضمعدل ( 22-11) من  عمر     

 (1m 2)/  ور ( 5 ) وحتى ت اوي فترة األتتا  ضمعدل (ضداوي فترة األتتا   ) أسضوع (23 )من عمر

 .دجاجي 100لكل  دوكي10من الدوكي أ  (%10)ما

 (1) و أن كل ( 3.5kgتحس  معدنة الت ووي عحى أساس ضحوغ الدجا  ألصى وزن لهُ)   -الت ووي : – 3 

  ./ ساعي من ال وا m3(24-17)/ ساعي من ال وا  و عحوه وحتا  ال ابر ضمعدلm3(7-5) كؽو وحتا 

توارة هو  ولوسة   )  ا ضس وليوُفول أستعمال فروي جودة األمتصاص لحر وضي وفمدات -الفروي : – 4

 ووكون سمن الفروي فا الوتا  أكثر مت ا فا الصوؾ و وج  أن وكون عمك الفروي من .سضوس(

 (5-10cm) فا فترة التمو و(25-15cm)  سو فا فترة األتتا  ووفول تمحول الفروي فا الصوؾ لتمحول

 .الحرارة التا تكتسض ا الفروي
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  دجاجي ضاألوافي الى الدوكي الالزمي (700) ن تزود عن -جموعاة :وفول ترضوي ال وور فا م – 5

 دجاجاة ضواوي  5وستوع   m2 1كل) (140m2) وهي  تحتا  الى مساحي من األره فا حدود 10)

(. فإيا كاتة لاعي الترضوي تزود عحى هي   المساحي فوفول تمسوم ا ضحواجز ويلن لومان  700= 5×  140

 .الهصوضي جا  ضوكل متترو وس ولي مرالضي الم وا ومعرفي تسضيتوزوا الدوكي عحى الد

فرهي  فا األواو األولى  (100) لتر لكل (5) تحتا  ل عان األم اة الى متاهل ضالستن سعي -المتاهل : –6

 . ور (100) مت ل لكل (1) من عمر ال ور وضعدها تستعمل المتاهل األتوماتوكوي  ضمعدل

سو من  ول  (6)وع الثالث ومكن أستعمال المعحؾ األتوماتوكا و وهصص لح ابرضعد األسض -المعالؾ : – 7

سو من  ول المعحؾ من جات  واحد  (12) المعحؾ من  جات  واحد فا فترة التمو و وهصص لح ابر

فا فترة األتتا  وج  أن وكون أرتفاع  المعحؾ ضمستوى ر ر ال ابر دابماً لتمحول تضعثر العحؾ. أما ضالتسضي 

ضروتون  %19 او تؽيوي أم اة فرو  الححو فوفول أن تكون العحومي فا مرححي التمو تحتو  عحىلتر

مرة ضمدر عحؾ الدجاجي  (1.5) و أن وحس  لحدون الواحد عحؾ (ال الي الممثحي  ) كوحو كحر  (2800)و

 ً ا  أن تحتو  ما مرالضي اوزان الجسو  أسضوعوا و وفول أن تكون العحومي فا دور األتت الواحدة ووموا

مرة ضمدر  (1.8) كوحو كحر   الي ممثحي و أن وحس  لحدون الواحد (2700)ضروتون و %16عحى

 ً   .الدجاجي الواحدة ووموا
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 السادس أسئلة الفصل

 

 

 

 : ما هً أهمٌة تربٌة فروج اللحم؟1س

 

 .: عدد صفات فروج اللحم2س

 

 : ما هً العوامل التً تؤثر فً إنتاج فروج اللحم؟3س

 : ما هً المدة التً تمسم بها تربٌة لطٌع أمهات فروج اللحم؟4س     
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 الفصل السابع

 الدٌن الرومً                                                

 

 

 :العامة األهداف

 التعرف على انواع  الدٌن الرومً كذلن تمسٌم سالالته حسب الوزن. -1

 تربٌة ورعاٌة الدٌن الرومً.التعرف على كٌفٌة  -2

 

 

 :الخاصة بالفصل األهداف

 .معرفة االنواع النمً من الدٌن الرومً.1

 .دراسة تربٌة ورعاٌة وتغذٌة الدٌن الرومً.2

 حسب السالالت. ةالرومٌ ة.معرفة طرق تسمٌن الدٌك3

 خالل فترة االنتاج. ةوالتغذٌ ة.معرفة برنامج االضاء4

 نتاج بٌض التفمٌس..توصٌل ارشادات للمربً ال5
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 : Turkeyالرومً  ()التركً

 Meleagrisgallopavoواسمه العحما 

و اي استأتس 1492لمد اكتوؾ الروما ضوكحه الضر  والمستأتس متي اكتواؾ المارة انمروكوي فا عاو 

لى اسضاتوا ومت ا اتتور فا الروما من لضل سكان ال تود واستهدمو  فا التؽيوي متي اكتواؾ المارة ثو تو تمحه ا

المارة األورضوي وعمل األورضوون عحى استتضا  اتواع تموي من الروما وتورها فا جموا اتحا  العالو ومن 

 أو رأتواعه.

 

وهو من اكثر اتواع الروما اتتواراً فا العالو وومتاز ضحوته الرماد  الحماع ما :  Bronzeالضروتز   .1

ول والر ر وضه و  ضووا  وسودا  عحى روش الجتاح ووضحػ الوزن وجود وراب  لماعي عحى روش الي

 . 10kgاما الوزن المواسا نتاثه فوضحػ  (15kg) المواسا ليكر هيا التوع حوالا

وتموز هيا التوع ضحوته انضوه الصافا وسرعي تمو  ووضحػ متوس  :  White Hollandال ولتد  انضوه  -2

 . kg 8كؽو وانتاث (13kg) الوزن المواسا لحيكور حوالا

توأ فا امروكا وومتاز ضحوته انضوه وضصؽر حجمه  : Beltsville small whiteالضحتسفول انضوه  -3

 وليلن وسمى ضالضحتسفول انضوه الصؽور.  5kgوانتاث  kg 7حوث تصل وزن اليكر الى

 

 : تربٌـة الرومـً

الروما تتموز ضوعؾ ال وكل العرما ان صعوضي ترضوي الروما تتحهص فا حمومتون هما ان صؽار       

ووعؾ الضصر هيا ضانوافي الى ودة المتافسي من لضل فرو  الححو نن ترضوي الروما تتركز عحى اتتا  الححو 

ً لحتفموس وضوكل عاو والحر ان اتتا  الضوه متهفه فا الروما ووعا   فم  اما اتتا  الضوه فوكون هاصا

اش والمول الودود لحرلاد فمد تصل تسضي الرلاد فا الم وا تحو عحى انتاث عدو ووا الضوه فا انعو

100% 

ً ووتو جما الضوه هالل موسو كامل ثو وسوق الم وا فور اتهفاه اتتاجه  30ان عمر التزاو  هو  اسضوعا

نن انحتفار ضه ؼور التصاد . وومكن تمووز انتثى الضواوي عن ؼور الضواوي ويلن ضكون لون الراس فا 

اتثى 5ؼور الضواوي ودود الحمرة ضوتما رأس انتثى الضواوي وكون ضاهة الحون. وهصص يكر واحد لكلانتثى 

تمروضاً ووستهدو التحموح الصتاعا ما التحموح ال ضوعا لزوادة تسضي انهصا  وومكن لححوامن اليكروي المتواجدة 

ووماً وهيا وعادل اكثر من  50هصا  مدة فا لتاة الضوه ضعد التحموح من انحتفار ضحوووت ا ولاضحوت ا عحى ان

 همس مراة ضمدر الفترة فا الدجا . 
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 : المسـاكن واألدوات

ان الروما وحتا  الى مراعا لموحه الودود لحرعا ليلن عتد ترضوته فا حرابر وج  ان تتوفر مسارح   

 cm 50- 40 صكما تعمل داهل الماعاة ضحوث وه ل ي  الماعاة ووووا فو ا المعالؾ والمتاهلن

هيا  ( cm 30×60×60) من  ول المجثو لكل  ور كما تج ز الحرورة ضاعواش لووا الضوه ضمماساة 

 ووحتا  الروما تمروضاً الى وعؾ ما وحتاجه الدجا  من المسافاة واأل وال لحمعالؾ والمتاهل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التـفـمٌــس :

-37.25)ا  ما وعادل (˚100F-99) ى لحتفموسووماً ودرجي الحرارة المثح 28ان مدة تفموس الروما 

37.75C˚)  هالل انرضعي اواو انهورة اما  %72ووماً األولى و  24هالل  %65ووحتا  الى ر وضي تسضوي

 ضموي ورو  التفموس فتواضه مت حضاة تفموس ضوه الدجا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت بُعت زوهٍ هقازًل شكلإلً َساز (2-7شكل )

 الدجاج ببُط

 تالسوهُ تلدَكاَىظح  (1-7)شكل 
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 الحضـانـة :

ضصر ليلن تحتا  الى عتاوي اكثر من افراخ الدجا  ودرجاة الحرارة فا تموز افراخ الروما ضات ا وعوفي ال

فترة الحواتي ن تهتحؾ عن حاجاة افراخ الدجا  ومن المفول ترضوي افراخ الروما فا األرضعي أساضوا 

األولى فا حواتي جزبوي لس ولي العتاوي ض ا والتركوز عحى اهتداب ا لحعحؾ ثو تتمل ضعد يلن عحى انره 

ضاوافي ضواه الضوه المسحوق الى العحومي المركزة فا انواو األولى من عمر األفراخ نت ا تحتا  الى  ووتصح

تسضي ضروتون مرتفعي كما ان الحون انضوه الضراق لضواه الضوه المسحوق وساعد انفراخ عحى رؤوي العحؾ 

 وضيلن تس ل عمحوي تدرو  انفراخ عحى محل العحؾ وتتاوله. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أفساخ زوهٍ َىظح(4-7)شكل زقن 

 خسوج األفساخ هي البُطَىظح (  3-7)شكل 
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 الرعــاٌـة  :

ومكن رعاوي فرو  الروما ضصورة  حومي فا المراعا او ان ترضى فا حرابر ما توفور العحؾ انهور   

ل ا ووعتمد يلن عحى  ضوعي انره والمتاخ ووفول ترضوته فا المراعا الؽتوي ضالمحاصول العحفوي لالستفادة 

لكا وأو   (مسمفاة) ؽيوي ما توفور مساحاة مرححيمن العحؾ انهور مضاورةً نن يلن ومحل من تكالوؾ الت

 الو ا الروما فا الحول او عتد الحاجي. 

 

 تغذٌة الرومً :

وحتا  الروما الى ثالثي اتواع من العحومي هالل حواته األولى فا فترة الحواتي والتا تمتد متي الووو   

ومي ضتسضي الضروتون المرتفعي اي تصل الى األول ضعد الفمس ولؽاوي ثماتوي اساضوا من عمر  وتمتاز هي  العح

 %20. اما تسضي الضروتون فا عحومي فرو  الروما فتصل الى kgسعرة/ 2900و الي ممثحي ضممدار  28%

ً ضعد يلن تمدو عحومي  24اساضوا الى عمر  8وتمدو هي  العحومي من عمر  kgسعرة/ 3000ض الي  اسضوعا

وتستمر هي  العحومي الى فترة  kgسعرة/ 3000و الي ممثحي  %18الترضوي اي تكون تسضي الضروتون فو ا 

 التسووك. 

 

 تسوٌك الرومـً :

ً  30) ورضى الروما عادةً لؽاوي وصوله الى عمر التوج الجتسا   ثو تجرى عمحوي اتتها  عحى  (اسضوعا

ترضوي لؽره انتاث واليكور نجل استضما  المسو الهاص ضالترضوي وعزل اليكور وانتاث ؼور الصالحي لح

تسووم ا لالستفادة من لحوم ا اما الروما المتته  لحترضوي فتستمر ترضوته لححصول عحى ضوه التفموس وضعد 

ً لالستفادة من لحومه. وهتان اتجا  حدوث فا التركوز عحى ترضوي فرو   اتت ا  فترته انتتاجوي وسوق اووا

ً ووسوق ع 12الروما السروا التمو حوث وسمن مدة  ووستهدو  4kg-3تدما وصل معدل وزته الى اسضوعا

 توع الضحتسفول انضوه ل يا الؽره. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذبُحت زوهٍ َىظح (5-7)شكل زقن 
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 تربٌـة وإنتاج الرومً :

 .وعتضر الروما توع من اتواع الدواجن ووحمى الضانً كضوراً وهاصيً فا ضعه المواسو التا وزداد ال ح  عحو ا 

 السالالت حسب االوزان :

 cm السالنة الهفوفي اونً :

 kg  4.9اسضوع وصل الى  13زن الدون ضعمر و

 kg 3.8انتثى تصل الى 

 وانتثى 11kg-8عتد وصول هي  انتواع الى عمر الضحوغ الجتسا فان متوس  وزن اليكور وصل الى 

 5-6kg . 

 اسضوع. 12-9وترضى نتتا  ضدار  التسووك فا عمر 

وي/ ستي ومن اهو السالنة الهفوفي : الروما ضو 100-90اتتا  ال وور من الضوه عالا وتتتج انتثى 

 الضروتز  والضحتسفول انضوه.

 السالنة المتوس ي  :ثاتواً 

وتكون هي  السالنة وس  ضون السالنة الهفوفي والثموحه فا صفات ا انتتاجوه. عمر اليكر عتد          

 16kg-14رغ وصل وزن اليكوعتد الضحو kg 4أما انتثى  وصل الى   5kgاسضوع وصل الى  13عمر 

اسضوع لحيكور  16اسضوع لالتاث.  14والعمر انلتصاد  لتسمون ويضح هي  السالنة    kg 9-7وانتثى 

اسضوع عتدها تتهفه الكفا ة التحووحوي لحؽيا  وتصضح  20ون وتصح ضتسمون هي  السالنة لعمر اكثر من 

ة الضووا  ومت ا ال ولتد  انضوه ها السالن الترضوي ؼور التصادوي ومن اهو السالنة

 اما السالنة ياة الروش انسود ف ا الضروتز  انمروكا والتورفورس انسود. نوالتوكونسوانستدوار

وج  ان تووا المعالؾ والمسالا فا الحواتي لر  مصدر الحرارة وممكن عمل ححمي من الكارتون او 

لمتا انفراخ فا اهر فترة الحواتي من المفز  cm 60و ارتفاع الححمي  cm 350-150الصا  ل رها 

وا  اي ان انوا ة ل ا دور كضور فا تحوون افراخ  100هارج ا وتزود الححمي ضمصضاح ك رضابا ضموة 

الروما نن انفراخ ن تعرؾ  روم ا الى المعالؾ ان ضصعوضي كما اته وصع  عحو ا تمووز انلوان فا 

 الحراة وج  مراعات ا هالل فترة التحوون :انعمار الصؽورة وهتان ضعه الم

 وج  ان تووا المعالؾ وكيلن المتاهل ضالمر  من مصدر التدفبي (1)

 وج  تمحول عدد انفراخ ضعد اسضوعون من الحواتي متعاً لحتزاحو او توسوا حاجز  الحواتي.(2)

ل ارضعي اساضوا األولى من لالستفادة من التمو السروا لالفراخ هال %28تمدو عحومي ضمستوى ضروتون (3)

عحومي تمدوو الضوه المسحوق لالفراخ وتمدوو مهحو  من تضاتاة الجزر الالعمر وومكن ضانوافي الى 

 .والض ا ا المسحولي ضصورة عحومي اوافوي

عتد عمر اسضوع وفول لص المتمار متعاً لحصول راهرة التمرو انفتراس حوث تم ا تصؾ المسافي ضون (4)

 .حو  وفتحي انتؾ ضاستهداو اله لص المتمارالمتمار الع
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فا السالنة الثموحي وزال ؼ ا  العون عتد الفمس مضاورةً ضواس ي ارافر الود نت ا تسض  مواومي لحدوون (5)

 وتؤد  الى اتتوار راهرة انفتراس حوث تكون هدفاً س الً عتد التواجر. 

جت  حدوث راهرة توهو الركضي واتزنق انوتار ؼو/ ن لت 100تواؾ لحعحومي متؽتوز سحفوة ضممدار (6)

 ضانرجل. 

 تسمٌن الرومً النتاج اللحم :

 كون وزن الدون واساضوا فمد تسوق ال وور ضعدها و 9فا السالنة الهفوفي تمتد فترة التسمون 

 حا.  1kgعحؾ نتتا   2.2kgفم  ومعامل التحوول الؽيابا  kg 3وانتاث 

اسضوع فا اليكور وتضاع الدوكي  18اسضوع فا انتاث و  14رة التسمون تمتد الى فا السالنة المتوس ي فت

 .5kgوانتاث  8kgووزت ا 

 .14kgاسضوع فا انتاث ووزت ا  18اما السالنة الثموحي مدة التسمون 

 (1-7 )جدول      مًأسس تكوٌن عالئك الرو

 علٌمة التاهٌل% علٌمة التسمٌن% علٌمة الباديء% مواد العلف

مواد علف عالٌة الطالة ذرة، كسر 

 الممح، كسر الرز
35-50 40-50 50-60 

مواد علف متوسطة الطالة الشعٌر، 

 الرز
0-10 0-15 0-20 

، مواد علف مصدر للبروتٌن النباتً

 كسبة فول الصوٌا
25-40 20-30 15-20 

مواد علف مصدر للبروتٌن الحٌوانً 

 مسحوق لحم،مسحوق دم
10-15 5-10 3-5 

ادر اضافٌة لتحسٌن البروتٌن مص

 بٌض مسلوق
5-10   

 6-3 5-2 2-0 دهون حٌوانٌة

مصادر طبٌعٌة للفٌتامٌنات مثل 

 الخمٌرة الجافة
2-5 2-5 1-3 

 10-5 10-2 3-0 درٌس برٌسم جٌد النوعٌة

مخالٌط امالح معدنٌة ومسحوق عظم 

 او حجر جٌري
1-3 2-4 2-4 

مخالٌط فٌتامٌنات مضادات حٌوٌة 

 دات كوكسٌدٌاومضا
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 اساضوا  9ووج  اوافي مواداة الكوكسودوا حتى عمر 

 تربٌة الرومً النتاج البٌض الصالح للتفمٌس :

 فتراة  3تمسو إلى 

 فترة الحواتي  (1)

 .أساضوا تفس المالحراة الميكورة فا فترة الحواتي هالل التسمون 6-من الفمس 

 فترة التمو  (2)

 .ر التوج الجتسااسضوع وهو عم 30الى  6من 

 ضرتامج اإلوا ة والتؽيوي هالل فترة انتتا   (3)

نن ل و أهموي فا تكوون  P 0.5%وتسضي الفسفور  %2.25فا العحومي  Caوج  أن تكون تسضي الكالسووو  

لورة الضوه ووج  ان تحتو  عحومي الدجا  الروما الضواه عحى كمواة وافوي من مهالو  الفوتاموتاة 

 .معدتوي لححصول عحى تسضي التصادوي فا الفمسوانمالح ال

 .عحؾ ضالووو 350g* السالنة الثموحي تست حن 

 .عحؾ ضالووو g250-300* السالنة الهفوفي تست حن 

/ووو وانوا ة تزداد فترة 3g-2ؼو لح ابر/ ووو وكيلن الحصى التاعو  5* ومدو مسحوق الصدؾ ضممدار 

لمتا الدجاجاة  m2وا / 10مرححي انتتا  وتوفر ودة انوا ة ضممدار ساعي وومواً الى ت اوي  16انوا ة 

ً  ضأن الفترة  من الرلاد هالل هي  الفترة حوث ان الدجاجي تمتتا عن ووا الضوه هالل هي  الفترة عحما

 اسضوعاً. 40انتتاجوي 

 

 وهنان ارشادات خاصة للمربً النتاج بٌض التفمٌس :

فا الصضاح الضاكر مثل ضموي ال وور ليا وج  جما الضوه هالل فتراة دجا  الروما ن توا ضوو ا  (1)

 متمارضي لتمحول اتساخ الضوه او كسر . 

وفول عمل اماكن مهصصي لووا الضوه ض ا كموي من المش او التوارة نن الروما من عاداته ضعثرة  (2)

 الفروي.

 رها وجواتض ا حتى ن تمزق ارافر وج  ان تزود كل دجاجي ضورو  من المماش السمون وثضة فوق ر (3)

 الدون جسو الدجاجي اثتا  التحموح ال ضوعا.

 تحدد عدد الدوون الصالحي فا كل لاعي وتستضعد الدوون الورسي. (4)

 فرهاة من السالنة الثموحي 6تهصص دون/ (5)

 فرهاة من السالنة المتوس ي  8دون/                

 السالنة الهفوفي. فرهاة من 10دون/               
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 السابع أسئلة الفصل

 

 

 .النمٌة للدٌن الرومً لارن بٌن األنواع 1س

 

 .لسم سالالت الرومً حسب اوزانها 2س

 

 ماهً المالحظات الواجب مراعاتها خالل فترة التحضٌن؟ 3س

 

 عدد انواع العالئك الواجب تمدٌمها للدٌن الرومً  4س

 .خالل فترة تربٌته

 

 رات تربٌة الرومً النتاج البٌض الصالح للتفمٌس لسم فت 5س

 .والرعاٌة الصحًة التغذٌة واالضاء من حٌث

 

 بٌض التفمٌس؟  ماهً اإلرشادات التً توجهها للمربً إلنتاج6س
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 تربٌـة السمان

 

 

 األهداف العامة:

 تربٌتها. وكفاءة مشروعات()السمان.التعرف على طٌور السلوى1

 

 .التعرف على انتاج بٌض السمان ومواصفات ذبائحها.2

 

 .التعرف على دورة حٌاة السمان.3

 

 الخاصة بالفصل : األهداف

 

 .معرفة مزاٌا لحوم وبٌض السمان.1

 

 ..دراسة إنتاج بٌض السمان ومكوناته وخزنه وتفمسٌه2

 

 .دراسة تربٌة ورعاٌة أفراخ السمان.3

 

 .تغطٌة االحتٌاجات الغذائٌة للسمان من خالل عالئمها.4

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن
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 طٌور السـمـان :

 الكفا ة انلتصادوي لموروعاة اإلتتا  فا السمان :

Economic Efficiency of Quail Production Projects 

صضحة رابدة فا وتعتضر ال تد من الدول التاموي التا ان اهي وكل انتتا  من السمان وكل الصتاعي المت ورة

 مجال اتتا  لحوو وضوه السمان ترراً نن السمان وتمتا ضالمزاوا التالوي :

صؽر حجمه من حوث مالبمته لحترضوي المكثفي مما اع ا  موزة تسضوي اعحى من مواروا فرو  الححو  -1

ترضوته  والدجا  الضواه وهاصيً تحة رروؾ انماكن محدودة المساحين وضممارتي السمان ضؽور  وعتضر

  وور ومكت ا ان توؽل تفس المساحي التا ووؽح ا الفرخ الواحد.  10-8ؼور مكحفي ترراً نن كل 

 ور فا المدو  6-5ار رة دراساة الجدوى انلتصادوي ضان السمان الضواه المرضى ترضوي مكثفي ضمعدل  -2

ضالتسضي لوحدة المساحي المرضا وفا ض ارواة متعددة ال واضك وع ا اكثر رضحوي عن الدجا  الضواه 

 المستؽحي. 

والتا جعحته فا ووا انهتماو ضالتسضي لالتتا   Coturnixمن الصفاة المرؼوضي فا السمان جتس  -3

دوراة اتتاجوي من الضوه فا الستي وسضا  5دورته الحواتوي المصورة جداً والتا جعحته تادراً عحى اع ا  

 6ووو من العمر والثاتوي تسوق عحى عمر  65ضعد تحو دوراة تسمون من اليكور حوث تضدأ انولى 

 اساضوا مما جعحه اصؽر  ابر فا التضكور فا اتتا  الضوه. 

اسضوع من العمر فا ل وا  52ضووي فا مدة  285ؼزارة اتتا  الضوه عالوي فا السمان حوث ضحؽة  -4

 مما ووجا عحى توسوا ترضوته.  %90ضحؽة فوه الحوووي اعحى من 

اث السمان ان توا الضوه ضمعدنة عالوي نكثر من عاو متفولي فا يلن عن تحن المعدنة وومكن نت

 الهاصي ضالدجا  الضواه تحة تفس الرروؾ.

 ومكن ان ورضى السمان نتتا  الححو او الضوه اما فا الفروي العمومي او فا انلفاص.  -5

ػ متوس  انست الن الووما من العحؾ كما وضح 12g-11اسضوع  20وضحػ متوس  وزن الضوه عتد عمر  -6

 .2gفا حالي اتتا  الضوه 

السمان مماوو لحعدود من امراه انفراخ الوابعي وليلن فحوسة فا امس الحاجي لعمحواة التحصون  -7

 والعال  المتضا ما انفراخ. 

ماو ضالوسابل التا لضل ان تتتاول جوات  التكالوؾ وانوراداة لموروعاة اتتا  السمان وستحزو لحمرضا انل

تمكته من التعضور عن انتتا  وكيلن الجوات  انساسوي التا تؤهي فا انعتضار عتد تححول العابد من 

 .الموروعاة
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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Coturnix)سالالت من السمان الكوتورنكس ٌوضح (1-8)شكل 

 

 وسابل التعضور عن الكفا ة انتتاجوي :

 

 = (g)رمتوس  وزن ال اب -1

 

 

 معدل تحوول العحؾ =   -2

 

ثمن الكوحو ؼراو × ثمن العحؾ المست حن لكل كوحو ؼراو من الوزن الحا لح وور = معدل تحوول الؽيا   -3

 .من العحؾ المست حن

 

 ×  100 كفا ة اإلتتا  =    -4

 

 

 الحدود الكحوي / وحدة مس ح انرووي =  -5

 وشى الطُىز بالغساهاث

 عدد الطُىز  

 وشى الغراء الوسخهلك بالغساهاث

 الىشى الحٍ للطُىز بالغساهاث

 g/الجسم وزن  متوسط
   فالعل تحويل معدل

 ثوي العلف الوسخهلك –الودخل الكلٍ 
 االهخاز الوسبعت هي ازظُت الوسكي 
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 الحوووي =  -6

 

  Hen Housedه لكل دجاجي حوي = عدد الضو -7

 Average Henعدد الضوه لكل دجاجي فا فترة انتتا  =  -8

 

 بعض االعتبارات الواجب االلمام بها لمعرفة العائد من المشروع :

 ثمن ورا  الفرخ ضعمر ووو واحد. -1

 كموي العحؾ المست حن  وال مدة التسمون.  -2

 معدل تحوول العحؾ فا ت اوي المدة.  -3

 تسضي ال الكاة فا ت اوي المدة.  -4

 تكالوؾ الؽيا  لكل كوحو جراو من ال وور التاتجي. -5

 متوس  وزن كل من اليكر واألتثى عتد عمر التسووك.  -6

 متوس  وزن كل من اليكر واألتثى ضعد اليضح والتتروؾ عتد عمر التسووك. -7

 تكالوؾ العمالي. -8

 دووي.تكالوؾ العمال و الك رضا  وان -9

 ستي(.  20اتدثار انضتوي والمعداة) -10

 

 انتاج بٌض السمان :

ووتحون    15g-10ضووي فا العاو وتراوح متوس  وزن الضووي ضون 300-250توا اتثى السمان حوالا 

ووتموز ضوه السمان ضوجود ن ضوه السمان ضضعه الصضؽاة تتدر  من الضتا الؽامك الى انزرق الى انضوه

 Biliverdinوالضوحفردون Qoporophyrin انكوضوروفورون سودا  ووعزى يلن الى صضؽتاضما ضتوي او 

 ووحدث تكوون الصضؽاة وترسوض ا فا ؼوون ثالث ساعاة وتصؾ الساعي لضل تزول الضووي.

 

 

 

 

 

 

 عدد الطُىز الوباعت 
 عدد الكخاكُج عٌد البداَت   
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لضوه السمان  (Physical characteristics) تاثور العمر عحى الصفاة الفوزواووي وضون (1-8) جدول

 .الواضاتا

العمر 

 باالٌام

وزن 

 البٌضة)غم(
 الصفار)%(

 البٌاض

)%( 

 المشرة

)%( 
 دلٌل الشكل

سمن 

 المشرة)ملمتر(

49-56 11.7 31.6 55.4 7.4 78.5 0.205 

70-77 119. 33.3 53.2 8.4 78.6 0.203 

84-98 12.4 33.7 51.7 8.1 78.6 0.196 

154 12.9 31.4 51.4 7.1 77.4 00.16 

 

من وزن ال ابر ضالتسضي  %3.5من وزن ال ابر وتمل هي  التسضي لحوالا  %8حوالا وومثل وزن الضوه 

 لحدجا  والروما. وفوما وحا ضعه المعحوماة عن ضوه السمان : 

 مكوتاة ضوه السمان: ()أ

 %48لحمورة واؼووت ا %20تتكون ضووي السمان من المورة والصفار والضواه ضالتس  انتوي : 

مححومتر وتسضي الضروتون فا  0.22فار. ووضحػ سمن المورة حوالا ص %32ن وؾضواه سوا  ثمول او هف

ضوه السمان اعحى مت ا فا ضوه الدجا  وتسضي الكرضوهودراة متساووي تمروضاً. وتضحػ تسضي الدهون المتعادلي 

ضانوافي الى احتوا  ضوه السمان  %32.5والدهون الفوسفوروي حوالا %67.5فا صفار الضوه حوالا 

ى الفوتاموتاة واألمالح المعدتوي وكيلن انحماه انموتوي انساسوي ضتسضي اعحى مت ا فا الدجا  مثل عح

  Threonine والثرووتون  Aspartic acidوحامه انسضارتون Serineوالسورون   Lysineالالوسون

 دجا . وعموماً فان المومي الؽيابوي لضوه السمان اعحى مما فا ضوه ال Glycine والكالوسون

 تهزون ضوه السمان :  () 

مراة  3-2وهزن ضوه المابدة فا رروؾ مماثحي لتهزون ضوه الدجا  اما ضوه االتفروخ فوجما من 

ووج  ان ن تزود فترة التهزون عن سضعي %70وتسضي ر وضي حوالا  ˚13Cوومواً ووهزن فا درجي حرارة 

اق من السحن ضحوث وكون ال رؾ المدض  نسفل ووهزن الضوه فا ا ضن اواو حتى ن تتهفه تسضي التفموس

 ووستضعد الضوه الموروخ والواي من حوث الحجو والوكل ووستهدو كضوه مابدة. 

 ت  ور ضوه السمان : (جـ)

  وتو تضهور ضوه السمان المعد لحتفموس ضاستعمال الفورمالوتوالضرمتكتاة فا حوز مؽحك

(35cm33 + 17.5فورمالونg  50+ ضرمتكتاة ضوتاسوووcm3  1ما  دافا  لكلm3 من حوز الؽرفي)  لمدة

 ساعي. 
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 تفموس ضوه السمان:()د

لوتكامل ووفمس مت ا الى العالو ي تعرؾ هي  الفترة عحى ات ا الفترة التا ومو ا الجتون فا داهل الضوو  

ا ما لورتة اية وها ض يا تعتضر فترة لصور (ووما" 17) وضحػ  ول فترة التفموس لضوه السمان .الهارجا

ً  21) التفموس ضالدجا ة ض ول فتر ً  28) والض  والروما (ووما . لحمواو ضعمحوي تفموس ضوه السمان وتو  (ووما

وضمى الضوه فا  . (Setter) ترلود الضوه فا المسو انول من المفمساة والي  و حك عحوه اسو الحاوتاة

ً  13) الحاوتاة لمدة -99.7او ما وعادل  ˚C 37.8رةحراي ة درجفم  ووج  ان تتوفر فا الحاوتا (ووما

وعحى ان ومح  الضوه كل ساعي  %86-84ممدارها ي وكيلن وج  توفور تسضي ر وض .يف رت اوتي درج 100

التا وكون فو ا التمحو  وضه ي مراة فا المفمساة المدوم 5-3او ضمعدل نومل عن ي ضالمفمساة الحدوث

 ه التفموس الى المسو الثاتا من المفمسي والي  و حك عحوه اسو المفمسموكاتوكا. ضالووو الراضا عور وتو تمل ضو

(Hatcher) نستالو الضوه فا ي ان اندرا  الهاص .وهو المسو الي  سوفمس ضه الضوه وتهر  انفراخ فوه

 تمحو  لحضوه ووج  توفوري نتتو فا هيا المسو ا  عمحو .هيا المسو تكون م وبي نستمضال انفراخ الفالسي

ومن  .يف رت اوتو 99-98او  ˚C 37.4مسو انول ووفول ان تكون ضحدود حرارة الل ضمحول من الي درج

نجل  .انهور  من فترة التفموسي فا انواو الثالث %95-90ض يا المسو الى ي الر وضي الورور  رفا تسض

 حوضي واسحو  التداول الحصول عحى تسضه فمس عالوي لضوه  وور السحوى وج  مراعاة تفس انجرا اة الم

 والتعامل عتد تفموس ضوه الدجا .
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 ول فترة  .وضون  اهو هصابص واحتواجاة ضوه التفموس نتواع مهتحفي من ال وور الداجتي2-8الجدول

 : التفموس والحرارة والر وضي وموعد اوماؾ عمحوي التمحو

 نوع الطٌور

فترة  طول

 التفمٌس

 ) ٌوم (

درجة 

 رةالحرا

 ف (5) 

 الرطوبة
التملب 

 البٌض بعد

الرطوبة 

باالٌام الثالثة 

 االخٌرة

 90 18الٌوم  87-85 100 21 الدجاج

 90 25الٌوم  86-84 99 28 الرومً

 90 25الٌوم  86-85 100 28 البط

 90 31الٌوم  86-85 100 37-53 البط المسكوفً

 90 25الٌوم  88-86 99 34-28 الوز

 90 25الٌوم  87-85 100 28 دجاج غٌنٌا

 الدراج 

 (Pheasent ) 
 90 21الٌوم  86-88 100 23-28

 90 15الٌوم  86-85 100 17 سمان الكوتورنكس

 سمان البوب االبٌض

 (Bo white 

quail ) 

 90 20الٌوم  84-86 100 23-24

 الحمام

( Pigeon ) 
 90 15الٌوم  85-87 100 17

 

 ضالمفمساة ياة ال وا  الساكن وواؾ .مساة ياة ال وا  المتدفادرجي الحرارة ضالف رت اوة فا المف  

 .درجاة ف رت اوتوي 2-3

 

 

 

 



 96 

   الر وضي ضالجدول تمثل درجي لرابي المحرار الر (Wet – bulb)  ووستهدو جدول هاص

 .(Relative humidity)لتحوول هي  الدرجي الى الر وضي التسضوي 

 مراة ضالووو ووتو اوماؾ التمحو  6-4دد مراة التمحو  عن ضمح  الضوه كل ساعتون وعحى ان نومل ع

   .لضل ثالثي اواو من موعد التفموس

 مواكل تفموس ضوه السمان : (هـ)

 صعوضي الحصول عحى ضوه السمان. (1)

 صؽر حجو الضوه او وجود تووهاة ضه.  (2)

 كثرة عدد الضوه ؼور المهص .  (3)

 تفوق انجتي داهل الضوه.  (4)

 وجود ماكوتاة تفموس هاصي ضالسمان.  عدو (5)

 اهتالؾ مواعود الفمس.  (6)

 وعؾ عدد ؼور لحول من انفراخ الفالسي.  (7)

 توو  انفراخ التاتجي.  (8)

وهي  المواكل ن ومكن تالفو ا او العمل عحى الالل ا ضتفاد  انسضا  التا ادة الو ا واتضاع انرواداة 

مج الرعاوي والتؽيوي وانوا ة والحرارة والت ووي والر وضي وتداول الضوه والتوصواة الموار الو ا فا ضرا

 وت  ور  وتهزوته ومرالضي ماكوتاة التفموس. 

 

 تربٌة ورعاٌة افراخ السمان :

وتو تمل افراخ  وور السحوى الى  .( Growth period)و حك عحى هي  الفتر  اووا" اسو فترة التمو 

حوث وتو  .نفراخ الدجا ي ادها ومن تفس مواصفاة ومت حضاة الحواتوالتا سضك اعد يلاعاة الحوات

 يالحرارة الم حوض يلتوفور درج يالحاوتاة الؽازو يوتعموم ا وفرو ا ضتوارة الهو  وت وب يالماع يت وب

درجي  درجاة او ضمعدل تصؾ 3وا" ضممدار الحرارة اسضوع يتهفه درج .˚35Cنستالو انفراخ وها 

 يثاضت يانسضوع الراضا لتضمى هي  الدرج يعتد ت او ˚21Cحرارة  يحتى الوصول الى درجكل ووو  سحوزوي

 التسووك تكون الحواتي اما ارووي او فا ض ارواة.  يلؽاو
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 Quail live cycleدورة حٌاة السمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ة هذه الطٌورخالل دورة حٌا (السمان) فترات التربٌة لطٌور السلوىٌوضح (2-8)شكل 

 

من ضوو ا فتسوق  ةاما ايا ارود انستفاد .اساضوا 6سوق ضعمر ت وور السحوى عتد استهدام ا نتتا  الححو 

 .اسضوع (52) من الضوه ويلن عتد عمر يضت اوي فترت ا انتتاجو يال وور الضواو

 : يالتالو والرعاوي ل وور السحوى وج  المواو ضانجرا اة يفا هالل فترة الحوات

 يان افراخ السحوى ضعمر ووو واحد صؽورة جدا" وليلن وج  الحير من ؼرل ا داهل المتاهل المهصص .1

لتجت  يلن وج  استهداو  .الي  و دد صحت ا وحوات ا ضالمستمضل للتمدوو الما  لالفراخ او تعرو ا لحضح

داهل حوه  (  عالوهمتاهل وومه السالون هاصه ل ي  انفراخ او وووا ا ار ضالستوكا )او صوتدا ما

وعتد الورور  ومكن  .المت ل لكا ومتا دهول انفراخ الى داهل الحوه ما السماح ل ا لور  الما 

ضعد ؼسحه وووعه داهل احواه المتاهل وعحى ارتفاع متاس  ووسمح  (او سضوس) ووا حصى تاعو

ؾ تتعود انفراخ عحى اساضوا سو 3ضعد عمر  .لالفراخ لور  الما  دون ضحح ا او ؼرل ا داهل الحوه

 غُىز حسىَق

 إلًخاج السلىي

 6 بعوس اللحن

 اسابُع

 السلىي غُىز

 بعوس جٌسُا البالغت

 اسابُع 6

 اًخاج فخسة

 البُط

 وزعاَت حعاًت فخسة

 السلىي غُىز حسىَق

 اسبىع 52 بعوس البُاظت

 َىم بعوس فاقست أفساخ

 واحد

 فخسة

 الخفقُس 

 حفقُس بُط
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 نجل متا اضتعاد انفراخ عن مصدر الحرارة.ل ي  انجرا اة يالور  ضسالو من المتاهل دون الحاج

حول  يسحكو يوفول عمل ححم ةفا اواو الوتا  الضارد يايا كان موسو الترضو يوهاص (الحاوتاة)

 .يتي الؽازوضممدار متر واحد عن ل ر الحاو يالححم يالحاوتاة وعحى ان تضعد حاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةاسلوب عمل حلمات حول الحاضنات الغازٌ ٌوضح ( 3-8) شكل

 لمنع افراخ السلوى من االبتعاد عن مصدر الحرارة. 

