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The key to your profit!

تــش أنــد إن لســنوات عديــدة  قــد عمــل علمــاء الوراثــة وموظفــو األأبحــاث فــي الإلإ

نتــاج دجــاج بيــاض ذو أداء ممتــاز. تــم تحقيــق ذلــك مــن خــإلل إجــراء اختيــار  ألإ

ــاج  ــل معــدل إنت ــن الســمات ، مث ــد م ــار العدي ــي األعتب ــع األأخــذ ف ــوازن ، م مت

البيــض ، والعيــش ، وكفــاءة التغذيــة وجــودة البيــض الداخليــة والخارجيــة. هــذه 

الصفــات هــي العوامــل الرئيســية التــي تحــدد ربحيــة منتــج البيــض.

ــر  ــد إن النــك شــيك للتعبي تــش أن ــن الدجــاج البيــاض األإ الهــدف األآن هــو تمكي

ــة التــي  دارة والبيئ ــة واألإ ــر التغذي ــة مــن خــإلل توفي ــة الكامل عــن إمكاناتهــا الوراثي

دارة التــي  تحتاجهــا للحصــول علــى األأداء األأمثــل. يحــدد هــذا الدليــل ممارســات األإ

ــق  ــات لتحقي ــم التوصي ــي تقدي ــن ف ــاعد المنتجي ــا وسيس ــة أهميته ــت التجرب أثبت

دارة الجيــدة للدواجــن هــي مفتــاح النجــاح مــع دجــاج البيــاض  أفضــل النتائــج. األإ

إتــش أنــد إن.

دارة الجيــدة للطيــور أحيانًــا القليــل مــن الجهــد األإضافــي ، لكــن هــذا  تتطلــب األإ

العمــل الجــاد بالتأكيــد ســيؤدي إلــي الحصــول علــي النتائــج المرجــوة. انهــا ليســت معقــدة. 

ــس  ــور ، والح ــلوك الطي ــة وس ــي المزرع ــل ف ــى التفاصي ــاه إل ــاطة األنتب ــر ببس ــب األأم يتطل

دارة هــذا فــي اتخــاذ  الســليم واتخــاذ القــرار المناســب طــوال عمــر القطيــع. سيســاعدك دليــل األإ

ــرارات الصحيحــة. الق
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انتاج البيض
نتاج العمر عند ٪50 من اإلإ

140–150 يوًما

نتاج ذروة اإلإ
٪ 96–95

فترة تزيد عن 90 ٪
 45 أسبوع

عدد البيض لكل دجاجة مسكنه
حتى 80   أسبوع 376
حتى 90   أسبوع 428

حتى 100 أسبوع 473

كتلة البيض التراكمية
لكل دجاجة مسكنه

حتى 80   أسبوع 22.9 كجم
حتى 90   أسبوع 26.3 كجم
حتى 100 أسبوع 29.1 كجم

التغذية
تناول العلف بين 0–20 أسبوًعا

7.2–7.3 كجم 

نتاج العلف اليومي في اإلإ
108–113 جم

 

 معدل تحويل العلف 
)كجم / كجم(

حتى 72   أسبوع 1.95
حتى 80   أسبوع 1.96
حتى 100   أسبوع 2.05

معدل الحياة
فترة تربية

  0–19 أسبوع    96–98 ٪

نتاج فترة اإلإ
  19–100 أسبوع    90–95 ٪

وزن الجسم
حتى 19   أسبوع 1،358 كجم

حتى 30   أسبوع 1،597 كجم

حتى 72   أسبوع 1،690 كجم

حتى 100   أسبوع 1،725 كجم

وزن البيض
حتى 72   أسبوع 60.5

حتى 80   أسبوع 60.9

حتى 100   أسبوع 61.6

 ملخص 
معايير أداء 

نك شيك
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تحضير المسكن ووصول الصيصان
ز المسكن قبل وصول الصيصان عمر يوم واحد. 	 كيفية تجه�ي
كيفية إيواء الصيصان عمر يوم واحد 	

:

:

:

:

الخطوة 1
ز التجه�ي

الخطوة 2
التنظيف الجاف

الخطوة 3
التنظيف الرطب

الخطوة 6
أخذ العينات

الخطوة 5
التبخ�ي

الخطوة 4
التطه�ي

إجراءات التنظيف والتطهير

المعــدات  جميــع  إزالــة  الضــروري  مــن 

أو النفايــات )الطيــور النافقــة ، األأعــإلف 

، البيــض ، الــروث ، إلــخ( المتبقيــة فــي 

التنظيــف. قبــل  المنــزل 

ــة  ــدات قابل ــواد / مع ــك  أي م ــب تفكي يج

للتفكيــك

هــذا يقتــل جميــع مســببات األأمــراض المتبقيــة التــي 

نجــت مــن الخطــوات الســابقة. ألأداء جيــد:

استخدم فقط المطهرات الموثوقة والفعالة.	�

إستخدم الجرعة المناسبة.	�

ة التإلمس ودرجة الحرارة.	� م ف�ت اح�ت

كة المصنعة.	� اتبع تعليمات ال�ش

 استخدم معدات الوقاية 	�

الشخصية المناسبة.

هــذا يزيــل جميــع الغبــار والمــواد العضويــة 

الهــواء  باســتخدام  المنــزل  مــن  الجافــة 

المضغــوط أو المكانــس أو المجــارف.

التبخ�ي بعد األنتهاء من التطه�ي السائل و يتم 	�

تركيب المعدات مرة أخرى.

كة المصنعة.	� اتبع تعليمات ال�ش

استخدم معدات الوقاية الشخصية المناسبة.	�

هــذا يزيــل كل المــواد العضويــة والشــحوم 

المتبقيــة.

ــا باســتخدام المنظفــات والمــاء  نظــف تماًم

الســاخن.

ضــع منظــف رغــوي واتركــه يعمــل للوقــت 

المحــدد

أخــذ عينــة بعد التنظيــف والتطهيــر ، تحقق 

الميكروبيولوجيــة  النتائــج  كانــت  إذا  ممــا 

جيــدة. يجــب أخــذ العينــات المقابلــة و 

أخــذ  يجــب  المعمليــة:  التحاليــل  إجــراء 

ــل مــن كل مســكن  ــى األأق ــات عل ــي عين ثمان

، وتوزيعهــا عشــوائًيا كمــا هــو موضــح فــي 

الجــدول 1. إذا كانــت النتائــج غيــر مقبولــة ، 

ــة. ــراءات التصحيحي ــذ األإج فاتخ

درجة الحرارةالمادة الكيميائية

 المواد 
العضوية

 فترة  
التالمس
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تعتبــر إجــراءات التنظيــف والتطهيــر أساســية لمنع مســببات 

األأمــراض مــن األنتقــال مــن قطيــع إلــى آخــر. كمــا أنهــا تمنــع 

مســببات األأمــراض مــن إصابــة الطيــور فــي حياتهــا المبكــرة. 

الهــدف مــن هــذا األإجــراء هــو تقليــل جميــع الكائنــات الحيــة 

ــم أفضــل  الدقيقــة المســببه لإلأمــراض فــي المســكن لتقدي

فرصــة للصيصــان لتحقيــق األأداء األأمثــل.

الجدول 1: النتائج الميكروبيولوجية بعد التنظيف والتطهير

اإلنتيرو بكتيريا في محيط 16 سم مربعالسالمونيال بأنواعهامكان أخذ العينات

غير مقبولةمقبولةغير مقبولة

الحوائط – األأرضيات
التقاطعات 

المشارب
المعالف

حزام الزرق
حزام البيض

المراوح

10 <5 >موجودة

الجدول 2: كثافة التسكين  في مزارع التربية

مساحة المشاربمساحة المعالفمساحة اإلأرضيةالعمر

أرضيأقفاصأرضيأقفاصأرضيأقفاص

 2.5 سم/ الطائر21 طائر/ ²م140 ²سم/ الطائر 0 إلي  3  أسابيع
4 سم/ الطائر

60 طائر/ العالفة
1.25 سم مشرب/ الطائر

16 طائر/ حلمة الماء

1.4 سم مشرب/ الطائر
16 طائر/ حلمة الماء

100 طائر/ حوض الماء

5 سم/ الطائر16 طائر/ ²م285 ²سم/ الطائر 3 إلي 16 أسبوع
8 سم/ الطائر

30 طائر/ العالفة 
2.5 سم مشرب/ الطائر

8 طائر/ حلمة الماء

2.5 سم مشرب/ الطائر
8 طائر/ حلمة الماء

75 طائر/ حوض الماء

هذا الجدول يعتبر توصيات عامة و يجب أن تتقيد بالتوصيات الخاصة بدولتك.

مهم
.1 أل تنتقل إلى الخطوة التالية حتى تكتمل الخطوة السابقة.

.2 تنظيف المنطقة خارج المنزل ومناطق التخزين والخدمات وخطوط المياه ونظام التهوية.

.3 توفير الحماية والمالبس المناسبة للموظفين: األأقنعة والقفازات وما إلى ذلك.

.4 صيانة معدات التنظيف بانتظام.

.5 األآفات يجب أن تكون تحت السيطرة ولديك برنامج مكافحة حشرات نشط جاهز قبل وصول الصيصان..

.6 تأكد من عدم وجود بقايا مطهر أو مبيدات حشرية  وقت تسكين الصيصان.

كثافة التسكين
تــؤدي كثافــة التســكين الكافيــة إلــى نجــاح تربيــة الصيصــان. 

تؤثــر الكثافــة العاليــة للتربيــة ســلًبا علــى النمــو اليومــي ، و 

ــك  ــى ذل ــإلوة عل ــان. ع ــور الصيص ــع ، وتط ــس القطي تجان

، فــإن كثافــة التســكين العاليــة المقترنــة بمســاحة التغذيــة 

المنخفضــة ســتحد مــن اســتهإلك العلــف ، والــذي قــد 

ــل  ــة )مث ــروف معين ــل ظ ــي ظ ــل ف ــا بالفع ــون منخفًض يك

ــر  ــة( والوصــول الغي ــف الرديئ ــاخ الحــار أو جــودة العل المن

ــاه. ــى المي كافــي  إل

 فترة التربية
 )9–15 أسبوًعا(

 فترة النمو 
 )3–9 أسابيع(

 التحضين 
 )1–21 يوم(

 النقل 
)15–18 أسبوع(

نتاج    بداية اإلإ
 )18–25 أسبوع(

نتاج     فترة اإلإ
 )25–100 أسبوع(

تحضير المسكن ووصول 
الصيصان
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تحضير المسكن ووصول الصيصان

قــم بتدفئــة المســكن قبــل وصــول الكتاكيــت. التدفئــة قبــل الوصــول بـــ 24 ســاعة فــي 

الطقــس الدافــئ و 48 ســاعة فــي الطقــس البــارد.

 توصيات درجة الحرارة 

التربــة: 24 درجــة مئويــة      الفرشــة: 30 درجــة مئويــة    الهــواء: 34 درجــة مئويــة

أل تدفئ الهواء فحسب ، بل تدفئ أيًضا الفرشة والتربة والمعدات.

ــراري  ــل الح ــإلل التوصي ــن خ ــهولة م ــا بس ــرارة وتفقده ــة الح ــت درج ــب الكتاكي تكتس

)انظــر الصفحــة 54(. فــي حالــة التربيــة األأرضيــة ، قــم بإحضــار الفرشــة بعــد التســخين 

المســبق للســماح للخرســانة بالوصــول إلــى درجــة الحــرارة المطلوبــة )24 درجــة مئويــة(.

التسخين المسبق لمسكن التربية

اعداد مسكن التربية )نظم التربية اإلأرضية(

Courtesy of M. Czarick – UGA

 توزيع الفرشة و ورق التحضين 

يجــب عــدم اســتخدام الفرشــة القديمــة مــن القطيــع 

الســابق. يــؤدي اســتخدام الفرشــة القديمــة إلــى زيــادة 

ــإلل  ــادة معــدألت األعت ــى زي ــؤدي إل فــرص المــرض وقــد ي

ــل  ــر القاب ــى غي ــة الحص ــب تغذي ــان. يج ــاة للصيص والوف

للذوبــان إذا اســتخدمت بعــض أنــواع الفرشــة التــي ســتأكلها 

ــارة(. ــل النش ــان )مث الصيص

 نظام التغذية 

داخــل حلقــة  التكميليــة  العلــف  توفيــر صوانــي  يجــب 

ــأكل جميــع الصيصــان مــن  الحضانــة لبضعــة أيــام حتــى ت

نظــام التعليــف العــادي المســتخدم. تأكــد مــن توفيــر 

مســاحة التعليــف الكافيــة. قــم بتغطيــة 50 ٪ علــى األأقــل 

مــن منطقــة التحضيــن بالــورق و قــم ببعثــرة العلــف فــوق 

ــورق. ال

 نظام الشرب 

يجــب أن تتمتــع الصيصــان بوصــول غيــر محــدود إلــى 

ميــاه عذبــة ونظيفــة وذات نوعيــة جيــدة )20-25 درجــة 

ــام األأولــى ، يجــب فحــص األأكــواب أو  ــة(. خــإلل األأي مئوي

ــا لتحفيــز الصيصــان  الحلمــات وتشــغيلها عــدة مــرات يومًي

علــى الشــرب. توفيــر مشــارب إضافيــة يمكــن الوصــول إليهــا 

بســهولة حتــى تشــرب الصيصــان مــن نظــام الميــاه العــادي 

ــتخدم. المس

ــاء  ــط الم ــن ضغ ــف م ــات ، خف ــتخدم الحلم ــت تس إذا كن

ــام. هــذا يســمح للقطــرات بالتطــور حتــي تراهــا  لبضعــة أي

الصيصــان ممــا يســاعد علــى تحفيــز الصيصــان على الشــرب.

التهوية

بــدون  لكــن   ، النقــي  الهــواء  مــن  كافيــة  كميــة  اضمــن 

تيــارات هوائيــة. فــي الحضانــات الدائريــه التقليديــة )البــان 

كيــك(، اســتخدم حواجــز الصيصــان )مثــل الــورق المقــوى 

الجديــد( لمنــع التيــارات الهوائيــه. تبــدأ بقطــر تقريبــا. 2 م 

فــي الطقــس البــارد وحوالــي. 4 م فــي الطقــس الحــار. كبــر 

الحلقــة كل يوميــن وقــم بإزالتهــا بعمــر ســتة أو ســبعة أيــام

التحضين بكامل المسكن تحضين البقعة

المعالف

المشارب
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تجهيز اإلأقفاص )أنظمة تربية اإلأقفاص(

 توزيع الصيصان 

يتــم إيــواء الطيــور فــي كثافــة تســكين أعلــى خــإلل األأســابيع 

األأولــى. لضمــان نمــو وتجانــس جيــد للطيــور ، مــن المهــم 

أن يتــم نقــل الطيــور إلــى أقفــاص فارغــة فــي الوقــت 

ــة قفــص صحيحــة. المناســب وبكثاف

 الورق 

يجــب تغطيــة أســإلك القفــص بالــورق خــإلل األأســبوع األأول 

مــن العمــر. تجنــب تغطيــة المنطقــة تحــت نظــام الشــرب 

مباشــرة ، ولكــن قــم بتغطيــة المنطقــة المحيطــة.