 

 

 التحضٌن األرضً: ()اوالً 

وتكون كثافي ال وور حوالا  cm 5-3 حوالاوفو ا تستهدو فروي من التضن او توارة الهو  ضسمن 

ً ووكفا  14تر المرضا حتى عمر  ابراً فا الم 160  ابرن  1000لور   45متاهل ل ر الواحدة  3ووما

 ابراً. وتستهدو دفاواة ك رضابوي او ؼاز لحتدفبي ضحوث تكون درجي  280ومعالؾ ض ول متر واحد لتؽيوي 

 اما  ˚24Cوتتهفه درجتون كل اسضوع عحى ان تصل الى  ˚35Cالحرارة فا انسضوع األول حوالا 

ساضوا ا 6ساعي وومواً عتد عمر  16ساعي وومواً تتهفه تدروجواً لتصل الى  23 ة فتكون فا حدود انوا 

ً لتصل الى   Luxلوكس  60-40وتكون ودة انوا ة فا حدود لوكس 10-3فا األواو األولى تمل تدروجوا

 اسضوعاً وتستمر كيلن حتى ت اوي الفترة انتتاجوي.  14عتد عمر 

 

 

 الحلقت

 السلكُت

 هي او

 الفاَبس

 

 الحاظٌت

 الغاشَت

0 

هوخ

هخز

 ز

 الوٌاهل حىشَع

 الوائُت

 وصىاًٍ

 ححج العلف

 .الحاظٌت
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 ً  ً بطارٌات :التحضٌن ف()ثانٌا

 200ادوار وتكون كثافي ال وور ض ا  5او  3وتصتا الض ارواة من السحن المكحفن وعادةً ما تكون من 

ً  14)  ابر فا المتر المرضا من الفمس حتى ت اوي فترة الحواتي حتى ) تتمل ضعدها الى ض ارواة التمو (ووما

سووجه نتتا  الضوه. وتفرش ارووي  ثو الى ض ارواة اتتا  الضوه ايا كان الم وا (اساضوا 6عمر 

وؼالضاً ما تكون ن الض ارواة هالل األسضوع األول ضورق ممو  لمتا اتزنق ارجل السمان من سحن الض اروي

ً حتى  ˚35Cوتكون درجي الحرارة حوالا ن الض ارواة مزودة ضدفاواة فا األسضوع األول تتهفه تدروجوا

 هالل الفترة اإلتتاجوي.  ˚24Cتصل الى 

ووج  هالل فترة الحواتي والتمو مراعاة الرروؾ المتاهوي المالبمي لتمو السمان والموار الو ا ساضماً وكيلن 

العمحواة المزرعوي األهرى مثل التؽيوي والترافي والرعاوي الصحوي. وتتت ا فترة الحواتي والتمو عادةً عتد 

فاته  (لحمابدة او لحتفموس) ز نتتا  الضوهاساضوا وهو عمر التوج الجتسا فايا كان الم وا سوحج 6عمر 

وهوا لضرتامج رعاوي ل وا اتتا  الضوه الموار الوه فا ضداوي هيا الفصل. اما ايا كان الم وا سوتو تسوومه 

 ك وور لحو فاته وضاع عتد هيا العمر او وتو يضحه وتج وز  لحضوا فا ا ضاق. 

 

 مواصفات الذبٌحة فً السمان :

لالتاث ووج   g 200نلحيكور g 180اساضوا تمروضاً ضمتوس  وزن  6ر لحو عتد عمر ويضح السمان ك اب

ويضح السمان مثل الدجا  وال وور األهرى. والضعه وفول ن ساعي لضل اليضح مضاورةً  12تصووو الضدار  لمدة 

روش وها عمحوي ؾ التازالي جحد ال ابر ضاعتضار  اته اسرع من تزع الروش ان ان ال رومي األكثر وووعاً ها ت

 تستؽرق ولة ضسو  هاصيً ايا كاتة موا  السم  عحى درجي حرارة متاسضي

(C˚60-65). ؾ الروش ازالي األحوا  الداهحوي ويلن ضعمل وك حول فتحي المهر  وتوسوا الفتحي تووتو ضعد ت

األجزا  الماكولي ثو تزع انحوا  الداهحوي وتستضعد ضعد حجز الكضد والماتصي والمح  مت ا وتؽسل اليضوحي و

تستضعد الراس وتووا األجزا  الماكولي داهل تجووؾ الجسو وتترن السماتي ن ضالما  الضارد وتترؾ من الداهل

الضولا )ضعد يلن فا وعا  وسمح ضتصفوي الموا . ثو ترص فا ا ضاق ض رومي جياضي وتؽحؾ ضاؼحفي من التاوحون

 . 180g-150تي الميضوحي حوالا وتزن السما .وتحفر مجمدة لحون التسووك(اوثوحون

المح  والكضد  ) وتسضي األحوا  الماكولي %68ضوتما فا انتاث  %70وتضحػ تسضي التصافا فا اليكور حوالا 

سوا  لحيكور او انتاث وضيلن تكون تسضي التصافا ما األجزا  المأكولي حوالا  %5حوالا  (والماتصي

 الى اهمال وزن لتاة المضوه عتد حسا  تسضي التصافا لالتاث وورجا هيا الفرق %73لحيكور و  75%

 لالتاث. 

ً حوث تضحػ تسضي الر وضي فوه حوالا  ً و عما والضروتون %74ووعتضر لحو السمان من او ى الححوو تيولا

 حوث وحتو  عحى  (الضورودكسون) B6ووعتضر لحو السمان من اؼتى مصادر فوتامون ن 22%

0.52-0.68mg /100g  التواسون ومجموعي فوتامونلحو. وكيلنB  المرك  عالوة عحى احتوابه عحى " "

 األحماه األموتوي وضعه األحماه الدهتوي انساسوي. 
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 : (Production period) الفترة اإلنتاجٌة

حوث تضدا اتاث  .ومكن تعروؾ العمر عتد التوج الجتسا ضاته العمر الي  وصضح ضه الحووان لاضل لحتتاسل      

الكافوي لحمواو ضعمحوه تحموح تاجح  يضالكمو اتتا  الضوه  وتصضح اليكور لادرة عحى اتتا  الحوامنال وور ض

تضدا اتاث ال وور ضاتتا  الضوه  .ستي اساضوا() ووو 42عمر التوج الجتسا ل وور السحوى وضحػ  .لالتثى

ضعد  (Peak)ي انتتاجو ياو المم %95-90وترتفا تسضه انتتا  اسضوعوا" ضمعدنة سروعه حتى تصل الى 

اساضوا اهرى  8-6لمدة  (اتتا  %90-80) وتضمى انتاث ضالممه انتتاجوه .اساضوا من ضدا انتتا  6مرور 

 او الل من عمر %50وضعد يلن وضدا انتتا  ضانتهفاه التدروجا حتى وصل لحوالا 

يا العمر وتو تسووك الم وا ض  .ياسضوع من ضد  الفترة انتتاجو 34-30اسضوع ا  ضعد حوالا  36-40 

 .وتجدود  ضم وا جدود

 

 معدالت النمو وكفاءة تحوٌل الغذاء :

سمان اتتا  الضوه من اكفأ الدواجن فا تحوول الؽيا  الى ضوه ولكن سمان الححو الل فا كفا ة تحوول 

 (. Broilers)الؽيا  الى لحو عن دجا  التسمون

واة الؽيا  المحوحي الم حوضي نتتا  ضوه حتى عتد اتهفاه معدل ففا مجال اتتا  الضوه وتفوق السمان فا كم

 .نتتا  كوحوؼراو ضوهعحؾ  2.7kg-2.4حوث وحتا  السمان الى  %75اتتا  الضوه الى 

من وزت ا ضوتما الدجاجي تتتج  %10وممارتيً ضدجا  الضوه فان السماتي الضواوي تتتج ضووي تمثل حوالا 

وعحى يلن فان السماتي الضواوي تستعمل ؼيا  الل لحفر حوات ا ومعرو فم  من وزت ا %4.5ضووي تمثل 

 الؽيا  وتحول الى ضوه وهي  موزة تتفرد ض ا اتاث السمان عن ضالا الدواجن. 

اساضوا ضكفا ة تحوول  6-5% من وزته عحى عمر 90اما فا مجال اتتا  الححو فان  ابر السمان وصل الى 

ل الؽيا  ضعد هيا العمر ضسرعي كضورة وعموماً فان معدل تحوول الؽيا  الى لحو عالوي تسضواً ثو تمل كفا ة تحوو

 ووماً.  42لحو عحى عمر  kgعحؾ/  3.5kgووماً ضوتما وصضح  38عحى عمر kgعحؾ / 3kgممدار  

وهو فا يلن الل كفا ة من دجا  الححو الي  وتمو اسرع من السمان ضممدار الوعؾ تمروضاً. وضممارتي ضسو ي 

اساضوا ضوتما وصل السمان الى  6مرة عتد عمر  50تا تجد ان دجا  الححو وصل الى وعؾ وزته الضدابا له فات

ويلن وعزى نن السمان التاما وستعمل تسضي كضورة ن مرة فم  عحى تفس العمر 30وعؾ وزته الضدابا فم  

 ودجا  الححو. ممارتيً ضالسمان الضواه  (لمجرد ان وعوش) من الؽيا  المست حن لحفر حواته
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 التغذٌة العملٌة للسمان :

وتو تمدوو الوجضاة الؽيابوي نفراخ السمان مضاورة ضعد الفمس وتمل الكتاكوة الى الحواتاة. ووووا 

العحؾ فا المعالؾ المهصصي ل يا العمر سوا  فا الترضوي األرووي او فا الض ارواة وومدو العحؾ عحى عدة 

فا الووو هالل  8-6ثرة وتحوث العحؾ ومتا تعفته وعادةً ما وكون عدد الوجضاة وجضاة فا الووو لتفاد  ضع

وجضاة فا الووو هالل األسضوع الراضا او الهامس  5-4انسضوع األول من العمر تمل تدروجواً حتى تصل الى 

 من العمر ثو ضعد يلن ومكن تمدوو الوجضاة مرتون او ثالثي وومواً. 

المعالؾ وج  ان وتتاس  ما عدد ال وور المرضاة فا مساحي محددة لمتا التكدس ووج  انوارة الى ان عدد 

 .. .والتزاحو وان تتتاس  كموي العحؾ ما العمر

 تموي  لحممرراة الووموي من العحؾ المتزن  ضماً لحعمر والوزن 3-8جدول  وفوما وحا

ً  عدد الوجبات كمٌة العلف بالغرام/طائر الوزن بالغرام العمر باالسبوع  ٌومٌا

 8 3-2 30-5 األول

 7 5 60-30 الثانً

 6 8 110-60 الثالث

 5 10 140-110 الرابع

 4 13 160-140 الخامس 

 3 15 200-160 السادس

 

/ ابر/ووو عتد 30gوفا حالي السمان الضواه تتدر  الممرراة الؽيابوي الووموي فا الزوادة حتى تصل الى 

هي  الكمواة او تمص ا حس  توع السمان وومكن معرفي يلن من هالل وومكن زوادة ن اساضوا فاكثر 9عمر 

 التؽيوي العمحوي ومرالضي الم وا.

 نماذج لعالئك السمان :

 وج  ان تؽ ا عالبك السمان انحتواجاة الؽيابوي من العتاصر الؽيابوي حس  العمر والحالي انتتاجوي. 

دةً ما تكون ؼور متوفرة رضما لعدو انهتماو الكافا وتجدر انوارة هتا ضان األؼيوي الهاصي ضالسمان عا

ً فاته عتد عدو توافر عالبك هاصي ضالسمان فومكن الضد  ضتؽيوي  .ضموووع ترضوي واتتا  السمان وعموما

كتاكوة السمان عحى عحومي ضاد   لحروما هالل األسضوع األول من العمر وحول الى عحومي ضاد   لكتاكوة 

اساضوا وحتى  4تون عتد عمر اسضوعون ثو وحول الى عحومي تاما لدجا  الححو عحى عمر التسمون مرتفعي الضرو

التسووك. اما فا حالي اتتا  الضوه فان عالبك دجا  الضوه ومكن استعمال ا كضدول لتؽيوي السمان الضواه. ون 

ضو ي ؼيابواً عادةً ما تكون مو (تسمون وضواه) داعا لحهوؾ او المحك من يلن حوث ان عالبك الدواجن

ومكوتي ضم ارة. ولكن األفول ض ضوعي الحال استهداو عالبك سمان متهصصي عحى ان وتو وراؤها من 

وركاة اعالؾ ولوس من محال ضوا اؼيوي الحوواتاة األلوفي. كما ومكن تركو  وهح  اعالؾ السمان 

 ضالمزرعي ايا ما توفرة الهاماة الالزمي. 
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 تاما سمان وضواه اتتاجا :تموي  لعحومي ضاد    4-8جدول  

 علٌمة بٌاض انتاجً% علٌمة باديء نامً % البٌان

   المواد الداخلة فً التركٌب 

 60.37 59 ذرة صفراء 

 21.51  20 % 44كسبة فول الصوٌا 

 - 3.5 %72مسحوق سمن 

 - 10 %62جلوتٌن ذرة 

 10 - مركز بروتٌنً بٌاض

 - 3 خمٌرة جافة

 - 1.80 خشنة()نخالة لمح

 0.3 1.60 مسحوق عظام

 4.10 0.40 حجر جٌري

 2.80- 0.30 ملح طعام

 0.10 - زٌت نباتً

 0.12 0.25 مخلوط فٌتامٌنات وامالح معدنٌة#

 0.70 0.15 الٌسٌن

  - مٌثٌونٌن

 %100 %100 المجموع

   التحلٌل الكٌمٌائً 

 %20 %24 بروتٌن خام  %

 كٌلوكالوري 2006 وكالويكٌل 3000 طالة ممثلة كٌلو كالوري/كجم

 %6.09 %3.13 دهن خام %

 %3.16 %3.18 الٌاف خام %

 %2.52 %0.82 كالسٌوم%

 %0.56 %0.45 فوسفور متاح%

 %1.15 %1.30 الٌسٌن%

 %0.45 %0.54 مٌثٌونٌن %

 %0.76  مٌثٌونٌن+ سستٌن %
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 NRCيابوي  ضماً لحـ # وج  ان وع ا مهحو  الفوتاموتاة واألمالح المعدتوي انحتواجاة الؽ

 

 مٌـاه الشـرب :

-ارووي) وووا الما  التروؾ فا متاهل هاصي ضالسمان تهتحؾ مواصفات ا ضاهتالؾ العمر وتوع الترضوي

 ووكون مصدر الموا  تمواً متجدداً ؼور معره نوعي الومس.  (ض ارواة

وي الالزمي لكل  ابرن ويلن ووالحر توافر الموا  ضالكمواة المتاسضي فا اواتا تروفي ضحوث تصل الكم

ً حتى عمر  20cm3ضمعدل ً حتى تصل فا ت اوي انسضوع  5cm3اساضوا ثو تزداد ضمعدل  6ووموا اسضوعوا

ما  لح ابر الواحد ووج  ان ن تمل معدنة موا  الور  عن يلن حوث ان تمص ا  50cm3الثاتا عور الى 

 لتفوق لعدو لدرة افراخ السمان عحى تحمل الع ش. وؤد  الى تمص الوزن واتهفاه است الن العحؾ وزوادة ا

 

 

 

 المٌمة الغذائٌة للحم وبٌض السمان :

من األؼيوي الضروتوتوي الممتازة والم حوضي جداً فا كل من آسوا  (هاصي الواضاتا) وعتضر لحو وضوه السمان

ن  ابر حا ستوواً محوو 3كاتة مصر تصدر اعداداً كضورة من السمان تصل الى  1939ولضل عاو  .وأورضا

 الى األسواق األورضوي.

ولد استوردة الونواة المتحدة انمروكوي فا م حا المرن العورون مالوون من  وور السمان من الواضان 

والصون. وعموماً فان اتتا  الضوه والححو من السمان اتتور ضصورة كضورة فا كثور من ضالد العالو لما وتمتا 

يابوي عالوي. فححو السمان وحتو  عحى تسضي عالوي من الضروتون وتس  متهفوي من ضه هيا المتتج من لومي ؼ

الدهن والكولوسترول وومتاز ضالتعومي حوث ان تسوج العوالة وعتضر من التوع التاعو ون توجد ضه الواؾ ليا 

 ف و س ل الموػ وال وو.

لدهن الوبوحي الموجودة ضون تسوج كما ومتاز لحو السمان ضصفي المرمروي وها عضارة عن توزوا حضوضاة ا

الححو مما وع وه مياق جود عتد ال  ا هاصيً وان لحو السمان له  رق عدودة لح  ا مما وجعحه وتاس  العدود 

 من األيواق. 
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اما ضوه السمان فحه مياق الضوه الضحد  وهو افول من ضوه ال وور األهرى ترراً لزوادة تسضي الصفار الى 

فا ضالا ال وور وفا ضعه انحوان وستهدو ضوه السمان كفاتحاة و وي لتمدومه ما الماكونة الضواه عت ا 

انهرى. ويلن ضعد سحمه وتموور  واوافي ضعه التواضل الوه. كما ومكن استهدامه فا اؼراه اهرى 

 كصتاعي الححوى.

 والهالصي ان لحو وضوه السمان من ان عمي الو وي عالوي المومي الؽيابوي. 
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 الثامن أسبحي الفصل

 

 

 ماسبب اختٌار السمان فً الصناعة المتطورة ؟ 1س                               

 

 كٌف ٌتم التعبٌر عن الكفاءةاإلنتاجٌة ؟ 2س                         

 

 .ٌاوٌة لبٌض السمانوضح بجدول تأثٌر العمر على الصفات الفٌز 3س                     

 

 ماهً نسب مكونات بٌضة السمان؟ 4س                   

 

 .عدد مشاكل تفمٌس بٌض السمان 5س                

 

 ماهً نوعٌة الحضانةالمتبعة فً رعاٌة أفراخ السمان؟ 6س                  

 

 فمٌس؟كٌف تختلف الطٌور الداجنه فً طول فترة الت 7س                      

 

 .وضح بمخطط دورة حٌاة السمان 8س                        

 

 كٌف تتناسب كمٌة العلف الممدمة لطٌور السمان مع العمر ؟ 9س                           

 

 أٌن تكمن أهمٌةالمٌمةالغذائٌة للحم وبٌض السمان؟            10س                              
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 واالوز واالرانب تربٌـة البــط

 

 األهداف العامة 

 

 

 التعرف على الطٌور المائٌة. .1

 .التعرف على انواع البط المنتج للحم والبٌض .2

 .التعرف على كٌفٌة تربٌة البط .3

 التعرف على انواع الوز.  .4

 التعرف على كٌفٌة  تربٌة الوز.  .5

 

                                    

 األهداف الخاصة بالفصل 

 

 

 .. التعرف على تربٌة البط1

 .. دراسة تفمٌس ورعاٌة البط2

 .. معرفة كٌفٌة تغذٌة طٌور البط3

 .. دراسة كل نوع من أنواع ألوز4

 .. معرفة كٌفٌة إنتاج ألوز5

 .. معرفة طرٌمة تسمٌن ألوز6

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع
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 :   Ducksالبــطـ 

مابوي التا تتموز ضوكل عاو ضتكووؾ جسم ا لحسضاحي فا الما  من تاحوي وجود وهو من اتواع ال وور ال

الصفاق ضون اصاضا ارجح ا وروو ا المؽ ى ض ضمي من الدهن اما من التاحوي انلتصادوي فان الض  كضالا 

حالي  ال وور المابوي تتموز ضاتهفاه تسضي التوافا ليلن فان تسضي انجزا  الماكولي مت ا تعد الل مما فا

الدجا  وان لحم ا لوس ض راوة وتك ي لحو الدجا  وليلن وكون ؼور مرؼو  ولد استؤتس من التوع الضر  

 المعروؾ ضاسو المانرد. 

ان ترضوي الض  ها اما عمحوي اتتا  كضور متهصصي او تكون عمحوي ثاتووي فا المزارع العامي. ان جموا 

ماعدا الض  المسكوفا  Wild Mallardما وسمى ضالضركـــــي سالنة الض  تاوبي اصالً من الض  الضر  او 

Muscovy duck.  والض  العدا  الي  ودعى العدا  ال تد  هو من الصتؾ الي  ووا الضوه وهو اصؽر

هو التوع المفول لححمول التجاروي التا وكون فو ا  Pekin duckضكثور من سالنة الححو. والض  الضكوتا 

 (7) لحدهل. وودعى الض  التاما الي  وؽيى اجضارواً لسرعي التمو ووسوق عتدما وصلالض  المصدر الربوسا 

ووتراوح ن junior ducksاو الض  الحدوث الع د  green ducksاساضوا من العمر ضالض  انهور  (8) الى

عامين . ان ال ح  عحى الض  لو وكن مثل ال ح  عحى لحوو الدجا  ضصورة (kg 3-2)وزن الض ي الواحدة ضون

كما ان ال ح  عحى ضوه الض  هو انهر محدود جداً. وتوا اتثى الض  ضووي ياة حجو جود وها اكضر ضكثور 

 من حجو ضووي الدجاجي. وهتان ضعه ال  اة وفوحون ضوه الض  عحى ضوه الدجا  فا ال ضخ.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح البط (1-9) شكل

 

 

 

 



 019 

 

 -الى لسمون :وومكن تمسوو الض  حس  التصتوؾ انلتصاد  

 الض  المتتج لححو ووو هيا المسو عدة اتواع تتموز ضسرعي تموها ومن اهو هي  انتواع  اونً :

وتموز هيا التوع ضرووه انضوه وجحد  انصفر وهو من اكثر انتواع  Pekin Duckالض  الضكوتا  .1

انتثى فوصل وزت ا  اما5kg-4.5اتتواراً فا اورضا وومتاز ضوهامي جسمه حوث وصل وزن اليكر الى 

4kg   ضووي ووضحػ معدل  150-100وتمتاز اتاثه ضارتفاع اتتاج ا من الضوه حوث وصل انتتا  الستو

 .g 80وزن الضووي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توأ فا ومال فرتسا وووضه التوع الضر  المانرد ووهتحؾ لون اليكر  Rouen Duckض  الروان  .2

ليكر هورا  الحون ما وجود ححمي ضووا  حول الرلضي عن لون انتثى فالرأس واعحى الوجه فا ا

ور ر  رماد  الحون وهتح  فوه الحون انهور ضالمر  من الرلضي واليول ولون الصدر احمر 

اما وزن  4kg-3.5ارجواتا اما انتثى فحوت ا رماد  ممحو ووضحػ معدل الوزن المواسا ل يا التوع 

 . (3.5kg-3)انتاث فوضحػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 بػ بكٌٍُ َبُي( 2-9) شكل

 بػ السواى َبُي( 3-9)كل ش
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وتموز مته صتفان انضوه والمحون وانهور وؽح  ضه الروش  Muscovey Ducksلمسكوفا الض  ا .3

انضوه عحى انسود ولد توأ فا امروكا الجتوضوي ووتموز ضوجود زوابد لحموي حمرا  الحون عحى 

الوجه كما وتموز ضمماومته لحرروؾ الضوبوي الماسوي وضهموله عن الحركي وهتالن فرق كضور ضون وزن 

وضوكل عاو ف و وعد من  3kgاما انتثى فتزن  5kg-4ر ووزن انتثى فالوزن المواسا لحيكر اليك

 اتواع الححو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ً ومن أهو وتموز هيا التوع من الض  ضصؽر حجم ا وارتفاع إتتاج ا من الضوه  : لحضوه المتتج الض  ثاتوا

 .-اتواعه:

لتوع من الض  المرضى فا جاو  ضجتو  ورق اسوا ان اصل هيا ا Indian runnerال تد  العدا   .1

ضووي ووضحػ معدل وزن  200-150وومتاز ضارتفاع اتتاجه من الضوه حوث وصل اتتاجه الستو  

 .1.75kgووزن انتثى  3kgوالوزن المواسا ليكور هيا التوع  75gالضووي حوالا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البػ الوسكىفٍ َبُي (4-9) شكل

  الهٌدٌ الساكط َبُي (5-9)شكل  



 000 

هح  الروتر ال تد  ما الروان وهو من توأ هيا التوع من  Khaki Campbellضـ  الكاكا كامضل  .2

 ضووي.  200-150انتواع المتتجي لحضوه اي وتراوح اتتاجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تربٌـة البــط :

اساضوا ووسوق الض  ؼور  8وتته  الض  الهاص ضالترضوي واتتا  ضوه التفموس عتدما وصل عمر  الى    

 وور الترضوي لمدة عاو واحد وضعد اتت ا  فترة اتتا  الضوه الصالح لحترضوي نجل انستفادة من لحومه ووحتفر ض

او ر وتستمر ضاتتا  الضوه ضوكل جود  7وسوق الض  الهاص ضالترضوي اوواً. تتوج انتاث جتسواً عتد عمر 

اتاث ووفول ان وزود عمر اليكر عحى عمر انتثى ضتحو و ر  7-5و ور ووهصص يكر واحد لكل  10مدة 

 سضي اهصا  جودة من الضوه التاتج.واحد لححصول عحى ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بػ الكاكٍ كاهبل َبُي (6-9)شكل 

 بػ داخل قاعت الخسبُت َبُي(  7-9)شكل 
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 تفمٌس بٌـض البـط :

 35ووماً وووي عن هي  الماعدة ضوه الض  المسكوفا حوث وحتا  الى  28ان مدة التفموس لضوه الض  تضحػ 

ووماً كا وتو الفمس ووحتا  الى تفس الورو  المتضعي ما تفموس ضوه الدجا  ماعدا عامل الر وضي اي وكون 

 ر وضي تسضوي.  %90-85وه الض  حوالا لض

 الحواتي والرعاوي 

 درجي الحرارة فا فترة الحواتي تكون كانتا :

 ؾ 90ْانسضوع انول 

 ؾ 85ْانسضوع الثاتا 

 ؾ 75ْانسضوع الثالث 

 ؾ  65ْانسضوع الراضا 

احواه سضاحي ووفول تمل انفراخ هالل انسضوع الهامس الى مساكن الرعاوي التا تحتو  عادة عحى 

 .ويلن نن السضاحي تزود من سرعي تمو الض 

 تغذٌـة البــط :

ضروتون وومكن ترضوي الض  ضتجاح عحى تفس مواد العحؾ  %18وحتا  الض  الى عحومي تحتو  عحى     

المستهدمي لحدجا  ضعد تر وض ا ولد ححة انن الترضوي عحى العحؾ الموؽو  عحى وكل مكعضاة محل العحؾ 

ووحتا  الض  الى حوالا تصؾ  .وزن حا 1kgعحؾ : kg 4وتضحػ كفا ة التحوول الؽيابا فا الض   المر   

ايا استهدمة  %30كموي العحؾ التا وحتاج ا الدجا  لحترضوي واتتا  الضوه. وومكن تحسون التمو ضما ومار  

عالبك الضاد   لصؽار  عالبك الراص فا التؽيوي لمدة ارضعي اساضوا ضدنً من هروس العحؾ المفتة. وتصتا

محمتراة اما ضالتسضي لحض  الي  وزود عحى اسضوعون من العمر فوتو تزوود   3الض  من الراص ضحجو حوالا 

محمتراة تمروضاً. ون وحتا  صؽار الض  الى الما  لحسضاحي ولكته وحتا  الى الما  التروؾ  5ضالراص ضحجو 

ً فا محتواها من ال الي. لحور . ووصل الض  الى الصى حد من التمو عحى  ً واسعا عالبك تهتحؾ اهتالفا

سعرة  الي  2970الى  2090ضروتون او اكثر وعحى  الي تتراوح ضون  %16والعالبك التا تحتو  عحى 

ضروتون  %18الى  %16ممثحي لكل كوحوؼراو من العحومي اتتجة تمواً  ضوعواً. والعالبك التا تحتو  عحى 

ض  ضمحتوى دهتا اعحى فا اليضوحي. وضزوادة محتوى ال الي فا العحومي اكثر من وضمستوى  الي اعحى اتتجة 

 سعرة  الي ممثحي لكل كوحوؼراو عحؾ تتحسن كفا ة است الن العحؾ.  2750الى  1760المدى 

 وها :ن او ض  المابدة (انهور) وؼالضاً ما تستهدو ثالثي عالبك نتتا  الض 

 .العمر(لحد اسضوعون من ) عحومي ضاد  (1)

 .اساضوا( 5من عمر اسضوعون الى )عحومي تمو(2)

 او عحومي تكامل(. ) عحومي ت ابوي(3)
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عحومي الضاد   ها عضارة عن عحومي ياة ضروتون عالا و الي عالوي ومدعمي ضالفوتاموتاة والمعادن. ووستهدو 

ووضدو ان الج از ال وما  ؼالضاً مواد راض ي هاصي لرض  محتوواة المرص وجعل انلراص ياة كثافي عالوي.

لحض  ضاست اعته هوو الؽيا  حال ما وتو تزوود  ضه وليلن فان العحومي ياة الكثافي العالوي تكون م مي. ولضل 

 اسضوعاً. (12) استهداو العحومي ياة الكثافي العالوي كاتة المدة الالزمي لتتموي ض  جاهز لحمابدة

اساضوا وضيلن امكن تحموك توفور  (8) العالوي لحة فترة التمو الى ولكن عتدما تو اوجاد انلراص ياة الكثافي

 كضور ضالعحؾ والود العامحي. 

سومان  ضوعوي نستاد  g وضما ان الض  وتمو ضسرعي فان الموكحي الكضورة فا اندارة والتؽيوي تكمن فا اوجاد

  (g 640) الىعتد الووو األول من العمر  (40g)الجسو. وتتمو ضعه صؽار ض  الضداوي من

 مرة. ان موكحي العرو المموزة تدعى16ووماًن ا  حدثة زوادة ضالوزن تعادل  (14)عتد عمر

كما ان اوافي التواسون والكولون تحع  دوراً م ماً جداً فا المساعدة عحى التهفوؾ من  .السومان المموسي()ضـ 

 .توو  العراو
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 تربٌة ورعاٌـة اإلوز                                            

 Geeseاإلوز  

 من األوز عدة اتواع اهم ا :

وسما ض يا انسو تسضي الى ضحدة تولوز فا فرتسا ولون رووه رماد  ماعدا اسفل  :Toulouseالتولوز  .1

مؤهرة الجسو ف و اضوه وهو كضور الحجو لكته ض ا  التمو ورووه متفوش لحوالً وؼور متراصن توا 

ضووي فا الموسو ويلن الل من انتواع انهرى ول ا مول لحرلاد اما الوزن  30-20نتثى ضحدود ا

 . 9kgوانتثى  14kgالمواسا لحيكور التاوجي تحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن اصحه من الماتوا هاد  ال ضا رووه اضوه فا جموا متا ك الجسو حجمه كضور Emdenانمتدن  .2

فا انفراخ انتاث ادكن من انفراخ اليكور ليلن وس ل عمحوي  ولون الزؼ  عتد الفمس ضتا فاتح

ضووي فا الموسو وتمول الى الرلاد ضوكل مولة والوزن  50-30تجتوسهن وصل اتتا  انتثى من الضوه 

 المواسا لحيكر ن ومل عن يكور التولوز. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخى لىش أوش  (8-9)شكل

 االهٌدى أوش ( 9-9)شكل  
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فا استهدام ا فا تعوو  حمول الم ن فمد ت ورة ترضوي اإلوز ضسرعي فا الستواة انهورةن نسوما       

ولص  السكر والوحون والضصل والثوو وؼورها من المحاصول الوابعي التا تحتا  الى العزق واالتعوو . 

وكيلن ومكن السو رة عحى عوضا ضرمودا وجوتسون الماسوون. وضتركوز الوزن فا مثل هي  المتا ك وجعل 

 وور التا توا ضوو ا فا الرضوا وتضدأ فا حوالا متتصؾ التصتوا والتسووك ممكتون. فاإلوز هو من ال

وضا . ووصل انتتا  الى الصا  ضحدود و ر توسان ووستمر فا و ر ماوس. ووحدث اعحى اتتا  فا الستي 

ً فا الستون الالحمي ووستجو  اإلوز إلى تحفوز اإلوا ة  .الثاتوي او الثالثي لووا الضوه ووتتالص تدروجوا

ثر ال ضوعوي. وتتمو صؽار اإلوز التجاروي ضسرعي وضتركوز ودود لدرجي اته وصضح من هار  مرححي التكا

 .الصع  انحتفار ضالمرعى ضحالي جودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ووسمح لإلوز ضمساحي تروفي وجردا  لحجر  وضالتمرون فا ترضي رمحوي ياة تصروؾ جود. ان الوز من 

وضمجرد ان تضدأ فات ا تست وا ان تتمو حتى تتوج عحى  (التا تعوش عحى انعوا  فم ) ال وور التضاتوي

انعوا  فم  ايا كاتة هي  انعوا  ؼوي وواتعي. وومكن ترضوي صؽار اإلوز فا المساكن المؽحمي ايا تو 

ولكن ادارت ا اكثر س ولي وترضوت ا اكثر التصاداً فا المرعى ما اوافي ن تؽيوت ا ضعحومي متاسضي ومتوازتي

ز الترضوي وتمتا أكثر فا المرعى الي  ومحل من تكالوؾ الترضوي. ولوس ضامكان الوز التمو الحضو  ل ا. وأو

وورضى اإلوز ضإعداد صؽورة فا العدود من المزارع  .ضصورة مرووي عحى مرعى جاؾ او مكتمل التوو 

ً جز اً من ضرتامج  وور )الكتس لالستفادة من لحمه ورووه ولاضحوته فا تعوو  المحاصول. ووعد اإلوز ؼالضا

ويلن نت ا تست وا العوش ضالدرجي الربوسوي عحى انعوا  ماعدا هالل مرححي التسمون الت ابوي. (كاتسي

وتتوسر صؽار اإلوز عادةً فا الرضوا فم  كما ان افول سوق لإلوز هو هالل عود تمدوو الوكر 

Thanksgiving مي جودة ضالتسضي إلوز التسووك واعواد الموالد. ووعد رووه الحون والمتحتا كمتتو  يا لو

ويلن ضسض  اتتا  اؼ وي ووساداة توو دافبي ومروحي مته. أن اإلوز الي  وجضر عحى انعتماد عحى انعوا  

 لىش  حسعً فٍ الحقلا (10 – 9)شكل 
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وليلن من المرؼو  فوه ان وكون هتان مرححي تسمون هاصي لؽره ن او المرعى فا التؽيوي وكون هزوالً 

 ك. اع اب ا درجي متاسضي من التكامل عتد التسوو

 

او الحدوث الع د (اهور)وومكن تسوومه فا الهروؾ او وسوق فا مرححي مضكرة من حواته ووضاع كاوز

junior geese. جوداً لحوز لحد عمر حوالا ً اساضوا والي  ور ر معدل (7)ووعد انوز التاوا  مكتسضا

سروا ومكن الوصول الى وهو ضيلن وفوق اتواع الدواجن األهرى. وضعد هيا التمو الن سرعي تمو سروا جداً 

ً وضدأ مرة اهرى  (20) مستوى انستمرار التسضا وعتدما وتو الضد  ضترضوي انوز عتد عمر حوالا اسضوعا

ضاكتسا  الوزن ضسرعي هالل مرححي التسمون. ووتتج ض رومتون : اما ضانعتماد عحى المراعا ضصورة تامي فا 

ً التؽيوي او وتو تؽيوته ضالعالبك التامي. وفا ا وفا ضرتامج ن لحالي األولى تكون الزواداة الوزتوي ض وبي تسضوا

اساضوا من عمر   (10) التؽيوي التاو تكون الزواداة الوزتوي سروعي جداً. وومر اإلوز ضحالي المحش عتد ضحوؼه

ً حتى وصضح ً من العمر. ووزن اإلوز (16) ون وتزع رووه تماما  (6)كوحوؼراماة عتد عمر (3kg)اسضوعا

 (9)وا ويلن عتد استهداو حوالا كوحوؼراو واحد من العحؾ لكل كوحوؼراو من وزن الجسو. وعتد عمراساض

و وور اإلوز هالوي ن من العحؾ لكل كوحوؼراو وزن1.35kgضاستهداو 4.5kgاساضوا وزن اإلوز حوالا 

ً يا  الي وا بي ن وتمو ضالسرعي تفس  ً من زؼ  الروش. واإلوز الي  وتتاول عحفا ا والتا وتتاول ض ا تسضوا

ضالدهن تكون ثموحي وتر ر كفا ة ممتازة فا انستفادة من  يعحؾ يو  الي عالوي. وصؽار  المؽياة عحى عحوم

 العحؾ. 

ان اهو اعتراه وتردد ضكثرة حول استهداو اإلوز لحمابدة هو درجي سمتي ال ورن ولكن فا حالي اإلوز   

. ومن وج ي ترر التؽيوي فان اوافي فوتامون التواسون الى العحومي األهور فان التسمون الزابد ن ووكل موكحي

 .وعالبك ضاد   الدجا  الجودة .وصحح موكحي وعؾ الساق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌبٌن االوز االبٌض (11-9) شكل
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المزودة ضالتواسون تؤد  الى اتتا  زواداة وزتوي جودة فا صؽار اإلوز. وومول الراوضوفالفون الى التمصان 

المرك  فا عالبك من توع اليرة الصفرا  وكسضي فول الصووا  Bبك الضاد   العمحوين ولكن فوتاموتاة فا عال

ً وتمو افول.  %24فان تسضي  20%ورؼو ان احتوا  صؽار اإلوز لحضروتون ها .تعد كافوي تتتج تروووا

ووفان لعدة ستواة. وض رومي ووؽيى إوز الترضوي ضعحومه دجا  الترضوي ما التؽيوي الحرة من اليرة الصفرا  وال

 %30ضروتون و  %27من هروس وحتو  عحى  %25الى  20التؽيوي الحرة وهتار إوز الترضوي ما ممدار  

 يرة  %60الى  35ووفان و  %35الى 

 

  Fattening Geeseتسمٌن اإلوز 

وي هالا من ومن التاحوي العمح)رؼو أن اإلوز وتمو ضسرعي وهو اكثر ال وور كفا ة فا تحوول الؽيا  

ً لالتتا  الكضور. ون  (المره وهو  ور مراعا ممتاز ان اته من ال وور الوعوفي التكاثر. وهيا وعد عابما

ساعي. والعحؾ انهور وكون معرو عحفه  48الى  36تحتا  صؽار  إلى العحؾ حتى وصضح عمر  ضون 

 (3)الى(2) لحور . وضعد مرورووستهدو كموي محدودة جداً من الحضو . ووج  توفور ما  تروؾ وجدود 

أساضوا ن تحتا  صؽار  عادةً إلى أ  عحؾ اهر ايا توفر ل ا كموي كثورة من انعوا  الؽوي. وايا كان 

اساضوا من عمر   (3) الى (2) المرعى جوداً ورضى معرو صؽار  اعتضاراً من الولة الي  وكون فوه ضون

الكامحي حتى وتو ترووش صؽار اإلوز ضوكل جود. وفا ضعه لتسموت ا ضدون اوافي ا  عحؾ. ن تؽيى الحضو  

المتا ك وتو تسمون اإلوز ضأعداد كضورة من لضل الموترون الحيون جعحوا يلن حمل اهتصاص. ووووا أماو 

اإلوز اليرة الصفرا  ضعراتوص ا ما كموي كضورة من الما  فا جموا األولاةن ووموو ضعه المزارعون ضتسموته 

وزة فا كل حرورة ووتو تؽيوت ا ثالث مراة ضالووو  25الى 20ن وتراوح عددها ضون فا حرابر ضم عا

من مسحوق اليرة الصفرا   2/3مهحفاة ال حن وكسر الحضو  و  1/3وض روس ر   ولون مصتوع من 

ووتو كيلن توفور ضعه المواد العحفوي او التضاتوي الهورا . وض ي  ال رومي ومكن الحصول عحى زوادة فا 

 . 2.7kgالى  1.8kgن من الوز

وومكن تتموي صؽار   ضوعواً  .وتستهدو اعالؾ الضاد   والتمو والترضوي فا عمحواة إتتا  اإلوز التجاروي

عحى عحومه تمو الدجا  والمرعى والعدود من اإلوز عحى المرعى فم  ما كموي محدودة من الحضو . وايا تو 

 وتتاول كموي كافوي من المرعى. كما ان تحوول الؽيا  جود اع ا  كموي كضورة جداً من الحضو  فأته سوؾ ن

 والتمو سروا جداً.

 التفـمٌـس :

ووماً وومكن استهداو الدجا  الثمول لؽره التفموس ال ضوعا  32-28ان مدة التفموس فا األوز تتراوح ضون 

س الضوه فا ما  دافا  لضوه األوز ضتجاح ولو وحمك التفموس الصتاعا تتابج جودة لتفموس ضووه ووحزو تؽمو

ؾ مرتون فا انسضوع فا اثتا  التفموس الصتاعا كما ان ر وضي المفمسي وج  ان о 100درجي حرارته 

 . %70تكون اكثر من
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 Rabbitsاألرانب تربٌتها ورعاٌتها                           

  

 

 

 

 

 

 الممدمة :

 

 أولها صغر حجمها -وذلن لسببٌن :، هنان خطا شائع فً ادراج األرانب تحت لائمة انواع الدواجن

وبوجه عام فان  .. واألصح ان تصنف تحت لائمة الحٌوانات الصغٌرة.ثانٌها النها تربى داخل المنزل 

 األرانب تمتاز بارتفاع خصوبتها وكفاءتها التناسلٌة. 
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 : األرانـب

و ابفي ارتضواة الوكل  Leporidaeمن الفصوحي األرتضوي ن حووان ثدوا Rabittاألرات  

Lagomorpha  35 ولهcm  1500تمروضاً ووزتهg ن ويوحه لصورن وايتا   ووحتانن وفته العحوا مومولي

لححو والفرا   وارجحه الهحفوي  ووحي تجعالته من ام ر الحوواتاة المافزة. وترجا اهموي األرات  ضات ا مصدر

 Family) التاضا لعابحي األرات  (Lepus cunciculus) واصل األرات  هو توع واحد وسمــىن والوــعر

leporidae) وها ترضى ن وها حوواتاة ثدووي ياة فرا آكحي لحعو  لاروي ولحم ا مستساغ دلوك األلواؾن

ن  ر ترضوي األرات  ضات ا ترضوي رهوصي الثمناساساً لؽره اتتا  الححو او الفرا  او لألؼراه المهتضروي. توت

ن ف ا تعتمد عحى مواد عحفوي رهوصي تحول ا الى لحو وفرا  يو لومي عالوي. كما تمتاز ضمماومت ا لألمراه

ً ضعد  12-5مراة فا الستي وفا كل مرة توا 7-4وتحد األو من  او ر من  6-5ارت  و تتوج جتسوا

ف ا التا ن وامتالؤها (Loin) ا كضر الحجو التسضا لمت مي الم نوندت ا. ممواس جودة جسو األرات  ه

اول معرفي لألرات  كان عتد المدما  المصروون حوث وجدة  .تترس  فو ا معرو الدهون لألتواع الممتازة

ومو ت ا األصحا افروموا ودول حوه الضحر المتوس  ثو ن ق.و 2600صور ل و فا مماضر الفراعتي متي عاو 

موا اتحا  العالو. وتت ح  ترضوي األرات  ضوكل مكثؾ مزارع مج زة واعالؾ ما اوافي العحؾ اتتورة فا ج

انهور. تتتور اتواع وسالنة عدودة من األرات  تتضاون فوما ضوت ا من حوث الوكل والحون والححو والؽره 

 -ومن سالنة األرات  :ن من اإلتتا 

و  Champage diمثال : ن  (6kg-3.5)لمتوس يأرات  الححو والفرا  ياة األوزان الكضورة وا .1

Chinchilla  وargent . 

 . Rexو  Silvemartinsمثال : ن  (4.5kg-1.5)أرات  الفرا  التا تتراوح اوزات ا ماضون .2

 (. Angora)التاعو ها انتجورافرا  األرات  المتتجي لح .3

  -* كوفوي اتتا  لحوو األرات  :

لحوو الحوواتاة األهرى والدواجن ضارتفاع محتواها من الضروتون تتموز لحوو األرات  عن ؼورها من 

  -واتهفاه تسضي الدهون والكولوسترول ض ا :

 وووح هي  الموزاة: (9-1)والجدول التالا

 % كغم()كولٌسترول %دهون %بروتٌن حً()الوزن بالكغم الحٌوان

 1 19-12 20-15 300-200 ماشٌة

 125-95 10-8 20-14 200-150 عجول

 140-110 25-20 16-11 10-5 اغنام

 90-60 10-9 18-12 1.5-1.3 دجاج

 50-40 6-3 25-19 1.3-1.0 ارانب



 021 

 

 ٌبٌن اعضاء جسم األرنب (9-12) شكل

 

 * اهمٌة تربٌة األرانب :

 -وتمسو األرات  حس  الؽره من ترضوت ا :

  -. أرانب اللحم والتسمٌن :1

ا  وصل   kg 4فرداً وزن كل مت ا حوالا 48المكثؾ/الستي حوالا تع ى األو فا اإلتتا    اتتا  الححو :

وضيلن تتفوق األرات  عحى ن مرة 29وهيا وفوق لدر وزن األو ضـ  117kgوزن اليضابح لكل أو/ الستي حوالا 

ون وفول ا سوى الدواجن التا تصل يضابح ا لكل أو حوالا ن كل اتواع الحوواتاة األهرى آكحي انعوا 

210kg   مرة حجو األو 79وفوق ضـ ا.  

 

 التركو  الكوموابا لححوو الحوواتاة المهتحفي :9-2جدول 

 دهون بروتٌن ماء الحٌوان
 المٌمة الحرارٌة

 كٌلو كالوري /كغم

 1382 4.47 25.5 67.9 أرانب

 2497 17.9 18.8 62.4 ماشٌة

 1594 8.2 19.2 71.8 عجول

 2891 23.7 23.7 58.1 اغنام
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ووزن  .اسضوعاً( 12الل من )فا العمر (Fryer) ضاألرت  الصؽور(ا  الي  وتتج الححو)لححووعرؾ أرت  ا

التا  (Roaster) .. وتستهدو اوواً األرات  الكضورة1500gوتادراً ما تصل الى  700gاليضوحي ن تمل عن 

ن اكضر نتهفاه ان ان تكحفت ا تكون و ور وما وزود عن هيا العمر (8) وعمرها 2kgوصل وزت ا ألكثر من 

ً اكثر من الزوادة فا الوزن. تعتضر األرات  افول آكالة العو  اتتاجاً  كفا ة تحووح ا الؽيابا فتست حن عحفا

ن ويلن لحهصوضي العالوي ممارتيً ضحووان اهر من الحوواتاة آكحي العو  وكيلن تتموز ضسرعي تموهان لححوو

اصيً اليكور المهصوي تكون اكفأ فا تحوول الؽيا  ضمعدل ضروتون حوواتا وه الىوتحول األعوا  والمهحفاة 

 عن اليكور ؼور المهصوي.  5%

 

 درجات انتاج اللحم فهً ثالثة :

 :(Intensive production)أ. اتتا  مكثؾ

 تفادة نن هوم ا وصل الى ووتو تؽيوي األرات  ضالحضو  المصتعي لكا تستفود مت ا الصى اس 

 ووماً. 30-25مراة فا العاو وتستمر الرواعي من  9-7ن وتحد األرات   70-80%

   Semi – intensive production . اتتا  وضه مكثؾ 

والتؽيوي هتا تسمى ضالعحومي(. ثو ) تمدو التؽيوي ال ضوعوي التا تكون من مهحفاة الم ضخ والجيور واألعوا 

ر اوواً و تحد األم اة همس مراة تمدو تؽيوي تكموحوي لألم اة فا ت اوي الحمل واثتا  الرواعي ولحصؽا

 اساضوا.  5فا العاو ومدة الرواعي ألصاها 

 (Extensive production) . اتتا  ؼور مكثؾ

مرة فا العاو ومدة  3-2عدد مراة الوندة من ن تكون التؽيوي من مهحفاة الم اضخ واألعوا  فم 

  .اساضوا 6-5الرواعي من 

 . أرانب الجلد والفراء والشعر  :2

ضاإلوافي الى ات ا ن عر األرات  وستهدو كما هو معروؾ فا صتا المالضس التا تمتاز ضتعومي محمس او

وكيلن ن توفر الدؾ  واألتالي لمن ورتدو ا. ون ومتصر استهداو جحود األرات  وفراب ا عحى صتاعي المالضس

ً فا صتاعي الحضاد ومواد الحصك والصضاؼي. تيضح األرات  لضل ض ً من العمر  2-1.5حوؼ ا تستهدو اووا عاما

او ان وتو يضح ا فا فصل الهروؾ ألته وحدث تؽووراً فا ن لححصول عحى فراب ا حتى وكون له لومي عالوي

وعرها. اجود اتواع الوعر وتو الحصول عحوه من أرت  " األتجورا". وتتتج أرات  "األتجورا" التا تزن 

4kg 900  أ  ضمعدل ً امثال اتتا  األؼتاو  3وهو ما وعادل ن كوحو وزن حالكل  225gؼراو فرا  ستووا

ً ن وزن حا 69g/kgصوؾ هاو ا  ضمعدل4.5kgوالتا تتتج حوالا  65kgوزن  ضان فرا  "األتجورا"  عحما

فم . ووكون يلن  %50الؽتو الي  وحتو  عحى  صوؾمن الفرا  الهالص ممارتيً ض %99وحتو  عحى 

 1cm رون ثو كل ثالثي او ر ما ترن  ول فا الوعر وصل الى ضواس ي  رومتون : أول ا المص فا عمر و

ووضدأ المص عتد مت مي الر ر فوق اليول مضاورةً فا ه   ولا وصل الى الرلضين ثاتو ا التتؾ عتدما وصضح 

االوعر ض ول متاس  فا العمر المتاس  لدرجي تسال ه ضحوث ن وسض  ألو لألرت . وج  اإلمتتاع عن تتؾ 
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ي الراس والرجحون واليول وضدنً من التتؾ وتو المص فا هي  المتا ك الوعر ن ضد وان ومو  الوعر فا مت م

وومواً لمتا تحضد  عحى ان وتو تمسومه الى تصفون ضد اً من الرلضي حتى مؤهرة اليول لتموو  كل تصؾ عحى حدة 

 من متتصؾ الر ر ضاتجا  الصدر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لغرضٌبٌن ارنب ثنائً ا (13-9) شكل

 إلتتا  الححو والفرا  فا تفس الولة(.). ارات  ثتابوي الؽره3

ن والؽره من هي  السالنة هو اتتا  الححو ضصفي اساسوي ووكون الفرا  متتج ثاتو  وتمتاز ضكضر وزت ا

وسرعي تموها ووعد األرت  التووزلتد  األضوه والكالفورتا من احسن السالنة المتتورة ن وجودة لحوم ا

 اً فا العالو. تجارو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األرت  التووزلتد  األضوه (14-9 )وكل
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 . أرانب المعارض والزٌنة :4

ً ضجمال متررها عتد ن ضمومت ا الؽيابوي العالوي عتد استهداو لحم ا  ن تمدتا األرات  فم ولكن تمدتا اووا

ي والجمال فا المعاره استعمال فراب ا وجحودها فا المالضس ضاإلوافي الى استهدام ا ألؼراه الزوت

 ومت ا انرت  ال ولتد  والحو . ن العالموي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األرنب الهولنديٌبٌن  (15 – 9)شكل

 

 . أرانب التجارب العلمٌة : 5

وهتا وتو الحجو  الى األرات  إلجرا  التجار  عحو ا فا المهتضراة العحموي لإلستفادة مت ا فا التوصل 

 ما وتو استهداو دو األرات  كمصل فا العدود من هي  التجار  نتهفاه كحفت ا. كن لتتابج األضحاث العحموي

 تربٌة األرانب :

 -أ. اهتوار أرات  الترضوي :

ان تكون األرات  من تفس ن هتان ور  هاو وتضؽا توافر  عتدما ورؼ  الفرد فا اهتوار األرات  لحترضوي

ان وموو الوهص ضورا   .اإلتاث من تفس العمرمن  3-2وان وهصص لكل يكر ن الحون الواحد والساللي

او ارات  كضورة حوامل او لامة ضالوندة من لضل مرة او مرتون وومكن معرفي ن ارات  صؽورة حدوثي الف او

 ..األرت  الصؽور فا السن عن الكضور عن  روك ارافر األرجل

اما ايا كاتة  ووحي وؼحوري او ن فعتدما تكون دلومي مؽ اة ضالوعر ف يا معتا  ان األرت  صؽور السن 

متحتوي ووضدو وكات ا متوممي ف يا معتا  ان األرت  وزود عمر  عن ثالث ستواة. أن وزود عمر األرت  الي  

ضانوافي الى استاته ن وومكن معرفي يلن كما سضك وان اورتا من ارافر ن سوما انهتوار عحوه عن ستي او ر

 ولترضوي ل وا من األرات  لد وتو اإلهتوار من ضون األتواع انتوي :  .فرا الصؽورة واعوته الضرالي وترافي ال
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كما ومكن لحمر  التعرؾ عحى  ضاع ا لضل الضد  ن ل وا األرات  وعمر ثالثي او ر : اثمات ا رهوصي .1

 فا عمحوي التكاثر. 

جتسواً حوث وتكون تاوجي ن ل وا األرات  عمر ستي او ر وما وزود عحى هيا العمر : مرتفعي الثمن .2

 .تستهدو فا عمحوي التزاو  مضاورةً 

مرتفعي التكالوؾ  .ل وا األرات  الحوامل : وهتا تزود عحى الستي او ر لكت ا ن تصل الى عمر الستي .3

 لكت ا مرهمي. 

: متهفوي التكالوؾ وومكن ضوع ا (كضورة العمر) ل وا من األرات  وزود عمرها عحى الستي او الستتون .4

 اتتاج ا ؼورمومون.  ضعد الوندة لكن

 وراعى عتد ورا  األرات  أن تكن ورسي حتى ن تأكل صؽارها. .5

ان تكون تروفي وومكن مالحري عتصر الترافي فا آيات ا ن اهتوار األرات  ؼور المصاضي ضاألمراه .6

وتو فصل األرات  التا تو وراؤها ) من الصدودن ومؤهرت ا هالوي من األوساخن هحوها من العمى

 ا مكان مستمل حتى وثضة هحوها من اوي امراه وضعدها تتمل لم وا الترضوي(. حدوثاً ف

ً كثور الحركي .7 األعوا  التتاسحوي هالوي من ا  ن الفرا  وؽ ا الجسو : ان وكون األرت  توو ا

 األتؾ واليلن هالوي من أتواع الجر  والسعال والروح.  .الت اضاة

 

 التكاثر عتد األرات  : - 

ان ان ن تسان وتوق الى ممارسي الجتس وهيا ما وتوافك ما  ضوعي الكابن الحا وؼرابز الحووان مثل اإل

فانتسان حووان راٍق ومارس العمحوي الجتسوي ضوا  من العمل والف و.. لكن ن ال رومي ها التا لد تهتحؾ

ان هي  العمحوي  فتجدن الحووان و ضك ؼروزته ضدون تعمل. وضما ان األرات  من المعروؾ عت ا كثرة توالدها

 تتو ضال رومي التالوي : 

 

ومحاولي حن يلت ا ضا  وا  لاٍس ووجد من ن وتتا  األتثى حالي من المحك ضكثرة تحرك ا -الرؼضي الجتسوي :

ترتفا حرار  جسدها وتموو ضتتؾ وعرها وتوعه فا فم ا ما المش الي  تحمحه لتكون ن حول ا فا المفص

تموو ضرفا يوح ا او ضالمفز عحى ؼورها من اإلتاث ن ا فا ووا موالودها فوهالعش الجدود التا تعحن ضرؼضت 

وتوهو الج از التتاسحا ن المتواجدون مع ا فا تفس المفص معحتي عن استعدادها لممارسي العمحوي الجتسوي

استهداو فوتو حوت ا تحفوز من ورضو ا ضن لد ن تر ر هي  العالماة عحى األتثىن وتضدأ فا افراز ضعه السوابل

ضعد حدوث التحموح ن وتصح ضترن ن رووي  ور لتدلون الفتحي التتاسحوي حوث تكون ضيلن مستعدة لحما  اليكر

كما ن نته لد وسض  يلن اتهفاه فا مستوى الوضك الجتسا عتد كالً مت مان األتثى فترة  ووحي ما اليكر

 ألتثى الى لفص اليكر ولوس العكس.وفول تمل ا
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 ات الحمل :عالم -الحمل :

او لد وحجأ الضعه الى محاولي اعادة التحموح ن ووو من حدوث التحموح 14-10وتو توهوص الحمل ضعد مرور  -أ

اواو من التحموح األول وايا رفوة الحما  المتجدد ف يا دلول عحى حدوث  10-7مرة اهرى ل ا ضعد مرور 

 الحمل. 

زوادة وزن األتثى ن اإلتاث واضتعادها عن اليكر من العالماة األهرى عحى حدوث الحمل والحر هدو  - 

  .واتتفاخ ض ت ا فا التصؾ الثاتا من مدة الحمل

 .تضدأ األتثى فا تمل المش وتتؾ ضعه وعر الجسد لتحوور مكان أل فال ا الصؽار وانستعداد لحوندة - 

لن ايا تمضحة اليكر ضعد مرور وين لد تعاتا اتثى األرت  من حانة الحمل الكاي  اوواً مثل اتثى اإلتسان -د

لد تمضل ضعه اإلتاث انلتما  ضاليكر عتد حدوث الحمل ضوتما ن وتمضل الضعه )ووو من الحمل 12-16

 انهر هيا(. 

اما اإلج اه فمد وحدث ضسض  تعره األتثى الحامل إلحدى العوامل التالوي : تمص الؽيا ن التؽوراة  -هـ

او ازعاج ا ضالتمل المستمر ل ا من أماكت ا.. تحيور ضعدو اإلمسان  ضالضوبي التا تحو  ض ان م اردت ا

ً  34-31مدة الحمل عتد اتثى األرت   .ضانرتضي الحامل من ارجح ا او لحض ا ووماً  34وايا  الة عن ن ووما

 فمد وؤد  إلى موة انجتي. 

 الـوالدة :

لموتي او المووهي ض دو  ودود حتى ن توعر ضعد الوندة ضووو واحد وموو المرضا ضفحص الصؽار الحوي من ا -أ

وايا حدث يلن عحوه ضالتولؾ الفور  عن عمحوي  نضان الوهص و اجو صؽارها وحوت ا سوؾ تثور

 الفحص. 

وما زاد عحى هيا العدد وتمل ما او اهرى لكن ضدعن الصؽار ضمهحفاة ن موالود 10-6وترن ما األو من  - 

لكن وتضؽا ان تكون اعمار هي  ن األمومي الصتاعوي() ى رابحت ااألو الجدودة حتى تعتاد الصؽار عح

اواو من اعمار الصؽار لألو األصحوي المتمولون ل ا حتى ن وحدث  4-3الصؽار أن تمل عن او تزود عحى 

 التفور من جات  األو الحاوتي. 

فا الووو التاسا او العاور او صؽار األرات  عتد وندت ا تكون عدومي الوعر مؽحمي العوتون ون تفتح ا ان  - 

ً وحتمل ان تكون هتان اصاضي ضمره  11وايا ازدادة المدة عن ن لد ومتد األمر الى اسضوعون ووما

وضعدها تفتح الجفون ضرفكن اما ايا  0.4الجفون وعالجه وتو ضمسح الجفون ضمححول "الضورون" ضتركوز 

 . %10جوسرول" ضتركوز كاتة هتان مادة ضووا  عحى الجفون فتستعمل ل رة " أر

 ووماً.  20-15تضدأ الموالود ضالهرو  من العش ضعد مرور  -د

اساضوان وضعدها وتو  5-4تتؽيى صؽار األرات  ضعد وندت ا مضاورةً عحى ححو  األو التا تروع ا لمدة  -هـ

ؽار األو فا ان اته ضعد مرور اسضوعون من الوندة توارن الصن الف او او حتى وصل عمرها الى الو رون

 ؼياب ا من العالبك حوث ومحل الححو  تدروجواً حتى ف ام ا او ان ترفه األو رواعي صؽارها. 
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او ضتمل ن ثو وتو تمل الصؽار الى الفاص جدودة تروفي ضعوداً عن األو تجتضاً لتمل ا  عدوى ل و من مهحفات ا -و

 لجدودة. األو تفس ا حتى ن تتاثر األرات  الصؽورة ضأماكن الترضوي ا

وتو تهصوص األرات  لحؽره المحدد من ترضوت ا سوا  ضتمح ا الى اماكن التسمون ايا كان ن وضعد الف او -ز

معرفي ما ايا كان يكر او ) اما ايا كان ضؽره التكاثر فوتو تحدود جتس األرت ن يلن ضؽره التسمون

فول انتترار حتى ف ام ا وضحوؼ ا اتثى(.. وومكن معرفي يلن ضعد مرور الووو األول من الوندة لكن و

ووتو ضعمل التالا : ووا األرت  عحى ر ر  والوؽ  ضاصاضا الود حول الفتحي ن من العمر و رون

اما األتثى فور ر لدو ا وك مستموو او ن التتاسحوي حتى وضرز الموو  التتاسحا اليكر  ووكون تافياً 

 مست ول وهتا وتو فصل اليكور عن اإلتاث. 

 

 -فاة اماكن ترضوي األرات  :مواص - 

 -الترضوي فا الفاص :

وان وكون السمؾ هوضا ن من أجل س ولي التتروؾ½ cmان تكون األرووي اسمتتوي ضتسضي مول  -

 مدهون ضالم ران لمتا اكل األرات  لحهو . 

 ووا معحؾ/ لفص مكان مهصص لووا العحؾ ضه.  -

 . ووا عح  لسماوي األرات  ضالما  تووا عحى جات  المفص -

 وضان هاصي لمسن األرات  عتد الحاجي إلمساك ا أل  ؼره من األؼراه.  -

 ممص وعر األرات  وفراب ا.  -

 امواس لد تستعمل فا يضح األرات .  -

ادواة اهرى لحت  ور او المش الالزو لحفروي حوث وت ح  تؽوور فروي األرات  من مرتون الى ثالث  -

 وضي او اتضعاث روابح كرو ي مت ا. مراة اسضوعواً او كل اسضوعون حس  زوادة الر 
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 الفاص األرانب (16-9)شكل

 

 

 

 

 

 

 

واتما ها حوواتاة آكحي لألعوا  فا ن ن تحتا  األرات  فا ؼياب ا الى ضروتون حوواتا تؽيوي األرات  : -د

ومن اتواع األ عمي التا  المماو األول ول ا المدرة عحى تحوول هي  األعوا  الى ضروتون حوواتا فا جسدها.

 تعتمد عحو ا األرات  فا ترام ا الؽيابا من اجل ترضوت ا وتسموت ا : 

 .والتا تتمثل فا الضمولواةن الضروتوتاة .1

 والتا تتمثل فا الحضو  التوووي مثل اليرة الصفرا  او الضووا .ن الكرضوهودراة .2

 فوسفور ومحح ال عاو. التا تواؾ الى ؼياب ا من الكالسووو والن األمالح المعدتوي .3

 وتتواجد فا األعالؾ الهورا  والضمولواة. ن الفوتاموتاة .4

 فوالة الم اعو والم احن صالحي لؽيا  األرات  وهاصيً ياة األصل التضاتا. .5

 الححو  المجفؾ. .6

 مواد العحؾ الهورا  الر ضي والجافي.  .7

 ستهداو. ضيور الكتان والممح ووتو جرش هي  المواد لضل انن الوعور والووفان .8

 العحؾ األهور مثل اتواع الحوابش الهورا .  .9

 . الجيور التضاتوي مثل الحفة والجزر ضعد سحم ما تصؾ سحك. 10

 . األلواؾ. 11
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 علف األرانب(17-9) شكل
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 أسئلة الفصل التاسع

   

 

 .العداء والبط األخضرعرف البط  1س

 .لسم أنواع البط حسب سرعة نموها 2س

 .لسم أنواع البط حسب إنتاجها للبٌض 3س

 كٌف تتم تغذٌة البط خالل فترة تربٌتها؟ 4س

 ما هً المشكلة التً ٌعانً منها البط فً االدارة والتغذٌة  خالل التربٌة؟ 5س

 نا ؟ما هً أنواع اإلوز ؟ وهل توجد هذه األنواع فً بلد 6س

 لماذا ٌسمى اإلوز بالطٌور الكانسة ؟ 7س

 كٌف ٌتم إنتاج اإلوز ؟ 8س

 ماهً نمطة االعتراض على استخدام اإلوز فً الموائد ؟ 9س

 ماهً طرٌمة تسمٌن اإلوز؟  10س

 ماهً عالمات الحمل لدى اناث االرانب؟ 11س 

 .اذكر مواصفات تربٌة االرانب 12س
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 تؽيوي الدواجن    

 

 

 

 :األهداف العامة

 

 .. التعرف على الجهاز الهضم1ً

 . التعرف على الموادالعلفٌه الداخله فً جسم الطٌور.2

 . التعرف على نوعٌة الماء والعلف الممدمة للطٌور.3

 

 :األهداف الخاصة بالفصل

 

 صول عملٌة الهضم.لى الجهاز الهضمً للطٌوروكٌفٌة حع. التعرف 1

 . معرفة انواع المواد العلفٌه الداخله فً العالئك باالخص مصادر الطالة 2

 والبروتٌن والدهن والعناصر المعدنٌه والفٌتامٌنات.    

 . تحدٌد نوعٌة وكمٌة الماء الممدم للطٌور.3

 . معرفة انواع العالئك لفروج اللحم والدجاج البٌاض ونماذج موضحه لها.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل العاشر
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 التغذٌة  :  

وعحوه وج  توجوه  نمن اجمالا الكحفي انتتاجوي %75-70تمثل كحفي التؽيوي فا صتاعي الدواجن       

انهتماو انكضر نهتضار توعوي المواد العحفوي انولوي المستهدمي من تركو  اعالؾ الدواجن لحوصول الى الحد 

 وي فا األدا  اإلتتاجا لح ابر.اندتى من كحفي التؽيوي ضدون حصول ا  تأثوراة سحض

 -وتحمك من تؽيوي الدواجن هدفون ربوسوون هما :

 تحوول المواد الؽيابوي الصالحي لؽيا  األتسان كالحضو  الى صورة أكثر صالحوي كالضوه  – 1

 .و الححو الؽتوي ضالضروتون الحوواتا         

   وصحح لؽيابه مثل مهحفاة الم احن  تحوول المهحفاة التا ن تصحح لؽيا  األتسان إلى أتتا –2

    .الضروتوتوي   اةلتصتوا المركز (األرجل و العراون األمعا ن الروشن الدو) و مهحفاة المجازر (التهالي)

                   

 و تهتحؾ انحتواجاة الؽيابوي فا الدواجن حس  الساللي و العمر و الوزن الحا و ال دؾ       

 .لحو أو ضوه() ا من األتت       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهاز الهضمً للطٌورٌوضح ( 1-10)شكل

 

المتاة ال وموي فا ال وور تمثل ممر ووصل ضون الضوبي الهارجوي وج از التمثول الؽيابا لح ابر ووضدأ       

ا وحل محح ا ضفتحي الفو ووتت ا ضالمجما. وضدأ ال وو من الفو الي  ن وحتو  عحى الوفتون او انستان واتم

جز  متمرن هو المتمار وت اوته مدضضه حوث ودهل الؽيا  من فتحي المتمار الى داهل الفو الي  تتتور فوه اعداد 
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حس  عمر ال ور التا تفرز الحعا  المها ا الي  وساعد عحى  300-12كثورة من الؽدد الحعاضوي عددها من 

ي  وساعد عحى ضد  تححل المواد التوووي الموجودة فا تر و  الؽيا  ووحتو  الحعا  عحى اتزوو انموحوز ال

الؽيا  وضعدها وصل الؽيا  الى الضحعوو ثو المرئ وهو اتضو   وول تفتح فا تجووفه عدد كضور من الؽدد 

المها وي ووتت ا المرئ ضالحوصحي التا تعتضر كمهزن مؤلة لهزن المواد العحفوي فو ا لحون اتتمال ا الى ضموي 

والتا  (المعدة الحموموي) ال وما ثو وتجه الؽيا  الى الجز  انول من المعدة وها المعدة الؽدوي اجزا  الج از

 الي  وساعد عحى هوو الضروتون تحتو  عحى الؽدد التا تفرز العصاراة المعدوي المتمثحي ضاتزوو الضضسون 

صؽور ضالجز  الثاتا من  وحامه ال ودروكحورون الي  وجعل الوس  حاموا وترتض  المعدة الؽدوي ضاتضو 

والتا تتموز ضجدرات ا العوحوي السموكي والؽالؾ السمون المض ن ل ا من  (المعدة العوحوي) المعدة وهو الماتصي

الداهل والي  وؤد  دورا م ما فا  حن الؽيا  ووجود الحصى التاعو فا الماتصي وساعد ضدرجي كضورة فا 

لؽيا  الى انمعا  الدلومي والتا تتكون من جزب ا انول المسمى ووصل ضعدها ان عمحوي  حن المادة العحفوي

ضانثتى عور  ووكون مثتوا عحى وكل حدوة حصان وتما الضتكرواس فا الفراغ ضون  رفا انتحتا  وتص  

فا انثتى عور  عصارة الصفرا  والضتكرواس والتا تحتو  العدود من انتزوماة المحححي لحضروتون والدهون 

ة عن  روك لتواة عتد الت اوي السفحوي لالثتى عور  كيلن تفرز اتزوماة انموحوز والضروتوتوز والسكروا

وانمعا  الدلومي  ()الصابو والسكروز والجزبون انهرون من انمعا  الدلومي هما انمعا  الدلومي الوس ى

هالل ا تحتما ضعدها انمعا  الدلومي  وتساعد الحركي الدودوي لالمعا  الدلومي عحى دفا الؽيا  (الحفابفا) الهحفوي

ضانمعا  الؽحوري وعتد تم ي انلتما  ومتد كوسان ممفالن هما انعورون الحيون ومومان ضالتححل الضكتور  

لجزوباة الؽيا  المتضموي اثتا  وصوله الى هيا الجز  وتوكل انمعا  الؽحوري جز  وبول من  ول المتاة 

الدلومي وفتحي المجما. وفتحي المجما فا ال وور تمثل الجز  الي  تتت ا الوه ال وموي وتصل ماضون انمعا  

المتاة ال وموي اوافي الى اتت ا  فتحتا الج ازون الضولا والتتاسحا فوه ومن ثو فتحي المهر . اما عمحوي 

هالل انمتصاص فأن المت مي الربوسوي نمتصاص تواتج هوو المادة الؽيابوي فا انمعا  الدلومي من 

الزؼاضاة المض تي لجدار انمعا  الداهحوي ووتو تمل العتاصر الؽيابوي الممتصي عن  روك انوعوي الدمووي 

الوعروي الموجودة فا الزؼاضاة الى ج از الدوران الي  وتمح ا الى الكضد وضموي اتسجي الجسو لالستفادة مت ا فا 

 مهتحؾ الفعالواة الحوووي وانتتاجوي.

ان لححوصحي وانمعا  الؽحوري ضعه الدور فا عمحوي امتصاص الما  والمحالول المتأوتي لحعتاصر وتضون        

 .المعدتوي
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 تصنٌف المواد العلفٌة الداخلة فً عالئك الدواجن

 تصتؾ المواد العحفوي التا تدهل فا تركو  عالبك الدواجن كما وحا:

لتا تومل الضروتون وال الي والفوتاموتاة والمعادن لؽره تحتا  ال وور الى العتاصر الؽيابوي المهتحفي وا

عحوه تصتؾ المواد العحفوي التا تدهل فا تركو  عالبك الدواجن كما  نالمحافري عحى حوات ا وتموها واتتاج ا

 -وحا :

 مصادر الكرضوهودراة(. )الحضو  ومهحفات ا .1

 مصادر الضروتون. .2

 الدهون والزووة. .3

 مصادر العتاصر المعدتوي. .4

 ادر الفوتاموتاة.مص .5

 الما . .6

 

 أوال : الحبوب ومخلفاتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ضوتما تحتو  عحى كمواة لحوحي تسضوا من الضروتون.  نتستهدو الحضو  كمصدر لح الي فا عالبك الدواجن

ووتموز ضروتون الحضو  ضكوته يو توعوي فمورة نحتوابه عحى مستوواة وا بي من الحوامه انموتوي انساسوي 

 اصي الالوسون والترضتوفان وتصتؾ الحضو  عحى اساس محتواها من ال الي الممثحي إلى :وه

-3100حضو  ياة مصادر عالوي لح الي مثل اليرة الصفرا  والحت ي و الت ا الممثحي تتراوح من   .1

 كوحو سعرة /كؽو عحى التوالا.3350

-2300ممثحي تتراوح ماضون الت ا الحضو  ياة مصادر متوس ي لح الي مثل الوعور والووفان و .2

 كوحو سعرة/كؽو.2600
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مثل تهالي الحت ي وتهالي الرز وتتراوح  مهحفاة الحضو  والتا تكون ياة مصادر وا بي لح الي .3

كوحو سعرة/كؽو. ومن اهو اتواع الحضو  الوابعي انستعمال  1600-1300كموي ال الي الممثحي فو ا 

 فا تركو  عالبك الدواجن ما وحا:

فرا : تستهدو ضوكل واسا فا عالبك الدواجن كوت ا من اكثر اتواع الحضو  لضون ضالتسضي اليرة الص .1

لح وور الداجتي عالوة عحى س ولي هوم ا وتحتو  عحى اعحى مستوى من ال الي الممثحي من ضون 

كوحو سعرة/كؽو. اما تسضي الضروتون الهاو 3350الحضو  التا تصحح ان تكون ؼيا  لحدواجن وممدارها 

 .Aكما تتموز ضاحتوا ها عحى الكاروتون وهومن اهو مولداة فوتامون  %9-7.7و ا وترواح ف

الحت ي: تتموز من ضون جموا اتواع الحضو  ضاهتالؾ محتواها من الضروتون من صتؾ نهر ومن  .2

حس   رومي الزراعي وكمواة انم ار. وتعتضر %12-8موسو نهر وتسضي الضروتون تتراوح ماضون 

كوحو  3100اما لتسضي ال الي الممثحي فو ا ف ا  Bدر لضعه فوتاموتاة مجموعي الحت ي مص

 سعرة/كؽو.