ــًرا جــًدا  فــي الحــاألت التــي يكــون فيهــا حجــم الســلك كبي

بالنســبة للصيصــان بعمــر يــوم واحــد. اســتخدم الحصيــر 

إلــى  الوصــول  علــي  الصيصــان  لمســاعدة  البإلســتيكي 

ــارب المش

 نظام التغذية 

يجــب توفيــر علــف وفيــر فــي العإلفــات وكذلــك علــى 

األأوراق الموجــودة داخــل األأقفــاص قبــل تســكين الصيصــان 

ــف. ــاول العل ــز تن لتحفي

ــإلأ  ــف داخــل القفــص ، ام ــاك سلســلة عل ــا يكــون هن عندم

ــل  ــدوي( لتقلي ــى 100 ٪ )ي هــذه السلســلة بنســبة تصــل إل

معــدل الوفيــات عنــد تشــغيل سلســلة العلــف فــي اليــوم 

ــي. ــام( األأول )األأي

 نظام الشرب 

يفضــل وضــع حلمــات بزاويــة 360 درجــة فــي أقفــاص 

التحضيــن. إذا لــم يكــن متاًحــا ، ضــع أكوابـًـا للشــرب خــإلل 

األأســبوع األأول. قلــل مــن ضغــط المــاء علــى الحلمــات 

لتســهيل تحريــك الحلمــات وجــذب الكتاكيــت عــن طريــق 

ــاه. ــن قطــرة المي تكوي

اغســل خطــوط الميــاه و أكــواب الشــرب مباشــرة قبــل 

الصيصــان تســكين  

 ٪ 100 ورق عيلي األأرضية السلك

 العلف 

ي من
  صوا�ن

عادة تدوير لقاح    األألياف ألإ
 الكوكسيديا لمدة 28-0 يوًما

حاجز الصيصان 

ب   الحلمة أو كوب ال�ش

تحقق من هذه القائمة قبل وصول الصيصان
.1  التأكد من تجانس درجة الحرارة داخل المنزل.

.2  تحقق من إعدادات ساعة الوقت وإعدادات منظم شدة الضوء.

عدادات الصحيحة والتوزيع المنتظم. .3  تحقق من أنظمة التغذية والماء األأوتوماتيكية من أجل األإ

.4  قم بتشغيل الحلمات واألأكواب للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وأيًضا للمساعدة في تحفيز الطيور على الشرب.

.5  تنسيق وقت الوصول مع معمل التفريخ والتأكد من عدد وحالة الصيصان المسلمة.

.6  تحقق من شدة الضوء باستخدام جهاز قياس شدة الضوء

.7  ضمان وجود أعداد كافية من الموظفين المدربين في الموقع للتسليم و التسكين

 فترة التربية
 )9–15 أسبوًعا(

 فترة النمو 
 )3–9 أسابيع(

 التحضين 
 )1–21 يوم(

 النقل 
)15–18 أسبوع(

نتاج    بداية اإلإ
 )18–25 أسبوع(

نتاج     فترة اإلإ
 )25–100 أسبوع(

تحضير المسكن ووصول 
الصيصان
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تحضير المسكن ووصول الصيصان

شاحنة نقل الصيصان

توزيع الصناديق في المزرعة

أخذ عينات من الصيصان بعمر يوم

تفريغ الشاحنة

الصورة الحرارية. ضع في اعتبارك أن األأرضية باردة دائًما.

 نقل الصيصان 

يمكــن أن يكــون للنقــل تأثيــر حاســم علــى جــودة الصيصــان 

عمــر يــوم واحــد. يجــب ضمــان درجــة الحــرارة ومســتويات 

ــب أن يكــون وقــت  ــل. يج التهويــة الصحيحــة أثنــاء النق

ــن  ــر م ــل أكث ــاوز النق ــكان. إذا تج م ــدر األإ ــًرا ق ــل قصي النق

10 ســاعات ، يوصــى بإضافــة منتــج ترطيــب لتعويــض فقــد 

ــل األأطــول  ــق. بالنســبة للنق ــي الصنادي ــاء ف الصيصــان للم

الحــرارة  درجــات  تســجيل  أجهــزة  باســتخدام  يوصــى   ،

ــة. والرطوب

 تفريغ الصيصان 

ــر  ــرعة ووف ــن بس ــق ولك ــكن برف ــي المس ــان ف ــع الصيص ض

وصــوألً فوريًــا للميــاه واألأعــإلف. يجــب نقــل الصناديــق 

ــم  ــن. أل تق ــت ممك ــي أســرع وق ــا ف ــة وتوزيعه ــى المزرع إل

ــن الصناديــق فــي ظــروف شــديدة الســخونة أو  ــًدا بتخزي أب

ــر. ــمس المباش ــوء الش ــي ض ــاح أو ف ــرودة أو الري الب

ــوق  ــرة ف ــان مباش ــع الصيص ــي ، ض ــن األأرض ــي التحضي ف

الــورق و العلــف. فــي التحضيــن فــي األأقفــاص, ضــع العــدد 

الصحيــح مــن الصيصــان فــي كل قفــص.

 جودة الصيصان 

ــطة.  ــة ونش ــون دافئ ــب أن تك ــان يج ــول الصيص ــد وص عن

فــي  طبيعيــة  غيــر  وفيــات  وجــود  عــدم  مــن  تأكــد 

الصناديــق. يجــب قيــاس وزن جســم الصيصــان بشــكل 

فــردي بمجــرد األنتهــاء مــن التســكين. افحــص درجــة حــرارة 

الجســم كمــا هــو موضــح فــي الصفحــة 14 واضبــط درجــة 

حــرارة المســكن.

ســجل معــدل النفــوق فــي المســكن وأبلــغ معمــل التفريــخ. 

أخبرهــم أيًضــا عــن جــودة الصيصــان

تسكين الصيصان

النقاط الرئيسية
ه بشكل صحيح قبل وصول الصيصان. 	 تأكد من تنظيف المسكن وتطه�ي
أ المسكن إىل درجة الحرارة الصحيحة:  قياس الحرارة دائًما عند مستوى الصيصان. 	 د�ز
	 . ز ة التحض�ي ب والتغذية مع ف�ت ز وتكييف أنظمة ال�ش مراعاة توصيات كثافة التسك�ي
سكن الصيصان ب�عة ح�ت تتمكن من الوصول إىل الماء والعلف. 	
ي لفحص درجة حرارة الجسم و جودة الصيصان. 	

خذ الوقت الكا�ز
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برنامج إضاءة الحضانة

التحضين )1–21 يوم(
كيفية تعزيز حياة الصيصان خالل اإلأسبوع اإلأول من الحياة. 	
كيفية تعزيز نمو وتطور اإلأعضاء الرئيسية خالل اإلأسابيع الثالثة اإلأوىل من الحياة. 	
كيفية إجراء تهذيب فعال للمنقار دون التأث�ي الضار عىل نمو الصيصان ورفاهيتها. 	

ضاءة المتقطع برنامج اإلإ
يستخدم في البيوت المظلمة فقط )>3 لوكس(

ــم  ــام بعــد الوصــول. ث ــى 7 – 10 أي يمكــن اســتخدام هــذا البرنامــج لمــدة تصــل إل

ــه  ــج األإضــاءة هــذا ل ــادي. اســتخدام برنام ــج األإضــاءة التدريجــي الع ــى برنام ــد إل ع

ــة: ــا التالي المزاي

ي نفس الوقت.	�
يحون أو ينامون �ف تزامن سلوك الصيصان. يس�ت

ف الكتاكيــت الضعيفــة مــن خــإلل األأقــوى عــى الحركــة وكذلــك األأكل 	� ســيتم تحفــ�ي

ب. والــ�ش

�	. سلوك القطيع يصبح أك�ش اتساقا وتقييم القطيع يصح أسهل بكث�ي

إنخفاض معدل وفيات الصيصان.	�
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برنامج إضاءة غير متقطع
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ضاءة غير المتقطع برنامج اإلإ
 جميع المساكن أو العنابر

ليــس مــن الســهل تنفيــذ برنامــج األإضــاءة المتقطــع فــي البيــوت المفتوحــة. إذا تعــذر 

تطبيــق ذلــك ، فــإن 22–24 ســاعة مــن الضــوء خــإلل أول يوميــن أو ثإلثــة أيــام هــي 

ممارســة شــائعة. يوصــى بشــدة بتوفيــر فتــرة مظلمــة خــإلل النهــار للســماح للصيصــان 

بالراحــة.

فــي المنــزل المظلــم ، يجــب أن يكــون مســتوى الضــوء أقــل مــن 3 لوكــس عنــد ضبــط 

ظــإلم. بمعنــى آخــر ، يجــب أن يكــون مظلًمــا تماًمــا. نظــام األإ

أيام الحياةأيام الحياة

ءة
ضا

األإ
ت  

عا
سا

ءة
ضا

األإ
ت  

عا
سا
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التحضين )1–21 يوم(

ماذا تحتاج الصيصان خالل اإلأسبوع اإلأول؟

الرطوبةدرجة الحرارة

الضوء

يجب أن تتراوح درجة الحرارة بين 34–36 درجة مئوية في األأيام القليلة األأولى.

درجة الحرارة الصحيحة: سوف تكون الكتاكيت موزعة بشكل جيد ونشطة.	�

درجة حرارة منخفضة: سوف تتجمع الكتاكيت مع بعضها البعض ويتوتر الصوت.	�

ي أبرد األأماكن وتكون غ�ي نشطة و تلهث.	�
ي درجة الحرارة: تتجمع الكتاكيت �ف

ارتفاع �ز

قد يشير إلتصاق الزرق بفتحة المجمع إلى أن درجة حرارة عالية جًدا أو منخفضة جًدا.

بعــد يوميــن أو ثإلثــة أيــام ، قلــل درجــة الحــرارة بمقــدار 0.5 درجــة مئويــة كل يــوم. اعلــم أن أفضــل مؤشــر 

عــدادات الخاصــة بك. هــو ســلوك الصيصــان. تحقــق مــن القطيــع فــي كل مــرة تقــوم فيهــا بتغييــر األإ

إذا كانــت درجــة حــرارة المنــزل غيــر موحــدة ، فاتخــذ األإجــراءات التصحيحيــة عــن طريــق تغييــر الدفايــات 

ومعاييــر التهويــة.

عند تسكين الصيصان ، اتبع هذه التوصيات:

ي المناطق أو األأقفاص األأك�ش دفًئا.	�
ضع أصغر الصيصان �ف

ي المناطق أو األأقفاص األأك�ش دفًئا )إذا كان القطيع سيصل عىي عدة أيام(.	�
ضع أصغر الصيصان �ف

ــديدة 	� ــن ش ي األأماك
( أو �ف أ ــدا�ف ــن الم ــرب م ــرارة )بالق ــديدة الح ــن ش ي األأماك

ــان �ف ــع الصيص ــب وض تجن

ة األأوىل. ــ�ش ــام الع ــإلل األأي ودة خ ــ�ب ال

يجــب أن تكــون الرطوبــة 60 ٪ علــى األأقــل. مــع 

انخفــاض الرطوبــة ، قــد تصــاب الصيصــان بالجفــاف 

ــي. ــاز التنفس ــف الجه أو يتل

اعلــم أن درجــة الحــرارة والرطوبــة مرتبطــان. تــم 

ضبــط درجــات الحــرارة فــي هــذا الدليــل علــى رطوبــة 

ــن 60–70 ٪. ــراوح بي تت

يجــب أن تكــون شــدة الضــوء بيــن 30–50 لوكــس 

علــى  ذلــك  قيــاس  يجــب  األأول.  األأســبوع  خــإلل 

المشــارب. مســتوى 

ــع  ــي جمي ــد ف ــكل موح ــوء بش ــر الض ــب أن ينتش يج

أنحــاء القفــص. مــن المهــم تجنــب المناطــق المعتمة 

والمظلمــة فــي أقفــاص التحضيــن

الجدول 3: توصيات درجات الحرارة

درجة الحرارة عند وصول نوع التحضين
الصيصان

خفض درجة الحرارة

األأقفاص
34 – 35 درجة مئوية

خفض درجة الحرارة 3 درجة مئوية 93 – 95 درجة فهرنهايت
درجة  /  5 فهرنهايت كل أسبوع حتي 

تصبح التدفئه غير ضروريه  األأرضي
35 – 36 درجة مئوية

95 – 97 درجة فهرنهايت

التوزيع الصحيح 
للصيصان في درجة 

الحرارة الصحيحة.

توزيع الصيصان 
في درجات الحرارة 

المنخفضة

توزيع الصيصان في 
درجات الحرارة العالية

المعالف اإلأوتوماتيكية

المعالف اإلأوتوماتيكية

المعالف اإلأوتوماتيكية
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العلف
يجب أن يكون العلف الجيد متاحا للصيصان بعد تسكينها مباشرة.

يعد هيكل العلف الصحيح أيًضا مهًما للغاية )انظر الصفحة 39(.

يجب نثر العلف على ورق القفص وتجديده خإلل األأيام الثإلثة – الخمسة األأولى.

ضع علًفا وفيًرا في العإلفات لجذب الصيصان.

التهويةالماء
اضبــط ارتفــاع المشــارب حتــى تتمكــن الصيصــان مــن الشــرب بســهولة. 

ــة.  ــرة التربي ــة 360 درجــة هــي األأفضــل فــي فت ــي تعمــل بزاوي الحلمــات الت

ــة  ــان معالج ــر الصيص ــون مناقي ــا تك ــة عندم ــًرا ، وخاص ــن متوف ــم يك إذا ل

باألأشــعة تحــت الحمــراء ، فإننــا نوصــي باســتخدام األأكــواب أو أنظمــة 

الشــرب األإضافيــة األأخــرى خــإلل أول 5–7 أيــام.

ــى  ــة عل ــرة معلق ــل قط ــرب لعم ــام الش ــي نظ ــاء ف ــط الم ــن ضغ ــل م قل

مســتوى عيــن الصيصــان.

حرك الحلمات أو األأكواب خإلل أول 3–4 أيام لتشجيع الصيصان على الشرب.

اغســل الخطــوط قبــل إيــواء الصيصــان مباشــرة ويوميــاً خــإلل األأيــام األأربعــة األأولــى. ســوف ترفــض الصيصــان المــاء 

الســاخن )< 25 درجــة مئويــة(.