اليرة الضووا : تكون اليرة الضووا  مواض ه لحيرة الصفرا  من تاحوي لومت ا الؽيابوي لكت ا الل لضون  .3

المحدداة  كوحو سعرة/كؽو. ومن 3310وال الي الممثحي  %11-8ضالتسضي لح ابر تسضي الضروتون فو ا 

فا استهداو اليرة الضووا  ضتس  عالوي فا العالبك احتوا ها عحى مادة التاتون الي  تهتحؾ كموته 

 حس  اتواع اليرة الضووا .

الوعور: وعتضر الوعور الل لضون لح ابر عتد استهدامه فا العالبك ممارتي ضاليرة الضووا  والحت ي  .4

   التالوي:واستهدامه محدود فا تؽيوي الدواجن لالسضا

 %6.5ارتفاع تسضي انلواؾ فا الوعور الى  .أ 

ارتفاع تسضته فا العحومي تسض  التصاق الزرق عحى الزؼ  حول فتحي المهر  ومن ثو اتسداد فتحي  .  

 المهر  ضالتالا هالن ال ابر.

 .ارتفاع الر وضي فا الفوالة كتتوجي لزوادة است الن ال ابر لحما  عتد رفا تسضي الوعور فا العحومي .  

اتهفاه معامل ال وو لحوعور ممارتي ضاليرة الصفرا  ول ي  انسضا  فال ومكن ان تزود تسضي الوعور  .د 

اما كموي ال الي الممثحي  %12-9. تسضي الضروتون فا الوعور %12-10فا عالبك فرو  الححو عن 

 كوحو سعرة/كؽو. 2820ف ا 

تموز ضارتفاع معامل هومه ولكن ارتفاع الرز: من الحضو  الممضولي جدا ضالتسضي لح وور الداجتي وو .5

كحفته تمحل من استهدامه فا عالبك الدواجن ان فا حالي رفوه لالست الن الضور  ووحتو  الرز 

 كوحو سعرة/كؽو من ال الي الممثحي. 3100ضروتون هاو و %7.5عحى 
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 ثانٌا : مصـادر البروتٌن 

 نوالعوالة ناحدى المركضاة التا تدهل فا تكوون الدو تر ر اهموي الضروتوتاة فا التؽيوي ضكوت ا       

 والروش ولكافي اتسجي جسو ال ابر الحا. نوالجحد

 وتمسو الضروتوتاة فا مجال تؽيوي الدواجن الى:

الضروتوتاة التضاتوي: ها الضروتوتاة التا وتو الحصول عحو ا من مصادر تضاتوي وتتراوح المصادر  .1

الكحا من عالبك الدواجن واهو مصادرها الكس  مثل كسضي فول من الضروتون  %70-60التضاتوي 

 كسضي فستك الحمل.. وؼورها. نكسضي زهرة الومس نكسضي السمسو نالصووا

الضروتوتاة الحوواتوي: وها الضروتوتاة التا وتو الحصول عحو ا من مصادر حوواتوي والتا تتموز  .2

 نمسحوق الدو المجفؾ نها مسحوق السمنضارتفاع تس  انحماه انموتوي الوروروي فو ا ومصادر

 ومسحوق الححو والعراو وضعه متتجاة صتاعي انلضان.

الحوامه انموتوي الحرة: فا حالي اتهفاه تسضي انحماه انموتوي فا العالبك تواؾ احماه  .3

 اموتوي حرة مثل المثووتون والالوسون لؽره استكمال المومي الؽيابوي لحعحومي.

 

 كسب المستخدمة فً عالئك الدواجن هً :ومن اهم انواع ال

كسضي فول الصووا: وتعتضر مصدر جود لحضروتون وضانهص فا حالي كون عمحوي التصتوا جودة  .1

لحمحافري عحى توعوي الضروتون وهو اكثر مصادر الضروتون التضاتا وووعا فا تكوون عالبك الدواجن 

وتسضي ال الي الممثحي  %52-44ون وتسضه الضروتون الهاو فا كسضي فول الصووا تتراوح ماض

 كوحو سعرة/كؽو.2240

كسضي السمسو: مصدر تضاتا جود لتوفور الحامه انموتا الكضروتا المثووتون وتسضي الضروتون الهاو  .2

 كوحوسعرة/كؽو.2600اما تسضي ال الي الممثحي ف ا  %48فو ا 

موتوي عحى درجي توج الومس: تعتمد محتوواة هي  الكسضي من الحوامه ان كسضي ضيور زهرة .3

 كوحو سعرة/كؽو  الي ممثحي. 1760ضروتون هاو و  %43الضيور عتد الحصاد وتحتو  عحى 

كسضي فستك الحمل: وها من الكس  التا وراعى هحوها من العفن لتأثورها السما عحى ال وور فا  .4

 كوحو سعرة/كؽو  الي ممثحي.2200ضروتون هاو و %42حالي تواجد  وتحتو  عحى 

 

 صادر البروتٌنات الحٌوانٌة فمن اهمها:اما م

مسحوق السمن: تعتضر مصدر جود لحضروتون العالا المومي ووحتو  عحى الكالسووو والفسفور تسضي  .1

 كوحوسعرة/كؽو.2640-3190وتسضه ال الي الممثحي  %70-60الضروتون الهاو فوه 

 %80لضروتون الهاو فوه مسحوق الدو المجفؾ: وستعمل كمصدر لححامه انموتا الالوسون وتسضي ا .2

 كوحوسعرة/كؽو.2850اما ممدار ال الي الممثحي ف ا 
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وال الي  %50مسحوق الححو والعراو: مصدر جود لحكالسووو والفسفور تسضي الضروتون الهاو فوه  .3

 كوحوسعرة/كؽو. 1980الممثحي 

 

 ثالثا : الدهون والزٌت  

ن المتحصل عحو ا من كمواة مماثحي من مراة ع 3-2تج ز الدهون كموي من ال الي تعادل        

الكرضوهودراة والضروتوتاة وماوحدد استهداو الدهون فا العالبك كحفت ا العالوي و ضوعوي لوام ا الفوزواو  اي 

ان العالبك المحتووي عحى تس  عالوي من الدهون ن تجر  فا المعالؾ ضس ولي لتماسن اجزا ها وممكن ان 

 ن تأثور عحى لواو العحومي.ضدو %5-3تواؾ الدهون ضتس  

اتواع الدهون المستهدمي فا عالبك الدواجن اما من مصدر حوواتا اومصدر تضاتا ومصادر الدهون 

الحوواتوي من مهحفاة مصاتا الححوو والمجازر اما مصادر الزووة التضاتوي ف ا من الضيور الزوتوي مثل زوة 

حفي الزووة التضاتوي اكثر من الدهون الحوواتوي ان ات ا اليرة وزوة الصووا وزوة الكتان وضالرؼو من كون ك

 تكون اكثر هوما وتحتو  عحى كموي اعحى من ال الي الممثحي.

 

 رابعا : مصادر العناصر المعدنٌة  

لتحدود مدى حاجي ال ابر لكل عتصر معدتا وج  معرفي محتوى العتاصر المعدتوي الواج  توفورها فا       

السووو والفسفور واهو مصادر الكالسووو حجر الكحس ومسحوق الصدؾ وفوسفاة الكالسووو العحومي واهم ا الك

 الثتابويومسحوق العراو اما عتصر  الصودووو والكحور فوتو توفورهما فا العحومي ضاوافي محح ال عاو.

 خامسا : مصادر الفٌتامٌنات  

اموتاة التا وحتاج ا ال ابر فا ؼيابه ومن ضون ممتازا لحعدود من الفوت تعد ضعه المواد العحفوي مصدرا      

مهحفاة صتاعه  نمسحوق الجة المجفؾ نمسحوق الكضد نمهحفاة صتاعه التم ور نهي  المواد الهمورة

انلضان. وعتد حسا  كموي الفوتاموتاة الم حو  اوافت ا الى العحومي فمن الورور  انهي ضترر انعتضار 

 حفوي انولوي الداهحي فا تركو  العحومي.الكموي الموجودة فا المواد الع

 سادسا : المـاء 

وعتضر من اهو العتاصر الؽيابوي حوث اته ودهل فا جموا الورابؾ الحوووي فا الجسو والدجا  ومكته ان       

من  %40وستمر فا الحواة لفترة ضدون ؼيا  وضعكس الحال ما الما  فالدجاجي التا وتم ا عت ا الؽيا  تفمد 

من احتواجات ا وحدث ل ا او راضاة  %10لكت ا تستمر فا الحواة ولكن ايا اتم ا عت ا الما  ضممدار  وزت ا

من احتواجات ا من الما  ت حن ووتعكس اتهفاه كموي الما   %20صحوي ودودة وايا اتم ا عت ا الما  ضممدار 

عدة عامي فأن است الن الما  وزود الممدمي لح وور عحى هفه است الن العحؾ وضالتالا اتهفاه انتتاجوي وكما

 حس  درجي حرارة الضوبي.
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 فرخ ووموا 100كموي الما  لكل  وضون (10-1)جدول

العمر 

 باالسبوع
 لتر()فرخ/ٌومٌا 100كمٌة الماء لكل 

1 1.88 

2 3.76 

3 5.68 

4 7.57 

5 9.46 

6 11.35 

 

 

 

 بعض النماط الواجب مراعاتها فً الماء الممدم للطٌور

 

 أوال :  النـوعٌـة : 

 وتحدد من هالل العدود من العوامل:

 الحون وكون الما  ال ضوعا والتما عدوو الحون. .1

 الرابحي وال عو وكون الما  عدوو الرابحي وال عو. .2

 هالا من الضكتروا والوواب  والف رواة. .3

 عسر الموا : وجود عتصر  الكالسووو والمؽتوسووو وؤد  الى زوادة عسرالموا . .4

تروجون العوو : عتد تححل مادة عوووي او روثوي فا الما  وؤد  الى وجود التتروجون الت .5

 العوو .

الكضروة: احتوا  الما  عحى رابحي الضوه الفاسد ودلل عحى وجود الكضروة  ووؤد  وجود  الى تحوون  .6

 مسالا الموا  ضالحون انصفر وزوادته فا الما  تسض  حدوث ورو وتزؾ اسفل الجحد.

ر التادرة :ورورة تمدور كمواة العتاصر التادرة مثل الفحور والحدود والسحوتووو حوث ان زوادة العتاص .7

لون الضوه وزوادة  الفحور فا الما  وؤد  الى ض ا تمثول الكارضوهودراة وزوادة الحدود وؤثر عحى

 السحوتووو  وكون ساو جدا لح وور.
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 ثانٌا : الكمٌـة :

 مل :تعتمد عحى مجموعي من العوا

 حوث وزداد است الن الما  كحما زادة كموي العحومي المتتاولي.وعوي وكموي العحومي المتتاولي: ت .1

 درجي الحرارة : .2

 درجي حرارة الموا : والتا وج  ان تكون متهفوي الل من درجي حرارة ضوبي ال ابر 

 .درجي حرارة الحرورة: والتا تزود من است الن الما  فا حالي زوادت ا 

 تؤد  انمراه الى زوادة فا درجي حرارة الجسو او انس ال وضالتالا زوادة است الن الما . :انمراه  .3

 انزدحاو وؤد  الى انج اد ومن ثو زوادة است الن الما   انزدحاو : .4

                     

 أنواع عالئك الدواجن  

 

     

ليا نضد من تكوون  نر  والؽره من اتتاجهوهتحؾ احتوا  ال ور من العتاصر الؽيابوي ضاهتالؾ توعه وعم

 عالبك تتتاس  ما محتواها من العتاصر الؽيابوي ضما وحتا  الوه ال ور المراد ترضوته.

 العوامل المؤثرة فا است الن العحؾ ومعدل التمو ومعامل التحوول الؽيابا تومل:

 توعوي العحومي. .1

 استساؼي العحومي و عم ا. .2

 درجي الحرارة فا الحرورة. .3

 تسضي الر وضي فا الحرورة. .4

 عدد ساعاة انوا ة. .5

 الت ووي والتضادل الؽاز . .6

 معدل است الن الما . .7

 انزدحاو. .8

 انج اد. .9

 العمر. .10

 اليكور اسرع تموا من انتاث()الجتس .11

 الحالي الصحوي(. )انمراه التا تصو  ال ابر .12
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 عالئك فروج اللحم 

ست الن العحؾ ومعامل تحوول العحؾ وليلن وج  ان تكون تعتمد سرعي التمو عحى عامحون ربوسسون هما ا 

ضرامج تؽيوي دجا  الححو تؽيوي حرة  وحي الولة ووج  توجوا ال وور عحى تتاول العحؾ وكحما تتاولة عحؾ 

 اكثر كان تموها اسرع وهيا وتعكس عحى معامل تحوول العحؾ.

مرة هالل  50-40حوث وواعؾ وزت ا  نتموتمتاز سالنة فرو  الححو الحدوثي ضماضحوت ا السروعي عحى ال 

ضالرؼو من لصر هي  المدة ان ان التمو السروا لح ور وفره عحى ووما  42-35فترة لصورة ن تتجاوز

المرضا استهداو اكثر من توع واحد من العالبك لمجاراة احتواجاة ال ور من العتاصر الؽيابوي ضوكل مستمر. 

ان ان ضحوثا كثورة اجروة حدوثا  نتمدوو توعون من العحؾ الضادئ والت اباوالعادة الجاروي هاصي فا العراق  

التا  pre-starter rationاوارة الى انفوحوي فا استهداو ثالثي اتواع من العالبك وها لضل الضادئ 

كوحو سعرة  الي اوووي/كؽو وتستهدو هالل اسضوعون انولون  3300ضروتون هاو و%26-24تحتو  عحى 

 والتا تتراوح تسضي الضروتون فو ا ماضون  starter rationل ور. ثو ضعد يلن تمدو عحومي الضادئ من عمر ا

 finisher rationكوحو سعرة/كؽو. تحو ا عحومي الت ابا  3100-3000و الي اوووي ماضون  21-23%

ي انوووي ضحدود وال ال %20-19والتا تمدو لؽاوي التسووك ومحتوى هي  العحومي من الضروتون الهاو ماضون 

كوحو سعرة/كؽو. ووج  انتتضا  الى ان هي  المستوواة من الضروتون ها مالبمي فم  عتدما تكون كافي  3200

 انحماه انموتوي انساسوي وهاصي المثووتون والالوسون موجودة فا الؽيا  ضالتس  الم حوضي.

 وحالوا تمسو عالبك فرو  الححو الى عحومتون ها:

 اساضوا انولى من الترضوي(. 3تع ى هالل )عحومي الضادئ .1

 تع ى هالل انساضوا انهورة من الترضوي(.)عحومي الت ابا .2

 

 عالئك الدجاج البٌاض

 

 ومدو لحدجا  الضواه اثتا  المراحل المهتحفي من حواته اتواع مهتحفي من العالبك وكما وأتا:  

اساضوا.  6ه من عمر ووو واحد ولؽاوي عمرعحومي انفراخ : تمدو هي  العحومي نفراخ الدجا  الضوا .1

كوحو  3100-2900وال الي انوووي ضحدود  %21وتتراوح تسضي الضروتون الهاو فو ا ضحدود 

 .kgسعرة/

اساضوا حتى ضحوؼه التوج الجتسا.  8عحومي الفرو : تمدو هي  العحومي الى فرو  الدجا  الضواه من عمر  .2

اسضوعا ثو تتهفه ضعد يلن  14ضي الضروتون فو ا لؽاوي عمر وتتموز عالبك هي  المرححي ضاتهفاه تس

حوث تستمر حتى عمر التوج الجتسا. ومن الورور  تعدول محتوى العحومي من ال الي فا  %14الى

هي  المرححي ضالوكل الي  تكفا معه فم  نؼراه التمو ال ضوعا وتكوون الروش نن الزوادة فا محتوى 

لمرححي وؤد  الى ترسو  الدهن فا الجسو وهاصي حول الج از التتاسحا. العحومي من ال الي فا هي  ا
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وهي  الصفي ؼور مرؼو  ض ا لتأثورها عحى اتتا  الضوه فوما ضعد. وعموما وكون مستوى ال الي انوووي 

 .kgكوحو سعرة/ 2900-2700هالل هي  المرححي ماضون 

اتتا  الضوه  ن العالبك الى الدجا  الضالػ فا مرححيومدو هيا التوع م (عحومي الضواه) عحومي الدجا  الضالػ: .3

تضعا لعوامل  نوتهتحؾ احتواجاة ال ور لحعتاصر الؽيابوي فا هي  المرححي. وهاصي الضروتون وال الي

عدودة مت ا توع الساللي وحرارة الضوبي ومرححي انتتا . وضصورة عامي هتالن توعان من العالبك تستهدو 

اسضوعا. ووتراوح محتوى هي   40انولى ما ضد  مرححي انتتا  ولؽاوي عمر اثتا  مرححي انتتا . 

كوحو  2900-2800اما ال الي انوووي ف ا ماضون  %18-17العالبك من الضروتون الهاو ضحدود 

 .kgسعرة/

اسضوعا وكون ال ور لد اكتمل تمو  كما ان تسضي اتتا  الضوه تضدأ ضانتهفاه    تدروجوا.  40عتد عمر 

ليلن تهفه تسضت ا فا العحومي ضعد هيا العمر. اي وتو  نلن تمل احتواجاته هاصي من ال الي والضروتونلي

 %16-15استهداو عحومي ثاتوي لحفترة الضالوي من الستي انتتاجوي. وتتراوح تسضي الضروتون الهاو فو ا ماضون 

 kgكوحو سعرة/2800-2700وال الي انوووي 

    

 واجنتكوٌن عالئك الد     

       

وكون ال دؾ انساسا من تكوون عالبك الدواجن هو توفور احتواجاة ال ور من جموا العتاصر الؽيابوي  

وضوكل متوازن. عن  روك هح  مجموعي من المواد العحفوي الم حوضي وضانسعار المتاسضي وعادةً هتان حدود 

 ومكن انسترواد ض ا عتد العمل وها: معوته لتس  المواد انولوي الداهحي فا تكوون عالبك الدواجن

من %70-50لمواد العحفوي الؽتوي ضال الي. كاليرة الصفرا  والحت ي فأت ا تدهل ضتس  تتراوح ماضونا .1

فتستهدو عادة عتد الحاجي لرفا  نمثل الوحو الحوواتا او الزوة التضاتا نتكوون العحومي. اما الدهون

ما ورورة استهداو مواداة انكسدة  %10ن تزود عن  محتوى ال الي فا العحومي وضتس  وفول ان

عتد استهدام ا ما العحومي. اما المواد العحفوي المتوس ي المحتوى من ال الي كالوعور وتهالي الحت ي 

 .%25-0وسحالي الرز فوتراوح تسضي استهدام ا ماضون 

كالكس  ضاتواع ا وهاصي كسضي فول المواد العحفوي الؽتوي ضالضروتون والتا تومل مصادر الضروتون التضاتا  .2

. اما مصادر الضروتون الحوواتا كمسحوق %30-15الصووا فتتراوح تسضي وجودها فا العحومي ماضون 

 .%10-5السمن ومسحوق الححو فات ا تدهل ضتس  تتراوح ماضون 

محح ا %. ام8-1مصادر انمالح المعدتوي كمسحوق العراو وحجر الكحس تستهدو ضتس  تتراوح ماضون  .3

 %0.5-0.3ال عاو فوستهدو عادة ماضون

وعادةً وتو انستعاتي ضجداول التححول الكوموابا لحمواد العحفوي عتد حسا  محتوى العحومي من ال الي  

 والضروتون وضموي العتاصر الؽيابوي انهرى.
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وموابا ولومان جات  الدلي فا حسا  محتوى العحومي من العتاصر الؽيابوي. وفول اجرا  تححول  ك  

 مهتضر  عحى عوتاة من المواد انولوي المستهدمي وكيلن من العحؾ المصتا.

ولح وور الكضورة ماضون  4ml-3كما وج  ان تكون درجي تعومي ال حن ضالتسضي لعالبك انفراخ ماضون  

5-6ml ضي محو. ما انهتماو ضهح  مكوتاة العحومي من المواد انولوي المهتحفي  ضوكل جود هاصي ضالتس

لتحن المواد التا تستهدو ضتس  لحوحي جدا كانمالح وهحو  الفوتاموتاة والمعادن وانوافاة انهرى 

 كانتزوماة ومواداة انكسدة وؼورها.

 

 

 نماذج مختلفة لعالئك فروج اللحم والدجاج البٌاض                 

 

 

حو تحتو  عحى تسضي عالوي من الضروتون تموي  لعحومي ضادبي وعحومي ت ابوي لفرو  الحوضون  (10-2)جدول

 الحوواتا وتعتمد عحى اليرة الصفرا  كمصدر اساسا لح الي.

 

 المواد العلفٌة االولٌة%
 نسبتها فً العلٌمة%

 ةلنهائٌالعلٌمة ا العلٌمة البادئة

 47.25 42 الذرة الصفراء

 25 25 الحنطة

% 44كسبة فول الصوٌا)

 بروتٌن(
21.5 21.5 

 ٌن حٌوانًمركز بروت

 % بروتٌن(50)
10 5 

 0.25 0.5 زٌت نباتً

 0.25 0.5 مسحوق حجر الكلس

 0.25 0.25 ملح الطعام

 0.25 0.25 امالح معدنٌة وفٌتامٌنات

 

 

 

 

 



 043 

 المومي الؽيابوي المحسوضي:

 هائٌةالعلٌمة الن العلٌمة البادئة المركب الغذائً

 20.41 22.44 البروتٌن الخام%

كٌلو )الطالة الممثلة

 (kgسعرة/
3043 3070 

 

 

تموي  لعحومي ضادبي وعحومي ت ابوي لفرو  الححو تحتو  عحى تسضي متوس ي من الضروتون  وضون (10-3)جدول

 الحوواتا وتعتمد عحى الحت ي كمصدر اساسا لح الي.

 المواد العلفٌة االولٌة %

 نسبتها فً العلٌمة%

 العلٌمة البادئة

 اسابٌع 4-من عمر ٌوم

 النهائٌة مةالعلٌ

 اسابٌع 8-4من عمر 

 16 15 الذرة الصفراء

 53 50.5 الحنطة

% 44كسبة فول الصوٌا)

 بروتٌن(
25.5 23 

 مركز بروتٌن حٌوانً

 % بروتٌن(50)
7.5 6 

 0.25 0.5 زٌت نباتً

 0.25 0.5 مسحوق حجر الكلس

 0.25 0.25 ملح الطعام

 0.25 0.25 امالح معدنٌة وفٌتامٌنات

 

 لؽيابوي المحسوضي:المومي ا

 النهائٌةالعلٌمة  العلٌمة البادئة المركب الغذائً

 21.25 23.3 البروتٌن الخام%

كٌلو )الطالة الممثلة

 (kgسعرة/
2968 2992 

 3.82 3.43 %(مستخلص االٌثر)الدهن

 3.45 3.5 االلٌاف الخام %
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ححو تحتو  عحى تسضي وا بي من الضروتون تموي  لعحومي ضادبي وعحومي ت ابوي لفرو  ال وضون  (4-10  )جدول 

 الحوواتا وتعتمد عحى الحت ي كمصدر اساسا لح الي.

 المواد العلفٌة االولٌة %

 نسبتها فً العلٌمة%

 العلٌمة البادئة

 اسابٌع 4-من عمر ٌوم

 النهائٌةالعلٌمة 

 اسابٌع 8-4من عمر 

 16 15 الذرة الصفراء

 52.5 50 الحنطة

 كسبة فول الصوٌا

 % بروتٌن(44)
28.5 25.5 

 مركز بروتٌن حٌوانً

 % بروتٌن(50)
5 4 

 1 0.5 زٌت نباتً

 0.5 0.5 مسحوق حجر الكلس

 0.25 0.25 ملح الطعام

 0.25 0.25 امالح معدنٌة وفٌتامٌنات

 

 المومي الؽيابوي المحسوضي:

 النهائٌةالعلٌمة  العلٌمة البادئة المركب الغذائً

 21.23 23 البروتٌن الخام%

 الطالة الممثلة 

 )كٌلو سعرة/كغم(
2967 2990 

 3.45 3.5 %(مستخلص االٌثر)الدهن

 3.87 3.45 االلٌاف الخام %
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تموي  لعحومي تمو ضادبي وعحومي تسمون ت ابوي لفرو  الححو تحتو  عحى كسضي فول الصووا  وضون (5-10جدول )

 .ومسحوق كسضي السمن كمصدر لحضروتون

 لفٌة االولٌة %المواد الع

 نسبتها فً العلٌمة%

 علٌمة النمو

 البادئة %

 تسمٌنالعلٌمة 

 % النهائٌة

 79 74 الحنطة

 5 10 بروتٌن %65مسحوق السمن 

 14 14 بروتٌن %44كسبة فول الصوٌا 

 0.25 0.5 زٌت نباتً

 0.25 0.5 مسحوق حجر الكلس

 0.25 0.25 ملح الطعام

 0.25 0.25 امالح معدنٌة وفٌتامٌنات *

 

 المومي الؽيابوي المحسوضي:

 النهائٌةالعلٌمة  العلٌمة البادئة المركب الغذائً

 19.8 21.5 البروتٌن الخام%

كٌلو )الطالة الممثلة

 سعرة/كغم(
3200 3300 

 2.8 3 %(مستخلص االٌثر)الدهن

 3.12 2.98 االلٌاف الخام %

 0.65 1.01 الكالسٌوم %

 0.64 0.81 الفسفور الكلً %

 

* وج  ان وواؾ مواد الكوكسودوا ومن مهحو  الفوتاموتاة وانمالح المعدتوي ضالمستوى الولابا 

محؽراو لكل كوحوؼراو من العحومي. ووفول مراجعي التعحوماة التا تج زها الوركي (500-454)وضمعدل

 المصتعي ل ي  المواداة حول الكمواة الممكن اوافت ا لحعحومي.
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تماي  لعالبك دجا  اتتا  ضوه المابدة تحتو  عحى تس  مهتحفي من الضروتون والتا  ضونو( 6-10) جدول

 ومكن ان تمدو تضعا لمستوى اتتا  الضوه و ضوعي الرروؾ الضوبوي.

 

 المواد العلفٌة االولٌة %
 نسبتها فً العلٌمة%

 العلٌمة الثالثة العلٌمة الثانٌة العلٌمة االولى

 52 55 58 الذرة الصفراء

 9 10 10 الشعٌر

 22 17 11 بروتٌن %44كسبة فول الصوٌا 

 3 4 7 نخالة الحنطة

 3.5 3.5 3.5 مركز بروتٌن حٌوانً

 2.5 2.5 2.5 زٌت نباتً

 7.4 7.4 7.4 مسحوق حجر الكلس

 0.35 0.35 0.35 ملح الطعام

 0.25 0.25 0.25 امالح معدنٌة وفٌتامٌنات

 

 

 اساس المادة الجافي: المومي الؽيابوي المحسوضي عحى

  النهائٌةالعلٌمة  العلٌمة البادئة المركب الغذائً

 18.12 16.28 14.18 البروتٌن الخام%

 الطالة الممثلة

 كٌلو سعرة/كغم()
2918 2924 2910 

 5.8 5.9 6.07 %(مستخلص االٌثر)الدهن

 3.24 3.52 3.31 االلٌاف الخام %

 2.78 2.77 2.78 الكالسٌوم %

 0.54 0.52 0.51 الكلً % الفسفور
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 وفً ما ٌلً ندرج بعض نماذج للعالئك الخاصة بالدواجن و كما هو موضح أدناه          

 

 

 

  .ووو(21 – 1)ألفراخ فرو  الححو من عمر  عحومي ضادى –1

 %22الضروتون الهاو =                             (.50kg)ضـروتــوـن      

 سعرة()كؽو1كوحو كالور  / 3000ال الي الممثحي =                         (.300kg)صـووـــا      

                 136.3=  %22/  3000ال الي / الضروتون =                          (.225kg)يرة صفرا      

 (139-130)ضونالتسضي الصحوحي ضوت ما تتراوح                           (.400kg)حـتـ ــي     

                               (.13L)زوـــة       

 (.4kg)مــحـح        

 (.7kg)(ؼضرة)كحس    

 (.1kg)مواد كوكسودوا    

                      =(1000)kg(1 ن )            

 -وتو حسا  تسضي الضروتون فا العحومي وكما وحا : - أ

  40%  =2.000×  (50kg) (الضروتون  )المركز الضروتوتا    

 44% =13.200×  (300kg()الضروتون  )كسضي فول الصووا    

 9%  =2.025×  (225kg) (الضروتون)يرة صفرا       

 12%  =4.800×  (400kg) (الضروتون)حت ي             

 ـــــ = ــــــ ×  (13L)زوة    

 ــــــ = ـــــــ×  (4kg)محح    

 ـــــــ = ـــــــ×  (7kg)(ؼضر   )كحس    

 ـــــــ = ـــــــ ×  (1kg)مواد كوكسودوا    

    1000kg(1ن ) تسضي الضروتون 22.025 

  -وتو حسا  كموي ال الي فا العحومي و كما وحا : –  

   2100  =105٫000×  (50kg)ضروتون                                  

 2500  =000 750٫×  (300kg)صووا                                  

  3400  =765٫000×  (225kg)يرة                                    
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 3100  =1240٫000×  (400kg)حت ي                                  

  117٫000=  9000× ل (13L)زوة                                   

 ــــــ = ــــــ × (4kg)       محح                                  

 ــــــ = ــــــ ×  (7kg)                    (ؼضر   )كحس     

 ــــــ = ــــــ× كػ(1kg)مواد كوكسودوا                            

                                                 1000kg(1ن ) =سعرة/كؽو كموي ال الي2977 

 لكا تكون العحومي متوازتي.(139-130)ال الي     فوج  أن تكون التتوجي ماضونتمسو   –  

 الضروتون                       

         2977                         ال الي           

  135.164=         %22.025الضروتون      =            

 و التا ها ما ضون  لصحوحي لعحومي الضادىها من ومن التتابج ا 135.1إن التتوجي أعال  

(130-139). 

ً عحى     الي عالوي فأته وحتوإن الزوة أوافيً إلى أتهُ وجاتس العحومي و وحتو  عحى    -:مالحري  أووا

 .و مواداة األكسدة A.D3.Eفوتاموتاة 

  .ووو ( 21-1) ألفراخ فرو  الححو من عمر  عحومي ضادى – 2

 حومي تستهدو يرة صفرا  ضدون الحت ي ألسضا  لد تكون الحت ي فا فا هي  الع -: مالحري

 .ؼور موسم ا أو تكون ؼالوي الثمن             

  (50kg)ضروتون

  (350kg)صووا 

  (588kg)يرة صفرا 

  (4kg)محح      

 (7kg)(ؼضر )كحس

 ن (1kg)مواد كوكسودوا

                  =(1000kg) (1) ن  

 -الضروتون فا العحومي وكما وحا :وتو حسا  تسضي  –أ 

 40%  =2٫000×  (50kg)ضروتون              

 44% =400 15٫×  (350kg)صووا                

 9% =292 5٫×  (588kg)يرة صفرا          

 ــــــ = ـــــــ×  (4kg)محح                  

 ــــــ = ـــــــ×  (7kg()ؼضر )كحس    

 ـــــــ = ــــــــ                    ×  (kg1) مواد كوكسودوا    
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                                 1000kg(1ن ) تسضي الضروتون %22.692. 

 -وتو حسا  كموي ال الي فا العحومي وكما وحا : –  

  2000  =100٫000×  (50kg)ضروتون                   

    2500 = 875٫000×  (350kg0)صووا                     

   ٫200 1999= 3400×  (588kg)يرة صفرا               

 ــــــ = ــــــ ×  (4kg)محح                       

 ــــــ = ـــــــ×  (7kg)   (ؼضر )كحس      

 ــــــ = ــــــ× (1kg)مواد كوكسودوا          

                                     1000kg(1ن )سعرة/كؽو كموي ال الي2974 ٫ 200 

 لكا تكون العحومي متوازتي. (139-130ل الي / الضروتون فوج  أن تكون التتوجي ما ضون)اتمسو  –  

 ال الي / الضروتون =            

 2974.200                ال الي         

 131.069=           %22.692الضروتون       =       

 

 ها من ومن التتابج الصحوحي لعحومي الضادئ و التا ها ما ضون (131) إن التتوجي أعال

(130-139). 

 ووو  (34-22) ألفراخ فرو  الححو من عمر (تاما) عحومي تمو – 3

 %20الضروتون الهاو =                          .ن(50kg)ضروتون          

  3100لي الممثحي = ال ا                        (.250kg)صووا            

  155=  20/  3100ال الي / الضروتون =                         (.375kg)يرة صفرا       

 (150-159التسضي الصحوحي ضوت ما تتراوح ضون)                       .ن(300kg)حت ي            

 (.L13)زوة              

 .ن(4kg)محح               

 (.7kg)(ؼضر )كحس    

 (.1kg)مواد كوكسودوا    

                           (=1000kg) (1)ن  

 -وتو حسا  تسضي الضروتون فا العحومي كما وحا : –أ 

 40% =000 2٫×  (50kg)ضروتون                          

 44%  =11٫000×  (250kg)صووا                            

 9%  =3٫375×  (375kg)     يرة صفرا                 

 12%  =3٫600× (300kg0)حت ي                            
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 ــــــ = ــــــ ×  (13L)زوة                             

 ــــــ = ــــــ×  (4kg)محح                              

 ــــــ = ــــــ×  (7kg)            (ؼضر )كحس    

 ـــــــ = ــــــ×  (1kg)كسودوا             مواد كو    

                                      1000kg(1ن )  تسضي الضروتون %19.975. 

 -وتو حسا  كموي ال الي فا العحومي كما وحا : –  

     2000  =100×  (50kg)ضروتون                         

      2500  =625×  (250kg)صووا                           

  3400  =1275×  (375kg)يرة صفرا                     

 3100  =930×  (300kg)حت ي                           

 117=  9000×لتر (13L)زوة                            

 ــــــ = ــــــ×  (4kg)محح                             

 ــــــ = ــــــ×  (7kg)         (ؼضر )كحس      

 ــــــ = ــــــ× ن (1kg)مواد كوكسودوا                

                                     1000kg(1ن )   سعرة /  3047kg كموي ال الي. 

          .لكا تكون العحومي متوازتي(159-150)تمسو ال الي / الضروتون فوج  أن تكون التتوجي ما ضون –  

  3047                      ال الي      

 152.540=           19.975الضروتون   =        

 .(159-150)ها من ومن التتابج الصحوحي لعحومي التمو و التا ها ما ضون152.5إن التتوجي أعال  

 .ووو(34-22)ألفراخ فرو  الححو من عمر(تاما)عحومي تمو – 4

 تستهدو يرة صفرا  ضدون الحت ي ألسضا  لد تكون الحت ي فا فا هي  العحومي  -: مالحري

 .ؼور موسم ا أو تكون ضاهوي  الثمن             

 (.50kg)ضروتون               

 (.275kg)صووا                

 (.663kg)يرة صفرا          

 (.4kg)محح                  

 (.7kg)        (ؼضر )كحس

 .كؽو(1kg) مواد كوكسودوا    

                         1000kg(1)ن  

 

 -وتو حسا  تسضي الضروتون فا العحومي كما وحا :  –أ 
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 100٫ 000= %40× ن (50kg)ضروتون                   

 44%  =12٫100×  (275kg)صووا                     

  9%  =5٫967×  (663kg)يرة صفرا               

 ــــــ = ــــــ×  (4kg)           محح            

 ـــــ = ــــــــ×  (7kg)  (ؼضر )كحس       

 ـــــــ = ــــــــ×  (1kg)مواد كوكسودوا         

                              1000kg (1ن )تسضي الضروتون  20.067 

 -وتو حسا  كموي ال الي فا العحومي كما وحا : –  

 ٫0 100= 2000×  (50kg)        ضروتون          

 2500  =687٫5×  (275kg)صووا                    

  3400 =2254٫2×  (663kg)يرة صفرا              

 ــــــ  = ـــــــ×  (4kg)محح                      

 ــــــ  = ـــــــ×  (7kg)  (ؼضر )كحس      

 = ـــــــــ ـــــــ×  (1kg)مواد كوكسودوا         

                             1000kg(1ن )     سعرة / كؽو كموي ال الي  3041.7 

 .لكا تكون العحومي متوازتي(159-150تمسو ال الي / الضروتون فوج  أن تكون التتوجي ما ضون) –  

        3041.7                        ال الي              

 151.57=     20.067ون      =   الضروت            

 ها من ومن التتابج الصحوحي لعحومي التمو و التا ها ما ضون (151.5)إن التتوجي أعال 

(150-159). 

 (ووو لحون التسووك35)ألفراخ فرو  الححو من عمر  ابوي عحومي ت – 5

  %19الضروتون الهاو =                                 (50kg)ضروتون        

  3200ال الي الممثحي =                               (250kg)صووا          

  168.4=  19/  3200ال الي / الضروتون =                                (670kg)يرة            

 (169-160)التسضي الصحوحي ضوت ما تتراوح ضون                                (L)زوة           

      (4kg)محح           

  (7kg)كحس          

 (1kg)مواد كوكسودوا     

                        1000kg(1ن ) 
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  -وتو حسا  تسضي الضروتون فا العحومي و كما وحا : –أ 

 40%  =,0002×  (50kg)ضروتون       

 11 44% =000٫× (250kg)صووا         

  6.030=   %9× كؽو(670kg)يرة           

 ــــــ = ـــــــ×  (18L)زوة          

 ـــــــ = ــــــــ×  (4kg)محح           

 ــــــــ = ــــــــــ×  (7kg)كحس          

 ــــــــ = ـــــــــــ×  (1kg)مواد كوكسودوا     

 تسضي الضروتون 19.030%=                                             

  -وتو حسا  كموي ال الي فا العحومي و كما وحا : –  

 2000  =100× (50kg)ضروتون          

  2500  =625×  (kg250)صووا            

  2278=  3400×كؽو (670kg)يرة              

     9  =162×  (18L)زوة             

 ــــــ = ـــــــ×  (4kg)محح              

 ـــــــ = ــــــــ×  (7kg)  كحس            

 ـــــــ = ـــــــــ ×  (1kg)مواد كوكسودوا     

                                               =3165  

  .لكا تكون العحومي متوازتي(169-160)تمسو ال الي / الضروتون فوج  أن تكون التتوجي ما ضون –   

 166.3= 19.030÷  3165ال الي / الضروتون =        

 ها من ومن التتابج الصحوحي لعحومي التاها و التا تتراوح ما ضون 166.3أن التتوجي أعال  

(169-160) 

 -أسضوع :(14-6)عحومي أم اة فرو  الححو من عمر – 6

 (.30kg)مركز ضروتوتا                     

 (.140kg)كسضي فول الصووا                 

 (.430kg)              يرة صفرا           

 (.360kg)كسرة حت ي                        

 (.30kg)كحس                                 

 (.5kg)محح                                  

 (.5kg)مهحو  فوتاموتاة                   

                                             1000kg (1)ن  
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  %14.8ي الضروتون = تسض

 كوحوكالور  / كؽو  2900ال الي          =

 (دور األتتا )عحومي أم اة فرو  الححو –6

 -(أسضوع :64-23)وعحومي دجا  الضوه من عمر     

 (.40kg)ضروتون                   

 (.150kg)صووا                    

 (.510kg)يرة صفرا              

 (.170kg)      كسرة حت ي      

 (.40kg)سحالي الرز             

 (.80kg)كحس                     

 (.5kg)محح                      

 (.5kg)مهحو  فوتاموتاة       

                              1000kg (1)ن  

 %16تسضي الضروتون = 

 كوحوسعرة  الي ممثحي/كؽو عحؾ  2900ال الي          = 
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 الفصل العاشر أسئلة

 

 

 

 .ارسم الجهاز الهضمً فً الدجاج مؤشرا على كل جزء منه 1س

 

 .وضح عملٌة الهضم فً الجهاز الهضمً للطٌورمن الفم الى فتحة  المجمع  2س

 

 ماهً المواد العلفٌه الداخله فً تركٌب عالئك الدواجن ؟ 3س

 

 .مصادر للطاله صْف الحبوب التً تستخدم ك 4س

 

 .لسْم البروتٌنات من وجهة نظر التغذوٌٌن  5س

 

 ماهً الصفات النوعٌه للماء المستخدم فً تربٌة الطٌور الداجنه ؟ 6س

 

 كٌف تحدد كمٌة الماء الممدم للطٌور ؟ 7س

 

 ماهً العوامل المؤثره فً استهالن العلف ومعدل النمو؟ 8س

 

 ممدمه خالل فترة تربٌتها ؟ماهً انواع عالئك الدجاج البٌاض ال 9س

 

 ماهً الحدود الواجب مراعاتها لتحدٌد المواد االولٌه الداخله فً تكوٌن 10س

 عالئك الدواجن ؟          
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 مساكن الدواجن             

 

 

 

 ن.. التعرف على كٌفٌة التخطٌط والتنفٌذ لمشارٌع الدواج1

  . التعرف على أنواع المساكن المستخدمة للتربٌة.2

 . معرفة طرق التربٌة فً المساكن.3

 

 

 

 . دراسة مواصفات المولع المناسب لمشروع الدجاج البٌاض.1

 . معرفة أنواع المساكن ودراسة الممارنة بٌن المساكن المفتوحة والمغلمة.2

 . معرفة المواصفات االنشائٌة  لبناء المساكن.3

 . دراسة االعتبارات الواجب مراعاتها عند انشاء المساكن المغلمة.4

 . التعرف على مرافك المساكن وطرق العزل والتحضٌن المتعدد وعدد الوجبات خالل سنة.5

 

 

 

 

 

 

 لفصل الحادي عشر ا 

 األهداف العامة :

 

 األهداف الخاصة بالفصل :
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 : المرحلة التخطٌطٌة والتنفٌذٌة إلنشاء مشارٌع الدواجن

 .اوال : إنشاء مشارٌع الدجاج  البٌاض

 ولا المتاس  لموروع الدجا  الضواه :مواصفاة الم      

وهتان عوامل  نلؽره اتوا  موروع دجا  ضواه من الورور  اهتوار المت مي والمكان المتاس  ضكل دلي

 عدة وج  انهي ض ا عتد اهتوار المولا وها:

 ان وكون لروضا من مصدر انفراخ. .1

 .مدى امكاتوي التوسعاة المستمضحوي لحمزرعي .2

و متاس  لحرروؾ الضوبوي و المتاهوي لحمت مي التا سوؾ تتوأ عحو ا حمول وج  ان وكون التصمو .3

 الترضوي.

ان تكون المت مي التا سوؾ تتوأ عحو ا المزرعي ضعودة عن مزارع الدواجن انهرى ضمسافي  .4

 متر عحى انلل.2000

رعي ومن مراكز التسووك لس ولي تمل متتجاة المز نان تكون المزرعي لروضي من ال رق الربوسي .5

 لالسواق ومراكز التسووك.

 توفور الما  والك رضا  فا المت مي. .6

 ان وكون الموروع فا مت مي مرتفعي وضعودة عن مستوى الما  انروا. .7

وفول ان وكون المولا جتو  مساكن المدوتي لعدو اتتمال الروابح الكرو ي الى اهالا المت مي ووفول  .8

 توسعاة المستمضحوي وعدو تأثورها عحى سكان المت مي.ان تكون ضعودة عن المتا ك السكتوي لومان ال

 

 تصـمٌـم المسكن :

 وتولؾ تصموو المسكن عحى عوامل عدة :

هل ان الموروع متهصص نتتا   نوفول لضل تصموو المسكن حس  توع انتتا  الهدف من التربٌة : .1

ووفول توحود توع  لؽره اتتا  دجا  ضواه او فرو  لحو. نضوه المابدة او نتتا  ضوه التفموس

 انتتا  لحتمحول من اتتمال انمراه ضون الدواجن.

وتو تحدود  الي الموروع الستووي من انتتا  وعحى هيا انساس وتو  كمٌة االنتاج المتولع من المزرعة : .2

 تحدود عدد المساكن فا المزرعي ومساحي المسكن الواحد.

 

ً  : نوع المسكن .3 لن وتولؾ عحى الرروؾ الجووي لحمت مي الموجود فو ا وي نوومصد ضيلن مؽحماً او مفتوحا

فايا كان اتوا  الموروع فا مت مي ياة اجوا  معتدلي وفول ان وكون المسكن مفتوحا  نالموروع

اما ايا اتوى  الموروع فا مت مي ياة اجوا  حارة وفول ان وكون المسكن  نوضيلن وكون الل كحفي

 مؽحما.
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 وووح المساكن المفتوحي والمؽحمي (1-11)وكل                                    

 

وايا كان المسكن مفتوحا وكون اتجا  المحدد ال ولا لحمسكن متعامدا ما اتجا  الرواح السابدة فا المت مي  

 ووي حوث تكون الت ناما ايا كان المسكن مؽحما فأن اتجاهه وكون موازوا نتجا  الرواح نلزوادة ت ووي المسكن

عن  روك مراوح السح  الموجودة داهل المسكن حتى نتعوك حركي ال وا  عمل المفرؼاة ودفا ال وا  الى 

 .داهل المسكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصمٌم المساكن المغلمة :

وتو توفور الحرارة والت ووي والتضرود وانوا ة داهل المساكن ضوسابل صتاعوي وحس  احتوا  

لمساكن ن تحو  وضاضون ت ووي ضأستثتا  ضعه المواروا تووا الوضاضون عحو ا لالستعمال وهي  ا نال وور

 فا حالي ال وارئ عتد اتم اع التوار الك رضابا او عتد حدوث ع ل مفاجا فا المفرؼاة.

 

 

 
 هساكي هفخىحت

 
 هساكي هغلقت

 

  هسكي هغلق
  هسكي هفخى 
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 وكون تصموو المسكن كما وحا:

 (2-11)وكل لس ولي التهحص من موا  انم ار نوكون السمؾ من الهار  ضوكل جمحون .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2-11) وكل                                       

 متر كحما زاد عره المسكن لحة كفا ة    المفرؼاة. 12عن  وج  ان نوزود عره المسكن. 2

 (3-11)وكل متر 12واهر داهل المزرعي الواحدة عن  نن نتمل المسافي ضون مسكن. ا 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وووح المسافي ضون مساكن الدواجن (3-11)ل وك                   

وفول ان تكون مساكن الحواتي الى ج ي الومال وحو ا مساكن التمو وحو ا مساكن انتتا  وتكون المسافي . 4

متر ويلن لمتا اتتمال انمراه من ال وور الكضورة الى ال وور الصؽورة فا 1000ضون كل لسو واهر 

 العمر.

 متر لومان جودة الت ووي. 3كن عن ان نومل ارتفاع المس. 5

 توفور مصادر الت ووي وانوا ة والتدفبي الالزمي لح وور داهل المسكن.. 6

 ورورة وض  درجي الحرارة والر وضي داهل المسكن.. 7
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ومتا تسرض ا عن  روك  لؽره توفور ال الي نوتو استعمال مواد عازلي داهل سمؾ وجدران المسكن. 8

 الوتا . الجدران والسمؾ هالل

 تكون ارووي المسكن من الهرساتي لس ولي التهحص من الفروي وتتروؾ المسكن.. 9

 تأمون مولد ك رضا  احتوا ا وتو توؽوحه عتد الحاجي.. 10

وحتو  المسكن عحى ضا  صؽور لحهدمي وضا  اهر كضور وستعمل ندهال المعداة عتد ازالي الفروي من .11

اما لحدجا   نالمفول فا ل وا انم اة ان وكون المسكن ارووا او ض ارواة المسكن ضعد اتت ا  فترة الترضوي

وفا فترة اتتا  الضوه تستهدو  نالضواه اثتا  مرححتا الحواتي والتمو وكون المسكن ارووا

 الض ارواة(.)انلفاص

 

 أنواع مساكن فروج اللحم :

 المساكن المفتوحة :

 .من الحرارة والر وضي والت ووي واإلوا ة درجي حرارة الضوبي وتعتمد عتد إتواب ا عحى الرروؾ الجووي    

 

 المساكن المفتوحي( 4-11 )وكل                                         

 

 

 المساكن المغلمة :

لوي او  وضي والت ووي وانوا ة ض رومي آوها الحرابر التا وتو التحكو فو ا ضدرجي الحرارة والر

 اوتوماتوكوي
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 المساكن المؽحمي (5-11وكل)

 ممارنة بٌن المساكن المفتوحة والمغلمة :

 المفتوحة :المساكن  -أ

 عمحوي ضتا ها الل كحفي وتحتا  الى صواتي ضسو ي. .1

  وور فا الصوؾ.(8) وور فا الوتا  و(10)عدد ال وور فا المتر المرضا الواحد .2

 صعوضي السو رة عحى انمراه. .3

وكموت ا وكيلن ودة انوا ة والتا ل ا دور م و فا الوصول الى التوج صعوضي التحكو ضالت ووي  .4

 ويلن لعدو السو رة عحى انوا ة ضالوكل الم حو  لحاجي ال وور. نالجتسا فا الدجا  الضواه

 نومكن استؽالل هي  المساكن ضوكل التصاد  فا انجوا  ؼور المعتدلي. .5

 عمل الودو  ولوس اآللا.تحتا  الى اوٍد عامحي كثورة نعتمادها عحى ال .6

 المغلمة :المساكن  -ب

 ارتفاع كحفي الضتا  وحاجت ا الى معداة مكحفي وصواتي مستمرة. .1

فا  ( ور18) ومكن ترضوي اعداد كضورة من ال وور فا المتر المرضا الواحد صوفا ووتاً  لد تصل الى .2

الت ووي والحرارة وانوا ة  ويلن نمكاتوي التحكو فا نالمتر المرضا الواحد ضالتسضي لفرو  الححو

 والر وضي.

 من الممكن استعمال تراو الترضوي فا انلفاص ويلن نمكاتوي التحكو ضالت ووي وانوا ة. .3

 ومكن الحد والسو رة عحى انمراه. .4

وكيلن الحد من راهرة ن ومكن التحكو فا عمر التوج الجتسا تتوجي التحكو ضضرتامج  انوا ة .5

 انفتراس.
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  ا فا كل الرروؾ المتاهوي الهارجوي من حرارة وضرودة.ومكن استعمال .6

 تحتا  الى اوٍد عامحي لحوحي. .7

 تحتا  الى وجود مولدة. .8

 

 تصمٌم المساكن :

 المواصفاة انتوابوي لضتا  المساكن:

 الورو  الواج  مراعات ا عتد ضتا المساكن:

 توفور الدؾ  لح وور فا ال مس الضارد. -1

 مس الحار.توفور الت ووي لح وور فا ال  -2

 الحد من الر وضي فا حالي زوادت ا. -3

تحرون ال وا  داهل المسكن لحتهحص من ثاتا اوكسود الكارضون وانموتوا وكضروتود ال اودروجون  -4

 والحرارة الزابدة.

 حماوي ال وور من الرروؾ الجووي الهارجوي. -5

 متا دهول المواره وال وور والحوواتاة الوارة. -6

 انعمال الووموي.توفور مسافي كافوي ندا   -7

 مراعاة اهموي العزل الحرار  عتد ضتا  المساكن. -8

اتجا  المساكن وحدد من هالل توع الحرورة والرواح السابدة فا المت ميما مراعاة ان تكون المساكن  -9

المفتوحي اتجاه ا متعامدا ما اتجا  الرواح السابدة لزوادة الت ووي وفا المساكن المؽحمي ان وكون 

 زوا نتجا  الرواح السابدة لكا ن تعوك الرواح عمل مراوح الت ووي.اتجاه ا موا

وال ول وعتمد عحى توع  12mاضعاد المساكن المؽحمي: من الورور  ان وكون عره المسكن  -10

فروجي لحو فا المتر المرضا الواحد او حس   ضوعي انره  (20-17)المساكن فألل  ول التصاد  

المساكن  ووحي وتمسوم ا عحى لسمون وتكون ؼرفي الهدمي فا  فايا كاتة متضس ي ومكن ان تكون

فروجي لحو فا المتر  10وفا المساكن المفتوحي وووا  نالمتتصؾ وتسمى ضالمساكن ياة الجتاحون

المرضا الواحد. وكحما زاد  ول المسكن وفول ان ومسو الى لسمون وتكون ؼرفي الهدمي فا الوس  

ويلن  20mان نتمل المسافي ضون كل مسكتون متجاورتون عن لؽره رعاوي ال وور ضس ولي ووج  

 لكا ن تسح  مراوح احد المساكن ال وا  الفاسد الهار  من المسكن المجاور.

انساساة وانروواة لحمساكن المؽحمي: وتولؾ عمك انساساة عحى توع الضتا  المستعمل وثمل  -11

ى ووج  ان تكون انرووي ياة مول ضسو  الجدران والسموؾ وتوعوي الترضوي المماو عحو ا المضت

 لس ولي التتروؾ والتصروؾ.

من  m 2.6الجدران والسموؾ لحمساكن المؽحمي: ووج  ان وكون ارتفاع الجدران فا حدود  -12

من الوس  ووج  ان تكون الجدران مصتوعي من مادة عازلي لححرارة m 4.4الجوات  ون ومل عن 
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او نمي هالوي من الوضاضون عدا الفتحاة الهاصي ضتركو  المراوحوالر وضي اي ان جدران الحرابر المؽح

المسكن تستعمل لحت ووي فا حالي اتم اع حاة ال وارئ وها فتحاة فا جدران مداهل ال وا  او فت

او  (ضأتجا  واحد) التوار الك رضابا وتولؾ مراوح الت ووي عن العمل. اما السموؾ فتكون ضوكل مابل

ووفول ان وكون الس ح الداهحا لحسمؾ مستووا حتى نوعوك حركي ال وا   (ضاتجاهون) ضوكل جمحون

داهل المسكن. ون وكون الل فمداتاً او اكتساضاً ضسض  اوعي الومس المضاورة وان تكون درجي عزل ا 

عحوه وج  اوافي مادة عازلي لحسمؾ تزود من درجي عزله وعموما تستهدو مواد  ناعحى من الجدران

 زن رهوصي الثمن تتحمل كافي الرروؾ الضوبوي.ضتا  هفوفي الو

 

 

 انواع سموف مساكن الدجاج(11-6)شكل 
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 طرٌك مرور الهواء الحار من الجوانب الى األعلى (7-11)شكل 

 

 

 االعتبارات الواجب مراعاتها عند إنشاء المساكن المغلمة :

 

 اتوا  المساكن المفتوحي. تكالوؾ اتوا  الحرابر المؽحمي تفوق تكالوؾ -1

 وج  عزل السمؾ والجدران عزن جودا لتمحول حرارة الومس. -2

 المساكن الموودة من مواد عازلي لححرارة ن تهتحؾ درجي الحرارة ضداهح ا اهتالفا كضورا. -3

 وتو التحكو ضدرجي الحرارة والر وضي والت ووي وانوا ة ضوكل آلا. -4

 تركو  مراوح ل رد ال وا . -5

ر مولداة ك رضابوي احتوا وي لحمساكن الكضورة المؽحمي لومان توؽول اج زة الت ووي وج  توفو -6

 والتضرود ضأستمرار.

ومكن تركو  الواح س حي الرفا عحى الجدران الجاتضوي لكا وتو رفع ا واستعمال الت ووي ال ضوعوي  -7

 فا حالي اتم اع التوار الك رضابا.

  اع التوار الك رضابا.وفول تركو  اج زة اتيار لحتتضوه عتد اتم -8

ويلن  8cm-5وفول ان تضتى الجدران من  ضمتون من انلمتووو ضوت ما مادة الفاوضر كالس سمن  -9

 .˚C 40لتمحول اكتسا  حرارة الجو العالوي صوفاً التا لد تتجاوز
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تعتمد الت ووي داهل الحرابر المؽحمي عحى لوة المراوح التا تسح  او ترفا ال وا  من المسكن  -10

متر مكع /ساعي ووج  عدو استعمال  10000-2000تستعمل عادة مراوح ياة  الي  و ان

مراوح ياة  الي اكضر من الميكورة حتى ن تحدث تواراة ودودة داهل المسكن ووتحكو فا 

توؽول المراوح ثرموستاة ورك  داهل المسكن وووض  عحى الدرجي المتاسضي لححرارة الم حوضي 

 الت ووي التا ودهل او وهر  مت ا ال وا  ما لوة المراوح.كما وج  ان تتتاس  فتحاة 

توافي ال وارئ وراعى ووع ا لتأمون ت ووي فوروي فا حالي حدوث اتم اع لحتوار الك رضابا  -11

 الي  تتع ل معه الت ووي والتضرود.

 

 مرافك المساكن :

وؼالضا ما تكون كل حرورة  نوها المكان الهاص لتج وز العحؾ وحفر ا من التأثوراة الجووي الساوحواة :

 مرتض  ض ا ساوحو هاص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومثل الساوحواة (8 -11)وكل                                            

 

 

ها المكان الهاص ضهدمي المسكن ضحوث تتوفر ضه جموا المت حضاة الهاصي لؽرفي المسكن  ؼرفي الهدمي :

 والعمال المورفون عحى المسكن وتومل:

 لوحي التحكو ضضوبي الحرورة. -1

 حوه ت  ور نرجل العامحون ضالمسكن لضل الدهول لؽرفي الهدمي. -2
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 طرق التربٌة فً المساكن :

ووضمى  نووستعمل هيا التوع ما دجا  الححو ول وا انم اة المتتجي لضوه التفروخالترضوي انرووي:  -1

اساضوا عحوه لوس هتان حاجي لترضوته فا  6دجا  الححو من الفمس حتى عمر التسووك والتا نتتجاوز 

الفاص مؽحمي اي ات ا مكحفي وتسض  تمرحاة الصدر كما ان ترضوي دجا  الححو فا الفاص تؤثر عحى 

كفا ة واتتاجوي وجودة الححو فو ا وتمحل مت ا. اما ل وا انم اة المتتج لضوه التفروخ فوفول ترضوت ا 

 ر وانتاث ولهفه التكالوؾ.عحى انره لكا وس ل التزاو  ضون اليكو

ويلن نن مدة  نووستعمل هيا التوع ما ل وا دجا  ضوه المابدة الترضوي فا ألفاص او ض ارواة: -2

ضما    ووحي تصل الى ستي وتصؾ ولس ولي جما الضوه وترافته وسالمته من الكسر او الهدش 

  ضوعوي.الوس ولي ادارة الم وا ومرالضي الحانة ؼور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الترضوي فا انلفاص (9-11)وكل 

 

 :(خروج الكل -دخول الكل)نظام العمر الواحد

وتراو العمر الواحد تجعل  نووعد هيا الضرتامج من اكثر الضرامج عمحوي ضالتسضي لترضوي فرو  الححو        

احد حوث اعمار الدجا  واحدة فا الولة تفسه فا الحمل وكل انفراخ تدهل فا ووو واحد وتسوق فا ووو و

تأتا فترة نتوجد فو ا ا   وور فا الحمل وهيا وؤد  الى الموا  عحى وجود ا  مره معد  وض يا 

 .تومن توفور ضداوي تروفي لحدجا  الجدود الي  ودهل الحرورة وس ولي تتروؾ وت  ور وتعموو المساكن
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 التحضٌن المتعدد :

وجود فا المزرعي تفس ا كان وروروا لكن ضانمكان عحى الرؼو من ان تراو توحود اعمار الدجا  الم       

وجود افراخ ياة اعمار مهتحفي فا المزرعي تفس ا ضعد المحافري عحى مسافاة العزل والتحكو فا 

انمراه. واصضحة هتان العدود من العمحواة الحدوثي التا ممكن ان تتضا هيا انسحو  لكن هيا التراو 

رة ون وصحح لحمضتدبون فا هيا المجال وت ح  هيا التوع من الترضوي وستدعا وجود ادارة متهصصي ياة هض

 عدد مساكن اكثر وحس  أعمار ال وور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعدد المساكن (10-11)وكل 

 العزل :

وج  عزل حمول ترضوي الفرو  واحا ي المضاتا ضسور محكو واستعمال الفال جودة عحى الضواضاة وتعموو      

ور العحؾ ومستحزماة المزرعي ضأن تمر عحى احواه الت  ور الهاصي ضالسواراة سواراة التمل التا تح

 الموجودة فا مدهل المزرعي او رش العجالة ضالم  راة عتد الورورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عزل حمول ترضوي الفرو  ضسور محكو (11-11)وكل                              
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 الوحدة االنتاجٌة :

رضوي الفرو  ضعد ادهال انج زة انوتوماتوكوي اي وست وا رجل واحد ان وموو توسعة وحداة ت        

الؾ دجاجي ضس ولي حوث وعمل ووموا حتى وتو تسووك الدجا  وفا ضعه الحانة ضأمكان  50-40ضرعاوي 

الؾ دجاجي ضانستعاتي ضضعه المساعدة اثتا  انسضوع انول حوث تكون 100المرضا رعاوي اكثر من 

 العمل كثورة.مت حضاة 

 

 عدد الوجبات خالل سنة :

وهتحؾ  ول فترة الترضوي كيلن اعداد المسكن ضون ترضوي وجضي واهرى وهي  تتعكس عحى عدد         

ووما لؽره تتروؾ وت  ور وت وي الماعي لحوجضي التا تحو ا 14-7الوجضاة وؼالضا ماتكون فترة الراحي 

الوجضاة من الدجا  الي  ومكن اتتاجه من فسوؾ وزود عدد  والترضوي لصورتونوايا كاتة مدتا الراحي 

 المسكن الواحد هالل الستي.
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 الحادي عشرأسئلة الفصل 

 

 

 

 

 ما العوامل الواجب االخذ بها عند اختٌار مولع مشروع الدجاج البٌاض ؟ 1س      

 

 على ماذا ٌتولف تصمٌم المسكن؟ 2س     

 

 كٌف ٌكون تصمٌم المسكن؟ 3س     

 

 .لارن بٌن المساكن المفتوحة والمغلمة 4س      

 

 ما الشروط الواجب مراعاتها عند بناء المساكن؟ 5س      

 

 ما مواصفات جدران وسموف المساكن المغلمة؟ 6س        

 

 ما االعتبارات الواجب مراعاتها عند إنشاء المساكن المغلمة؟ 7س      

 

 ما المرافك الملحمة بالمساكن؟ 8س      

 

 التربٌة فً المساكن؟ أنواعما  9س      

 

 .العزل، التحضٌن المتعدد، عرف ما ٌأتً : نظام العمر الواحد 10س      
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 الهدف العام:

لى تعرٌف الطالب بجزر الطٌور واهمٌته االلتصادٌة والصحٌة.اٌهدف هذا الفصل   

 

 االهداف التفصٌلٌة:

سة هذا الفصل ان ٌكون لادراً على معرفة ماٌأتً:ٌتولع من الطالب بعد درا  

اهمٌة جزر الطٌور. -  

خطوات جزر الطٌور. -  

طرق تبرٌد الذبائح. -  

عملٌات تعلٌب الذبائح. -  

 

 الوسائل التعلٌمٌة:

صور توضٌحٌة وعرض الراص مدمجة وافالم. -1  

 زٌارة مٌدانٌة الحدى المجازر الحكومٌة او االهلٌة -2

 

 

 

                                           
 
 
 
 
 

 الثاني عشرالفصل   

 جصز الطُىز
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 جزر الطٌور
 
 

عتدما تضحػ ال ودور الداجتدي العمدر المالبدو لحتسدووك تدتو عمحودي تمدل ال ودور مدن الحمدول انتتاجودي الدى معامدل 

تحوور الححوو او المجازر وفا هيا المجال ونجل الحفار عحى توعوي ال وور المسولي ولومان اتتدا  لحدوو 

توي فا اثتا  عمحوي مسن وتمل ال وور الداجتدي مدن الحمدول انتتاجودي آللوي وج  مراعاة التما  اياة توعوي عا

 الى مجازر الدواجن.

 
وفول ان وتو التحمودل فدا الصدضاح الضداكر اوفدا المسدا  وتجتد  التحمودل فدا ولدة الر ودرة نجدل تفداد   -1

 .درجاة الحرارة العالوي إي تؤد  الى هالن الجز  انكضر مت ا

 

وفول رفا المعدالؾ والمتاهدل فدا ولدة التحمودل حتدى نتصد دو ال ودور عتدد محاولدي مسدك ا ونتحددث  -2

 .لروح وهدوش فا جسو ال ابر وضيلن تتهفه توعوي الححو المسوق

 
لودمان تفرودػ العحدؾ  () تصدووو ال ودور سداعاة مدن عمحودي التحمودل 8عدو اع دا  ال ودور العحدؾ لضدل  -3

 .ال ومويالموجود فا الحوصحي والمتاة 

 
تهفوه انتارة او استعمال الوو  انزرق ضحوث ومكن مسن ال وور ضس ولي وعدو اثارت ا حتى نتحدث  -4

 .تهدواة او تمزق فا جسم ا او حدوث ضعه الكسور فا هوكح ا العرما

 

وفول توؽول ساحضاة ال وا  ضكامل  الت دا فدا المسداكن المؽحمدي او فدتح الودضاضون فدا المسداكن المفتوحدي  -5

 .حتهحص من الؽضار الي  وثار داهل المسكن اثتا  مسن الدجا ل

 
وفول حجز ال وور عحى وكل مجموعاة فا مت مي محجوزة ضحاجز سحكا متتمل لوس ل مسك ا وانلالل  -6

 .من تكدس الفرو  واهتتاله

 

 .وفول مسن ال وور من انرجل -7
 
ر وموسو التسووك ما مراعاة هفده ووا العدد الالزو من ال وور فا كل لفصن ويلن تضعاً لوزن ال وو -8

 .العدد عتد التسووك فا فصل الصوؾ

 
 .ترن مسافاة لحت ووي عتد رص وترتو  انلفاص فا عرضي التمل لومان عدو اهتتاق ال وور -9

 
ضعد افدراغ حمولدي انلفداص المحمحدي ضدال وور فدا مجدازر ال ودور سدتموو مجموعدي مدن العمدال ضعمحودي تعحودك 

وتزود السحسحي  .متحركي ووتو التعحوك من مت مي  انرجل ضحوث وتدلى الرأس الى األسفلال وور فا السحسحي ال

ضعجالة تتحرن ك رضابواً عحى عتالة حدودوي وضيلن تتمل ال وور من محل انستالو الدى الموالدا انهدرى فدا 

 المجزرة.
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 وضح تعلٌك الطٌور من االرجل فً المجزرة فً سالسل لبل ذبحهاٌ (1-12) شكل
 
 
 

وتجر  عحى ال وور المعحمي ضالسحسحي المتحركي عدة عمحواة متتالوي وفوما ودأتا ودرح ل دي  العمحوداة وحسد  

 -التسحسل:

 
 : Stunning عملٌة فمدان الوعً-1 

 
 -عً للطٌور  المعلمة لبل ذبحها، ومن الطرق الشائعة، هً :عملٌة فمدان الو

 
 
 

 -(:CO2)استعمال غاز ثانً اوكسٌد الكربون - أ
 
ان ان التركودز العدالا  CO2عن  روك امرار ال وور المعحمي ضالسحسحي الى ؼرفدي ياة تركودز عدالا مدن   

 ي انسالموي.وسض  اهتتاق ال وور لضل يضح ا وليلن وعدُّ من ال رق المحرمي ضالوروع
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 -استعمال الرجة الكهربائٌة : - ب
 

وعدددُّ مددن اوسددا ال ددرق اتتوددارا وتددتو عددن  روددك امددرار الدددجا  المعحددك ضالسحسددحي عحددى ج دداز هدداص 

فعتدما تمر ال وور او الدجا  المعحك ضالسحسحي فدا هديا الج داز سدوؾ وتددلى رأسد ا فدا (stunnerوسمى)

جسددو ال وددر  رومدداً لمددرور توددار ك رضددابا هفوددؾ حددوه صددؽور مددن المددا  المك ددر  وضدديلن سوصددضح 

ولكته وضمى عحى لودد  نثواتا 10وضيلن سوفمد ال ور وعوه هالل فترة ضسو ي نتزود عن (فولة 55)ممدار 

 .الحواة ووضمى تفسه مستمراً الى حون اجرا  عمحوي اليضح

 
 : Slaughteringعملٌة الذبح    -2

 
ر المعحمي ضالسحسحي تمرر ال وور عحى ج از اليضح انلا فدا مجدازر ضعد اجرا  عمحوي فمدان الوعا لح وو  

اما فا اؼح  المجازر الموجودة فدا العدراق تجدر  عمحودي الديضح ضصدورة ودوودي إي ومدؾ  .الدواجن الحدوثي

مجموعي من العمال فا المت مي الهاصي ضاليضح وومومون ضديضح ال ودور ضاسدتعمال سدكاكون حدادة وضصدورة 

الديضح  مدن ت اودي الفدن انسدفل نجدل ل دا الورودد الدوداجا وكديلن ل دا الودروان السدضاتا ووجر   .ودووي

وضعد اتماو عمحوي الديضح وحصدل التدزؾ او  .وتكتمل عمحوي اليضح عتد ل ا اتضو  المر   والمصضي ال وابوي

ي واحددة فدا اندما  نجل التهحص من الجز  انكضر من الدو الموجدود ضالجسدو اي وسدتمر التدزؾ لمددة دلومد

وعادة فان فرو  الححو  .دلومي لح وور الكضورة الحجو مثل الدون الروما 3-2ال وور الصؽورة الحجو ولمدة 

 دلومي لكا تتو عمحوي استتزاؾ الدو ضوكل كامل. 1.5الي  ويضح وترن لمدة 

مو تداً صدالحاً لتمدو نن الددو وعددُّ  نان زوادة كموي الددو المفمدودة مدن الجسدو ضعدد الديضح مدن انمدور الم مدي

انحوددا  المج روددي إي اتدده وحتددو  عحددى جموددا العتاصددر الؽيابوددي المالبمددي لتموهددا وان ضمددا   فددا اليضوحددي 

 سوعرو ا لحفساد والتحؾ وسومحل من فترة الهزن والحفر.  
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 ٌوضح عملٌة الذبح( 2-12)شكل 

 
 

 :    Scaldingعملٌة السمط -3
 

زال يضابح ال وور المعحمي ضالسحسحي المتحركي فا احواه تحتو  عحدى تتحهص عمحوي السم  ضؽمس او ات  

 الما  الحار وو حك عحو ا اسو احواه السم  او السما ي.

ولد تجر  عمحوي السم  ضصدورة ودوودي حودث ودتو مسدن ال دابر مدن انرجدل ثدو وؽ دس فدا حدوه المدا  

جود عن  روك سدح  الدروش الموجدود الحار لؽاوي مفصل الركضي وومكن معرفي اتماو عمحوي السم  ضوكل 

 .عحى انرجل فعتدما وتسح  ووتتزع هيا الروش ضس ولي ووور الى اتماو عمحوي السم 

إي تسداعد الحدرارة  نان ال دؾ من عمحوي السم  هو لتس ول عمحوي تزع الروش الموجود عحى جسو ال ودور

  ضضصددوالة الددروشن وضدديلن تتوسددا المتضعثددي مددن المددا  الحددار عحددى ارتهددا  العوددالة الجحدوددي التددا تحددو

 .الضصوالة وترتها العوالة فتصضح عمحوي سح  الروش والتهحص مته ضس ولي

ان درجي حرارة ما  السم  وكديلن الفتدرة الزمتودي التدا تمودو ا الديضابح فدا مدا  السدم  تعتمدد عحدى تدوع 

لعمر وكديلن ال ودور المابودي فال وور الكضورة الحجدو مثدل الرومدا والمتمدمدي ضدا .ال وور الميضوحي وعمرها

كالض  وانوز وحتا  الى ما  ضدرجي حرارة اعحى والى فترة زمتوي ا ول ممارتي ما الدجا  تتراوح درجي 

 .ثاتوي 75-30وتضمى فوه اليضابح لمدة تتراوح ماضون ˚55C-52حرارة ما  السم  لفرو  الححو ما ضون 
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 : picking l or Feather removaعملٌة نزع الرٌش   -4
 

ضعد اتماو عمحوي السم  وهرو  يضابح ال وور المعحمي ضالسحسحي من احواه السم  تديه  السحسدحي مضاودرةً 

 .الى ماكتي تزع الروش

فعتددد  .تحتددو  ماكتددي تددزع الددروش عحددى اسدد واتاة معدتوددي دوارة ومددزودة ضضددروزاة او اصدداضا م ا وددي

لسحسحي ستموو ضازالي او تتؾ الروش الموجود عحدى جسدو اص داو هي  انصاضا الم ا وي ضاليضابح المعحمي ضا

 ثاتوي فم . 30-25ال وور ضسرعي حوث تستؽرق هي  العمحوي حوالا 

اما المجازر الصؽورة فتستعمل ماكتي تزع الروش الصؽورة الحجو إي وتو مسن اليضوحدي مدن ارجح دا ووتدرن 

اتي المعدتودي التدا تددور ضسدرعي ضواسد ي ضالا الجسدو ضتمداس مدا انصداضا الم ا ودي المثضتدي عحدى انسد و

وومكددن تحروددن اليضوحددي الددى عدددة اتجاهدداة لوددمان تددزع معرددو الددروش الموجددود عحددى  .مددا ور ك رضددابا

 الجسو.

اما الزؼ  والي  ووضه الوعر والي  نتتمكن ماكتاة تزع الروش من تزعه وؼالضاً ما وتواجدد فدا المت مدي 

وتو التهحص مته عن  روك امرار اليضابح المعحمي ضالسحسحي فوق ل    الر روي لحيضوحي فا المجازر الحدوثي

اما فا المجازر الصؽورة او اليضح الودو  فوتو التهحص متده  .متضعث من موؽل ؼاز  هاص ل يا الؽره

 .عن  روك استعمال سكون هاصي ل يا الؽره

 

 
 

 ٌبٌن الذبائح بعد عملٌة نزع الرٌش (3-12) شكل
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  removal of head and legs:عملٌة ازالة الرأس واالرجل   -5
 

ضعد انتت ا  مدن عمحودي تدزع الدروش فدأن الديضابح المعحمدي ضالسحسدحي سدوؾ تمدر عحدى ماكتدي هاصدين إي وددهل 

تمدوو هدي  انسد واتي ضسدح  الدرأس ول عده عدن اليضوحدي وكديلن  .انعحدى الدرأس فدا اسد واتي مفتوحدي مدن

وتسددح  مددا الددرأس كددل مددن المصددضي ال وابوددي والمددرْ . ثددو تدديه  الدديضابح المعحمددي ضالسحسددحي الددى ماكتددي ل ددا 

انرجل وتموو هي  الماكتي ضثتا انرجل وتوجو  ا الى سكوتي مثضتي ضالمر  من السحسحي المتحركدي فتمدوو هدي  

سكوتي ضم ا انرجل ضالمر  من مفصل  العرلو  وضيلن سدوؾ تسدم  اليضوحدي الدى انسدفل وتضمدى انرجدل ال

وضدديلن وتت ددا اول هدد  لحسحسددحي  .معحمددي ضالسحسددحي المتحركددي لتأهدديها الددى مكددان مهصددص لتجموددا انرجددل

 .المتحركي وو حك عحى هيا اله  اسو ه  اليضح وازالي الروش

ؾ تيه  الى ج از التتروؾن لتتو عمحوي تتروف ا من انوساخ العالمي ض ا ثدو تددور وان السحسحي ل يا اله  سو

 .مرة اهرى الى مولا استالو ال وور

وودتو التعحودك مدن مفصدل  اما اليضابح التا سم ة من السحسحي المتحركي فسوؾ تعحك ضسحسحي متحركي اهرى.