زالــة  قــم بتوفيــر كميــات كافيــة مــن الهــواء النقــي ألإ

ــن  ــد م ــا. تأك ــوب فيه ــر المرغ ــازات الغي ــار والغ الغب

ــاردة. ــام الب ــى فــي األأي ــة حت ــة الهــواء الكافي حرك

ــوف  ــان ، وس ــج الصيص ــة تزع ــواء القوي ــركات اله ح

يتجنبــوا اســتخدام المناطــق التــي بهــا تيــارات هــواء 

شــديدة وهــذا يمكــن أن يؤثــر ســلبا علــى توزيــع 

الصيصــان ونشــاطها.

ــس  ــي الطق ــة بشــكل خــاص ف ــة مهم ــة الكافي التهوي

الحــار

المعالف اإلأوتوماتيكية

التيار الهوائي غير صحيح

تعتبر فترة التحضين الجيدة مفتاًحا لتطوير القناة الهضمية 

والجهاز المناعي والهيكل العظمي. لذلك تعتبر هذه الفترة 

حاسمة لتحسين قابلية العيش للقطيع خالل اإلأسابيع 

اإلأولى ، وللحصول على أفراخ ذات نوعية وإنتاجية جيدة

 فترة التربية
 )9–15 أسبوًعا(

 فترة النمو 
 )3–9 أسابيع(

 التحضين 
 )1–21 يوم(

 النقل 
)15–18 أسبوع(

نتاج    بداية اإلإ
 )18–25 أسبوع(

نتاج     فترة اإلإ
 )25–100 أسبوع(

تحضير المسكن ووصول 
الصيصان
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التحضين )1–21 يوم(

ملء الحويصلة 
الصحيح

 ملء الحويصلة
 غير الصحيح

نسبة الكتاكيت التي تحتوي علي علف في الحويصلة

C° 40.0
F° 104.0

C° 41.0
F° 106.0

: : ٪ 100 
بعد 24 ساعة من 

التسكين 

 ٪ 85 
بعد 12 ساعة من 

التسكين  

 ٪ 75 
بعد 6 ساعات من 

التسكين 

كيف تعرف أن كل شيء يسير بسالسة؟

انتبه إلى صيصانكانتبه إلى صيصانك

درجة حرارة المذرق 

ــك  ــل ل ــا ترس ــدث لكنه ــان التح ــتطيع الصيص أل تس

ــارات: ش ــن األإ ــد م العدي

تحقق من توزيعها	�

تحقق من نشاطهم	�

افحص كمية الماء والعلف	�

تحقق من الصوت الذي يصدرونه	�

تحقق مما إذا كانت تبدو الصيصان مرتاحة!	�

قيــاس مــلء الحويصلــة هــو أداة جيــدة للتحقــق ممــا 

ــن مــن  ــن األأولي ــي اليومي ــأكل ف ــت ت ــت الكتاكي إذا كان

الحيــاة.

1.  أخذ عينة من حوالي 50–60 كتكوت. خذهم 

بشكل عشوائي من جميع أنحاء المسكن لضمان 

نظرة عامة موثوقة.

2. تحسس الحويصلة بلطف.

3. يجــب أن تكــون الحويصلــة ممتلئــة و ناعمــة و 

مــدورة فــي الكتاكيــت المبتدئــة.

4. تحقق من النتيجة وفًقا للوقت بعد التسكين.

درجــة   41–40 بيــن  الصيصــان  حــرارة  درجــة  تتــراوح 

ــرارة الجســم الصحيحــة.  ــي ح ــد الوصــول ال ــة بع مئوي

خــإلل األأســبوع األأول مــن العمــر أل تســتطيع الصيصــان 

ــب  ــف حس ــامها وتختل ــرارة أجس ــة ح ــي درج ــم ف التحك

هــذه  اســتخدام  يمكــن  المحيطــة.  الحــرارة  درجــة 

المعلومــات لضبــط درجــات حــرارة المســكن علــى النحــو 

ــل. األأمث

اســتخدم جهــاز قيــاس درجــة حــرارة األأذن الحديــث 

)انظــر الصــورة(.

ــزاء  ــن أج ــان م ــن الصيص ــات م ــع عين ــن جم ــد م 1.  تأك

ــة مــن الصيصــان موزعــة  مختلفــة مــن المســكن. عين

ــراءات  ــى ق ــع أنحــاء المســكن للحصــول عل فــي جمي

ــة. موثوق

2. تحقق من درجة حرارة المذرق.

3.  اجمــع المعلومــات ، واحســب المتوســط ، واضبــط 

ــا لذلــك لتحقيــق درجــات  درجــة حــرارة المســكن وفًق

ــى للصيصــان. الحــرارة المثل

مهم!
بدرجــة  الصــوص  ترتبــط درجــة حــرارة جســم  أل 

خــالل  الحــرارة  بدرجــة  ولكــن  الحاليــة  الحــرارة 

الماضيــة. القليلــة  الســاعات 

ــت النتيجــة أقــل مــن المرجــو ، تحقــق مــن ظــروف  إذا كان

ــة. ــراءات التصحيحي ــذ األإج ــن واتخ التحضي
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المنقار عمر أسبوعين المنقار عمر 6 أيامالمنقار عمر يوم واحد

معالجة المنقار
عــإلج المنقــار هــو إجــراء مهــم لمنــع النهــش / النقــر فــي 

رعايــة الدواجــن ، خاصــة فــي البيــوت المفتوحــة ذات كثافــة 

ــة  ــرق مختلف ــتخدام ط ــن اس ــا يمك ــة. بينم ــاءة العالي األإض

لعــإلج المنقــار: الهــدف هــو معالجــة المنقــار بطريقــة 

موحــدة والتــي ســتؤخر بشــكل دائــم علــي نمــو المنقــار فــي 

المســتقبل. إجــراءات معالجــة المنقــار غيــر الصحيحــة قــد 

تــؤدي إلــى ضــرر دائــم ألأداء القطيــع الكلــي.

 معالجة المنقار باألأشعة تحت الحمراء 

 للصيصان عمر يوم واحد 

يمكــن بالفعــل معالجــة مناقيــر الصيصــان البالغــة مــن 

العمــر يــوم واحــد فــي المفــرخ باســتخدام تقنيــة األأشــعة 

تحــت الحمــراء. يمكــن أن توفــر هــذه الطريقــة عإلًجــا أكثــر 

تناســًقا للمنقــار ألأنــه يتــم إجــراؤه بواســطة آلــة وليــس 

ــة. ــرية مختلف ــم بش ــطة أطق بواس

 -معالجة  المنقار عمر 7–10 يوم 

الطريقــة التقليديــة لمعالجــة المنقــار هــي معالجــة المنقــار 

بشــفرة ســاخنة.

ــي أول 7–10  ــي ف ــكل مثال ــار بش ــإلج المنق ــراء ع ــب إج يج

ــذه  ــتيفاء ه ــن اس ــد م ــق. تأك ــدوي دقي ــراء ي ــه إج ــوم. إن ي

ــة: ــدء العملي ــل ب ــروط قب الش

ي حالــة 	�
الطيــور ســليمة: إذا كانــت الطيــور مريضــة أو �ف

ســيئة ، يجــب تأخــ�ي قــص المنقــار حــىت يتعــا�ف القطيع. 

ي قطيــع غــ�ي ســليم يمكــن أن ي�ف بشــدة 
عــإلج المنقــار �ف

بقدرتــه عــى البقــاء.

طاقــم مــدرب: نظــًرا للطبيعــة الدقيقــة لهــذا األإجــراء 	�

ــة قصــوى. ــه أهمي ــم المناســب ل ــب الطاق ــإن تدري ، ف

 واألأيام التي تلي معالجة المنقار... 

يجــب توفيــر رعايــة خاصــة للصيصــان فــي األأيــام التــي تلــي 

ــإلج المنقار: ع

ف 	� مراقبــة اســتهإلك الميــاه. الــذي ســينخفض لمــدة يومــني

ــة  ــك يجــب اســتعادة كمي ــن بعــد ذل ــام ولك ــة أي أو ثإلث

إســتهإلك المــاء الســابقة. قــد يكــون مــن المفيــد تقليــل 

ي خطــوط المشــارب )نظــام الحلمــات(.
ضغــط المــاء �ف

يبقــى المنقــار ســليما حتــى 10–21 ومــا ثــم ينفصــل الجــزء 

المعالــج. بســبب هــذه العمليــة ، ســتحتاج الصيصــان إلــى 

رعايــة إضافيــة خــإلل فتــرة التحضيــن. انتبــه علــى::

ب المــاء 	� وري التشــجيع عــى �ش ب المــاء: مــن الــ�ف �ش

بزاويــة  اســتخدام حلمــات  يفضــل  األأوىل.  األأيــام  ي 
�ف

ــان.  ــى الصيص ــتخدام ع ــهلة األس ــا س ــة ألأنه 360 درج

ب إضافيــة. إذا كانــت  يفضــل أيًضــا إســتخدام أكــواب �ش

ــن  ــد ، فم ــار الوحي ــي الخي ــاه ه ــة األتج ــات ثنائي الحلم

ب. ــ�ش ــه’ لل ــواب إضافي ــارب أو أك ــ�ي مش وري توف ــ�ف ال

ب 	� ي منطقــة الــ�ش
الضــوء: تأكــد مــن أن مســتوى الضــوء �ف

لوكس.  50–30

العلف: ن�ش العلف عى الورق حىت اليوم السابع.	�

اســمح فقــط ألأطقــم العمــل المدربــة جيــًدا بتنفيــذ هــذا 

األإجــراء. أل تســتعجل الطاقــم أبــًدا خاصــًة إذا كان ليــس 

ة. لديهــم خــ�ب

ــات الشــفرات الســاخنة 	� ــر ماكين ــط المعــدات: تتوف ضب

ــب  ــح ، يج ــكل صحي ــار بش ــة المنق ــوق. لمعالج ي الس
�ف

درجــة   650 حــواىلي  الشــفرة  حــرارة  درجــة  تكــون  أن 

ــوىص  . ي ــون الشــفرة كمــؤ�ش ــن اســتخدام ل ــة. يمك مئوي

باســتخدام قالــب بــه فتحــة توجيــه لجعــل العــإلج 

أســهل وأكــ�ش اتســاًقا. يعــد الحفــاظ عــى نظافــة الماكينــة 

ــدة. ــج جي ــق نتائ ــا لتحقي ــًرا حيويً ــًدا أم ــا جي وصيانته

استخدم مشارب إضافية إذا لزم األأمر.	�

زيــادة درجــة حــرارة المســكن حــىت تكــون الصيصــان 	�

مرتاحــة

ي المعالف.	�
زيادة مستوى العلف �ف

ب 	� ــ�ش ــاء ال ي أو م
ف ك إىل النظــام الغــذا�أ ــني أضــف فيتام

ــة. ــام قليل قبــل وبعــد عــإلج المنقــار بأي

650 °C < 650 °C> 650 °C ✔

 يرجى تذكر أنه يجب
  مراعاة اللوائح الخاصة

 بكل بلد.

النقاط الرئيسية
ز عىل الماء و العلف وشدة الضوء ودرجة حرارة الهواء والرطوبة خالل اإلأسبوع اإلأول. 	 ك�ي ال�ت
	 . ز التحقق من سلوك الصيصان لضبط إعدادات أفضل لظروف التحض�ي
تنفيذ برنامج ضوء متقطع إن أمكن. 	
ة. 	 إجراء معالجة المنقار بشكل صحيح وتطبيق رعاية خاصة بعد معالجة المنقار مبا�ش

 فترة التربية
 )9–15 أسبوًعا(

 فترة النمو 
 )3–9 أسابيع(

 التحضين 
 )1–21 يوم(

 النقل 
)15–18 أسبوع(

نتاج    بداية اإلإ
 )18–25 أسبوع(

نتاج     فترة اإلإ
 )25–100 أسبوع(

تحضير المسكن ووصول 
الصيصان
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المبادئ األأساسية
�	. ي

نتاج قبل بدء التنبيه الضو�أ ي مسكن األإ
بية مساوية لعدد ساعات الضوء �ف ة ال�ت ي نهاية ف�ت

يجب أن تكون ساعات الضوء �ف

نتاج.	� ي مسكن األإ
يجب أن تكون شدة الضوء مماثلة لما سيجده الطائر �ف

ضاءة برنامج اإلإ

ضاءة الخاص بك في خمس خطوات صمم برنامج اإلإ

خ 
ري

لتا
ا

لي
ما

ش
ال

0° 10° 20° 30° 40° 50°

خ 
ري

لتا
ا

بي
نو

ج
ال

  5-Jan 12:07 11:34 10:59 10:17 9:27 8:14   5-Jul

20-Jan 12:07 11:38 11:05 10:31 9:47 8:45 20-Jul

  5-Feb 12:07 11:44 11:19 10:52 10:19 9:32   5-Aug

20-Feb 12:06 11:50 11:35 11:16 10:55 10:23 20-Aug

  5-Mar 12:06 11:58 11:49 11:38 11:28 11:11   5-Sep

20-Mar 12:06 12:07 12:06 12:06 12:07 12:09 20-Sep

  5-Apr 12:06 12:14 12:25 12:35 12:49 13:08   5-Oct

20-Apr 12:06 12:24 12:41 13:02 13:27 14:03 20-Oct

  5-May 12:07 12:31 12:56 13:26 14:02 14:54   5-Nov

20-May 12:07 12:37 13:08 13:45 14:32 15:37 20-Nov

  5-Jun 12:07 12:41 13:17 14:00 14:53 16:09   5-Dec

20-Jun 12:07 12:42 13:20 14:05 15:01 16:22 20-Dec

  5-Jul 12:07 12:41 13:19 14:01 14:55 16:14   5-Jan

20-Jul 12:07 12:37 13:11 13:49 14:38 15:46 20-Jan

5-Aug 12:07 12:32 12:59 13:29 14:09 15:02 5-Feb

20-Aug 12:06 12:25 12:44 13:06 13:35 14:14 20-Feb

5-Sep 12:06 12:17 12:26 12:40 12:55 13:16 5-Mar

20-Sep 12:06 12:08 12:10 12:13 12:16 12:22 20-Mar

5-Oct 12:07 12:01 11:53 11:46 11:37 11:26 5-Apr

20-Oct 12:07 11:52 11:36 11:20 10:59 10:31 20-Apr

5-Nov 12:07 11:44 11:20 10:55 10:21 9:36 5-May

20-Nov 12:07 11:38 11:07 10:34 9:51 8:51 20-May

5-Dec 12:07 11: 35 10:59 10:19 9:29 8:18 5-Jun

20-Dec 12:07 11:33 10:55 10:13 9:20 8:05 20-Jun

   

 عدد الساعات بين شروق الشمس وغروبها في
 نصفي الكرة الشمالي والجنوبي

70

60

50

40
30
20
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0
10
20
30
40

50

أمثلة 	

دوائر العرض في البلد
نصفي الكرة اإلأرضية

تاريخ بداية تاريخ الفقس
اإلنتاج

ضاءة  عدد ساعات اإلإ
نتاج عند بداية اإلإ

12 س 29 دقيقةيونيو5 فبراير°20  شمالالمكسيك

11 س 35 دقيقةيونيو5 فبراير°10  جنوببيرو

11 س 53 دقيقةنوفمبر 5 يوليو°20  شمالالسنغال

12 س 31 دقيقةنوفمبر5 يوليو°10  جنوبإندونيسيا

الخطوة 1
ما هي وجهة الفرخ؟

نتاج؟ 	 ي بلدك عندما يتم نقل الطائر إىل مسكن األإ
كم ساعة من الضوء لديك �ن

فترة النمو )3–9 أسابيع(
نتاج. 	 ي ، نوع المسكن وأهداف اإلإ

بية حسب موقعك الجغرا�ز ي ال�ت
كيفية ضبط برنامج الضوء الصحيح �ز

ة. 	 كيفية تعزيز النمو الصحيح للطيور خالل هذه الف�ت
ييش ونمط تغي�ي الريش الطبيعي لمراقبة نمو الصيصان. 	 كيفية استخدام ال�ت
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ماذا أفعل مسكن اإلنتاج

ساعات اإلنتهاء = أو<
*مسكن مفتوح من ضوء النهار الطبيعي في نهاية التربية

نتاج = ضاءة في مسكن اإلإ ساعات اإلإ
**مسكن مغلق ساعات اإلضاءة في نهاية فترة التربية

ساعات اإلنتهاء = أو<
*مسكن مفتوح من ضوء النهار الطبيعي في نهاية التربية

نتاج = ضاءة في مسكن اإلإ ساعات اإلإ
**مسكن مغلق غير محدودة

 قصيرة: تنتهي عند 9–11 ساعة / يوم

ي المساكن المغلقة	�
فقط �ف

موفرة للكهرباء	�

ف عى إستهإلك العلف	� ك�ي ال�ت

تحدي إستهإلك العلف	�

 طويلة: تنتهي عند 12–14 ساعة / يوم

المساكن المفتوحة والمغلقة	�

مزيد من الوقت لتناول العلف	�

ي المساكن المغلقة	�
ارتفاع تكلفة الكهرباء �ف
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* البيت المفتوح: أي مسكن شدة الضوء تكون فيه < 3 لوكس. مسكن مغطي بالستائر الداكنة أو أل شيء على األإطالق.