داهحودي حودث ودتو اونً ازالدي الؽددة الدهتودي العرلو  وو حك عحى هديا الهد  الجدودد اسدو هد  تدزع انحودا  ال

 الوالعي فوق اليت  مضاورةً ثو تجر  عمحوي ازالي انحوا  الداهحوي.

                                        

                  

 : eviscerationعملٌة ازالة االحشاء -6
 

 ودور الداجتدي والتدا وجد  ان تدتو ضعتاودي تامدين تعدُّ هي  العمحوي من اهو العمحواة فا مجدال تحودور لحدوو ال

 ويلن لتحاوا اوتجت  تحوث اليضابح ضالفوالة الموجودة فا انحوا  الداهحوي.

تجر  عمحوي تزع انحوا  الداهحوي فا المجازر الحدوثي ضصورة موكاتوكوي إي تثضة اليضوحدي امداو ج داز تدزع 

الض تا ضعد عمدل فتحدي فوده حدول فتحدي المجمدا وسدح  انحوا  لتموو عتالة هاصي ضالدهول الى التجووؾ 

انحوا  الداهحوي الى الهار . ولد تجر  عمحوي تزع انحوا  الداهحوي ضصورة ودووي فدا المجدازر الصدؽورة 

ثو تدهل اصاضا الودد ماعددا انض داو الدى داهدل  ( 5cm) اي وعمل وماً او ل عاً فا مت مي الض ن ض ول حوالا

وعادة تجر  عمحوي تزع انحودا  الداهحودي فدا لاعدي متفصدحي  .  انحوا  الى الهار التجووؾ الض تا لسح

 .عن لاعي اليضح والسم  وووتؽل فا هي  الماعي مجموعي من العمال المدرضون
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 ٌن عملٌة نزع االحشاء الداخلٌةٌب (4- 12)شكل
 

ضعد اهرا  انحوا  الداهحوي الى هار  اليضابح تجر  عمحودي الفحدص الصدحا الدي  ومدوو ضده ال ضود  الضو در  

المهددتص إي وددتو فحددص اليضوحددي وانحوددا  الداهحوددي لحتأكددد مددن سددالمت ا مددن انمددراه وصددالحوت ا لالسددت الن 

وتحسس الكضد وال حال لمعرفدي وجدود ا  عالمداة مرودوين وضديلن ولد وموو ال ضو  الضو ر  ضحمس  .الضور 

وددتو عددزل الدديضابح ؼوددر الصددالحي لالسددت الن. امددا الدديضابح الصددالحي لالسددت الن فسددوؾ تضمددى معحمددي ضالسحسددحي 

المتحركي نستكمال عمحواة التحوور انهدرى. ونجدل فصدل انحودا  الداهحودي عدن اليضوحدي وجد  ل دا ت اودي 

ي وتتو هي  العمحوي فا مجازر الدواجن الحدوثي ضاستعمال الي توضه المسدس. تموو هي  انلي ضعمدل الفتحي المهرجو

ل ا اووك دابر  حول فتحي المجما وكيلن تموو ضودف  الفودالة العالمدي فدا مت مدي المجمدا وضعدد كدل عمحودي 

ال التحوث الماوكروضا من يضوحي ل ا تؽسل هي  انلي اوتوماتوكوا ضواس ي الما  المتدفا ضالوؽ  نجل تجت  اتتم

 الى اهرى.

 
 

 -اما فً المجازر الصغٌرة فتجري هذه العملٌة ٌدوٌاً وفك الخطوات اآلتٌة :
 
تتروؾ مت مي الفتحي المهرجوي ضالما  ضحوث وكون اتجدا  المدا  ضعودداً عدن اليضوحدي كدا ن تتحدوث  ضالفودالة   - أ

 .التا لد تكون عالمي ضالمهر 
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 .لحمهر     وسحض ا لالعحى وعمل ل ا او وك تصؾ دابر  حول الجات  الهارجا  مسن مت مي المهر -  
 
ادهال انصاضا انرضعي عدا انض او فا التجووؾ الض تا من هالل الفتحي نجل ل ا الحالضون  الحيون ورتض ان  - 

 .ضالمجما من الج ي الر روين وكيلن وتو فن ارتضا  ا  اتسجي اهرى ترتض  ضالمجما
 
 .مت ا الى الهار  (8cm-5) د اصاضا الود لكا تصل الى انمعا  لسح م -د
 
السددكون الددى انعحددى ضاتجددا  ادهددال السددكون ضعتاوددي الددى التجووددؾ الض تددا مددن هددالل الفتحددي مددا ادارة تصددل  -ه 

المهرجودددي وودددتو ل دددا الجحدددد الض تدددا اسدددفل المهدددر ن وضددديلن تكدددون الفتحدددي المهرجودددي والمجمدددا الفتحي
 من انمعا  الؽحوري لد تدلة هار  جسو اليضوحي.(cm 15-10)وحوالا

 
الدي  ومتـدـا   عصر انمعــا  الؽحوري لحتهحص مــن الضراز ان وجدن ووتــو ؼسل المت مدي ضالمدا  وضانسدحو  -و

 اليضوحي. نــتحوث اليضوحــي ضالفوالة وضعد يلن تسح  انحوا  الداهحوي وتفصل كامحي ع
 
الداهحودي    الداهحوي عن اليضوحي وتو اهرا  المح  الي  نوكون مرتض داً ضضمودي انحودا ضعد اهرا  وفصل انحوا 

انهرى وضعد التهحص من انوعوي الدموودي العالمدي ضالمحد  وؽسدل وووودا فدا الفداص هاصدي لتجموعده ضكموداة 
 كضورة لوتو تمحه الى احواه تضرود انحوا  الداهحوي المأكولي.

ن انمعا  وكوس الصفرا  وال حالن ويلن عن  روك مسن الكضد ضالود الوسرى ورفعه ضعد يلن وتو فصل الكضد ع

ثو تسح  انمعا  وكوس الصفرا  الى انسفلن ويلن لتحاوا تحوث الكضد ضمدادة المدرارة الدي  وتعدره  .لالعحى

 .كوس ا لالتفجار فا ضعه انحوان

تؽسل وتضرد ثو تووا فا اكواس صؽورة وتضاع اما  (اتصيالكضد والمح  و الم ) ان انحوا  الداهحوي الماضحي لالكل

 .ضصورة متفصحي عن اليضوحي او تووا داهل اليضوحي

 

 .ضعد اجرا  هي  العمحواة فأن اليضابح المعحمي ضالسحسحي المتحركي سوؾ تتتمل الى ماكتي لص الرلضي وسح  الجحد

اً ؼودر جديا  لحيضوحدي مدن ج دي فودالً عدن  ان وتتجحى اهموي هي  العمحوي فا ان ضما  الرلضي سوؾ وع ا متردر

ضروز الرلضي ؼالضاً ما وؤد  الى تمزق انكواس المستعمحي فا تعحو  او تؽحوؾ اليضوحي. وكديلن ودتو سدح  الجحدد 

الموجود ضالمت مي العتموي نجل تؽ وي الرلضي واع ا  متردر جمودل لحيضوحدي المعحضدي او المؽحفدي. وضعدد اتمداو هدي  

ن اليضابح المعحمي ضالسحسحي الى ماكتي الؽسل إي  ووجه الو ا تودار لدو  مدن المدا  المتددفا عحدى ودكل العمحوي تتحر

رياي او تم  صؽورة نجل اتماو عمحوي ؼسل اليضابح لضل تمح ا الى احواه التضرود واهموي هي  العمحوي فدا تمحودل 

 .حوث الي  وحصل فا احواه التضرودعدد انحوا  المج روي المحمولي عحى اليضابح وهما ومحل تمحول الت
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 : chillingعملٌة التبرٌد  -7
 
ضعددد اتمدداو عمحوددي تددزع انحوددا  الداهحوددي وتتروددؾ وؼسددل الدديضابح المعحمددي ضالسحسددحي سددوؾ وتت ددا الهدد  الثدداتا    

لهدد  ضرفددا فتمددوو عتحددي مثضتددي ضت اوددي هدديا ا .لحسحسددحي المتحركددي وهددوه  تددزع انحوددا  الداهحوددي والؽسددل والتضروددد

 .العتالة الحامحي لحيضابح المعحمي ضالسحسحي وضيلن سوؾ تسم  اليضابح فا احواه التضرود

وتعود السحسحي المتحركي فارؼي لوتو ؼسح ا وتتروف ا ثو تحمل من جدودد ضديضابح اهدرى لدد اتت دة مدن عمحودي تدزع 

 .الروش

لو  دوارة تموو ضتمحو  اليضابح فا الما  المثحج عحى ما  مثحج ودوا ةتحو  احواه التضرود او حوه التضرود الكضور

 .ووواؾ ل يا الحوه الثحج المجروش ضأستمرار لحمحافري عحى ضرودة الما  الموجود فوه

ان ال دؾ من عمحوي التضرود التا تجر  عحى اليضابح لضل تؽحوف ا او تعحوض ا هو هفده درجدي حدرارة  الديضابح الدى 

ويلدن نومداؾ ت دور وتكداثر انحودا  المج رودي مدن ج دي  نصر ولة ممكدنضألر  ولة او ال (˚4.5C ) حوالا

فوالً ان عمحوي ؼسدل الديضابح اثتدا  التضرودد سدتؤد  الدى هفده عددد الضكترودا المتواجددة عحدى اليضوحدي نن المدا  

 انحواه. المستعمل ضالتضرود وجر  ووتسا  ضأستمرار ووعوه ضما  جدود لححفار عحى مستوى الما  فا

ويلدن تضعداً  (سداعاة 8-4) تس  فترة زمتودي التدا وجد  ان تمودو ا الديضابح فدا حدوه التضرودد تتدراوح مدنان ا 

) الكضدد والماتصدي  نهتالؾ حجو و وزن اليضوحي وفا جموا الحانة وج  عدو ترن اليضابح او انجزا  انهدرى

 ساعي. 24فا احواه التضرود لفترة ا ول من  (و المح  والرلضي

نن الححدو سدوؾ ومدتص المدا  مدن احدواه التضروددن  .التضرود فا ت روي الححو او زوادة  راوة الححو تساعد عمحوي

وضالرؼو من ان هي  الكموي الممتصي سوؾ تفمد ضعد اياضي الححوو المجمدة  اوعتد ال ضخ ان ان تسضي الر وضدي فدا 

مدن ج دي  .تزداد عصداروي الححدو و راوتدهالححوو المضردة ستضمى اعحى من تسضت ا فا الححوو ؼور المضردة وضيلن 

اهرى فأن عمحوي التضرود سوؾ تساعد عحى تمووي ولة لت ور وات ا  فترة التوضس الرما حوث ان لحوو ال وور 

سوؾ تتصح  او تتوتج ضعد اليضح ووحصل فو ا التوضس الرما ضعد مرور ساعي واحدة. وتضمى هدي   ضصورة عامي

وو ال وور وضعدها ستتضس  العوالة الححموي من جدود. فعتد عدو تضرودد الححدوو ساعي فم  فا لح 24الحالي لمدة 

وتجمودها مضاورةً فأن ت ور التوضس الرما سوؾ وتولدؾ وتضمدى العودالة متودتجي ولحوحدي ال دراوة عتدد  ضه دا 

 وي لححوفالتضرود اوواً سوؾ وع ا مدة  نضأس ض ا لت ور التوضس الرما وافساح المجال الى العوامل الداهح

 لتموو ضأت ا  حالي توتج العوالة لضل تجمودها وض يا ستكون اكثر  راوة من الححوو ؼور المضردة. (انتزوماة ) 
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 -وهنان طرق عدة للتبرٌد اهمها :
 
 : Wet chillingطرٌمة التبرٌد الرطب  -1

ح ضأسدتمرار لإلسدراع ضعمحودي وها  رومي تضرود اليضابح ضالما  الجدار  فدا احدواه التضرودد وودتو تمحود  الديضاب

 التضرود.

 -B)فوتاموتداة و (Cفوتدامون  ) مدن مسداوى  هدي  ال رومدي تدؤد  الدى فمددان الفوتاموتداة اليابضدي ضالمدا  مثدل      

complex)  من لحوو اليضابح ضانوافي الى فمدان ضعه المركضاة المسؤولي عن اع ا  التك ي المموزة لححوو

 ال وور.

 

 :  ice chillingبالثلج المجروشطرٌمة التبرٌد  -2

ال رومدي   تتو هي  ال رومي فــا احواه كضورة وتؽ دى ضدالثحج المجدروش وتعددُّ هـدـي  ال رومدي افودل مـدـن   

 .انولى نت ا تمحل من كموي الفمد ضالفوتاموتاة اليابضي ضالما  والمركضاة ال وارة المسؤولي عن التك ي

 

 dry chilling :    طرٌمة التبرٌد الجاف -3

                                                                               تعدددددددُّ هددددددي  ال رومددددددي مددددددن ال ددددددرق الحدوثددددددي المسددددددتعمحي فددددددا تضروددددددد يضددددددابح ال وددددددور ووددددددتو فو ددددددا                                                 

 ي الددددى مهددددازن مضددددردة وضدرجددددـي حــددددـرارة متهفوددددي جددددداً امــددددـرار الدددديضابح المعحمددددي ضالسحسددددحي المتحركدددد

-35C˚ دلومي( 70-60) وتضمى اليضابح المعحمي ضالسحسحي تدور فا هي  المهازن لمدة. 

ان توفر هي  الدرجي الحراروي المتهفوي ما وجود التوار ال وابا الضارد المتدفا او المتحرن فا هي  المهازن 

 .ضسرعي ( ˚C 4.5)ابح الى درجيسوؤدوان الى هفه درجي حرارة اليض

 .وتمتاز هي  ال رومي عن ال رق الساضمين ضات ا تحافر عحى المومي الؽيابوي لححو وعحى تك ي الححو ضدرجي اكضر

ان ان الدول انورضوي فا  .ان ال رومتون انولوتون لحتضرود تعدُّان من اوسا ال رق اتتواراً فا معرو دول العالو

 ية ضتوسوا استعمال  رومي التضرود الجاؾ كما تستعمح ا ضعه الدول العرضوي.الولة الحاور لد اه
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 ٌبٌن عملٌة تدرٌج الذبائح( 5-12 )شكل
 
 
 : packingعملٌة التعلٌب -8

 
رود وتو تعحوك اليضابح ضالسحسحي المتحركي مدن جدودد ووسدمى هديا الهد  لحسحسدحي المتحركدي ضعد اتت ا  عمحوي التض

 ضه  التعحو .

 polyethleneوعادة تتو عمحوي التعحو  عن  روك ووا يضابح ال وور فا اكواس من التاوحون او كوس من 

توودا الديضابح المعحضدي او ثو وؽحك الكوس ضواس ي ورو  نصك او كحضس معدتا ضعدد تفروؽ دا مدن ال دوا   ثدو 

يضدابح ثدو ودوزن كدل صدتدوق ضواسد ي مودزان كضودر 8-6المكوسي فا صتادوك كارتوتوي تحو  كدل مت دا عحدى 

ووسجل وزن الصتدوق عحوه وضعدها تتمل الصتادوك ضواس ي العرضاة الدى مهدازن التجموددن لؽدره تجموددها 

 .وتسووم ا ضعد يلن

 .لحيضابح عحى حس  الوزن الصافا لحيضوحي والتودوهاة (grading) فا المجازر الحدوثي تجر  عمحوي تدروج

  .حوث وتو توكول موازون حساسي فا اعحى السحسحي المتحركي
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 ٌبٌن تعلٌب الذبائح (6- 12) شكل
 
 

فوحتدو  المودزان عحدى .وزان ضأتزال اليضابح التا وتساوى وزت ا ما الوزن المحدددن لديلن المودزانووموو كل م

عتحي هاصي تدفا اليضوحي لتسم  فا المحل المهصص لتحدن الفبدي الوزتودي مدن متوددة التعحود  وتمسدو ماكتدي 

توماتوكودي سدوؾ تمدوو هدي  فعتد ووا اليضوحي فا الماكتي انو .التعحو  اما اوتوماتوكوي او تصؾ اوتوماتوكوي

الماكتي ضتمل اليضوحدي الدى الكدوس ومدن ثدو تمدوو ضؽحدك الكدوس ودفدا اليضوحدي المعحضدي او المؽحفدي الدى الصدتدوق 

 .الكارتوتا

اما ماكتي التعحو  التصؾ اوتوماتوكوي فتت ح  دفا اليضوحي الى الماكتي لتمدوو الماكتدي ضوودع ا فدا الكدوس ثدو 

 اص ضالتعحو  ضصورة ودووي اوواً.تجر  عمحوي ؼحك الكوس اله

 

 -ضعد اتماو عمحوي التعحو  وووا اليضابح المكوسي فا الصتادوك الكارتوتوي وتو تسووم ا وفماً لما وحا:

وها اليضابح التا تو يضح ا ضالووو تفسه ولو وتو هزت ا ضالمهازن المضدردة وعحوده فوجد   اليضابح ال ازجي : -1

 تتعره لحتحؾ ضسرعي. تسووم ا ضألصر فترة ممكتي نت ا
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وها يضابح ال وور التدا تدو حفر دا فدا مهدازن ياة درجدي حدرارة تتدراوح ضدون الصدفر  اليضابح المثحجي: -2

ووج  تسووك مثل هي  اليضابح فا رروؾ اواو لحوحي وان فأت ا سوؾ تتعره لحتحؾ  (˚4C- )المبو  الى

 .والفساد

هدازن التجمودد التدا تتصدؾ ضأت دا ياة درجدي حدرارة وها اليضابح التا تدو هزت دا فدا م اليضابح المجمدة: -3

  ثددو تتمددل ضعددد فتددرة الددى مهددازن التضروددد العموددك التددا تكددون درجددي حرارت ددا (˚4C-) متهفوددي جددداً 

(-18C˚ ًعحى انلدل نن هدي  الدرجدي تودمن عددو ت دور جمودا انحودا  المج رودي وتمتدا تكاثرهدا كحودا)

 .ون ان و رأ عحو ا ا  تحؾ اوفساد ماوكروضاوليلن فومكن هزن هي  اليضابح لعدة و ور د

 

ان هي  ال رومي لحتسووك ومكدن تسدموت ا ض رومدي تسدووك يضدابح ال ودور الكامحدي. ان ان المسدت حكون فدا ضعده 

الدول نوفوحون ورا  اليضوحي الكامحي نن  رؼضت و تتجه لورا  ضعه الم ا من اليضوحي دون الم ا انهرى. 

مودا دول العدالو وفودحون اسدت الن لحدوو انفهداي وانجتحدي ون ورؼضدون ضأسدت الن فضعه المسدت حكون فدا ج

لحوو الصدر ويلن عحى اعتضار ان لحدوو الصددر تكدون لحوحدي  ال دراوة واستسداؼت ا لحوحدي هديا ضدالرؼو مدن ان 

ؼضدي المسدت حكون المومي الؽيابوي لححوو الصدر اعحى من المومي الؽيابوي لححوو انفهاي وانجتحي. وتماودواً مدا ر

 فمد اتتجة ضعه الوركاة مكابن هاصي لتجزبي الساو اليضوحي وو حك عحو ا اسو مكابن التجزبي او التمسوو.

 
 

 ٌبٌن عملٌة تمطٌع الذبٌحة (7-12) شكل
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لضل هتاو هيا الفصل الهاص ضت وبي ويضح  وور الدواجن ان تت رق الى مصد ححا تسدضي التصدافا  ومن الم و

 والتوافا لعاللت ا ض يا الموووع.

عحدى ات دا التسدضي المبوودي لدوزن اليضوحدي المترفدي الدى الدوزن  (dressing percent) تعرؾ تسدضي التصدافا

 ن انتا :الحا لح ابر لضل اليضحنوومكن حساض ا ضت ضوك الماتو

 

 غم ( )وزن الذبٌحة                            

 x  100نسبة التصافً = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 غم ( )الوزن الحً                              

 

تدا  عمحودي الديضح وزن اليضوحي وساو  الوزن الحا لضل اليضح م روحداً متده وزن المكوتداة التدا سدوؾ تفمدد اث

 -وتحوور لحوو الدواجن لالست الن وهي  المكوتاة تومل:

 .من الوزن الحا لح ابر%4.8-3.3الدو ومثل  -1

 .من الوزن الحا لح ابر %8.5-4.7الروش ومثل   -2

 .من الوزن الحا لح ابر%4-2.8الرأس ومثل  -3

 .من الوزن الحا لح ابر %5انلداو تمثل -4

متددداة ال ودددموي والكضدددد والمحددد  والدددربتون والكحوتدددون ضانودددافي الدددى انحودددا  الداهحودددي والتدددا تودددمل ال -5

 .من الوزن الحا لح ابر %11-5.7ومثل (انتاث)والمضوه(اليكور)الهصوتون

 

 .اما تسضي التوافا ف ا تسضي وزن الححو ال از  والجاهز لالكل ضعد فصحه  من العرو الى وزن اليضوحي

 

 غم ( )وزن اللحم                                     

 X100نسبة التشافً = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 وزن الذبٌحة) غم (                                    

 

 .عحى اساس حساض ا لوزن اليضوحي %76وتسضي التوافا لفرو  الححو تضحػ 

      

           

 

 



 084 

 
 اسئلة الفصل الثانً عشر   

 
 

 

 

:لماذا ٌفضل نمل الطٌور الداجنة اما فً الصباح الباكر او المساء؟1س  

.:عدد طرق عملٌة فمدان الوع2ًس  

: ما الهدف من عملٌة التبرٌد التً تجري على الذبائح لبل تغلٌفها وتعلٌبها؟3س  

.: عدد طرق التبرٌد4س  

: ما الممصود بالذبائح المجمدة؟5س  

: ما الممصود بنسبة التصافً؟6س  
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 الفصل الثالث عشر

 

 

 

 

                 امراض الدواجن                                            

 

 

 

            الهدف العام :

ٌهدف هذا الفصل الى تعرٌف الطالب بامراض الدواجن الفاٌروسٌة والبكتٌرٌة واالمراض المسببة عن     

لطفٌلٌات الدموٌة والداخلٌة والخارجٌة.ا  

 

االهداف التفصٌلٌة :       

ٌتولع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل ان ٌكون لادراً على معرفة ما ٌأتً     

_االمراض الفاٌروسٌة التً تصٌب الدواجن.     

_االمراض البكتٌرٌة التً تصٌب الدواجن    . 

وٌة._االمراض المسببة عن الطفٌلٌات الدم     

_ االمراض المسببة عن الطفٌلٌات الداخلٌة والخارجٌة.     

_ االمراض غٌر المعدٌة.     

 

الوسائل التعلٌمٌة :     

صور توضٌحٌة وعرض الراص مدمجة وافالم       
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 امراض الدواجن  :

من الجدور ضاليكر أتهُ  .تت ح  ترضوي الدواجن الحدوثي عتاوي أكضر من التاحوي الصحوي لكثافي الترضوي فو ا      

وأن تعره الم وا ن ن ومكن لحدجا  أن وتمو أو وتتج ضصورة جودة إيا أصو  ضاألمراه أو تعره ل ا

و وج  أن تكون عحى ن لألصاضي ضالمره سوَؾ وؤد  إلى هسارة فادحي و هاصيً عتد ترضوي األعداد الكضورة

ً و يلن ألن الم وا الي  ضوتي من أن أعتماد العال  فا أمراه الدواجن ن وُعد م ن ال رق الصحوحي دابما

ليا فأن أعتماد مضدأ الولاوي ن ووفى من األصاضي ضعد العال  لد ن وعود إلى حالته ال ضوعوي من التاحوي األتتاجوي

 .هور من العال  هو حجر الزاووي فا مكافحي أمراه الدواجن

 -وومل هيا الفصل ما وحا :

 . رق تحموح ااألمراه الفاوروسوي و  – 1

 .األمراه الضكتوروي – 2

 .األمراه المسضضي عن ال فوحواة الدمووي – 3

 .األمراه المسضضي عن ال فوحواة الداهحوي و الهارجوي فا الدجا  – 4

 -األمراه ؼور المعدوي و تومل : – 5

 .راهرة األفتراس  –أ      

 .ة و أمراه تمص المعادن(وتومل أمراه تمص الفوتاموتا) أمراه تمص التؽيوي –       

 .و ليا سوؾ تضحث عن أهو األمراه الفاوروسوي فا الدواجن المتتورة فا العراق

 New Castle Disease(N.D)   مرض النٌوكاسل  – 1

و    تووكاسل فا أتكحترا و سما هيا المره تسضي ً الى هي  المدوتي. مدوتيأُكتوؾ فا  (1927) فا عاو     

الوكل الي  ن ن ض يا المره فا األفراخ من الوكل الحاد المموة الى الوكل تحة الحاد تهتحؾ ودة األصاضي

ً لوعؾ و وراوة ن وع ا أعراه سروروي و من الجدور ضاليكر إن ودة األعراه السروروي تتفاوة تضعا

عره  رومي وصول الفاوروس و الحالي المتاعوي لحم وا عتد التن توع ال وورن التسلن العمرن الفاوروس

  .لحفاوروس

     Etiologyالمسبب  :

 .Para myxo viruseإن سض  هيا المره هو فاوروس وتتما الى مجموعي فاوروساة الپارا مكسو 

 .أواو (6-4) تتراوح فترة حواتي مره التووكاسل فا األفراخ ضون فترة الحواتي :

 .ونو فا الم عان الضالؽي لد تمتد الى مدة أسضوع                    
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  Clinical Signs(Symptoms)األعراض :

  -وأهي المره األوكال التالوي :

 .التوع العصضا – 1

 .التوع التتفسا -2

 .األحوابا()التوع ال وما – 3

وتتمثل أعراوه ضوحل انجتحي وأحد األرجل أو كالهما والرلضي والتوتجاة والرجفي التوع العصضا :  -1

وإن تجة األفراخ المصاضي من هيا ال ور ن فا ال ور الحاد لحمره ( Muscular  tremor) العوحوي

تحو أحد الجاتضون وأتسحا  الرأس الى الهحؾ و دوران  ( Torticollis) فسوؾ وحدث ألتوا  فا الرلضي

ال ابر حول تفسه ثو وما أو تتثتا  رلضته الى الهحؾ أو األماو أو الجات  تتوجي التحؾ الودود فا أتسجي 

 .الدماغ

 

 

 ٌبٌن اعراض عصبٌة لطائر مصاب بالنٌوكاسل 1) -(13 شكل
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األعراه لوال ً   وتزداد حدة هي ن و وتمثل ضصعوضي التتفس و حورجي فا الصوة التوع التتفسا : –2 

 .المها وي من األتؾة األفرازا الؽرؼرة() وواُلحر أووا ً السعال و الح اث

 

 

 ة  لطائر مصاب بالنٌوكاسلٌبٌن االعراض التنفسٌ 2) -13 (شكل
 

و وتمثل ضهمول واوح و جفاؾ روش ال ور المصا  أتتفاوه و ومل معدل  :(األحوابا)التوع ال وما – 3

و ن ألت ا  فا أعون ال ور المصا  و تر ر أفرازاة من العون و األتؾ  أست الن ال ور لحعحؾ و والحر

و وحدث   ثو ورلد ال ور عحى األره ضدون حران ن األصاضي الودودة  ور ر أس ال مابا أهور الحون عن

  .هيا فا ضوعي ساعاة ضدون أن و زل

 

   Post  Mortum(P.M)الصفة التشرٌحٌة : 

عتد أجرا  الصفي التوروحوي عحى ال ور فا حالي التوع العصضا تالحر ألت اضاة ودودة فا الحتجرة و المصضي 

و ن ل وابوي و ها التا تسض  صعوضي التتفس و الحورجيال وابوي ما وجود أفرازاة مها وي فا المصضي ا

و تمتحا ن CRDتتوهو جدران األكواس ال وابوي و تتتفش و تر ر حالي األصاضي ضالمره التتفسا المزمن 

  .األكواس ال وابوي ضترسضاة فضروتوي أو أجساو متجضتي
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 ئر مصاب بالنٌوكاسلٌبٌن التهابات فً الحنجرة والمصبة الهوائٌة لطا3) -(13 شكل
 

 

تكون العترة واروي و تالحر أته عحى أمتداد األمعا  و هصوصا ً فا  (األحوابا) و فا حالي التوع ال وما

أو تمرحاة  (Local necrosis) مت مي األثتا عور  تر ر ضما تزفوي أو متا ك متتكرزة مووعوي

 (المعدة الؽدوي) عحى المعدة الحمومويو فا الحانة المتأهرة من المره تر ر ضما تزفوي ن مستدورة

Proventiculus (الماتصي) و المعدة العوحوي Gizzard. 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌبٌن التهابات بمع نزفٌة فوق الغدد فً منطمة المعدة الغدٌة 4)-(13 شكل
 

  و فا الدجا  الضواه وحت   المضوه و لتاة الضوه ألت اضا ً ودودا ً و وتولؾ المضوه عن التمو و إتتا

كما ور ر وامرا ً فا ضعه ال وور و هيا وفسر سض  إتهفاه إتتا  الضوه و توو  المورة أثتا  ن الضووواة

 .المره و إتتا  أعداد كضورة من الضوه الضروة
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 ٌبٌن التهابات بمع المبٌض 5) -13 (شكل

 

                 

 Prevention and  Treatment  الولاٌة و العالج :   

 -مووح أدتا  :   ورورة األلتزاو ضالضرتامج الولابا لحماحاة هالل فترة الترضوي و كما هو التحصون :

هحو  من  تُرش ضحماح  ووو و عتد وصول انفراخ الى الحمل و ها فا األلفاص (1) فا عمر – 1  

 .العترة  الهفوفا  (H120(IB) و لماح B1))التووكاسل

و هوهحو  من التووكاسل و  إتفحوتزا  (موة) ألفراخ ضالعوحي ضحماح زوتاأواو تزرق ا (3) فا عمر – 2 

  .ووو من التحموح ضالزرق ضالعوحي (21) لتر ر المتاعي ضعدن ال وور

 .أواو تحمح األفراخ ضحماح نسوتا ما ما  الور  (7) فا عمر – 3 

   .ووو تحمح األفراخ ضحماح نسوتا ما ما  الور  (17) فا عمر – 4

 .ووو تحمح األفراخ ضحماح نسوتا ما ما  الور  (27)فا عمر – 5

وهو وعتضر لماح لو  ممارتي ً  Atanuated  vaccine إن لماح التووكاسل نسوتا هو لماح حا موعؾ 

من الورور  جدا ً أجرا  فحص المتاعي فا المهتضراة الضو روي و ألكثر من  .الهفوؾ B1ضحماح التووكاسل 

فا  (أو موتي سوا  حوي ) و ها تمثل عدد الفاوروساة  TItre of vaccinة العواروي لحماح لمعرفي المو  مرة 

فإن يلن ودل عحى األصاضي  وإيا كان األرتفاع فا الموة العواروي إرتفاعا ً ودوداً ن محوحتر من الحماح1كل 

الحمرا   األلتصاق ضكرواة الدو  ضالعدوى ألن فاوروس التووكاسل ومتاز ضهاصوي التالزن أو

Hemagglutination.  من الورور  أستعمال ج از األلوزا لفحص سورو الدو من ل وا مصا. 
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ضالتسضي لمره  تستمر هي  المتاعي لألفراخ الفالسي لمدة ثالثي أساضوا من عمر ال ور  المتاعي األموي :

 .التووكاسل

 "طرق أستعمال اللماح"

 -: نتبع الخطوات التالٌة : طرٌمة إستعمال اللماح مع مٌاه الشرب –أ 

 .م  رة ؼسل المتاهل التا سوؾ تُستهدو لحتحموح ضالما  فم  و وحير من إستعمال محالول -1  

ن محوث و صدالح لحودر   وكون ما  عي  و ؼور عسر و ؼورالما  المستهدو فا إياضي الحماح وج  أن  – 2  

عحمدا ًضدان ) الكحور عن جدز  فدا المحودون ي وومكن إستعمال ما  الور  العاد  عحى ور  أن تزود تسض

ووفول ؼحا الما  و تضرود  لضدل ودوو مدن التحصدون  نجز  فا المحوون( 0.5التسضي العادوي ن تزود عن 

 تض ل مفعول الحماح. نت ا  جزوباة الكحور

ج  اع ا  ونو .تع وش ال وور لمدة ساعتون فا الصوؾ و ارضعي ساعاة فا الوتا  لضل اع ا  الحماح – 3  

ووفول اع ا  نر را يالثاتو يالى الساع الثاتوي عور يمن الساع ةالحماح فا الجو الحار ا  فا الفتر

 .        لحوحيالحماح لضل الؽرو  حوث تـَمـْضـِْل ال وور عحى الور   ون وفول اع ا  نالحماح فا الصضاح الضاكر

و ن فا احدى المتاهل  الضالستوكوه() ن الموا  الضاردةوفول ان تـُيا  امضولي الحماح فا كموي صؽورة م – 4 

ضعد تماو اياضي الحماح وـُواؾ المححول التاتج الى انوعوي التا تحتو  عحى كمواة الموا  التا ستمدو 

 لح وور ثو تـُـمـَح  جودا ً.

 -تـُحس  كموي انلتار من الما  التا تكفا لتحموح انفراخ حس  العمر و كما وحا : – 5

 عمر ال ور× كموي انلتار = عدد انفراخ      

 فرهي 5000فحو فروتا ان عدد انفراخ =     

 .لتر  ما    35=7× 5000اواو =( 7)فان الحماح انول من التووكاسل عن  روك ما  الور  ضعمر    

  .لتر ما  85=17×  5000ووو =(17)والحماح الثاتا من التووكاسل عن  روك ما  الور  ضعمر    

 .لتر ما  135=27× 5000=( 27)والحماح الثالث من التووكاسل عن  روك ما  الور  ضعمر    

 .الى اوعي الومس المضاورة(الحماح تفسه )ن وج  ان وتعره مححول الحماح او – 6

األفراخ من  وج  ومان توزوا مححول الحماح ضالتساو  عحى األفراخ ضالحمل ضحوث وتمكن أؼحضوي  – 7

كما وفول التجووا فا ن متساووي ا تفس الولة و وج  زوادة عدد المتاهل و توزوع ا عحى أضعاد الور  ف

والؽره من يلن هو توزوا األفراخ ضون المتاهل و المعالؾ ن تفس ولة التع وش ضعد تمدوو مححول الحماح

متساو  من و عحوه تست وا جموا األفراخ الحصول عحى لدر ن حول المتاهل ال وحدث تكدس لألفراخف

 .الحماح  مححول 

ون         هل مضاورةا  الور  العادوي فا تفس المتاومكن تمدوو مون ضعد األتت ا  من ور  مححول الحماح – 8

 .داعا لتعموم ا أو ؼسح ا من مححول الحماح
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 لحتحصون. تتوجي ً  وُحتفر ضعوتي من الحماح المستعمل حتى وُمكن الرجوع ألو ا لفحص ا إيا حدثة متاع  – 9

 األمضونة الفارؼي وج  التهحص مت ا فورا. – 10  

        -طرٌمة إستعمال اللماح بالتمطٌر فً العٌن أو األنف : –ب 

و إيا لو تتوفر   موا  مم رة أو مححول مححا  ضا (50cm3) جرعي فا (1000) تـُيا  األمضولي – 1   

 (.˚10C-4) مي ثو وتو تضرودها الى درجي تتراوح ضوندلو (15) تستعمل موا  الور  العادوي مؽحوي لمدة

فترة من الولة ضعد  و وج  األتترار ن ر تم ي واحدة فا العون أو األتؾَّتـُستعمل ل ارة تروفي و وُم ـ – 2   

 .التحصون حتى ور ر و كإن األفراخ تضحا الحماح

 -طرٌمة الرش : –ج 

توخ مححول   حوث تستعمل مرواة هاصي ل ا فوهي وومي تستعمل  رومي الرش فا الم عان الكضورة        

 و تيا  األمضولين أو عترة نسوتا المووي(B1)التحصون عترة هتوتر الهفوفي و وستعمل فا ن الحماح ضحجو معون

و وتو رش ال وور عحى إرتفاع ن   .من الما  المم ر أو مححول فسوولوجا (˚400C )جرعي فا (1000)

و موزة التحصون ض رومي الرش لتكوون  .مححول الحماح  ى ال وور التا تستتوكمن مستو (1m) ومل عن

أو التم ور ولكن عوض ا هو ر ور مواكل تتفسوي وإثارة عدوى   المتاعي وكون أسرع من  رومي موا  الور 

 الماوكوضالزما فا الم وا.