** البيت المغلق: أي مسكن شدة الضوء تكون فيه >3 لوكس. مسكن مصنوع من األألواح أو الطوب.

الخطوة 2
إلى أين سيتم نقل الطيور من وإلى؟

ي نهاية برنامج األإضاءة. 	
هذا يحدد عدد ساعات األإضاءة �ن

الخطوة 3
عدد ساعات الضوء في مسكن التربية

نتاج الخاص بك 	 ن 1 و 2 ، يحدد عدد ساعات األنتهاء المثيل لنوع األإ ي الخطوت�ي
اعتماًدا عيل القيود الواردة �ن

مسكن تربية

مفتوح

مغلق

العمر باألأسابيعالعمر باألأسابيع

ت
عا

سا
ال

ت
عا

سا
ال

 فترة التربية
 )9–15 أسبوًعا(

 فترة النمو 
 )3–9 أسابيع(

 التحضين 
 )1–21 يوم(

 النقل 
)15–18 أسبوع(

نتاج    بداية اإلإ
 )18–25 أسبوع(

نتاج     فترة اإلإ
 )25–100 أسبوع(

تحضير المسكن ووصول 
الصيصان
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فترة النمو )3–9 أسابيع(

0

4

8

12

16

20

24

16151413121110987654321

21
20

19
18

17
16

15
14

13
12 12 12 12 12

22
23

0

4

8

12

16

20

24

16151413121110987654321

18

16

14

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

20

22

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

34333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

الخطوة 4
ضاءة سرعة إنقاص عدد ساعات اإلإ

بناًء عيل متطلبات السوق الخاصة بك ، الهدف حجم البيض وإستهالك العلف. 	

الخطوة 5
شدة الضوء في الوجهة

بية المختلفة. 	 ات ال�ت يجب ضبط شدة الضوء خالل ف�ت

 سريع: تخفيض لمدة ساعاتين أو أكثر / أسبوع 

نتاج	� ي األإ
حساسية أعى للضوء ، وبدء أ�ع �ف

توف�ي للطاقة	�

ي األأســبوع 	�
إذا لــم يظهــر أنــه ســيتم تحقيــق أهــداف وزن الجســم �ز

ــاءة  ض ــاعات األإ ــأ لس ــض أبط ــ�ي إىل تخفي ــدة بالتغي ــوىص بش ــس ، ي الخام

ز أوزان الجســم. بمجــرد تحقيــق ذلــك يمكنــك العــودة إىل  للســماح بتحســني

ــري. ــرة أخ ــع م ــض الرسي التخفي

 بطيء: تخفيض لمدة ساعة / أسبوع 

نتاج	� ي األإ
حجم بيض أك�ب �ف

مزيد من الوقت لتناول العلف	�

يوىص به للمناخات الحارة	�

العمر باألأسابيع

العمر باألأسابيع

العمر باألأسابيع

ت
عا

سا
ال

س
وك

ل

ت
عا

سا
ال

خإلل األأسبوع األأول ، هناك حاجة إلى كثافة أعلى لتنشيط الطيور.

ــور والحــد مــن  ــل شــدة الضــوء لتهــدأ الطي بعــد األأســبوع الخامــس ، يجــب تقلي

ــة المفتوحــة. ــه فــي مســاكن التربي ــراس. هــذا أيضــا موصــى ب فت النقــر و األإ

يجــب أأل تكــون شــدة الضــوء فــي التربيــة أقــل بكثيــر ممــا هــو متوقــع لهــا أن تكــون 

نتاج. فــي مســاكن األإ

تجنب دائًما أي زيادات حادة في شدة الضوء بعد النقل.
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ــرة.  ــور نمــًوا شــديًدا للجســم خــإلل هــذه الفت تظهــر الطي

هــذا صحيــح بشــكل خــاص إذا أخذنــا فــي األعتبــار النســبة 

المئويــة للنمــو مقارنــة بــوزن الجســم الســابق.

واألأهــم مــن ذلــك ، فــي هــذه المرحلــة ، ســتطور الطيــور 

معظــم أعضائهــا الداخليــة ، و أيضــا الهيــكل العظمــي 

ــإن  ــك ، ف ــم. لذل ــم وأدائه ــة لصحته والعضــإلت الضروري

تطور الطيور

نمو سريع التطور الجنسي

4 8 12 16 20 24

األأعضاء )األأمعاء والجهاز المناعي ...(

العضإلت

الهيكل عظمي

العظم النخاعي

)٪
م )

س
ج

 ال
زن

 و
ور

ط
ت

العمر باألأسابيع

: :

الجهاز التناسلي دهون

ــاح الحصــول  ــرة هــو مفت النمــو الصحيــح خــإلل هــذه الفت

ــدة ومنتجــة. ــور بالغــة بصحــة جي ــى طي عل

 من المهم جًدا الوصول إلى وزن الجسم 

 القياسي في األأسبوع الخامس. 

إذا تأخــر النمــو فــي هــذه الفتــرة ، فســيكون مــن المســتحيل 

تحقيــق المزيــد مــن النمــو التعويضــي كهيــكل عظمــي. 

يمكــن أن تصــل الطيــور إلــى الــوزن القياســي ولكــن يختلــف 

نمــو الجســم ويمكــن أن يصبــح وزن الدجــاج زائــداً.

تأكــد مــن تحقيقــك لــوزن الجســم الصحيــح مــن األأســبوع 

ــوات األأوان. ــل ف ــة قب األأول واتخــذ األإجــراءات التصحيحي

 فترة التربية
 )9–15 أسبوًعا(

 فترة النمو 
 )3–9 أسابيع(

 التحضين 
 )1–21 يوم(

 النقل 
)15–18 أسبوع(

نتاج    بداية اإلإ
 )18–25 أسبوع(

نتاج     فترة اإلإ
 )25–100 أسبوع(

تحضير المسكن ووصول 
الصيصان
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فترة النمو )3–9 أسابيع(
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ستهالك اليومي حسب تركيبة العلف. 	 يمكن أن يختلف األإ

تأثير مساحة التعليف على وزن الجسم

نمط إستهالك العلف اليومي

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
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Anderson et al. Poultry Science 1994 73: 958-964
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لإلأعــإلف  الجيــد  األســتهإلك  تعزيــز  جــًدا  المهــم  مــن 

الصحيــح: النمــو  علــى  للحفــاظ 

ي األأســبوع الثالــث مــن 	�
يجــب أن تكــون درجــة الحــرارة �ف

22 إىل 23 درجــة مئويــة. يمكــن تقليــل هــذا ببــطء خــإلل 

األأســابيع القليلــة القادمــة

ي عمر 9 أسابيع.	�
19 درجة مئوية �ف

أنظمــة 	� ي 
�ف منخفضــة.  ف  تســكني كثافــة  عــى  الحفــاظ 

ي األأقفــاص ، يجــب توزيــع الطيــور عــى طــول 
بيــة �ف ال�ت

ــن. ــا يمك ــأ�ع م ــاص ب األأقف

حافظ عى مساحة تعليف جيده و مناسبة.	�

أل تحدد و تقيد تناول العلف عند مستوي محدد.	�

ــم 	� ــم يت ــل" إذا ل ــف اللي ي منتص
ــة �ف ــة خفيف ــدم "وجب ق

ي الصفحــة 34. 
ــايسي الموضــح �ف ــوزن القي الوصــول إىل ال

بيــة األأرضيــة ، راقــب ســلوك طيــورك جيــدا  ي نظــام ال�ت
�ف

أثنــاء تنفيــذه.

يعــد توفيــر علــف جيــد الجــودة أيًضــا مفتاًحــا للتطــور 

الجيــد لجســم الطيــور كمــا هــو موضــح فــي الصفحــة 39.
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تساقط الريش خالل فترة التربية

أسبوع

أول تساقط للريش ي تساقط للريش
ثا�ز ثالت تساقط للريش

5 10 15 20

الترييش
يعتبــر الترييــش الصحيــح ضروريًــا لتمكيــن الطائــر مــن 

تنظيــم درجــة حرارتــه بشــكل صحيــح ويــدل علــى التطــور 

الجيــد. تحــدث سلســلة مــن الترييــش الطبيعــي خــإلل 

ــي  ــش ف ــر الري ــم أن يحــدث تغيي ــن المه ــة. م ــرة التربي فت

الفتــرات المشــار إليهــا ، وإأل فقــد يشــير إلــى تأخــر النمــو 

الفســيولوجي للطيــور.

النقاط الرئيسية
ضاءة حسب ظروف المسكن. 	 قم بتنفيذ برنامج اإلإ
بية. 	 ة ال�ت ضاءة  مرة أخري خالل ف�ت إل تسمح بزيادة عدد ساعات اإلإ
ي اإلأسبوع الخامس والسادس من العمر. 	

تحقيق الوزن المطلوب �ز
ي أ�ع وقت ممكن. 	

ي �ز
توف�ي مساحة كافية للعالفات والمسا�ت

ييش والتساقط الطبيعي للريش لمراقبة التطور الفسيولوجي للطائر. 	 ي لل�ت
اتبع الجدول الزم�ز

بية اإلأرضية . 	 ي ال�ت
بية �ز ة ال�ت ن خالل ف�ت سيم الحجازي / لوس�ي توف�ي بعض ال�ب

 فترة التربية
 )9–15 أسبوًعا(

 فترة النمو 
 )3–9 أسابيع(

 التحضين 
 )1–21 يوم(

 النقل 
)15–18 أسبوع(

نتاج    بداية اإلإ
 )18–25 أسبوع(

نتاج     فترة اإلإ
 )25–100 أسبوع(

تحضير المسكن ووصول 
الصيصان
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فترة التربية )9–15 أسبوًعا(
بية. 	 ة ال�ت كيفية ضمان زيادة الوزن وتطوره خالل اإلأسبوع اإلأخ�ي من ف�ت
كيفية تدريب قدرة الطيور عىلي إستهالك جيد للعلف لتكون جاهزة للوصول لقمة اإلنتاج. 	
نتاج. 	 ة اإلإ ز الطيور لف�ت كيفية تجه�ي

الجدول 4: استهالك العلف للطيور

العمر
)أسابيع(

وزن الجسم
)جم(

استهالك العلف
)جم/الطائر/اليوم(

استهالك العلف التراكمي
نوع العلف)جم/الطائر(

1651070

ئ
اد

الب

211616182

317522336

424528532

532532756

6410381022

مي
لنا

ا

7496421316

8582461638

9665501988

10745532359

11822552744

ري
وي

ط
الت

12896583150

13967613577

141035644025

151101674494

161168714991

171235755516

181300806076

جي
نتا

ل ا
قب

191358846664

201408917301

ســوف تتباطــأ زيــادة الــوزن كنســبة مئويــة فــي هــذه الفتــرة 

، لكــن الصيصــان ستســتمر فــي النمــو والتطــور. لقــد تــم 

بالفعــل تشــكيل معظــم أنظمــة الهيــكل العظمــي والعضلــي 

وســيبدأ األآن توزيــع الدهــون فــي التحســن فــي هــذه الفتــرة.

ــا  ــي الجســم ضروريً ــح للدهــون ف  يعــد المســتوى الصحي

ــن  ــي م ــي تعان ــور الت ــتواجه الطي ــاج. س نت ــق ذروة األإ لتحقي

نتــاج. زيــادة نســبة الدهــون العديــد مــن المشــكإلت فــي األإ

 

األأســابيع  فــي  عليــه  كان  ممــا  أعلــى  العلــف  إســتهإلك 

أكثــر. مخفًفــا  علًفــا  الطيــور  إعطــاء  يمكــن  الســابقة. 

إذا كانت الطيور ضمن الوزن القياسي أو أعلى بقليل:

ــف لمواجهــة تحــدي ذروة 	� ــب قــدرة إســتهإلك العل تدري

ــاج. نت األإ

تعزيز تجانس الوزن للقطيع.	�

إذا كانت الطيور تحت معيار الوزن:

ــن خــإلل 	� ي م
ــض الــوزن التعويــيف ــاب بع يمكــن اكتس

الحفــاظ عــىي تنــاول العلــف النامــي لعــدة أســابيع. ومــع 

ي أضيــق الحــدود ويجــب 
ذلــك ، هــذا يجــب أن يكــون �ف

نتــاج. ة األإ تأخــ�ي بــدء فــ�ت

لبروتوكول الوزن ، انظر صفحة 57.

وزن الجسم
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ــات  ــة ، األإحتياج ــرة التربي ــن فت ــرة م ــابيع األأخي ــإلل األأس خ

الغذائيــة للطيــور ليســت عاليــة جــًدا. ومــع ذلــك ، ســوف 

ــاج.  نت ــى مــن األإ ــر فــي األأســابيع األأول ــك بشــكل كبي يتغيرذل

لذلــك مــن المفيــد تدريبهــم خــإلل هــذه الفتــرة علــى 

زيــادة  إســتهإلك العلــف  لمســاعدة الطيــور علــى التعامــل 

ــع هــذا التحــدي. م

للقيام بذلك ، جرب:

علــف منخفــض الكثافــة. مــن األســبوع 10 إىل 15 ، 	�

قــد يكــون مــن المفيــد تبديــل العلــف اىلي )2700 ســعرة 

ف ، 4.5 ٪ أليــاف( لتعزيــز إســتهإلك  حراريــة ، 15 ٪ بروتــني

العلــف.

برنامــج توزيــع للعلــف يســمح للدجــاج بإفــراغ العإلفات 	�

ي أدناه(.
بالكامــل خــإلل النهــار )انظــر الرســم البيــا�ف

ي األأســبوع ، 	�
. مــرة واحــدة �ف نقــل العلــف لليــوم التــاىلي

ة ما بعــد الظهــر )20–30 ٪  ي فــ�ت
يمكنــك تقليــل العلــف �ف

ي صبــاح اليــوم 
مــن حصــة العلــف اليوميــة( وإطعامهــا �ف

التــاىلي بــدألً مــن ذلــك. لكــن يجــب التأكــد مــن التوزيــع 

حصــص  مــن  التقليــل  يتــم  وأل  للعلــف  المتجانــس 

ف و إعــادة مــلء العإلفــات بقــدر  ف متتالــني الغــذاء ليومــني

مــا يلــزم.

 ملحوظة: هذا ممكن فقط إذا تم تسكين الطيور 

 بكثافة تسكين مناسبة وكان هناك مساحة 

 كافية للتعليف. 

التدريب على إستهالك العلف

داكنداكن خفيف

اليوم )24 ساعة(

ف
عل

 ال
ق

طبا
 أ

ني �
ف 

عل
 ال

ية
كم

ي 
مستوي علف منخفض �ن

مجري التعليف

 ٪  60–50
 من كمية العلف 
 )Ad Libitumعلف

 غ�ي محدد(

توزيع العلف فى فترة التربية من 10 الى 16 اسبوع

شكل القوناصة بالتدريب )اليسار( او بدون التدريب )اليمين( علي إستهالك العلف 

النقاط الرئيسية
ضمان زيادة وزن الجسم والتطور الصحيح من خالل الحفاظ عىل استهالك العلف. 	
تدريــب الدجــاج عــىل تطويــر قــدرة جيــدة عــىل إســتهالك العلــف مــن خــالل العمــل بإســتخدام أعــالف  	

مخففــة وأوقــات تعلييــف مالئمــة.
التخلص من الطيور الغ�ي منتجة من القطيع. 	

 فترة التربية
 )9–15 أسبوًعا(

 فترة النمو 
 )3–9 أسابيع(

 التحضين 
 )1–21 يوم(

 النقل 
)15–18 أسبوع(

نتاج    بداية اإلإ
 )18–25 أسبوع(

نتاج     فترة اإلإ
 )25–100 أسبوع(

تحضير المسكن ووصول 
الصيصان
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النقل )15–18 أسبوع(
كيفية تحض�ي قطيع لنقله إىل مسكن اإلنتاج. 	
كيفية نقل القطيع بشكل صحيح إىل مسكن اإلنتاج. 	
ي مسكن اإلنتاج. 	

كيفية إيواء القطيع بشكل صحيح �ز

نتاج الجدول 5: كثافة التسكين في مساكن األإ

حتياجات*المعدات اإلإ

475–750 سم مربع / الطائركثافة التسكين

المساقي
المساقي الدائرية
المساقي الخطية

حلمات الشرب

1 مسقي )46 سم Ø ( ل 125 طائر . 
1 متر جاري ل 80–100 طائر

1 حلمة لكل 6–8 طائر )تحقيق وصول 2 حلمة / طائر(

العالفات
العالقات الدائرية

سلسلة التعليف
1 عالفة )40 سم Ø ( ل 25 طائر .

10–15 سم / الطائر

* يجب تعديل هذه التوصيات وفًقا للوائح المحلية المحددة.

تم األنتهاء من جميع أعمال الصيانة	�مسكن اإلنتاج

ه	� ل وتطه�ي ف تنظيف الم�ف

ي الصوامع	�
العلف �ف

درجة الحرارة الصحيحة	�

تــم إجــراء أخــذ عينــات بعــد عمليــة التنظيــف و التطهــ�ي و تــم 	�

يــة مرضيــة. تلقــي نتائــج مخت�ب

وزن طيور جيد طبقا للوزن القيايسي	�القطيع

إعطاء برنامج التحصينات 	�

شهادة صحية معتمدة	�

نتــاج )برنامــج األإضــاءة ، 	� إرســال معلومــات القطيــع إىل مســكن األإ

أوقــات التعليــف ، نــوع العلــف ، وزن الجســم ، ...(

شاحنة النقل جاهزة	�النقل

طاقم امساك الطيور جاهز	�

ف الطيور جاهز	� طاقم تسكني

فحص حالة الطقس أثناء عملية النقل	�

ــن األســبوع 15 و 18 .  يجــب  ــا بي ــور م ــل الطي يوصــى بنق

أن يكــون لــدى الطيــور الوقــت الكافــي للتعــرف علــى البيئــة 

الجديــدة قبــل أن تبــدأ فــي انتــاج البيــض.

إذا كانــت أنظمــة التغذيــة والميــاه المســتخدمة فــي مســكن 

ــور  ــاج متشــابهة ، فســوف يســاعد هــذا الطي ــة واألنت التربي

علــى األنتقــال الســلس. يجــب أن يطبــق نفــس برنامــج 

ــة.  ــي مســكن التربي ــود ف األإضــاءة الموج

فــإن   ،  25 الصفحــة  فــي  البيانــي  الرســم  يوضــح  كمــا 

ــة و مســكن  ــن مســكن التربي ــد بي األتصــال و التنســيق الجي

نتــاج ضــروري جــدا لمزامنــة رعايــة القطيــع. األإ

ــدة  ــور ع ــارة الطي ــدة زي ــة الجي داري ــات األإ ــن الممارس م

ــة. ــرة التربي ــالل فت ــرات خ م

اكتمال برنامج التحصينات قبل النقل.

حيثمــا أمكــن ، أل تقــم بإعطــاء اللقــاح أثنــاء النقــل أو فــي 

أثنــاء األمســاك بالطيــور فــي عمليــة النقــل.

فــي  ، خاصــة  كافيــة  للطائــر مســاحة  يكــون  أن  يجــب 

المناخــات الحــارة. ليــس المهــم فقــط كــم ســم مربــع مــن 

أرضيــة القفــص / الطائــر ، ولكــن أيًضــا ارتفــاع القفــص وعدد 

ــن  ــقايات المتاحي ــدد الس ــف وع ــاحة التعلي ــنتيمترات مس س

ــر ــكل طائ ل

)يوجد حد أدنى من التوصيات في الجدول 5(.

إن زيــادة كثافــة التســكين الطيــور عــن الموصــي بــه  

لــه تأثيــر قــوي علــى معــدل النفــوق ، وزن الجســم 

ــة الترييــش ، وأخيــراً علــى  والتجانــس فــي الــوزن، وحال

ضافــة إلــى ذلــك  عــدد البيــض لــكل دجاجــة منتجــة. باألإ

ــة. ــريعات المحلي ــرام التش ــب احت ، يج

تجهيز القطيع لالنتقال إلى مسكن اإلنتاج

كثافة التسكين في مسكن اإلنتاج
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 فترة التربية
 )9–15 أسبوًعا(

 فترة النمو 
 )3–9 أسابيع(

 التحضين 
 )1–21 يوم(

 النقل 
)15–18 أسبوع(

نتاج    بداية اإلإ
 )18–25 أسبوع(

نتاج     فترة اإلإ
 )25–100 أسبوع(

تحضير المسكن ووصول 
الصيصان

النقل الي مسكن اإلنتاج

نتاجمزرعة التربية  مزرعة األإ
تدفق المعلومات 

اإلمساك بالطيور
شدة إضاءة منخفضة	�

عمال مدربون	�

امساك الطيور بحذر	�

بلطف ولكن ب�عة	�

النقل
ة	� سائق ذو خ�ب

النقل النظيف والمعقم	�

كثافة طيور مناسبة	�

اتباع األأنظمة المحلية الحالية	�

اإلستقبال
عن�ب نظيف ومطهر	�

اختبار المعدات وعملها	�

توف�ي المياه واألأعإلف 	�

ي اليوم األأول	�
اضاءة 24 ساعة �ف

اتباع األأنظمة واللوائح	�

ي المناطق الباردة	�
ف المسبق �ف التسخني

 التحضير 

يجــب التخطيــط للنقــل بشــكل جيــد فــي وقــت مبكــر 

ويجــب إبــإلغ جميــع الموظفيــن المعنييــن. امنــع األأكل 

لبضــع ســاعات قبــل النقــل ولكــن اســتمر فــي توفيــر 

الميــاه النظيفــة. يجــب أن تكــون معــدات النقــل فــي 

حالــة جيــدة وأن تكــون نظيفــة ومعقمــة تماًمــا. يجــب 

علــى الموظفيــن المســؤولين عــن امســاك ونقــل الطيور 

اتبــاع لوائــح األأمــن الحيــوي ، وارتــداء مإلبــس وأحذيــة 

ــت  ــل وق ــر أفض ــن. اخت ــرض للدواج ــم تتع ــة ل نظيف

فــي اليــوم للنقــل )خاصــة فــي األأجــواء الحــارة(.

 التحميل 

قــم بالتحميــل بســرعة ولكــن بحــذر وحافــظ علــى 

كثافــة تخزيــن كافيــة فــي عربــات النقــل. اســتمر فــي 

تهويــة المســكن أثنــاء النقــل. يجــب أن يكــون العمــال 

مدربيــن تدريبــاً جيــداً ويجــب أن يتعاملــوا مــع الطيــور 

ــور مــن  ــوان ، امســاك الطي ــح الرفــق بالحي ــا للوائ وفًق

ــور  ــة للطي ــة كافي ــد مــن وجــود تهوي كإل الســيقان. تأك

ــراغ. ف ــل و األإ ــة التحمي ــن عملي بي

 النقل 

مــكان ،  ــًرا قــدر األإ يجــب أن يكــون وقــت النقــل قصي

ــل  ــب نق ــة. تجن ــر الضروري ــات غي ــب التوقف ــع تجن م

الطيــور خــإلل فتــرة النهــار التــي تكــون فيهــا درجــات 

للظــروف  يكــون  عندمــا  أو   ، جــدا  عاليــة  الحــرارة 

ــور. ــى الطي ــلبي عل ــر س ــة تأثي المناخي

 متى تتحرك الطيور؟ 

 في جميع الحاألت 

أل تمسك الدجاج من جناح واحد أو ساق واحدة  	

أو الرقبة.

ي عربات النقل. 	
ي كثافة التخزين �ن

أل تفرط �ن

ي عربات معرضة لضوء الشمس  	
ك الدجاج �ن أل ت�ت

ي مناطق غ�ي مهواة.
أو �ن

ي مقطورات مغلقة  	
أل تقم بتحميل العربات �ن

وعديمة التهوية.

يفقــد الدجــاج بعــض الــوزن أثنــاء النقــل حســب مــدة 

النقــل ودرجــة الحــرارة. ســيتم تعويــض هــذا الفقــدان 

نتــاج جيــدة. بســرعة إذا كانــت حالــة مســكن األإ

 أثناء الليل أو في الصباح الباكرخإلل منتصف النهار
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النقل )15–18 أسبوع(

الكل-فــي  الداخــل  فــي  "الــكل  نظــام  بتطبيــق  يوصــى 

ــة.  ــة الصحي الخــارج" لكســر دورات المــرض وتحســين الحال

يجب تنظيف وتطهير عنبر األنتاج جيدا قبل التسكين.

ــة  ــن السإلس ــن م ــدر ممك ــر ق ــل بأكب ــم النق ــب أن يت  يج

نتــاج.  والســرعة للســماح للطيــور باألســتعداد جيــًدا لبــدء األإ

ــن 18 و 24  ــر بي ــراوح درجــة الحــرارة فــي العنب يجــب أن تت

ــة. درجــة مئوي

يجــب أن يتوفــر المــاء البــارد والعلــف عنــد وصــول القطيــع 

إلــى العنبــر.

مــرة  الصناديــق   / الحاويــات  اســتخدم   ، مــكان  األإ قــدر 

واحــدة فــي اليــوم ، و / أو نظــف بينهــا.

بهــذه الطريقــة تمنــع انتقــال العــدوى مــن مســكن األنتــاج 

إلــى مســكن التربيــة.

 الماء 

يجــب وضــع المســاقي علــى األرتفــاع والضغــط المناســبين 

الضغــط  سيســاعد  الشــرب.  علــى  الطيــور  لتشــجيع 

الشــرب.  علــي  األأولــى  القليلــة  األأيــام  فــي  المنخفــض 

خــإلل األأيــام األأولــى ، تحقــق بشــكل متكــرر مــن أن الطيــور 

تشــرب. قــد يكــون التكيــف مــع نظــام الشــرب الجديــد أمــًرا 

ــا )خاصــًة إذا تــم تربيتهــا بواســطة نــوع مختلــف مــن  صعًب

طريقــة الشــرب(. إذا لــم يــزداد اســتهإلك الميــاه خــإلل 

ايــام بعــد التســكين فــي المســكن ، أو فشــل فــي الوصــول 

إلــى المســتويات الطبيعيــة ، فيجــب اتخــاذ األإجــراءات 

ــال. ــي الح ــة ف التصحيحي

التسكين في مسكن اإلنتاج

 التغذية 

يجــب مــلء العإلفــات عنــد وصــول الطيــور حتــى يســهل 

عليهــم تحديــد أماكــن العلــف. شــجع الطيــور أيًضــا علــى 

تنــاول العلــف عــن طريــق تشــغيل خطــوط العلــف بشــكل 

ــن ،  ــد يومي ــف بع ــاول العل ــور تن ــت الطي ــرر. إذا رفض متك

ــة فــي الحــال. فيجــب اتخــاذ األإجــراءات التصحيحي

اســتمر مــع نفــس برنامــج التعليــف ودع الطيورتقــوم أيًضــا 

بإفــراغ العإلفــات مــرة يومًيــا. 