 -طرٌمة التحصٌن بالعضلة : –د 

الدمووي و األعصا    جوي و يلن حتى تضتعد األضرة عن األوعويوتو الحمن فا عوحي الفهي من الج ي الهار

 أو (0.2) ضممدار (الموة) تكون الجرعي ضأستعمال الحماح الزوتا .الموجودة ضالج ي الداهحوي لحفهي

(0.25cm3)  كما وُمكن الحمن فا عوحي الصدر فا الثحث  .هي  الجرع الوركي المتتجي لحماح وتـُحدد ن 

  ن العحو  مت ا

 " تنفٌذ األشتراطات الصحٌة "

 هتان ضعه الورو  الصحوي الواج  اتضاع ا لمتا دهول فاوروس المره الى الحمل اهم ا:

 متا دهول الزوار والعامحون فا مجال الدواجن الؽرضا  عن الحمل                           –1 

و وج  األهتماو  .أو الى أماكن العحومي متا وصول ال وور الضروي أو الحوواتاة الؽروضي الى داهل الحمل –2

                        .ضمكافحي الفبران التا تعتضر من أه ر مصادر العدوى

 .متا دهول ألفاص ال وور أو أدوات ا الواردة من حمول آهرى اإل ضعد تعموم ا – 3

 .عمل أحواه تعموو أماو الضا  الربوسا لححمول و كيلن أماو كل لاعي دواجن – 4

وتهصوص ؼرفي هاصي لهحا المالضس عتد                                  ن تهصوص مالضس لجموا العامحون ضالحمول – 5

  .مدهل الحمول عحى أن وتو ؼسول المالضس و تعموم ا ضمعرفي المسؤولون ضالحمول   
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 واس ضالفورمالون                 أو تضهور األكن وفول إستعمال أكواس هاصي لحعحومي تـُستعمل مرة واحدة – 6

  .لضل إعادة محب ا و وفول إستعمال المعحؾ األتوماتوكا فا تمل العالبك لحدجا       

 .إتتوارالمرهوضوع ا حتى نتكون مصدرا ً لحعدوىوج  إعداو ال وور المرووي فورا ً و ن وُسمح ض – 7

                                    .عمل محرلي لحرق ال الكاة لحتهحص مت ا فورا ً  –8

 فوالة الدواجن كما وج  أن تـُزال .جوار الحمولض (التضن أو توارة الهو ) عدو تهزون مواد الفروي – 9

 و وتضا ضرتامج التعموو .ضمجرد األتت ا  من تسووك الم وا (الدمن)

أسضوع ضون كل  (4-2) دة تتراوح ضونإستمضال وجضي جدودة عحى أن وضمى الحمل هالوا ً من الدواجن م لضل      

   .وجضي و آهرى

 

 Avian  Influenzaإنفلونزا الطٌور      – 2

تررا ً ألته كان وسض  تفولا ً مرتفعا ً فا عاو  Fowl Plagueكان هيا المره وسمى ساضما ً  اعون الدجا  

تمر الرأ  عحى أته وج  أس 1981فا عاو  (A) حوث ثضة إن المسض  هو فاوروس اإلتفحوتزا هو توع 1955

 .ألؽا  أسو  اعون الدجا  تماما ً و أ الق أسو أتفحوتزا ال وور عحوه

 المسبب و صفاته :    

أتدددواع   مدددن  (3) و هتدددانن الفددداوروس المسدددض  هدددو أحدددد أفدددراد مجموعدددي فاوروسددداة األورثومكسدددو -1

 (.(A. B.C))الفاوروس

نتوجد وواهد  تتفسا و ال وما لح وور المصاضي والمره وتتور أفمواً عن  روك أفرازاة الج از ال – 2

 .عحى أتتمال الفاوروس رأسوا ً من األم اة عن  روك ضوه التفروخ

 أكثر ال وور تعروا ً لحمره ها ال وور المابوي مثل الض  و األوز كما وصا  الروما و الدجا . – 3

ن مدن ال ودور  و ن تتحمح دا أتدواع آهدرىهتان أتواع من ال وورتتحمل أتواع من فاوروساة األتفحدوتزا  – 4

األتواع واروي ألتواع آهرى   فال وور الضروي تتحمل األصاضي ضضعه أتواع الفاوروساة ضوتما تكون هي  

ضدالمره و نور در عحو دا األمدراه و لكدن  كما أن ال وور الضروي الم اجرة تصا ن من ال وور الداجتي

مصدرا ً لعدوى ال وور المتواجددة فدا المت مدي التدا تتدزل  ونلوك (الزرق) تفرز الفاوروس ما الفوالة

                                                              .ألو ا و ليلن تعتضر ال وور الم اجرة مهزتا متحركاً لحفاوروس

وعدوش فددا  و الفدداوروس ن زرق ال ودور الدي  وُجمددا مدن حمدول مصدداضي وعتضدر مصدددر اً كضودرا ً لحعددوى –5

 .ووو(30) الفروي المحوثي لمدة تصل الى

موكاتوكودا ً  كما وتتمل الفداوروسن األتسان وعمل كتالل موكاتوكا لحفاوروس عن  روك األحيوي و المالضس – 6

 الفبران. ما األلفاص و أ ضاق الضوه و عرضاة تمل الدواجن و كيلن

              .و من األصاضي ضالعدوىأوا (3) ووو و وتفك ال ابر ضعد (3-1) مدة الحواتي – 7
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الوعوفي فإن   و لكن عتد األصاضي ضالعدوى %100تسضي ال الكاة فا العدوى الواروي لد تصل  – 8

   .%10ال الكاة ن تزود عن

فا أول ثالثي   العدوى تصو  ال وور فا أ  عمر و إن كاتة األفراخ الفالسي ن ور ر عحو ا المره  –9

التعموو والمتضا فو ا الضرامج   و إتتوار المره محدود جدا ً فا الحمول الودودة  .أساضوا من العمر

 .الولابوي و األمن الحوو 

 تحصدون ل ودا  و إيا تدو ن ال وور التال ي ضعد إصداضي الم ودا ضالعددوى تكتسد  متاعدي لسدتواة  ووحدي – 10

ً  فدإن سحوو ضحماح من تفس التوع تحة التم ا السار  فا مت مدي الترضودي    المتاعدي المكتسدضي تسدتمر عامدا

  .كامال ً

 الفاوروس ودود الحساسوي لحم  راة وهصوصا ًالوود واألموتووو والفورمالون  والفتون. – 11

 

    Symptomsاألعراض :     

  و لددن تهتحؾ األعراه تضعا ً لموة عترة الفاوروس  وتدوع ال ودورن فمدد تكدون األعدراه  فوفدي جددا ً – 1

ضأعدداد كضودرة   ودة و عتوفي حوتما تصا  ال وور ضعترة ودودة الودراوة حتدى إن ال ودور تمدوةتكون ود

 .تسدموي المدره  داعون الددجا   و هي  العتراة ها السض  فدا .دون أن ور ر عحو ا أعراه مرووي

ضرودي اما فا ال ودور ال .الروما أكثر من الدجا  كما إن األعراه تر ر أكثر ضودة فا ال وور المابوي و

 تحدث اعراه مرووي هفوفي.                                                                          

األتددؾ  تر ددر األعددراه فجددأةً عحددى وددكل أعددراه تتفسددوي ودددودة مددا زوددادة انفددرازاة مددن العوددون و – 2

  .فمد تصا  ال وور ضمواعفاة ضكتوروي ثاتووين وألت ا  فا الجوو  األتفوي

األمداكن           ور ر تورو أودوما تحة سوابل سوروزوي مدممي فا الرأس و الوجه ما أزرلاق فدا  – 3 

اإلّ أن هيا العره ن الدجا  ؼور المؽ اة ضالروش و هو المره الربوسا الي  كان وموز مره  اعون 

 .ؼور متترو و ن وومل كل ال وور المصاضي

 لدد و الضالؽدي  ر همول و مول لحرلاد و وتهفه إتتا  الضدوه فدا ال ودوروتهفه إست الن العحومي و ور  – 4

وتولؾ و ور ر أس ال مابا ودود عحى ال وور المصاضي و عتد األصاضي ضالعددوى الوداروي تر در ضعده 

     .التوتجاة العصضوي تتوجي لتأثور الج از العصضا

أهدرى مثدل   ر أعراه ودضو ا ضدأعراه أمدراهتالحن عتد األصاضي ضالعترة الهفوفي و المحوحي الوراوة – 5 

أسدت الن العحدؾ و  فدا  و مدن أهدو هدي  األعدراه زودادة الرلداد و تمدصن مره التووكاسل و الكوراوزا

                                   المدددددددددا  و إتهفددددددددداه إتتدددددددددا  الضدددددددددوه مدددددددددا أعدددددددددراه تتفسدددددددددوي و دمدددددددددوع مدددددددددن العوتدددددددددون.                                                                

 .أواو(5-1)وستمر المره فا الم وا لمدة – 6
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 .و نزٌف فً العرف و الدالٌات(تنكرز)بُمع من نسٌج مٌت –أ   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 (6-13)وكل 

 .أنتفاش الرٌش و ألتواء الرلبة –ب    

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7-13)وكل                                                  

 .تزوؾ ودود تحة جحد األرجل –     

 

 Post Mortum(P.M)الصفة التشرٌحٌة :     

و األعراه التوروحوي المموزة ها ألت اضاة فا المصضي ال وابوي و الربتون و ن تهتحؾ تضعا ً لوراوة العدوى

 هتال  ا ضمواد فوضروتوي أو متجضتي  و أحمرار فا الجسو و ر ور ضما ألت اضاة فا األكواس ال وابوي و أ
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 (8-13 )وكل                                                          

تزفودددي عحدددى األتسدددجي السدددوروزوي ضدددالتجووؾ الض تدددا و عحدددى كدددوس المحددد  و عحدددى المعددددة الؽدودددي و المعددددة 

توجد ضما تزفودي عحدى الكضدد و الضتكروداس و الكحوتدون و الدربتون و عحدى دهدن و األمعا  و لد (الماتصي)العوحوي

 .الض ن

 

     Prevention and Treatmentالولاٌة و العالج :  

أهم دا التعمدوو و   ا اة الولابودي و األمدان الحودو  ون ووجد عال  لحمره و ليلن وحزو إتهاي أود األجر – 1

 روي.  حماوي الم عان من وصول ال وور الض

الم ودا و  إيا ر ر المره فدا حمدل دواجدن و تدو التأكودد مهتضرودا ً مدن المدره فوجد  الدتهحص مدن  – 2  

أماكن صحراووي ضعودة ن ترضى  فا(الضراز)إتهاي األجرا اة الت  وروي الودودة و دفن فوالة الدواجن و

ن لضروي مدن الوصدول الدى الم وداو ال وور ا العصافور فو ا ال وور و كيلن ورورة إضادة الفبران و متا 

و  .العامحون فا الحمل التا تعمل كتالل موكاتوكا لحفاوروس مالضس و أحيوي عالوةً عحى ووا تراو لتعموو

ً  عدوى من  إيا ر رة  اإلتفحوتزا الودودة الوراوة فوج  يضح الم وا فدوران و ودتو تعمدوو الحمدل   تعمومدا

عمدوو الحمدل المصدا  حتدى ومكدن أسدتمضال وجضدي جدوددة مدن ضعدد ت و ر كامل  و وج  أن وموى ن وامال

                                                                                   .األفراخ

فا عوحي الفهي   أواو وُع ى الحماح الزوتا الهاص ضاتفحوتزا ال وور ض رومي الحمن(3)ضعمر -التحصون : – 3

التووكاسل و الجرعي تكون  كل  ور أو الحماح الزوتا الهحو  من اإلتفحوتزا ول (2.0cm3 )و ضجرعي

 حس  إرواداة الوركي المتتجي لحماح.
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 ضال وورالضروّيالم اجرة متا أحتكان ل عان الدجا  عحى أهتالؾ أتواع ا ض رومه مضاورة أو ؼور مضاورة – 4

 .و ضرازها()

المتا ك المصاضي  من الدول و (دجا  مجمد أو ضوه) و متتجات اعدو أستوراد الدواجن و ال وور الحوّي  – 5 

                                                        .و الموضو ة ضمره إتفحوتزا ال وور

 .المروضي مرالضي و متاضعي ر ور و إتتوار المره فا العالو كحه و هصوصا ً الدول المجاورة و – 6

المجدازر ن المفدالس  نحمول الددواجن)األمن الحوو  فا جموا وحداة إتتا  الدواجنت ضوك جموا أجزا   – 7

                                        .و مصاتا األعالؾ(

 .األهضار الفور  عن أ  حالي هالن أو إصاضي وُوتضه ضسض  مرو ا – 8

التا لد تكون  ال وور الضروي الم اجرة التهحص من جموا ال وور الداجتي فا الضووة ألحتمال أحتكاك ا ض – 9  

 .حامحي لفاوروس المره

ضأسدتهداو   ؼسل األود  جودا ً عتد التعامدل مدا الددجا  فدا الحمدول أو مدا متتجاتده مدن الضدوه  ويلدن – 10

إمكاتوي أتتمال الفاوروس عن  عحى الرؼو من معرفتتا ضأن  .الما  و الصاضون أو أ  من المعمماة المتاسضي

الفداوروس الماتدل ومودا تمامدا ً عحدى كامدل  تجاة الدواجن من الححدو و الضدوه تدادر جددا ً ألن  روك مت

 .ساعي(48)الم وا هالل مدة

كما إن األمسان ضم عي لحدو أو ضوودي  ن لمزود من السالمي ومكن   و الححوو عحى درجي ال  و العادوي – 11

وموا تماماً   (˚70C)حرارة تتعدى درجيعحى درجي   و أن   و الححوون ن وعره اإلتسان أل  ه ر

 .عحى الفاوروس

 

 Infectious Bronchitis(I.B)مرض األلتهاب الشعبً المعدي   – 3

 .فا الونواة المتحدة األمروكوي (1930) أكتوؾ هيا المره عاو

     Symptoms       -األعراض :

وجدد   .الفداوروس و  رومدي دهدول الفداوروسفترة الحصاتي لصورة جداً  و تعتمد عحى الج ي التا وتعره ل ا 

أمددا تحددة  .ضددالرش() سدداعي فددا حالددي اإلصدداضي التجروضوددي (36-18) إن األعددراه السددروروي تر ددر هددالل

 و ل يا تـاُلحر األعراه السدروروي ضعدد فتدرة وجودزةن ساعي أو أكثر (36) الرروؾ ال ضوعوي تكون الحواتي

                                                                                 -. و أهدددددددددو األعدددددددددراه هدددددددددا :I.Bـ وهدددددددددي  مدددددددددن ممودددددددددزاة الددددددددد (تسدددددددددضي اإلصددددددددداضي عالودددددددددي)

و ومدد ال ودر ن الؽرؼدرةن الع اسن السعالن صعوضي فا التتفس .أسضوع(2-1)األفراخ الصؽورة من عمر – 1

 .أكضر كموي من ال وا المتمار تصؾ مفتوح فا محاول إلستتواق  لألماو و المصا  عتمه

أمددا األعدراه السددروروي  .توسدا العوتددون و إتتفداخ تجووددؾ الوجدهن هدرو  مدواد مها وددي مدن المتهددرون     

 .اآلهرى فتومل همول ال ور و عدو لاضحوته عحى  الحركي إوافي الى تمص واوح فا كمودي العحدؾ المسدت حن

 %25تسضي ال الكاة تكون فو ا عالوي و لد تصل الى
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ضددون أعدراه  ألفراخ التاموي و التا تجاوز عمرها األرضا أسداضوا تكدون أعراود ا ؼودر حدادة و تمدر ا – 2

 .ؼرؼرةن صعوضي فا التتفس ن و العالماة التا تـاُلحر ها سعال .سروروي اإل إيا ورالض ا المرضا

الدى إن  إودافي تمدص كضودر فدا إتتدا  الضدوه و لدد وصدل التصدؾ تمروضدا ً  -الددجا  الضدالػ و الضوداه : – 3 

وجدود تكحسداة عحدى ) و أحواتدا ً وكدون هودن المحمدس (ضرودة) رلودك المودرةن الضوه وكون ؼودر متجداتس

 و وصددددضح سددددابال ً  الددددزنل ؼوددددر صددددح  و وكددددون  .و تؽوددددر وددددكل الضووددددي الهددددارجا (سدددد ح الموددددرة

ضدرجدي ألدل  كدنلؼرؼدرة و ن سعال ن وتر ر األعراه السروروي عحى الدجا  الضالػ و ها صعوضي التتفس

اإلفرازاة المها وي من األتؾ كما هو الحدال فدا  و ن تـاُلحر فا الدجا  الضالػ  .من األفراخ األلل عمرا ً

  .األفراخ الصؽورة

 

 

 (I.Bً المعدي)بٌبٌن صعوبة فً التنفس لطٌور مصابة بمرض التهاب الشع(  9-13) شكل
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 ديدٌن مصاب بمرض االلتهاب الشعبً المع 10-13شكل 

 

    P.M          -الصفة التشرٌحٌة :

و لد وُواهد فا الحانة الحادة إحتمان فا الربي و تجما لحسوابل ن ن توجد أعراه توروحوي مموزة    

و إيا كان هتان عدوى ثاتووي ضالماوكوضالزما و ضكتروا المولون ن المها وي فا المصضي ال وابوي و الوعوضاة

أما ال وور الضالؽي فوُواهد المضوه محت   و ضه ضعه  .حى األكواس ال وابويوُواهد ترسوضاة فضروتوي ع

  .الضووواة المتحمتي

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 ٌبٌن مبٌض ملتهب وبوٌضات محتمنة( 11-13) شكل

 

  .كما  وُواهد ألت ا  كحو  ما توهو الحال  ضالووروا

داهل ) مرووي فا األفراخ الصؽورة تكون فا المصضي ال وابوي فواُلحر زوادة فا األفرازو من أهو التؽوراة ال

ن حوث وتحول السابل الى مها  كثوؾ أو متجضن وؤد  الى حدوث سدة مها وي فا التفرع الرؼاما (الرؼامى

 تون. و تكون األكواس ال وابوي ؼور وفافي و سموكي و لد تحتو  عحى مواد متجضتي ما ضما فا الرب
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     Prevention -الولاٌة  :

 -وتضا انتا ضالتسضي ل يا المره :ن ضانوافي الى اتضاع الضرامج الولابوي العامي

وحير من ترضوي انفراخ فا مكان لرو  من حمول ال وورالضالؽي تررانمكاتوي تمل العدوى ضون انعمار   –1 

 .المهتحفي

فس الولة تررا نن ال وور المحصتي تفرز  فاوروس الحماح وج  تحصون ل عان حمول المزرعه فا ت – 2

لو وسضك تحصوته فأته وتاثر ضالفاوروس  يفايا وجد ل وا اهر ضالمزرع.اساضوا ضعد التحصون(4)لمدة

 .فا تفس حمول المزرعي ير المتمارضويلن وؤكد اهموي ترضوي انعمان يالسار  فا المزرع

 

 Gumboro Disesse مرض الكمبورو  –  5

           Infectious  Bursal Disease                               

Infectious Bursitis                                                          

 فا مدوتي كمضورا فا الونواة المتحدة انمروكوي 1962اكتوؾ هيا المره فا عاو 

  -صـفاتـه :

 الفاوروس هالوا الحمفوساوة   وو حنن جه الحمفاووي لحووصحي او ؼدة فاضرووواو اجو الفاوروس انتس -1

 cells B المسؤولي عن تكوون المتاعي المرححي انولى من عمر ال ور.  

        .اساضوا حوث تكون ؼدة فاضروووا فا لمي توا  ا (6-3)ور ر المره فا عمر – 2

 .االمره وصو  الدجا  اساسا والروما احوات – 3

ولكن ه ورة المره ن تتمثل نور ر الفاوروس عحى معرو الم وا فجاة وتكون تسضي ال الكاة محدودة – 4

فا تسضي ال الكاة ولكن انه ر من يلن هو اهتالل عمل ؼدة فاضروووا المسؤولي عن تكوون المتاعي 

انهرى   صون ضالحماحاة وعحى يلن تتأثر المتاعه المكتسضي فا التحن فا انساضوا انولى من عمر ال ور

 .كما ان ال ور المصا  توعؾ مماومته  لالمراه انهرىن مثل التووكاسل والمورن

كما ان مدة ن ووو (5-1)ووو وتر ر انعراه ضعد (3-2) فترة حواتي المره لحوحه حوث تتراوح ضون  – 5

مموز لحمره حوث  ومعدل ال الكاة .اواو (7-5) ر ور المره وال الكاة فا الم وا تر ر ضحدود

تزداد ال الكاة فجأة لوصل الى لمت ا فا الووو الثالث متي ضد  المره ثو تضد  ال الكاة ضالتزول لتتولؾ 

    .ضعد ثالثي اواو اهرى

 

 



 210 

 

 واالٌام الخمس التً ترافك مرض كومبور

 

حتى  (25) ا سروعا فا الوووفمثال ايا كاتة ال الكاة تضدا فا الووو الراضا والعورون من العمر فات ا ترتف

حتى ترجا الى معدل ال الكاة ال ضوعوه  (27) ثو تتهفه ضسرعي فا الووو (26) تصل الى لمت ا فا الووو

ومعدل ال الكاة هيا كما هو مضون فا الوكل اعال  هو مموز لحمره وموهص ن من العمر (28) فا الووو

 .له

  .نوتتمل الفاوروس عضر الضوه – 6

وتكون ن اساضوا (4-3) انموي المتمولي من ام اة محصتي ومكن ان تحما انفراخ حتى عمر المتاعي –7

المتاعي انموي مرتفعه جدا فا اول اسضوعون من العمر ثو تتهفه المتاعي ضعد يلن تدروجوا حتى انسضوع 

  .انموي تماما الراضا ولد تمتد لالسضوع السادس لتهتفا المتاعي

وووعؾ  تكوون  المتاعي  Immuno suppressiveلحمتاعي  يكمضورو تعتضر مثض انصاضي ضمره ال – 8

ووولؾ عمل ن ضا فا ؼدة فاضروووا (B) عتد التحصون ود انمراه انهرى نته وؤد  الى هدو هالوا

ووجعل ال ور معروا لحعدوى ضالعدود ن الحماحاة وليلن وؤثر عحى فاعحوين الهالوا الحمفاووي وهالوا الضالزما

 .من انمراه ومت ا التووكاسل والمرن والسالموتوال والماوكوضالزما وعدوى المولون

 

        Symptoms -االعراض :

ن تر ر انعراه فجأة ووصضح الم وا هامل ومتدلا انجتحي حوث والحر عحو ا رعوي الرأس والجسو      

كما ان ن ي فا الحركي ما ضالا الم واتر ر عحو ا اعراه الهمول العامي وعدو الرؼض يوانفراخ المصاض

ن وورلد ال ور عحى انره وو ض  الراس الى اسفل ولد ودفن ال ور متمار  فا الفروه .روو ا وصضح متفووا

 ووضتل روش ة وور ر اس ال مابا اضوه مصفر يو رؼون وومتتا عن انكل والور  ضسض  الحمى العالوي

 

  

 

 

 أعلى هالكات في اليوم الثالث
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وتواهد ان انفراخ تتمر مت مي المجما تتوجي نلت ا  هي   .س الكما تضتل الفروي ض يا انن مت مي المجما

وعتد ن المت مي وها عالمي من عالماة المره المموزة.ووصو  انج اد انفراخ المصاضي وتمل حركت ا

تر ر ضعه ال وور  .وفا الت اوي وما ال ور عحى احد جواتضهن محاولي مسك ا فأت ا ن تضد  ا  محاولي لحفرار

ووالحر عحى انفراخ تزؾ تحة جحد الر ر والفهي وتحة  .اة فا انرجل ثو تموة ضعد فترة لصورةارتعاو

  .انجتحي وفا رؤوس انصاضا ومفاصح ا

    

 

 وٌبٌن طٌران مصابان بمرض الكمبور (12-13) شكل

 

     P.M:ة الصفة التشرٌحٌ

 .ال ور  تر ر عحىوان كاتة اعراه ال زال ن ن تكون الحوصحي هالوي من انكل – 1

عحى ي الضما التزفو  كما تواهد هي  ن عحى عوالة الصدر والفهي وانجتحية عدودي تواهد ضما تزفو – 2

وعحى لاعدة المح  وفا انمعا  هصوصا فا (الماتصه)العوحوية انؼووي ضون المعدة الؽدوي والمعد

 انعورون.

ووهتحؾ  لون الكحى من لون  نوت ا وومتحا الحالضون تماماحوث تتوهو اوعن فا الكحىة تر ر تؽوراة عدود – 3   

 .احمر ؼامك الى لون رماد  ضاهة

مموز وموهص ل يا المره حوث تعتضر هي  الؽدة ها   Bursa of Fabriciusالت ا  ؼدة فاضروووا  – 4   

اتا الى اواو تضدا الؽدة ضالتوهو حتى ات ا تصل احو(4-3)فضعد العدوى ضمدة .ال دؾ فا هيا المره

 ولكت ا فا الووو ن وعتد عمل مم ا ض ا تجدها ودودة انحمرار من الداهلن  وعؾ حجم ا ال ضوعا

الثامن الى ثحث حجم ا   الهامس ترجا الى حجم ا ال ضوعا ثو تضدا ضالومور حتى ات ا تصل فا الووو 

 .ال ضوعا

مؽ اة من  الهار  ضسوابل  ضعد توهم ا فا الووو الثاتا والثالث ضعد العدوى تالحر ان ؼدة فاضروووا  – 5

ووالحر ان هي  انفرازاة تهتفا فا الووو الراضا ن ووتحول لوت ا انضوه الى لون كرومان جوالتوتوه

   .رماد  فا انواو التالوي التا تومر فو ا الؽدة من العدوى ولكن لوت ا وصضح 
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 بدرجات مختلفةو ٌبٌن غدد مصابة بالكمبور (13-13) شكل

 

 ٌبٌن احتمان مع بمع نزفٌة على عضالت الحسم (14-31)شكل 

 

 ٌبٌن غدة فابرٌشٌا متضخمة وملتهبة (15-13) شكل
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  .ووو(13)التحصون ضحماح الكمضورو ضعمر ووجرى 

 

    Marek's Disease مرض المٌرن :   -7  

ال وور الحمفاو  التوع  او وحل  Fowl Paralysi s مره المورن هو ما كان وسمى ساضما وحل ال وور    

ووتموز المره    Acute Leukosisالحاد او الحووكوزوس Neural Lympomatosi sالعصضا 

 وكما وتموز المره ضر ور  فا فترة .لومفاووي كامحي التمو  هالوا عحو ا  ضالت ا  مزمن لالعصا  وتجما 

  .1907المره ضاسو مكتوفه   مارون ستي  ولد سما . .التمو

   وصفاته : المسض 

فوروس وؤد  الى تجموا لحهالوا الحمفاووي فا الج از العصضا والعون والجحد والعوالة وضعه انج زة  -1

  .الحوووي ضانحوا  مثل المضوه والكضد

ولكن اعراه المره ن تر ر  %100المره وضابا ودود العدوى وتحدث انصاضي فا الم وا ضتسضي  -2

  .جود افراد مماومي فا الم واعحى الم وا ضتفس التسضي تتوجي لو

اساضوا من العمر ليلن وج  تحموح  3تهتفا ضعد حوالا  Maternal lmunityالمتاعي المتمولي من انو  -3

 ل عان دجا  الضوه وانم اة فا المفمس ود هيا المره.

 

 ٌبٌن طائر مصاب المٌرن والجناح متدلً تبٌن اصابة العصب العضدي (16-13) شكل
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 ٌبٌن طائر مصاب المٌرن وٌشاهد االرجل ممدة لالمام والخلف(17- 13 )شكل

 

 Air borneاو عن  روك ال وا   Horizontal Infectionاهو  رق العدوى ها العدوى انفموي  -4

Infection   حوث وحمل الؽضارالمت اور فا الحمول فاوروس المره الى انفراخ  الواردة لوحدث ض ا

الهارجوي وهصوصا التا تت فل ضامتصاص الدما  تحع  دورا هاما فا تمل . كما ان ال فوحواة .العدوى

  .العدوى

فا الهالوا ال البوي   Cell Free Virusفا ال وور المصاضي وتواجد الفاوروس الهالا من الهالوا  -5

وتررا لسمو    Feather Follicle  Epithelium الموجودة فا الجرا  المض ن لجيور الروش  

ر فان الفاوروس الوار  وت حك من ضماوا الهالوا المتكسرة فا مت مي جير الرووي ووصضح الروش المستم

  .مصدرا مستمر لحعدوى

وضمى الفاوروس المتتور فا الحمول محفورا فا انره واندواة لمدة ضوعي و ور ووصضح المكان   -6

  .موضو ا وتحدث  العدوى ن  ل وا ورضى فوه

وتزداد ودة العدوى ايا كان الم وا   .فراخ فا اوام ا العورة انولىها اناكثر ال وور تعروا لحعدوى  -7

اصاضي ضامراه اهرى مثل اسضرجحوزوس والسالموتوال  –ضرد  –تمل ) والعا تحة تاثور مج د

من   فاته   ..فان مرة  فترة التحوون وانفراخ فا صحي تامي والتفوق متهفه جدا (..والكامضورو

اما ايا كان التفوق مرتفا وحتى لو  ووو يا الم وا ضالمره ايا كان محصتا فا عمرالمتولا ان وصا  ه

 16وضعد  .انصاضي ضمره المورن فا المتا ك الموضو   حانة كان الم وا محصتا فسوؾ تر ر 

الصعوضي حدوث    ضوعي ود المره تزداد ضازدواد العمر حتى اته وصضح من  مماومي  اسضوع تضدا

 .العدوى

اساضوا ضالتسضي  6اضتدا  من عمر  اسضوع  وتضدا ر ور انعراه وانصاضي  (12-6) ة الحواته  ووحيمد -8

 ضالتسضي لحتوع المزمن.   اسضوع 12لحتوع الحاد و

  .ضالمورن  انصاضي ضمره الكوكسودوا وال فوحواة الداهحوي ت ا  ال ور لالصاضي  -9

كما ان تعره الفاوروس ن لموا  عحى الفاوروس فوراومكت و ا %1او انوودوفور %3الفورمالون  -10

  .ساعي  تمتحي فا ررؾ تصؾ سحوزوي درجي  50لحرارة 
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انهرى نن فاوروس  لالمراه   Immune Suppressiveالمورن وعتضر عامل مثض  لحمتاعي  -11

ى ومور هي  فا ؼدة فاضروووا ووؤد  يلن ال (B) فا ؼدة الثاوموس وهالوا (تا  ) المره و اجو هالوا

 .الؽدد

    Symptomsاالعراض :

 هتان وكحون من اوكال المره تصو  ال وور وها : 

 Classic or Chronic form  اون : التوع المزمن

  .و ور وهتان توعان 4-3وليلن تتاهر ر ور انعراه حتى عمر  (اسضوع  15-8 ) ومدة الحواتي

 .والرلضي والحوصحي  اعصا  الرجل والجتاح وهو الي  وصو  Neural formالتوع العصضا : ()أ

تووة المزحوي وومور  وهو الي  وصو  اعصا  العون ووسض    Ocular formالتوع العوتا :  () 

  .الحدلي

 وفوما وحا ورح نعراه التوعون : 

فا التوع العصضا تصا  معرو انعصا  وتر ر اعراه المره تتوجي نصاضي اعصا  -1

. وتضدا انعراه ضان وموا ال ور .لعون والعص  والالسمضثاو  فا الرلضيانرجل وانجتحي وا

ض رومي ؼور  ضوعوي ثو تحدث اهتالنة حركوي وفمد ال ور ضعدها السو رة عحى ارجحي وومؾ عحى 

احد انرجل فا فترة الراحي ثو تتوتر انصاضا وتحتوى ووزداد العر  ووموا ال ور عحى هي  

دا مفصل الركضي فا التموس وتومر عوالة الفهي وتضمى الرجل ضدون . ووض.انصاضا المحتووي

حركي عحى انره وتتت ا الحالي ضان تمتد احد انرجل الى انماو وانهرى الى الهحؾ فوحدث 

 حالي تحوصل وتتعفن المواد الؽيابوي ض ا.

ن رماد  وتهتفا فا حانة انصاضي ضالتوع العوتا تتووة المزحوي ووتؽور لوت ا ووتحول الى لو-2

 ة. كما ان الحدلي تمل لدرت ا عحى انستجاضي لحوو  ولد ترل متمدد.مت ا اله و  انوعاعوي المموزة

او وهتل وكح ا او تووك وتومر تدروجوا حتى ن تر ر ضوووح وفا العاد  تصا  عون واحد   فم  

ال ما تحدث اصاضي العون فا .. ولحو.ولكن احواتا تصا  العون انهرى فوصا  ال ابر ضالعمى الكامل

و ور عحى انلل  9فرو  الححو او فا الدوون الصؽورة ولكن وحدث هيا التؽوور فا  وور ضحؽة 

  .ولحوال ما وصاح  حانة وحل انرجل

 

  Tumorous or Acute formثانٌا : النوع الحاد او النوع الدرنً    

 وسرعي التفوق وارتفاعه ومدة حواتته الل منووتموز هيا التوع ضسرعي ر ور  وسرعي اتتوار      

وت زل ال وور  %50ووضدا ر ور انعراه فا ولة مضكر وتسضي التفوق تصل الى  (اساضوا  6-8 ) 

  .المصاضي ما اس ال مابا وعزوؾ عن انكل والور 
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 POX Disease -مرض الجدرى : -8

 المسض  وصفاته :

 مهتحؾ ال وور : ووجد ارضعي اتواع من الفاوروس تصو  – 1

ووصو                Borreliota avium – Fowl pox Virusفاوروس جدرى الدجا         (أ) 

  .الدجا  والروما

                           B. Columbae – Pigeon pox Virus             فاوروس جدر  الحماو   ( )

 .ووصو  الحماو

ووصو                       B.Meleagridis – Turkey Pox Virusفاوروس جدر  الروما ( )

 الروما والدجا .

ووصو                         B. Fringillae – Canary Pox Virusفاوروس جدرى الكتار  (د)

 الكتار  والعصافور. 

وراوة المره  أساضوا حس   (4-3)اواو وفترة المره تستمر ( 8-4 ) فترة الحواتي ضون – 2

  .من الم وا المصا  (%70-30)اه تر ر عحىوانعر

وصو  المسالن   ولكن اكثر الوفواة تاتا من التوع الدفتور  حوتما  (%10-2) التفوق متهفه –3

 ال وابوي والفو حوث ومتتا ال ور عن انكل او من التوع الجاؾ  حوتما وتتور فا الجسو او حوتما

 وصو  ال ور ضالعمى. 