تجنــب تغييــر طريقــة تقديــم العلــف بيــن فتــرة التربيــة و 

نتــاج. األإ

 األضاءة 

يمكــن ضبــط األضــاءة 24 ســاعة خــإلل اليــوم األأول ، حتــى 

ــدة. بعــد  ــة الجدي ــى البيئ ــن التعــرف عل ــور م ــن الطي تتمك

ذلــك حــاول األســتمرار فــي برنامــج األإضــاءة الــذي تــم 

ــوء  ــدة الض ــون ش ــن أن تك ــة. يمك ــر التربي ــي عنب ــه ف وضع

أعلــى قليــإلً خــإلل األأســبوع األأول )20 لوكــس( لتشــجيع 

فــراط فــي تحفيــز  الطيــور علــى استكشــاف العنبــر. تجنــب األإ

ــى. ــة ضــوء أعل الدجــاج بكثاف

 الوزن

يجــب اســتعادة الــوزن المفقــود أثنــاء النقــل خــإلل األأيــام 

األأولــى فــي العنبــر. يجــب أن تســتمر الطيــور فــي اكتســاب 

وزن الجســم والحفــاظ علــى تجانــس وزن القطيــع لتحقيــق 

نتــاج. بدايــة جيــدة لإلإ

 السلوك 

راقــب ســلوك الطيــور بعنايــة واتخــذ األإجــراءات الإلزمــة إذا 

لــزم األأمــر.

النقاط الرئيسية
ز عىل اإلأقل من بداية انتاج البيض. 	 انقل الطيور قبل أسبوع�ي
انقل فقط الطيور ذات الصحة والحالة الجيدة. 	
خطط للنقل مقدًما وقم بتنظيمه جيًدا لضمان الراحة المثىل للطيور. 	
تجنب نقل القطعان أثناء درجات الحرارة المرتفعة. النقل ليال إذا لزم اإلأمر. 	
مراقبة وزن الجسم قبل وبعد النقل للتأكد من أن القطيع يتطور بشكل صحيح. 	
ي عن�ب اإلنتاج. 	

ز �ز قم بمراقبة استهالك المياه عن كثب خالل اإلأسبوع اإلول من التسك�ي
إل تحصينات أثناء النقل حيثما أمكن ذلك. 	
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ي عن�ب اإلنتاج. 	

كيفية إدارة القطيع خالل اإلأسابيع اإلأوىل �ز
نتاج. 	 ي بشكل صحيح بما يتما�ش مع حالة القطيع وأهداف اإلإ

ز الضو�أ كيفية تطبيق التحف�ي
كيفية إدارة القطيع لتحقيق ذروة إنتاج جيدة. 	

المهــم  مــن   ، التســكين  بعــد  األأولــى  األأيــام  خــإلل 

ــد الدجــاج  ــي. يجــب أن يزي ــف الكاف ــاول العل ــز تن تحفي

مــن إســتهإلك العلــف بأســرع مــا يمكــن وأن يســتمر فــي 

ــكل 1(. ــر الش ــوزن )انظ ــاب ال اكتس

بعض التوصيات المفيدة:

ــب 	� ــدة و تجن ــه جي ــب وبني كي ــف جــذاب ب�ت توفــ�ي عل

ــة. ــات الدقيق الحبيب

توف�ي مياه عذبة ذات جودة جيدة.	�

ــرر خــإلل 	� ــف بشــكل متك ــم بتشــغيل خطــوط العل ق

ــوم. الي

التعليف عى عإلفات فارغة.	�

تأكد من وجود ضوء كاف عند مستوي العإلفات.	�

ي مســكن األنتــاج 	�
يجــب أن تكــون شــدة الضــوء أعــى �ف

بيــة. ي مســكن ال�ت
عنهــا �ف

ف المفــرط عنــد نقــل الطيــور للمســكن 	� تجنــب التحفــ�ي

المفتــوح.

ــض  ــاج البي ــة انت ــزان بداي ــيان يحف ــإلن رئيس ــاك عام هن

للقطيــع:

وزن الجسم 	

الضوء 	

فــي حالــة عــدم وجــود محفــزات أخــرى ، ســيبدأ الدجــاج 

فــي انتــاج البيــض عندمــا يصــل لوزن الجســم المناســب. 

ومــع ذلــك ، فــإن مــدة األضــاءة يمكــن أن تحفــز أو تؤخــر 

انتــاج البيــض علــى النحــو التالــي:

ــد 	� ات األضــاءة لمــدة إضــاءة تزي ــ�ت ــادة ف ــات او زي ثب

ــاج البيــض. ــة انت ــز بداي عــن 14 ســاعة ســوف يحف

ــن 14 	� ــل م ة إضــاءة اق ــ�ت ي ف
ات األضــاءة �ف ــ�ت ــات ف ثب

ــاج. ــة األنت ســاعة ســوف تأخــر عملي

 

 يجب عدم تقليل فترة األإضاءة علي 

 األإطالق خالل فترة األنتاج 
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نتاجيــة ، تطــور الطيــور خصائصهــا  فــي بدايــة حياتهــا األإ

الجنســية الثانويــة. هــذا مؤشــر جيــد علــى صحــة تطــور 

هرمونــات الطائــر. باألإضافــة إلــى بــدء القــدرة التناســلية 

ــي  ــرات أخــرى ف ــض( ، تحــدث تغي ــاج البي ــي إنت )وبالتال

عمليــة التمثيــل الغذائــي للطيــور.

اختر العمر المناسب 
للتحفيز الضوئي

ــر المناســب  	 ــار العم ــة اختي كيفي
ز ــ�ي للتحف

عــادة يجــب األحتفــاظ بفتــرة اضــاءة مســتقرة للقطيــع 

حتــى يبــدأ التحفيــز الضوئــي. إذا كانــت الطيــور فــي 

نتــاج  لإلإ القياســية  التوصيــة  ، فــإن  الــوزن  نطــاق 

ــوم.  ــر 119 ي ــد عم القياســي هــي عن

ومع ذلك ، قد يختلف هذا وفًقا لعاملين:

ــع: إذا كان وزن جســم 	� ــم القطي ــة وزن جس حال

الطيــور أقــل بكثــ�ي مــن المســتوى القيــايسي ، فمــن 

ــبوع  ــدة أس ي لم
ــو�أ ف الض ــ�ي ــ�ي التحف ــل تأخ األأفض

واحــد عــى األأقــل. وبالمثــل ، إذا كان التجانــس يسأ 

وكان وزن جــزء مــن القطيــع بعيــًدا عــن المعيــار ، 

ي هــو األأفضــل.
ف الضــو�أ فــإن تأخــ�ي التحفــ�ي

ــة 	� ــم البيض ــم: حج اك ــض الم�ت ــدف وزن البي ه

يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بــوزن الطائــر. طريقة بســيطة 

ــاج  نت ــة األإ ي بداي
ــوزن �ف ي ال

ــل �ف ــور أثق لجعــل الطي

. العمــر ووزن الجســم  ي
هــي تأخــ�ي التنبيــه الضــو�أ

عنــد نســبة انتــاج بيــض 50 ٪ همــا قيمتــان يمكــن 

ي التنبــؤ بــوزن البيضــة.
أن تســاعدا بشــكل كبــ�ي �ف

ضع في اعتبارك طول 
اليوم الطبيعي

كيفيــة التعامــل مــع طــول النهار  	
لطبيعي ا

العنابــر  فــي  األإضــاءة  برنامــج  يأخــذ  أن  يجــب 

المفتوحــة فــي األعتبــار طــول النهــار الطبيعــي عنــد 

عمــر التحفيــز الضوئــي. تحديــد برنامــج األضــاءة 

أثنــاء التربيــة كمــا هــو موضــح فــي فصــل النمــو 

 .)17 )صفحــة 

يجب أن يختلف التحفيز حسب طول اليوم.

زيــادة طــول النهار الطبيعــي : تتعــرض القطعان 	�

ف بالضــوء الطبيعــي قبــل أن تصــل  لخطــر التحفــ�ي

إىل وزن الجســم الصحيــح. لتجنــب ذلــك ، يجــب 

ــا أطــول  ــوم األصطناعــي دائًم أن يكــون طــول الي

مــن طــول النهــار الطبيعــي حــىت يصبــح القطيــع 

ي 
. يجــب أن يؤخــذ هــذا �ف ي

ف الضــو�أ جاهــًزا للتحفــ�ي

بيــة. ة ال�ت ي برنامــج األضــاءة اثنــاء فــ�ت
األعتبــار �ف

القطعــان 	� الطبيعــي:  النهــار  طــول  تناقــص 

المعرضــة لتناقــص طــول النهــار يمكــن أن تظهــر 

ي بــدء انتــاج البيــض. لتجنــب ذلــك ، قــم 
ا �ف تأخــ�ي

ــوم اصطناعــي أطــول مــن طــول  بإنشــاء طــول ي

. ــا�ش ــبوع الع ــن األأس ــوم الطبيعــي م الي

لتحقيــق هــذا الهــدف ، اســتخدم تطبيــق: 
تــش أنــد إن. ضــاءة لســاللة األإ برنامــج األإ

استخدم التحفيز 
الضوئي الصحيح

ي  	
ز الضــو�أ ــة تطبيــق التحفــ�ي كيفي

ــع ي قطي
�ز

بمجــرد تحديــد عمــر تحفيــز األضــاءة ، يبــدأ تحفيــز 

الضــوء بزيــادة الفتــرة الضوئيــة األأوليــة. ضــع مــا يلــي 

فــي األعتبــار:

زيــادة طــول النهــار ســاعة واحــدة عــى األأقــل 	�

بعــد غــروب الشــمس ، أو بعــد إطفــاء األأنــوار.

ي مســكن األنتــاج 	�
يجــب أن تكــون شــدة األضــاءة �ف

بيــة. ي مســكن ال�ت
أعــى بقليــل ممــا هــي عليــه �ف

ــب 	� ــد و تجن ــون جي ــب ان يك ــوء يج ــع الض   توزي

ــة ــة والمظلل ــق المظلم المناط

حافظ عى مصادر الضوء نظيفة.	�

بعــد ذلــك ، يجــب زيــادة الفتــرة الضوئيــة أســبوعياً. 

ــى  ــادة األضــاءة نصــف ســاعة عل ــون زي يجــب أن تك

ــى إذا  ــادة أعل ــة زي ــن إمكاني ــم م ــى الرغ ــل ، عل األأق

ســاعات  زادت  كلمــا  بســرعة.  نتــاج  األإ نســبة  زادت 

األضــاءة لــدى الدجــاج ، زاد الوقــت الــذي ســيحتاجه 

ــق 14  ــم تحقي ــن المه ــك م ــف. لذل ــتهإلك العل ألس

ســاعة مــن الضــوء علــى األأقــل للســماح للقطيــع 

ــبة. ــف المناس ــة العل ــتهإلك كمي ــى إس ــول إل بالوص

النضج الجنسي وبداية إنتاج البيض

ــيوم  ــاط الكالس ــى التق ــدرة عل ــي الق ــا ه ــن أهمه ــدة م واح

لتكويــن العظــم النخاعــي. مــن المهــم جــًدا أن تقــوم 

ــوع مــن العظــام لضمــان جــودة  ــر هــذا الن ــور بتطوي الطي

قشــرة البيــض خــإلل فتــرة انتــاج البيــض األخيــرة. الممارســة 

الجيــدة هــي اســتخدام العلــف المخصــص قبــل بــدأ 

ــة. ــل التغذي ــي فص ــح ف ــو موض ــا ه ــاج كم نت األإ
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نتاج )18–25 أسبوع( بداية األإ

التغذية
تحتــاج الطيــور إلــى علــف جيــد النوعيــة ، 

ــة لتناســب  ــة الإلزم ــة العناصــر الغذائي ــة وكثاف ــع التركيب م

مدخولهــم مــن العلــف وكذلــك توفيــر متطلبــات إنتــاج 

البيــض والنمــو واألســتمرارية.األحتياجات الغذائيــة تــزداد في 

ــزداد إســتهإلك  ــك يجــب أن ي ــة بســرعة ، لذل هــذه المرحل

ــم يكــن األأمــر  الطيــور للعلــف فــي نفــس الوقــت. إذا ل

ــة  ــة الخاص ــات الغذائي ــة األحتياج ــم تلبي ــن يت ــك ، فل كذل

ــد  ــم. ق ــتهإلك مخزونه ــى اس ــيضطرون إل ــور وس بالطي

يــؤدي ذلــك إلــى رخــاوة العظــام وإلحــاق الضــرر 

البيــض.  إنتــاج  دورة  بقيــة  فــي  بالطائــر 

يحتــوي  غذائــي  نظــام  إلــى  التحــول 

علــى أكثــر مــن 2.5 ٪ كالســيوم يحفــز 

الطيــور علــى وضــع البيــض. تهــدف 

مرحلــة التغذيــة هــذه إلــى تغطيــة 

والحصــول  الطائــر  احتياجــات 

لكتلــة  األأقصــى  الحــد  علــى 

ــة  ــض. انظــر فصــل التغذي البي

حــول  التفاصيــل  مــن  لمزيــد 

توصيــات التغذيــة.

التهوية ودرجة 
الحرارة

يجــب اســتخدام التهويــة المناســبة لضمــان 

جــودة الهــواء فــي المســكن ، وضمــان انخفــاض تركيــز 

ــى  ــاظ عل ــت يجــب الحف ــس الوق ــي نف ــار. ف ــازات والغب الغ

درجــة الحــرارة فــي المســكن علــى النحــو األأمثــل بيــن 18–24 

ــن 50–60 ٪.  ــبية م ــة نس ــع رطوب ــة م ــة مئوي درج

أل تتحمــل الطيــور درجــات حــرارة أعلــى مــن 30 درجــة 

الحــرارة  درجــات  كانــت  إذا  خاصــًة   ، مئويــة 

المرتفعــة مصحوبــة برطوبــة عاليــة. أثنــاء 

ــد مــن أن الهــواء  األإجهــاد الحــراري ، تأك

ــاة  ــب مراع ــور. يج ــول الطي ــدور ح ي

اســتخدام مــراوح إضافيــة باألإضافة 

إلــى المبــردات التبخيريــة لتقليــل 

ــر. ــرارة العنب ــة ح درج

الماء
يجــب أن تكــون الميــاه البــاردة ذات الجــودة 

العاليــة )انظــر الصفحــة 55 للحصــول علــى 

التفاصيــل( متاحــة دائًمــا مــع تدفــق الميــاه المطلــوب. 

ــا يكــون اســتهإلك  ــاه باســتمرار. عــادة م ــة جــودة المي مراقب

الميــاه اعلــي مــن 1.5–2 مــرات مــن اســتهإلك العلــف. 

يوصــى بشــدة بمراقبــة اســتهإلك الميــاه للكشــف المبكــر عــن 

ــم  ــطف المنتظ ــف والش ــد التنظي ــة. يع ــاكل المحتمل المش

ــا. مــن  مــداد أمــًرا ضروريً لخطــوط الميــاه وكذلــك خــزان األإ

الواضــح أن اســتهإلك الميــاه ســيزداد فــي خــإلل 10–14 

يوًمــا قبــل بدايــة إنتــاج البيــض. خــإلل هــذه الفتــرة ، يتطــور 

المبيــض واألأعضــاء التناســلية والعظــام النخاعيــه ، وســيتم 

ــض. ــي حويصــإلت المبي ــاء ف ــن الم تخزي

المساحات
يجــب أن يكــون للطيــور مســاحة كافيــة ، 

ــت  ــة ليس ــب المهم ــارة. الجوان ــات الح ــي المناخ ــة ف خاص

فقــط كــم ســم  مربــع مــن أرضيــة القفــص / الطائــر ، ولكــن 

ــف/ ــنتيمترات التعلي ــدد س ــم ع ــص و ك ــاع القف ــا ارتف أيًض

الطائــر، وعــدد الســقايات المتاحــة لــكل طائــر )يوجــد حــد 

أدنــى مــن التوصيــات فــي الصفحــة 24(. يجــب أن تتــراوح 

ــة. ــن 18–24 درجــة مئوي درجــة الحــرارة بي

نتاج الرعاية حتى فترة قمة اإلإ

ـرارة  درجة  حـ

ت
ســاحا

 الم

 التهويــة المــاء

ءة
ــا

ض
اإل

 

ذيــة
التغ
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وزن الجسم ونسبة انتاج البيض حتى األأسبوع 30

النقاط الرئيسية
ــاً ووزن  	 ــاه واإلأعــالف يومي ــاج عــن طريــق قيــاس اســتهالك المي متابعــة مــدى تكيــف القطيــع مــع مســكن اإلنت

الجســم أســبوعياً.
ي بشكل صحيح. 	

ز الضو�أ ي بدء إنتاج البيض ووزن البيض عن طريق تطبيق التحف�ي
التحكم �ز

نتاج. 	 ة اإلإ ي ف�ت
ضاءة �ز إل تقلل عدد ساعات اإلإ

ــالل  	 ــاء خ ــتهالك الم ــالف واس ــم واإلأع ــض ووزن الجس ــض ووزن البي ــاج البي ي إنت
ــادة �ز ــب الزي ــن كث ــب ع راق

جــراءات التصحيحيــة  نتــاج. إذا كان القطيــع إل يعمــل بشــكل صحيــح ، فاتخــذ اإلإ ي تســبق ذروة اإلإ
اإلأســابيع الــ�ت

ــن. ــت ممك ي أ�ع وق
�ز

نتاج بداية اإلإ
نتاج ضرورية للتدخل في الوقت المناسب استجابًة ألأية مشكإلت تحدث في األأسابيع تعد مراقبة بيانات األإ

نتاج يومًيا أو أسبوعًيا على األأقل. نتاج. يجب مراقبة بيانات األإ نتاج وذروة األإ بين بداية األإ

 نسبة 
إنتاج البيض

ــا. خــإلل األأســبوع األأول ،  يجــب أن يزيــد هــذا يومًي

ــادة طفيفــة ، ولكــن يجــب مإلحظــة  قــد تكــون الزي

زيــادة أكبــر كل يــوم بعــد ذلــك. فــي الفترة الوســطي 

نتــاج ، يجــب أن تكــون الزيــادة أقــوى:  مــن بدايــة األإ

علــى األأقــل 2 ٪ فــي اليــوم ، ومــن الناحيــة المثاليــة 

قريبــة مــن 3 ٪. أخيــًرا ، فــي األأســابيع األأخيــرة قبــل 

ــادة  ــون الزي ــب أن تك ــاج ، يج نت ــة األإ ــول لقم الوص

إلــى ذروة  قريبــة مــن 1 ٪ حتــى يتــم الوصــول 

نتــاج. أل يمكــن مراقبــة معــدل الزيــادة فــي إنتــاج  األإ

ــي  ــض ف ــع البي ــم جم ــح إذا ت ــض بشــكل صحي البي

ــة. أوقــات مختلف

العلف والماء
كمــا ذكرنــا ، يجــب أن يزيــد اســتهإلك المــاء يوميــا. 

المــاء هــو أســهل مقيــاس يمكــن التحكــم بــه يوميــا 

وهــو إجــراء إداري بالــغ األأهميــة.

وزن الجسم
ــر  ــم غي ــي وزن الجس ــادات ف ــون الزي ــن أن تك يمك

منتظمــة بعــض الشــيء حيــث أن الجهــاز التناســلي 

للطيــور أل ينمــو لهــا جميعــا فــي نفــس الوقــت. 

ومــع ذلــك ، يجــب أأل ينخفــض وزن الجســم أبــًدا ، 

ويجــب مإلحظــة اتجــاه نمــو جســم واضــح.

العمر باألأسابيع
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 فترة النمو 
 )3–9 أسابيع(

 التحضين 
 )1–21 يوم(

 النقل 
)15–18 أسبوع(

نتاج    بداية اإلإ
 )18–25 أسبوع(

نتاج     فترة اإلإ
 )25–100 أسبوع(

تحضير المسكن ووصول 
الصيصان
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نتاج )25–100 أسبوع( فترة األإ
نتاج. 	 ة اإلإ كيفية إدارة القطيع للمحافظة عىل أعىلي مستوي لالنتاج خالل ف�ت
ييش. 	 كيفية الحفاظ عىل الطيور بحالة جيدة من حيث وزن الجسم وال�ت
كيفية إدارة البيض المنتج بشكل صحيح. 	

نتاج عدد الطيور المسكنة )A(ورقة تسجيل اإلإ

القطيع نتاج اإلأسبوعي اإلإ نتاج تراكمي اإلإ وزن البيض
 كتلة البيض/ 

الدجاجة المسكنة
إستهالك العلف

التحويل 
الغذائي

خ
ري

لتا
ا

مر
لع

ا

د(
عد

)ال
ت 

فيا
لو

ا

ية
بق

مت
 ال

ور
طي

ال

٪
ية

كم
ترا

 ال
ش

عي
 ال

بة
س

ن

ض
لبي

ج ا
نتا

إ

٪
ض

لبي
ج ا

نتا
ة ا

سب
ن

ض 
لبي

ج ا
نتا

ة إ
سب

ن
٪

ية
س

قيا
ال

ض
لبي

ج ا
نتا

ي إ
كم

ترا

نة
سك

لم
ة ا

ج
جا

لد
/ ا

ض
بي

سي
قيا

ال

وع
سب

أ اإل
ي 

ف

سي
قيا

ال

مي
راك

الت

سي
قيا

ال

وع
سب

أ اإل
ي 

ف

سي
قيا

ال

مي
راك

الت

سي
قيا

ال

وع
سب

أ اإل
ي 

ف

م
يو

 ال
ر/

طائ
/ال

م
ج

ة 
ج

جا
لد

/ ا
ف

عل
 ال

م/
ج

ك
نة

سك
لم

ا

وع
سب

أ اإل
ي 

ف

مي
راك

الت

B C D E F G H I J K L M N O P Q

 C 
)or A( 

B –

C / A 
100*

E / C / 7 
100 * G + E G / A L / H E * I / A L + K O + M M / E / l 

1000*
O / G / J 
1000*

األأسابيع < 90 ٪

55

عدد البيض/ الدجاجة المسكنة

494.6

القابلية للعيش

93.7

تراكمي وزن البيض )الجرام(

61.2

تراكمي كتلة البيض )الكيلو جرام(

30.3

45473.091.961.629.1القياسي

تش  بعــد الوصــول إلــى ذروة إنتــاج جيــدة ، تدخــل طيــور األإ

نتــاج. تســمح لهــم إمكاناتهــم الوراثيــة  أنــد إن فــي قمــة األإ

بالحفــاظ علــى مســتوى إنتــاج مرتفــع وجــودة جيــدة لقشــرة 

البيــض لبضعــة أســابيع ولكــن لتحقيــق ذلــك ، انتبــه جيــًدا 

لجوانــب معينــة:

جودة األأعإلف	�

إستهإلك العلف اليومي	�

عدم وجود أمراض	�

وزن الجسم	�

تعــد الســجإلت التفصيليــة لــدورة إنتــاج البيــض مهمــة 

نتــاج  لتقييــم األأداء والربــح. تعــد التســجيإلت اليوميــة ألإ

الدجــاج ووزن البيــض واســتهإلك العلــف والميــاه والوفيــات 

ضروريــة. ستســمح لــك هــذه المعلومــات بحســاب البيانــات 

المهمــة جــًدا بمــا فــي ذلــك كتلــة البيــض اليوميــة والكتلــة 

نتاج مرحلة اإلإ

نتاج متابعة / مراقبة اإلإ
التراكميــة للبيــض وتحويــل العلــف. يجــب تقديــم جميــع 

النتائــج فــي صــورة رســوم بيانيــة.

ســيؤدي اســتخدام الرســوم البيانيــة إلــى تحســين تحليــإلت 

اتجاهــات أداء القطيــع. ســجإلت النمــو و العــدد الدقيــق 

ــدا  ــم ج ــاج مه ــكن الدج ــص او مس ــل القف ــور داخ للطي

أيضــا. 

يتيــح ذلــك التدخــل فــي الوقــت المناســب فــي حالــة وجــود 

أي مشــكلة ويولــد بيانــات تاريخيــة للقطيــع لمزيــد مــن 

ــاج. نت ــق ألأداء األإ ــل المتعم التحلي

العمر باألأسابيع

القابلية للعيش نتاج اليومي HDكتلة البيض اليومية وزن البيض األإ
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 فترة التربية
 )9–15 أسبوًعا(

 فترة النمو 
 )3–9 أسابيع(

 التحضين 
 )1–21 يوم(

 النقل 
)15–18 أسبوع(

نتاج    بداية اإلإ
 )18–25 أسبوع(

نتاج     فترة اإلإ
 )25–100 أسبوع(

تحضير المسكن ووصول 
الصيصان

مــن حيــن ألآخــر ، يمكــن أن تحــدث العدوانيــة والتنقيــر فــي 

القطيــع. يمكــن أن يؤثــر ذلــك علــى رفاهيــة الدجــاج وأدائهــا 

ــة بالســلوك  ــون للمشــكإلت المتعلق ــن أن يك نتاجــي. يمك األإ

ــة  ــات إداري ــق ممارس ــن تطبي ــن يمك ــددة ، ولك ــباب متع أس

معينــة للمســاعدة فــي منــع العدوانيــة والتنقيــر:

الترييــش هــو مؤشــر رئيســي علــى حالــة جســم الدجاجــة. 

إذا فقــدت الدجاجــات ريشــها ، فســتصبح قدرتهــا علــى 

هــذا  يؤثــر  خطيــر.  بشــكل  ضعيفــة  الحــراري  العــزل 

ــى اســتهإلك العلــف واحتياجــات الطاقــة  بشــكل مباشــر عل

المطلوبــة لحفــظ الجســم. هــذا يعنــي زيــادة فــي تكاليــف 

إنتــاج األأعــإلف. يمكــن أيًضــا أن يكــون ســبب فقــدان الريــش 

ــة  ــا عإلم ــي أيًض ــش ه ــة الري ــر. حال ــاد أو التنقي ــو األإجه ه

ــر. ــاد أو التنقي ــى األإجه ــير إل تش

عوامــل  إلــى  المفــرط  الريــش  فقــدان  يرجــع  أن  يمكــن 

مختلفــة بمــا فــي ذلــك:

سوء التغذية	�

التنق�ي أو العدوانية 	�

كثافة تربية عالية	�

سوء توزيع األأعإلف	�

ظروف المسكن صعبة	�

شــارة إلــى المشــاكل  يمكــن أن تســاعد مراقبــة الريــش فــي األإ

المحتملــة الناتجــة عــن العدوانيــة أو نقــص التغذيــة أو 

مشــاكل أخــرى.

العدوانية

الترييش

اكتشاف اإلأخطاء وإصالحها

نتــاج 	� ي شــدة األضــاءة وتقليلهــا بعــد قمــة األإ
التحكــم �ف

)انظــر الصفحــة 16(.

تركيبــات علــف صحيحــة ، وخاصــة محتــوى األأحمــاض 	�

األأمينيــة والصوديــوم واألأليــاف.

ي 	�
تقليــم المنقــار الصحيــح - إذا كان مســموًحا بــه �ف

بلــدك.

ة ، 	� ــا�ش تجنــب األإجهــاد )ضوضــاء ، أشــعة الشــمس المب

تغــ�ي شــدة الضــوء ، إلــخ(.

تظبيط البيئة المحيطة بالطيور.	�

سجل حالة الترييش

السبب المحتملالمشكلة

قلة تناول العلف ، قلة استهالك المياه ، عوامل األإجهاد ، جودة العلف ، تقليل ساعات الضوء ، مرضنقص إنتاج البيض

درجة الحرارة ، إمدادات المياه ، جودة العلف، عدم كفاية مساحة التعليف ، إمدادات العلف غير الصحيحة ، مرضانخفاض استهالك العلف

درجة الحرارة ، انخفاض استهالك العلف ، انخفاض وزن الجسم عند وقت التحفيز الضوئي ، تركيبة علف غير صحيحةانخفاض وزن البيض

تجانس القطيع ، شدة الضوء ، عوامل األإجهاد ، مرضالوفيات

تركيبة علف غير صحيحة ، نقص استهالك العلف ، كثافة تسكين عاليةانخفاض وزن الجسم

تركيبة علف غير صحيحة ، زيادة تناول العلفارتفاع وزن الجسم

بيض متكسر
نسبة الكالسيوم / الفوسفور، حجم جزيئات الكالسيوم، درجة الحرارة ، جودة المياه ، مرض ، جمع البيض بطريقة غير صحيحة، 

تركيبة علف غير صحيحة ، صيانة غير صحيحة ألآلة تصنيف البيض

بيض ملون
جودة المياه ، مرض ، جمع البيض بطريقة غير صحيحة ، تركيبة األأعالف غير الصحيحة ، صيانة آلة التصنيف غير الصحيحة ، كثافة 

التسكين العالية ، األأمراض

 4 نقاط لمتابعة الترييش

1. ريش كامل
2. منفوش ، أل مناطق عارية

3. بقعة عارية تصل إلى 5 سم
4. بقعة عارية أكبر من 5 سم

صدر

رقبة

ظهر
ذيل

فتحة الشرج

جناح
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نتاج )25–100 أسبوع( فترة األإ

إضاءة منتصف الليل

األضاءة الظالم

3 س 

2 س 

3 س 
16 س 

إضاءة منتصف الليل

داكنداكن خفيف

اليوم )24 ساعة(

ف
عل

 ال
ق

طبا
 أ

ني �
ف 

عل
 ال

ية
كم

ي 
مستوي علف منخفض �ن

مجري التعليف

 ٪  60–50
 من كمية العلف 
 )Ad Libitumعلف

 غ�ي محدد(

المستوى الطبيعي مستوى منخفض

أل تســتهلك الطيــور البياضــة كميــات متســاوية مــن العلــف 

خــإلل اليــوم بأكملــه. 70 ٪ مــن اســتهإلك العلــف يحــدث 

فــي الســاعات األأولــى مــن الصبــاح وآخــر أربــع ســاعات بعــد 

ــاعات  ــإلل الس ــيوم خ ــل للكالس ــا مي ــم أيًض ــر. لديه الظه

األأخيــرة مــن الضــوء.