السن تحمل متاعي   ن المره تحمل المتاعي  وال عمرها والدواجن الكضورة فا الدواجن التال ي م  - 4

او ر تكون اكثر تعروا  6عمرها عن  ومماومي لحمره وتادرا ماتمره اما الدواجن التا ومل 

كما اته كحما زاد حجو العرؾ كحما زادة فرصي  .اسضوع (4) لحمره وتادرا ما وعره ال ابر لضل

 .انصاضي

 

الدواجن المعروي   ى ال ضوعوي تحدث عن  روك دواجن مرووي وضا  دهول الفاوروس الىالعدو – 5

او انجزا  ؼور المؽ اة ضالروش  هو ا  جرح او تومماة موجودة عحى العرؾ او الدنواة 

الراس وعحى يلن فالجروح التاتجي عن التواجر او التمر  اوانؼووي المها وي الموجودة فا مت مي 

 كما ان ال فوحواة الهارجوي الماصي لحدو تحع  دورا كضورا فا تمل الفاوروس لعدوىتساعد عحى ا

انؼووي المتأثرة    عامل مساعد لدهول فاوروس المره هالل  (A) وكيلن فان تمص فوتامون

  .تتوجي لحتمص

س دهول الفاورو  عتد اصاضي ال ور ضفاوروس الجدرى الوارى فأته وتكاثر مووعوا ا  فا مكان  –6

ر ور ضثراة الجدرى فا مكان  من هالل الجحد المجروح او المهدوش ووحدث ضعد هيا التكاثر

او التفاي من هالل الجحد السحوو فأته وتتمل من   الفاوروس وحوث ان الفاوروس نوست وا انتتمال 

مجرى الدو لوتكاثر تكاثرا عاما فا جسو ال ور وضيلن ومكن    مكان انصاضي المووعوي الى
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لحفاوروس ان وعود مرة اهرى الى اماكن انصاضي ضالجحد وضعدها تر ر انصاضي فا اجزا  متفرلي من 

جحد ال ور المعروي لحعدوى تتوجي لتكاثر الفاوروس لحمرة الثاتوي فا مكان جدود كما ان الموور 

 .وحيالمتسال ي من الضثراة تعتضر مصدرا لحعدوى حوث وست وا الفاوروس الضما  ض ا لمدة  و

وومكت ا ان تضمى و ورا   الموور التاتجي من ال وور المصاضي او المحصتي تحمل الفاوروس الحى – 7

 .نحداث العدوى   ووحي لادرة عحى العدوى وتعتضر أه ر الوسابل 

 

   Symptomsاالعراض : 

 اون : الدجا  :

 لدفتورى :ور ر وكحون من اوكال المره عحى الدجا  وهما التوع الجحدى والتوع ا

تر ر الضثور عحى العرؾ والدالوتان  وفا الحانة الودودة تمتد الى ضالى (الجاؾ)التوع الجحدى : ( أ)

والضثور لوت ا ضتا  .انجزا  ؼور المؽ اة ضالروش ا راؾ الجتاح وحول مت مي المجما وعحى انرجل

ؾ وزواوا الفو فأن يلن وايا اصوضة فتحي انتن مكات ا يوايا ازوحة فات ا تترن مت مي مدمم نؼامك

 .وعوك التتفس وانكل كما اته لد تصا  جفون العون مما وؤد  الى اعالي الترر او العمى

وتكون عحى انؼووي المها وي لحفو والحسان والضحعوو  ضمي دفتوروي لوت ا (الر  )التوع الدفتورى : (  )

اكو عحو ا مواد متجضته حتى تمال اصفر فاتح حوث ت اجم ا الضكتروا الثاتووي فتتوهو هي  ال ضمي وتتر

 .الزور والمرى  فوصع  عحى ال ور التتفس وانكل ولد وتفك ال ور تتوجي لالهتتاق

 معا  التوع المهتح  : فا ضعه ال وور لد ور ر التوعون الجحد  والدفتورى () 

 

 ٌبٌن دٌن مصاب بالجدري) النوع الجلدي(( 18-13) شكل
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 النوع الجلدي()مصاب بمرض الجدري ٌبٌن دٌن رمً (19-13) شكل

 

 

 P.M  الصفة التشرٌحٌة :      

اما ايا كان ال ور مصاضا ضالتوع الدفتورى فان ال ضمي ن تر ر الضثور عحى انجزا  ؼور المؽ اة ضالروش

وعتد محاولي ازالت ا وواهد مكات ا متا ك تمرحوي ن الدفتوروي والتمرحاة تواهد فا مت مي الفو والضحعوو

  .مميمد

 

        Prevention الولــــاٌــــة :

عدو ترضوي اعمار مهتحفي فا تفس الحمول تررا نن يلن وؤد  الى مواكل عدودة حوث ان اتتا   – 1

ايا حصن ل وا اهر ضتفس الحمول او ر رة ض ا (تحصوته  حتى فا الم وا الساضك )الضوه وتهفه

صؽور السن ؼور محصن ايا حصن ل وا اهر اكضر العدوى كما ان العدوى ومكن ان تر ر فا ل وا 

 .مته ضتفس الحمول

من اضرا  الحماو او حمول  وج  ترضوي توع واحد من ال وور ضتفس الحمول وعدو ترضوي الدجا  لروضا  – 2

 .هي  ال وور الروما تررا نن المره ومكن ان وتتمل ضون

 التحصـــٌن : 

ود هيا المره هو ال رومي الوحودة الموموتي لحولاوي ولكن  وضجات  انحتوا اة الولابوي فان التحصون

وحيرمن استعمال الحماح ايا كان الم وا مصاضا ضاحد انمراه التتفسوي او ال فوحوي نن يلن وؤد  اما 

والدجا  وحصن ضتوعون من الحماح وهما ن اع ا  متاعي ؼور كافوي  والى انصاضي ضمره الجدرى تفسه

 ونهتوار توع الحماح اهموي كضورة ووج  ان وراعى انتا :ن ولماح جدرى الحماو ضحماح جدرى الدجا  
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وها اضرة ن المزدوجي المجوفي ضانضر  Wing Web Methodوستعمل الحماح ض رومي وهز الجتاح  – 1

وايا لو تتوسر ن ل رة من ل راة الحماح ضدون ان تسم  معدتوي هاصي ض ا وك  ولا وسمح ضالتما  

هوضوي   استعمال اضرتون من انضر الهاصي ضماكوتاة الهوا ي ضعد تثضوت ما فا ود  رة ومكن هي  انض

 .فوكون الثم  الموجود عتد  رؾ انضرة ضمثاضي حامل لم رة الحماح

 

جحد الجتاح ووراعى عدو   وراعى ان وعحك كموي كافوي من مححول الحماح ضاضر الحمن ثو تدفا انضرة فا  -2

اضرة الحماح فا المححول وتكفا اضرة الحماح لعور   نوعوي الدمووي كما وج  ان تؽمسانلترا  من ا

 م  ر لمكان الوهز.       ما مراعاة عدو استعمال ا ن وهزاة

التحصون التاجح ور ر مكان  اواو من التحصون وفا حالي  (10-7) وج  فحص تتوجي التحصون ضعد  -3

جحد الجتاح مكان دهول انضرتون كما ور ر لوور  هحوي من الوهز تورو ضحون محمر فا الج ي الدا

 .التورو ودل عحى فول التحصون ووحزو اعادته وعدو ر ور هيا ن فوق الضثرة

عاو وليلن نوحزو اعادة  اساضوا من موعاد التحصون وتمتد الى مدى (5-3)تتكون المتاعي الكامحي ضعد – 4

  .التحصون
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مص حح و حك عحى مجموعي من انمراه الحادة والمزمتي التا تصو  فصوحي ال وور  السالموتوححوسز

 .وتسضض ا جراثوو من فصوحي السالموتوال

 (Pullorum Disease )مرض البللورم  

وهو احد انمراه التا  ((White Bacillary Diarrheaواووا وسمى ضمره انس ال انضوه          

وسض  هيا المره .الدجا  ضصورة هاصي وضتس  الل فا الدجا  الروماتصو  ال وور ضصورة عامي و

ولد اكتسضة هي  الضكتروا ضمرور الزمن درجي عالوي من التكوؾ  (S. Pullorum) ضكتروا سالموتوال ضححورو

ليلن فمد اتحصرة انصاضي ض ي  الضكتروا فا الدجا  وضتسضي الل فا ضموي  (Adaptation) نصاضي الدواجن

ومن اهو  رق ن وتعتضر  رومي اتتمال المره من العوامل الربوسوي المؤثرة فا اتتوار المره .ال ووراتواع 

 اتتمال المره ها :

ضواس ي الضوه المصا  : فالضوه المصا  المستعمل فا التفموس التاتج من ام اة مصاضي ض يا المره  -1

مصاضي تتمل المره ما الضوه الي  وكون عادة المسض  الربوسا فا اتتوار المره حوث ان الدجاجي ال

فأيا فمسة الضووي وكون الفرخ مصاضا ض يا المره وتهر  الضكتروا مته ما الزرق وتكون ن توعه

المصدر ألصاضي األفراخ ؼور المصاضي وتحووث المفمسي ليلن نوستعمل الضوه لؽره التفموس التاتج من 

 .ام اة مصاضي حتى نتتتمل

خ المصاضي من ضوه مصا  وكون زرل ا واووا مهحفاة الضوه ضعد التفموس ضواس ي ال وا  : فانفرا -2

 .مصدر انصاضي لالفراخ فا الفمسي

 .ضواس ي الما  وانكل المحوث ضزرق انفراخ المصاضي -3

أستعمال الفاص او صتادوك محوثي لتمل انفراخ من مكان التفموس الى ضووة الترضوي او ترضوي انفراخ فا  -4

 .اماكن محوثي

اس ي العمال اليون ومومون ضالترضوي حوث وكوتون المصدر الم و فا تمل المره ضون مساكن الترضوي  ضو -5

 فا تفس الحمل او الحمول انهرى.

 االعراض السرٌرٌة :

اواو معتمدة عحى ودة التعره لالصاضي من لضل انفراخ  5الى  2مدة الحواتي ل يا المره تتراوح ضون 

 .ىوكيلن رروؾ الترضوي انهر
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 االعراض التً تظهر على االفراخ :

تكون هامحي وأجتحت ا مت دلي نتمول لححركي ونتأكل وكثورا ماتواهد عالمي انس ال فا انفراخ المصاضي 

عحى فتحي ( chalky) وومول الزرق الى الحون انضوه ووالحر عادة تجما الزرق عحى وكل مادة  ضاووروي

 (.13-21الوكل)وكون لون الزرق ضتوا مهورا كما فا وفا حانة لحوحي  (vent) المهر 

 

 ٌظهر االفراخ المصابة باالسهال االبٌض الهالكة والحاملة للمرض فً المفمسة (20-13) الشكل

 

 ٌظهر مادة طباشٌرٌة هشة على مخرج االفراخ( 21-13) شكل

 



 203 

 

 ٌظهر عدم انتظام شكل المبٌض وتلف فً نسٌجه( 22-13)الشكل

          

مثل اتواع السحفا  (Antibiotic) عال  المره استعمحة عدة اتواع من المواداة الحواتويول

 40 ن عحؾ لمدة عورة اواو او ماوعادل لكل   500gضتركوز  (chloramphenicol) والكحورامفوتكول

ى ال 30 ن عحؾ او ماوعادل /ؼو200ضتركوز  (Tetracycline) كوحووزن حا لحم وا والتتراساوكحون/محؽو

 .محؽو لكل كوحو وزن حا 40

      Infectious Coryzaمرض الكورٌزا المعدي    

مره الكوروزا من امراه الج از التتفسا السروعي انتتوار ووتموز هيا المره ضسرعي اتتوار       

لتتفسوي ما روح اتفا وتدما العوتون اولصر فترة حواتته و ول فترة انصاضي ضانوافي الى انعراه 

وصو  هيا المره الدجا  عحى اهتالؾ اعمار  ولكته ومكن ان  .تتفاخ الوجه وانتسجي حول العوتونوا

وصو  اتواعا متعددة من فصوحي ال وور فوما عدا الروما الي  وكون مماوو ض ضوعته ل يا المره ونومكن 

 .اصاضته حتى ولو تجروضوا"

 االعراض السرٌرٌة :

ون من افرازاة مها وي من المتهرون  من مموزاة انفرازاة المها وي تتموز انعراه ضروح ودود وتك   

 .تكون ياة رابحي كرو ين وتورو الوجه وأحتمان العوتون وكيلن الدنواة رضما تكون متتفهي
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 ٌظهر تورم الوجه واحتمان العٌن مع وجود افرازات مخاطٌة من المنخرٌن( 23-13) الشكل

 

ووكون ن تتفسوي الداهحوي مصاحضا لحروح وضيلن تالحر صعوضي التتفس والسعاللد وكون الت ا  المجار  ال   

هتان اتهفاه فا اتتا  الضوه واوحا فا الم وا الضالػ كيلن تالحر رابحي كرو ي فا ضووة الدجا  المصا  

 .هصوصا ايا صاحضة الحالي مواعفاة مثل الت ا  انكواس ال وابوي او المره التتفسا ألمزمتا

وضفترة لصورة نتتجاوز اواو معدودة وتعتضر  وكون ضأستهداو مركضاة السحفا والمثوضرووالمره  عال   

 .استجاضي المره لمركضاة السحفا احد وسابل توهوص المره

 ٌظهر طٌر خامل مع عدم انتظام الرٌش (24-13) الشكل
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 د متجبنة    ٌوضح الطور المزمن وٌتمٌز بتضخم وامتالء الدالٌات بموا (25-13 )الشكل

 

 (E. Collie Infection)اإلصابة باالشرٌشٌا المولونٌة

تعتضر معرو أتواع ضكتروا انوروووا المولوتوي المعزولي والمصتفي سورولوجوا من حانة مرووي فا الدواجن 

ا وتعتضر هي  الضكتروا وجودها  ضوعوا فن لحدواجن فم  ولوس لضموي اتواع الحوواتاة (Pathogenic) مرووي

 ال وور والحوواتاة عحى اهتالؾ اتواع ا دون ان تسض  اوي حالي مرووي وتهتحؾ انووروووا المولوتوي

الموجودة  ضوعوا فا انمعا  مصحوا عن انووروكوا التا تعزل من حانة مرووي عادة حتى ايا كان العزل 

 .من تفس ال ور المروه

 وي مهتحفي مثل :تومل انصاضي ضالضكتروا المولوتوي عدة حانة مرو
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      Air Sacculitisالتهاب األكٌاس الهوائٌة    -1

 

 ٌوضح سمن االكٌاس الهوائٌة مع التهاب محفظة الكبد والتهاب التامور اللٌفً (26-13) الشكل

 

 Acute septicaemiaالتسمم الدموي الحاد     -2

 

 ٌظهر الورم الحبٌبً فً الكبد( 27-13 )الشكل
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 ((Coli granuloma   الورم الحبٌبً     -3

                  

 ٌظهر الورم الحبٌبً فً االثنً عشر (28-13) الشكل

       

    Panophthalaitis   التهاب العٌن -4

 

 ٌوضح التهاب جمٌع مكونات العٌن مع تجمع المٌح فً التجوٌف االمامً للعٌن (29-13 )الشكل
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 (Salpingitis)التهاب لناة البٌض -5

 (Artheritis and Osteomylitis)فاصل والعظامالتهاب الم -6

 ٌظهر التهاب مفصل العرلوب( 30-13) الشكل

 

 Enteritisالتهاب األمعاء      -7

 (E.coli)ٌظهر التهاب االمعاء الناتج من االصابة بالـ (31-13 )الشكل
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 العالج :

ضتوماوسون والكحورموفوتكول انوروووا المولوتوي حساسي لكثور من المواداة الحواتوي مثل الستر     

ان ان تكون مماومي ود المواداة الحواتوي من لضل هي  الضكتروا سروعي ل يا ن والتتراساوكحون والتووماوسون

وستحسن عمل اهتضار الحساسوي لمعرفي افول المواداة الحواتوي لعالج ا. تعموو الموا  واع ا  العحؾ 

 .ار حانة انصاضي ضانوروووا المولوتويومحل فرص انصاضي واتتو(pelleted)المحض 

 

 االمراض الطفٌلٌة  :

 Endoparasites          الطفٌلٌات الداخلٌة : - أ

 (البروتوزوا)االصابة بطفٌلٌات احادي الخلٌة -1

 (Coccidiosis):     االصابة بطفٌلً الكوكسٌدٌا -2

ومص حح  (الضروتوزوا) مى ضانوالاوهو احد انمراه التا تسضض ا  فوحواة أحادوي الهحوي او ماوس     

وتعتضر الكوكسودوا من ن الكوكسودووسز و حك عحى الحالي المرووي التا وسضض ا احد اصتاؾ الكوكسودوا

(. جموا هي  انولواة تعتضر فوحوي فا  رومي معووت ا وممكن ان تصو  sporozoa) وعضي الضوؼواة

 والفزتة (Quail) توا والض  والسحوىمعرو فصابل ال وور مثل الدجا  والروما ودجا  ؼو

(Pheasant) نزالة انصاضي ض فوحا  .وومكن ان وحدث هالكاة ضتسضي عالوي فا الم عان المصاضي

الكوكسودوا فا الدواجن وحتى الولة الحاور احدى الموكالة الم مي التا تواجي صتاعي ترضوي الدواجن 

المضالػ التا ن ر انفراخ وصتؾ ال فوحا المسض فا العالو حوث ان تسضي ال الكاة تتفاوة حس  عم

توجد  .كيلن لحي معدل الوزن فا الم عان المصاضي ممارتي ضالم عان السحومين تصرؾ لحولاوي والعال 

وومكن تصتوف ا حس  المولا الي  وصو  انمعا  (Eimeria)تسعي اصتاؾ من جتس الكوكسودوا اموروا

كيلن  .لوت ا ومدة الحواتي لتوو  الضووه واحداث انصاضيوحجو الضووه ووكح ا ون ووكل انصاضي

 .والمت مي التا تصوض ا(Schizont)وعتمد تصتوف ا عحى حجو مرححي المفحولي

 

  Life cycleدورة حٌاة طفٌلً الكوكسٌدٌا      

معا  ضون توجد اهتالفاة ضسو ي تومل الفترة الزمتوي وانجزا  التا تصا  فا مكوتاة وأجزا  ض اتي ان     

 .E) ومثال عحى دورة حواة هيا ال فوحا ها انموروا تتال .(Eimeria)انصتاؾ المتعددة فا الجتس اموروا

tenella) التا تأهي سضعي اواو نكمال دورة الحواة فا حالي تعره ال ور الى الضووي التاوجي (Oocyst) 

  المحوث تتزع هحوي الضووي الؽالؾ المحو  اي ضعد دهول الضووي التاوجي عن  روك الفو ما العحؾ او الما

وتحمل هي   (Sporozoites) ض ا ضعمل األتزوماة والتمحصاة العوحوي لحمعدة ووهر  مت ا الضووؽا

الضووؽاة ما محتوواة األمعا  الى األعور حوث تتفي الضووؽاة الى الهالوا ال البوي لض اتي األعور وتيه  الى 

 (Trophozoite) تعرؾ هي  المرححي من ال فوحا ضالتاو ي (Lamina properia) صفوحي الزؼاب 

 (عمحوي انتمساو ؼور الجتسوي ) التا تكون دابروي الوكل وتتكاثر التاو ي ضسرعي ضواس ي اتمساو تواة ال فوحا
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وهي  المرححي التا وتمسو ال فوحا فو ا ضانتو ار تعرؾ ضمرححي ن وهتا تكون الهالوا المصاضي متوهمي

وكل مفحولي تولد اعداد هابحي لحمرححي  (Schizont) ووعرؾ ال فوحا ضالمفحولي (Schizogony) وليالمفح

  .التالوي من دورة حواة ال فوحا والي  وعرؾ ضالتاو ي التا تكون  ولوي الوكل مرتضي ما ضعو ا

لجتسوي ووعرؾ وتفجر جدار الهحوي المصاضي  ارحي اعداد كضورة من المرححي انولى لدورة الحواة ؼور ا

 ال فوحا الهار  من هي  الهالوا ضالجول انول من الحواة ؼور الجتسوي ووسمى ضالجول انول من انلسومي

( First generation merozoites)  تعاد تفس المرححي من دورة الحواة ووصاحض ا هي  المرة تحؾ

 Second generation) وتح و اتسجي الض اتي وويه  لسو من الجول الثاتا من انلسومي

merozoites)  ألعادة تفس المرححي مرة اهرى واتتا (Third generation merozoites)   وويه

فوتحول لسو مت ا الى هالوا مووجوي مت ا اليكر ن الى ال ور الجتسا (األلسومي) المسو انكضر من الموروزووة

مووجوي تتموز ضكون اليكر اصؽر وهي  الهالوا ال (Male and Female gametocytes)ومت ا انتثى

 .حجما من انتثى ومتحرن

ن ووزداد سمن ؼالف ا (Macrogamete) تتو ضعد هيا التحول عمحوي انهصا  ووكضر حجو المووج انتثو  

وعتدما تتفجر الهالوا المصاضي الحاووي عحى المووجي المهصضي تهر  هي  المووجي ما محتوواة انمعا  الى 

 وتتو هي  المرححي من دورة حواة هيا التوع من ال فوحا (Oocyst) ى ضهحوي الضوويهار  الجسو وتدع

وتتوج هحوي  .ضحدود ستي اواو من تاروخ انصاضي (مرححتون من ال ور ؼور الجتسا ومرححي ال ور الجتسا)

وجد  ولدن الضووي ضحدود وومون اي كاتة الرروؾ الهارجوي جودة من درجي حرارة ور وضي ووجود اوكسجون

وفا احسن الرروؾ تكون اعداد الضووه التا تتوج  (˚C 28) ان احسن درجي حرارة تتوج الضوه ها

 .لحوحي جدا ممارتي ضالمالوون من الضووه التا و رح ا ال ور المصا 
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 ٌوضح دورة حٌاة الطفٌلً االمٌرٌا (32-13) شكل

 

 :(E.tenella)اإلعراض السرٌرٌة لإلصابة بأمٌرٌا تنٌال

وعد هيا الصتؾ من جتس انموروا من األصتاؾ الودودة الوراوة واكثر األصتاؾ وووعا فا العالو      

تصو  انموروا تتوال األعورون وتسض  تسضي هالكاة عالوي فا الم عان التا نتعالج وفا   .ومت ا العراق

سي آنؾ الى عورة آنؾ ضووي ولد وجد إن أعداد من الضووه التاوجي تتراوح ضون همن جموا   األعمار

تتموز ضوجود ضؤر  (1+) التؽوراة المربوي فا انصاضاة الهفوفي .كافوي إلحداث إصاضي لاتحي فا األفراخ

ضووا  ورصاصوي الحون فا جدار وض اتي انعور اوافي الى وجود ضعه التما  التزفوي الصؽورة عحى س ح 

 الض اتي.

فتتموز ضوجود الضما التزفوي عحى جدار انعور ما وجود الدو السابل فا  (3+.2+) اما فا الحانة انكثر ودة

والحر امتال  انعورون ضالدو السابل او المتهثر ووكون جدار  (4+) تجووؾ انعورون وفا الحانة الودودة

 .انعورون ضتوا محمرا ؼامما مواض ا لحون انسود ويلن ضسض  اتسالخ ض اتي انعور
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ممارنة باالعورٌن غٌر (االعلى)ضح االصابة الشدٌدة بالكوكسٌدٌا فً االعورٌنٌو( 33-13) شكل

 االسفل()المصابة

 

 الولاٌة والعالج  :

وكون مفعول ا عحى ال فوحا  Coccidiostatsمواداة الكوكسودوا والمعروفي ضالكوكسودووستاة  معرو     

اوي ر ور المره لتكون هي  المواداة ليلن وج  ان وتو التوهوص فا ضدن فا مراحل ال ور ؼور الجتسا

فعالي واألحسن من يلن والمتضا فا جموا اتحا  العالو هو الولاوي من انصاضي ضالكوكسودوا ويلن ضمز  

أما فا حالي ر ور المره فأن استعمال هي   .مواداة الكوكسودوا ضالكمواة المتاسضي ما عحومي انفراخ

  .حدث هاصي أيا استعمحة ضصورة مضكرةالمواداة ومحل عادة من ال الن الي  و

والمادة الفعالي فوه ها  (Elancoban)وأهو مواداة الكوكسودوا المستهدمي فا الولة الحاور ها

والمادة الفعالي فوه  (Amprol plus) وامضرول (%0.0121) وضتركوز (Monensin) موتوتسون

  .(%0.0121)ضتركوز (Amprolium) امضرولووو

المحوحي الماووي أتتا  لماحاة موعفي لمعرو اصتاؾ الكوكسودوا تع ى عن  روك ما  تو فا الستواة  

الور  والعحؾ وهي  العزونة الموعفي أثضتة فعالوت ا فا إع ا  متاعي جودة تحما ال ور من اإلصاضاة 

 .الحمحوي الودودة

ووع ى ضتركوز  (Baycox) وكوكسأما فا حالي حدوث انصاضي فأهو العالجاة المتوفرة حالوا هو عال  الضا     

فعالوتي عالوي ولووي ود جموا األ وار ن ساعي وتادرا ماوحتا  الى ووو ثالث 48مل لكل لترون ما  لمدة 1

  .التا ومر ال فوحا فو ا هالل دورة حواته فا امعا  ال وور المصاضي
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 Ectoparasitesالطفٌلٌات الخارجٌة     - ب

وهي  ال فوحواة تومل ن  فوحواة التا تعوش عحى الجحد وفا داهحه وعحى الروشال فوحواة الهارجوي تعتا ال    

فمت ا ما وتؽيى عحى الهالوا ن مجموعي كضورة من ال فوحواة التا تهتحؾ فوما ضوت ا فا  رومي تؽيوت ا ومعووت ا

اته عحى جحد الموتي فا الجحد كالممل ومت ا من وتؽيى عحى دو ال وور المووفي كالمراد ولسو اهر وموا حو

واهو ن ضعه هي  ال فوحواة تسض  انمراه وتتمح ا ضون ال وور .ال وور كمكان جود وهتضى  ووعوش فوه

  .الهسابر انلتصادوي التا تسضض ا هي  ال فوحواة ها لحي انتتا 

 تمسو ال فوحواة الهارجوي الى لسمون :

الحوراة تتموز ضكون جسم ا ممسما الى اليضا  والضعوه والضرؼوث وهي  ن الحوراة التا تومل الممل -1

 ثالث اجزا  ها الرأس والصدر والض ن اوافي الى ان راؾ.

 

 (Chicken louse)ٌظهر الممل فً الدجاج(  34-13 )شكل
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 (Chicken louse)ٌظهر رٌش دجاج مصاب بالممل( 35-13) الشكل

 

 

جسم ا ؼور ممسو ضوووح وتمحن ارضعي  وتومل ال فوحواة الهارجوي مثل الجر  والمراد التا تتموز ضكون -2

 .ازوا  من انرجل

لمد اصضحة موكالة ال فوحواة الهارجوي فا ترضوي الدواجن الحدوثي تادرة ويلن وعود الى هتدسي ضووة الترضوي 

   .الحدوثي ولكن ماتزال ضعه الحانة المرووي التا تسضض ا ال فوحواة الهارجوي كالجر 

 الجرب :

وتوجد عدة  .وور وابا ووحدث عادة فا فصل الصوؾ عتدما تكون  فوحواة الجر  تو يالجر  فا ال     

 .اجتاس من  فوحواة الجر  التا تهتحؾ فا وكح ا لكن التؽوراة المرووي التا تحدث ا متواض ي

 االعراض السرٌرٌة : 

ة انرجل وانصاضا والحر عحى ال وور المصاضي ضالجر  تمرن وتمور المت مي المصاضي والتا تكون عاد    

ؼور المكسوي ضالروش وفا الحانة الودودة والحر تكون الحراوؾ المواض ي لحراوؾ السمكي ولد والحر عحى 

لى كيلن تالحر تمرن المت مي المصاضي وتمورها اوافي ا .ال ور المصا  عدو المدرة عحى الولوؾ او السور

 .ت مي التا ترفا مت ا الموورلد وتضع ا تزؾ فا المس ولي ازالي هي  الموور التا 
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جل الدجاجة رٌوضحان االصابة بالجرب حٌث تضهر الحراشف على ا (13-37)  (13-36)الشكلٌن

 المصابة وتمشرها

 العالج :

وج  عزل ال وور المصاضي عن ضموي ال وور وتؽ س ارجحه او مسح المت مي المصاضي ضمححول             

كيلن ومكن استعمال مححول من الكضروة والصاضون  .لحموا  عحى هي  ال فوحواة ((Malathionالمانثوون 

 من الصاضون فا ؼالون واحد من الما  الدافى .  g 30ومن الكضروة  g 60ضتركوز

 المراد :

ووهتحؾ المراد عن الجر  ضسض  كضر ن والمراد الصح  (الحون) لحمراد اتواع عدودة مت ا المراد الرلوك        

ووسض  المراد هسابر عدة مت ا هالن ال وور المصاضي  .ه حوث تصل  ول انتثى الى عدة محموتراةحجم

اصاضاة ودودة ضسض  فمدان ال ور لدمه مما وسض  فمر الدو حوث ان هي  ال فوحواة تتؽيى عحى دو ال وور 

فوحواة عحى تمل كيلن تعمل هي  ال ن المووفي مما وؤد  الى لحي انتتا  ضسض  وعؾ ال وور المصاضي

انمراه حوث ان من اهو  رق اتتمال مره زهر  ال وور هو ضواس ي ال فوحواة الهارجوي وهاصي 

 .المراد

وتو توهوص انصاضي ضالمراد ضسو  جدا ويلن ضفحص ال ور حوث تواهد هي  ال فوحواة عادة فا المتا ك 

انرجل حوث تواهد عحى وكل تجمعاة وضون  (مثتوي الجتاح) الهالوي من الروش كالمت مي تحة انجتحي

 .وضأدوار حواة مهتحفي
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 العالج والسٌطرة :

لحسو رة عحى المراد وج  رش مضوداة الحوراة فا جموا ضووة الترضوي هاصي ضون الوموق والمجاثو       

ضتركوز  (Roban) وروضان %3والمضاوه وعحى الجدران وانره وومكن استعمال المانثوون ضتركوز 

 .(Carbaryl)او استعمال كارضارول %2او 1%

 (CBM) لعال  مثل هي  الحانة فا ال وور المصاضي ممكن استعمال مسحوق مضوداة الحوراة كاستعمال 

ضعد تهفوفه ما كموي من الضاودر او الدلوك العاد  مساووي لحكموي المستعمحي ورش هيا المسحوق ضصورة هفوفي 

  .ضون روش ال ور والمت مي المصاضي فوه

 

   Avian Mycoplasmosisماٌكوبالزما الدواجن    

 تؤلؾ الماوكوضالزما مجموعي متموزة من جراثوو صؽورة الحجو تتتما الى صتؾ المولكووتس    

(Mollicutes).  ل ي  الجراثوو لاضحوي المرور من هالل المروح ولوس ل ا جدار هحو  وتتكاثر ضصورة

تحتو  الماوكوضالزما عحى كل من الحوامه التوووي  .ي هحوي حويمستمحي ونتعتمد فا تكاثرها عحى او

التا تحتو  عحى توع واحد من  (Viruses) وهي  حمومي تموزها عن الفاوروساة (RNA)والـ (DNA)الـ

وضسض  حجم ا الصؽور ولاضحوت ا عحى المرور من هالل مروحاة الضكتروا وهحوها  .هي  الحوامه التوووي

لصح  حوث هي  الفرولاة تموزها وتفصح ا عن الضكتروا ليلن فان الماوكوضالزما ها من الجدار الهحو  ا

لمد  .اصؽر واضس  الجراثوو المعروفي التا تست وا العوش ضصورة  حومي نتعتمد عحى المووؾ فا تكاثرها

ن من التضاة تمكن من عزل الماوكوضالزما من جموا الحوواتاة الحمحوي وال وور ومعرو الحوواتاة الضروي وكيل

 .والحوراة وانتسان ومن حانة مرووي  ضوعوي

ف تان همسي أتواع من الماوكوضالزما المرووي  .ان انمراه التا تسضض ا الماوكوضالزما فا الدواجن لحوحي  

 التا تعد م مي فا الدجا  والروما ضصورة هاصي وها :

              M. gallisepticum                        ماوكوضالزما  كالوسضتكو -1

  M. synoviaeماوكوضالزما  ساوتوفا                                  -2

  M. meleagridisماوكوضالزما  محوؽرودس                           -3

 M. Iowaeماوكوضالزما  اووا                                           -4

 M. gallinarum               ماوكوضالزما  كالوتورو                 -5

         

   Diseases       Chronic Respiratoryالمرض التنفسً المزمن 

وفا الروما ن ضصعوضي التتفس والسعال وافرازاة من المتهرون (CRD) وتموز المره التتفسا المزمن     

ول اتون الحالتون  .فا الدجا  الت ا  الجوو  ال وابوي فا الوجه وتوهم ا واحواتا اعراه تتفسوي كما ها

اهموي التصادوي كضورة حوث ومحل المره من لومي الححو واحواتا تتحؾ ال وور ضعد فحص ا فا المجزرة 

نصاضي انكواس ال وابوي والت ا  انحوا  الداهحوي ل ا كيلن ومحل هيا المره من اتتا  الضوه والححو 
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ال  مثل هي  الحانة ول ي  انسضا  وعتضر هيا المره من ضانوافي الى المضالػ ال ابحي التا تصرؾ لع

 .انمراه المكحفي التصادوا حوث ان عالج ا ضاهوي الثمن

 

 المسبب :

وهي  الماوكوضالزما لوسة ل ا مماومي  Mycoplasma gallisepticum)) ماوكوضالزما كالوسضتكو  

ولكن ل ا الماضحوي عحى الضما  فا الضوه  لحمحو  الهارجا ف ا تموة هالل اواو لحوحي هار  جسو الدجا 

المصا  لعدة اساضوا ايا كاتة الحرارة مالبمي ل ا وومكن حفر الماوكوضالزما هي  لستواة ايا حفرة فا 

 .تحة الصفر ˚40Cمحو  حرارته وا بي جدا مثال 

 االعراض السرٌرٌة : 

 ا ال وور ووراوة الجرثومي فمد مدة الحواتي فا هيا مره تهتحؾ ضاهتالؾ الرروؾ التا تصا  ض     

 7ووما وفا الروما من  21الى  4وجد ان فا حانة انصاضي التجروضوي تكون مدة الحواتي فا الدجا  ضون 

اما انعراه ففا الدجا  تكون ممتصرة عحى التتفسوي حوث تكون هتالن صعوضي فا التتفس  .اواو 10الى 

لى انعراه الثاتووي كفمدان فا الو وي ولحي انتتا  وفا كثور والع اس وافرازاة من المتهرون ضانوافي ا

من انحوان نتكون هتالن اعراه فا الدجا  الضالػ هصوصا ايا اصو  وهو فا سن مضكرة ووفا من 

 .ي واتتا  ضوه حامل لحماوكوضالزماالمره ؼور اته وضمى حامال لحجرثومي ومصدرا لتحوث الضوب

عمر فتكون هتالن اعراه تتفسوي واوحي ضانوافي الى ان مثل هي  الحانة اما فا انفراخ الصؽورة ال 

هصوصا ايا كاتة هتالن مواعفاة كانصاضي ضانوروووا  %50تكون فو ا تسضي هالن عالوي لد تصل الى 

  .المولوتوي اوفاوروس الت ا  الوعضا المعد  او مره التووكاسل

اساضوا وكثور من ل عان انفراخ  8الى  4  عادة فا عمر تحدث انصاضي ضالماوكوضالزما عحى وكل وضا 

والدجا  المصا  ضالماوكوضالزما كالوساضتكو نتر ر عحو ا انعراه السروروي  لحمره ايا كاتة اندارة 

ورروؾ الترضوي جودة لكن مثل هي  الم عان سرعان ما وضدأ ض ا وضا  المره التتفسا المزمن ايا تعروة 

او تسضي عالوي من ؼاز انموتوا او عتد تعرو ا لحؽضار وهي  الرروؾ تمحل من ن ارة عالوياو حرن لضرد ودود

زوادة فا  مماومي ال ور او تسض  ضعه التحؾ فا اتسجي انكواس ال وابوي وتم د لتكاثر الماوكوضالزما واحداث

ه التووكاسل كيلن فان اهو مواعفاة انمراه التتفسوي انهرى مثل مرن التحؾ ثو ر ور انعراه

ومره الت ا  الوعضا المعد  او احواتا التحصون ود هي  انمراه ضواس ي الرش وؤد  الى مواعفاة 

واهو هي  المواعفاة هو ر ور اعراه المره التتفسا المزمن وعادة تستمر انعراه التتفسوي لفترة 

اة ضسرعي ولد تستمر  ووحي هاصي فا حالي حدوث مواعفاة ضسض  عدو استجاضي هي  الحانة لحعالج

 .ال الكاة لؽاوي ووو تسووك الم وا
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 ٌظهر اصابة االكٌاس الهوائٌة وزٌادة فً سمكها( 38-13 )الشكل

 

اما فا الروما فتكون هتالن افرازاة المتهرون والعوتون ضانوافي الى اتتفاخ فا الوجه ضسض  الت ا    

 الروما.الجوو  التا تع ا الوكل الواوح نلت ا  الجوو  فا 

 ٌظهر رومً مصاب بالتهاب الجٌوب مع ظهور اإلفرازات من األنف( 39-13 )الشكل

 

وفا ن انعراه التتفسوي فا الروما تحدث احواتا عتد تزول انلت ا  الى انجزا  الداهحوي لحج از التتفسا  

فا الدجا  والروما الروما الضالػ وكون هتان تمص فا اتتا  الضوه ضوتما وضمى انكل والو وي  ضوعوون 

 .المصا   الما وست وا الرؤوا
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 العالج :

 (Tylosin) اهو اندووي التا تستعمل فا الولة الحاور لعال  مثل هي  الحانة ها التاوحوسون      

الى همسي اواو واع اؤ  عحى وكل حمن فا الدجا  الضالػ ؼالون ما  لمدة ثالثي  / 3g-2ووع ى ضالما  ضتسضي 

 (Lincospectin) كيلن ومكن استعمال الحوتكوسضكتون .كوحو من وزن ال ور/ 12mg-7ضجرعي  او الروما

ان معرو حانة انصاضي  .لكل كوحو وزن حا 60mg-40او التتراساوكحون فا الما  ووع ى ضتركوز وعادل 

تعداو وجود ون .ضالمره التتفسا المزمن وصاحض ا مواعفاة هاصي تحن التا تسضض ا انوروووا المولوتوي

انوعوي الدمووي فا انكواس ال وابوي فا الحانة ال ضوعوي او الحانة ؼور الودودة من انلت اضاة فوج  

استعمال مواداة حواتوي ل ا موزة وصول ا ضتركوز عالا الى مثل هي  انتسجي وافول تتابج  تو الحصول 

ة عتد ممارتت ا ما التاوحوسون والفوورالتدون عحو ا هو ضاستعمال انتروفحوكساسون ولد اع ة تتابج ممتاز

حوث كاتة التتابج جودة فا تمحول تسضي ن ومواداة اهرى لم عان مصاضي  ضوعوا ضالت ا  انكواس ال وابوي

 .ال الكاة واع ا  افول تحوول ؼيابا فا افراخ الححو

 الولاٌة والتحكم بالمرض :

موا الدجا  او الروما الحامل لحمره ويلن ضعمل ان اهو  رق الولاوي من هيا المره هو عزل ج    

انهتضار المصحا حوث ان فا الدول المتمدمي وج  فا ترضوي الدواجن ان وكون الضوه المعد لحتفموس من ل وا 

 .هالا من المره

ضواس ي التم ور فا العون واع ة تتابج  (F) ووجد لماح ل يا المره عحى ت اق تجار  واسا تستعمل عترة 

جدا هاصي فا الحمول التا ترضى فو ا ل عان ضاعمار مهتحفي كيلن وجد ان استهداو هيا الحماح ومحل من جودة 

كاتة واروي فا  (F) ال الكاة ووزود من اوزان افراخ الححو المتتجي ومن الجدور ضاليكر ضان هي  العترة

حامل لحماوكوضالزما الى كيلن من ال رق الم مي فا التحكو ضالمره هو عدو تعروه الم وا ال .الروما

رروؾ ؼور جودة من تاحوي الحرارة كارتفاع ا واتهفاو ا والت ووي فا ضووة الترضوي نن هي  العوامل تعد 

 .اساسوي فا ر ور المره واتتوار 
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 اسئلة الفصل الثالث عشر

 

 

                                 

 .اج: عدد االمراض الغٌر معدٌة فً الدج1س        

 

 : ما المسبب لمرض النٌوكاسل وما هً اعراضه؟2س       

 

 .: عدد طرق استعمال لماح مرض النٌوكاسل3س        

 

 : ماهً اعراض مرض انفلونزا الطٌور؟4س       

 

 : ماهً الولاٌة المتبعة لمرض التهاب الشعبً المعدي؟5س      

 

 : ما هً طرق انتمال مرض البللورم؟6س       

 

 : ما هو عالج التهاب االمعاء؟7س        

 

 .: الى كم لسم تمسم الطفٌلٌات الخارجٌة عددها مع الشرح8س      

 

 

 

 

 

 

 

 