لعكــس هــذا الســلوك بشــكل أفضــل ، يجــب تكييــف أوقــات 

التعليــف للحصــول علــى كميــة قليلــة مــن العلــف فــي 

العإلفــات لمــدة ثمانــي ســاعات بعــد تشــغيل األأضــواء. فــي 

ظــل الظــروف العاديــة ، يجــب توفيــر ثلثــي الوجبــة اليوميــة 

فــي آخــر ثمانــي ســاعات. تأكــد مــن توزيــع علــف الظهيــرة 

بشــكل فعــال علــى الدجــاج.

تــش أنــد إن النــك شــيك ليســت معرضــة  إن ســإللة األإ

عــادة لوضع/زيــادة الدهــون مــع األأعــإلف المصنعــة بشــكل 

ــادة  ــف وزي ــادة إســتهإلك العل ــة لزي تســتخدم هــذه التقني

ــون  ــي تتك ــي الســاعات الت إتاحــة الكالســيوم وامتصاصــه ف

فيهــا قشــرة البيــض.و تكــون عــن طريــق األإضــاءة فــي الفتــرة 

ــلء  ــادة م ــذاء وإع ــاول الغ ــاج بتن ــماح للدج ــة للس المظلم

ــة. الحويصل

رشادات التالية للتطبيق الصحيح: يجب اتباع األإ

قــم بتشــغيل األإضــاءة لمــدة ســاعة واحــدة عــى األأقــل 	�

ة  الفــ�ت إىل  تضــاف  الســاعات  هــذه   . ف ســاعتني وحــىت 

العاديــة لإلضــاءة.

ة منتصــف الليــل بعــد ثــإلث ســاعات 	� يجــب أن تكــون فــ�ت

ــإلث ســاعات عــى  ــاء األإضــاءة وث ــن إطف ــل م عــى األأق

األأقــل قبــل تشــغيل األإضــاءة مــرة أخــري.

يجب ملء العإلفات قبل تشغيل األضاءة.	�

نتاج تغذية البياض أثناء فترة اإلإ

إضاءة منتصف الليل

صحيــح. لذلــك ، أل ينصــح بتحديــد العلــف المســتهلك. 

ــن  ــاج ع نت ــض ووزن الجســم ونســبة األإ ــة حجــم البي مراقب

كثــب. ســتنخفض هــذه الصفــات أوألً إذا كانــت هنــاك 

ــور.  ــة الطي ــي تغذي مشــاكل ف

يجب أن تكون المياه متوفرة	�

يمكن استخدام إضاءة منتصف الليل بأهداف مختلفة:

بيــة و / 	� ي ال�ت
زيــادة اســتهإلك العلــف. يمكــن اســتخدامه �ف

ي المناخــات الحــارة 
نتــاج. إنــه مفيــد بشــكل خــاص �ف أو األإ

ــح  ــكل صحي ــذى بش ــور أن تتغ ــتطيع الطي ــث أل تس حي

ي النهــار.
�ف

ة البيــض. يســمح توافــر الكالســيوم 	� ف جــودة قــ�ش تحســني

الكالســيوم  امتصــاص  ف  بتحســني األأمعــاء  ي 
�ف ي 

األإضــا�ف

ــام. ــن العظ ــيوم م ــاص الكالس ــن إمتص ــل م ويقل

نتاج توزيع األأعالف في فترة األإ
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 فترة التربية
 )9–15 أسبوًعا(

 فترة النمو 
 )3–9 أسابيع(

 التحضين 
 )1–21 يوم(

 النقل 
)15–18 أسبوع(

نتاج    بداية اإلإ
 )18–25 أسبوع(

نتاج     فترة اإلإ
 )25–100 أسبوع(

تحضير المسكن ووصول 
الصيصان

 عملية إنتاج البيض 

ــاة  ــي قن ــدث ف ــدة تح ــة معق ــر عملي ــض يعتب ــن البي تكوي

حوالــي  بأكملهــا  العمليــة  تســتغرق  للدجاجــة.  البيــض 

ــم  ــتغرق معظ ــض يس ــرة البي ــن قش ــن تكوي ــاعة ، لك 24 س

ســاعة(.  21-18( الوقــت 

ــاج. إذا  ــبة للدج ــة بالنس ــة حرج ــض لحظ ــاج البي ــر إنت يعتب

ــن  ــن الممك ــة . م ــة ومظلم ــة محمي ــون منطق ــن ، يفضل أمك

حــدوث انقــإلب فــي فتحــة الشــرح اثنــاء وضــع البيضــة ممــا 

يحفــز التنقيــر بيــن الطيــور. 

ــد  ــاد ، فق ــض بســبب األإجه ــات بالبي إذا احتفظــت الدجاج

تحــدث عيــوب فــي القشــرة. لذلــك ، تجنــب إزعــاج الدجــاج 

خــإلل ســاعات وضــع البيــض القصــوى لتقليــل هــذا النــوع 

مــن العيــوب. وهــذا يعنــي عــدم إزعاجهــم بإزالــة الطيــور 

النافقــة وتوزيــع العلــف وتفتيــش األأقفــاص . . .

قــد يؤثــر تجميــع البيــض علــى الجــودة الخارجيــة والداخليــة 

للبيــض المنتــج. لذلــك يجــب أن يتــم إجــراؤه بشــكل 

ــض: ــة البي ــض قيم ــى أل تنخف ــح حت صحي

ي أ�ع وقــت ممكــن. أل تحتفــظ بالبيــض 	�
جمــع البيــض �ف

ي مــكان بــارد )بحــد 
ي المســكن ولكــن اجمعــه واحفظــه �ف

�ف

أقــي 18 درجــة مئويــة( وجــاف.

ي األأجواء الحارة.	�
ي اليوم خاصة �ف

ف �ف اجمع البيض مرتني

عملية إنتاج البيض

تجميع البيض

توزيع إنتاج البيض خالل النهار
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)laying window( فترة انتاج البيض 

ــي أنهــا  ــوم عل ــاج البيــض خــإلل الي ــرة إنت يتــم تعريــف فت

ــى آخــر  ــى حت ــذ وضــع البيضــة األأول الوقــت بالســاعات من

ــي حســب ســإلألت الدجــاج. ــرة عل ــف الفت بيضــة. تختل

٪50 مــن انتــاج البيــض تحــدث بعــد 4-5 ســاعات مــن 

تشــغيل األإضــاءة أو بعــد شــروق الشــمس. مــن المفيــد 

معرفــة وقــت وضــع معظــم البيــض.

ــض 	� ــض بالبي ــذام البي ــاش أو ح ــام األأعش ــب ازدح تجن

البيــض  عــدد  زيــادة  إىل  ذلــك  يــؤدي  قــد  المنتــج. 

والملــوث. المتشــقق 

منع الدجاج من أكل البيض أو نقره.	�

يمكــن أيًضــا اســتخدام هــذه المعلومــات لتقديــم أو تأخيــر 

وقــت غــروب الشــمس ، علــى الرغــم مــن اســتخدام فتــرات 

16 ســاعة مــن الضــوء بشــكل روتينــي.

النقاط الرئيسية
ضمان زيادة وزن الجسم والنمو الصحيح للمحافظة عىل إنتاج البيض. 	
دارة الصحيحة لتوزيع اإلأعالف وأوقات التعليف. 	 اإلإ
ييش. 	 مراقبة وزن الجسم وال�ت
ي أ�ع وقت ممكن. 	

جراءات التصحيحة �ز ز اإلإ نتاج لتمك�ي مراقبة مخرجات اإلإ
مراقبة إستهالك العلف و الماء. 	

عدد الساعات بعد تشغيل األضاءة

الدجاج البياض البني الدجاج البياض األأبيض

ض٪
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ج ا
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ة إ
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نتاج المتأخر )حتى< 75 أسبوع( األإ
كيفية إدارة القطيع لتحقيق دورات إنتاج أطول 	
نتاج المتأخرة 	 ة اإلإ كيفية تقليل معدل النفوق خالل ف�ت

قائمة السموم الفطرية

الكبد المتدهن، نخر الكبد، تضخم القناة الصفراويةأفالتوكسين

نخر كبدي متعدد البؤر;تضخم الخاليا الكبدية الفيومينيسين

T2  كبد متضخم و باهت اللونأفالتوكسين + تي تو توكسين

العظام النخاعية في الدجاجات الصغيرة

العظام النخاعية في الدجاجات الكبيرة

 وزن الجسم عند عمر 5–6 أسابيع 

تــم تطويــر جســم الدجاجــة بشــكل أساســي خــإلل األأســابيع 

5-6 األأولــى مــن العمــر. ســيؤدي فقــدان وزن الجســم فــي 

هــذه الفتــرة إلــى تقليــل طــول فتــرة انتــاج البيــض.

 األستخدام الصحيح لعلف ما قبل انتاج البيض 

نتــاج   قــد يــؤدي األســتخدام غيــر الصحيــح لعلــف ماقبــل األإ

إلــى تلــف العظــام النخاعيــة، ممــا يؤثــر علــى قــدرة دجاجــة 

البيــاض علــى األســتفادة مــن الكالســيوم مــن العظــام.

 تعزيز إستهالك العلف باستخدام العلف التطويري 

فــي بدايــة وضــع البيــض ، ســيؤدي نقــص إســتهإلك العلــف 

ــي  ــر ف ــد أكب ــذل جه ــى ب ــاض عل ــاج البي ــار الدج ــى إجب إل

ــر  ــي مــن شــأنه أن يضــر بطــول عم ــل الغذائ ــة التمثي عملي

ــة(. ــد فــي الفصــل الخــاص بالتغذي الدجاجــة )انظــر المزي

 مصادر الكالسيوم 

60–70 ٪ مــن الكالســيوم الموجــود فــي قشــرة البيــض يأتــي 

ــن العظــام ، وخاصــة العظــام  ــف و 30–40 ٪ م ــن العل م

ــرة  ــن قش ــاء تكوي ــيوم أثن ــر الكالس ــيؤدي توفي ــة. س النخاعي

ــة  ــر وجب ــى تحســين جــودة قشــرة البيــض. تعتب البيــض إل

ــم  ــة 34( وحج ــر الصفح ــة )انظ ــل الخفيف ــف اللي منتص

إلــى  الخــام  الدهــون  أو  والزيــت  الدهــون  إن إضافــة   

وجبــات الدجــاج البيــاض هــي أداة معروفــة لتقليــل حــدوث 

ــي". ــد الدهن ــة الكب "متإلزم

ي وجبــات الدجــاج البيــاض 	�
ف �ف إضافــة كلوريــد الكولــني

ي للكبــد.
لدعــم التمثيــل الغــذا�أ

التمثيــل 	� ف  لتحســني ف  والبيتايــني ف  الميثيونــني يســتخدم 

للكبــد. ي 
الغــذا�أ

فيتامينات مثل K3 و E و B12 و B1 وحمض الفوليك.	�

يجب السيطرة عى السموم الفطرية.	�

جودة قشرة البيض

صحة الكبد الجيدة

الجزيئــات وقابليــة الذوبــان لمصــادر الكالســيوم )انظــر 

المزيــد فــي الفصــل الخــاص بالتغذيــة( مــن األســتراتيجيات 

ــض. لتحســين جــودة قشــرة البي

 توازن الكالسيوم ، الفوسفور ، وفيتامين د في 

 العلف المستخدم 

تــؤدي الزيــادة أو النقــص فــي ظهــور مشــاكل قشــرة البيــض. 

)انظــر المزيــد فــي الفصــل الخــاص بالتغذية(.

 استخدام المعادن العضوية النادرة 

ــة  ــض الداخلي ــرة البي ــن قش ــزء م ــي ج ــادرة ه ــادن الن المع

ــط  ــات. ضب نزيم ــن خــإلل األإ ــض م ــن قشــرة البي ــي تكوي وف

اســتخدامها خاصــة عندمــا يصبــح  حجــم البيــض أكبــر 

ــض أرق. ــرة البي ــح قش ــث تصب حي
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 فترة التربية
 )9–15 أسبوًعا(

 فترة النمو 
 )3–9 أسابيع(

 التحضين 
 )1–21 يوم(

 النقل 
)15–18 أسبوع(

نتاج    بداية اإلإ
 )18–25 أسبوع(

نتاج     فترة اإلإ
 )25–100 أسبوع(

تحضير المسكن ووصول 
الصيصان

العلف 
المجروش  

 CFU
log/gr

المحبب / 
الكرامبل 

 CFU
log/gr

 1.5 < 3 <إنتيرو باكتيريا

  1 <  1 <إيشيريشيا كوألي

مخفضات الكبريت 
الالهوائية عند درجة 
حرارة 46 درجة مئوية

> 1> 1

00سالمونيال

1.5 <3 <الفطريات

1.5 <3 <الخمائر

2

4

6

8075706560555045403530252019
200

400

600

نتاج احتياجات الكالسيوم والفوسفور المتاح في فترة األإ

 مضادات
 اإلأكسدة

اإلكسدة

المعادن 
والفيتامينات

أداء عالي

األأمراض

األإجهاد الحراري

األنزيمات

 األأكسدة 

ــى الجســم الناجــم عــن األأضــرار  األإجهــاد الفســيولوجي عل

التراكميــة التــي تســببها البقايــا الحــرة التــي أل يتــم تحييدهــا 

بشــكل كاٍف بواســطة نظــام مضــادات األأكســدة والتــي 

ــر. ــدم العم ــط بتق ترتب

البقايــا الحــرة: يتــم إنتاجهــا أثنــاء عمليــة التمثيــل 	�

ــات الطاقــة، كجــزء مــن  ــاج ATP  جزيئ ــد إنت ي عن
الغــذا�أ

ودة ، األإجهــاد ،  ــ�ب ــات، الحــرارة أو ال لتهاب األســتجابة  لإلإ

ــا ، الدهــون المؤكســدة  ــة مــن األأموني المســتويات العالي

ي العلــف.
�ف

 صحة و نظافة العلف 

مكان. حاول تقليل التلوث قدر األإ

ي جــودة المــواد الخــام 	�
نظــام الجــودة HACCP للتحكــم �ف

ي
وجــودة المنتــج النها�أ

ي 	�
التلــوث �ف تقلــل  أن  ي يمكــن 

الــىت إضافــة األضافــات 

العلــف

أل تنس مراقبة جودة المياه.

 تحفيز نشاط القونصة 

ــات فــي العلــف.  القونصــة هــي أول حاجــز طبيعــي للملوث

الحموضــة  درجــة  تقليــل  إلــى  نشــاطها  زيــادة  ســتؤدي 

العناصــر  هضــم  وتحســين  الحاجــز  تحســين  وبالتالــي 

الغذائيــة  العناصــر  اتاحــة  مــن  يقلــل  هــذا  الغذائيــة. 

المســتخدمة فــي نمــو مســببات األأمــراض )الميكروبــات 

الضــارة( فــي الجــزء الســفلي مــن القنــاة الهضميــة.

 تعب/اجهاد القفص الصدري 

نتيجــة ســحب الكالســيوم مــن عظــام الطيــور بســبب عــدم 

ــوازن بيــن الكالســيوم والفوســفور وفيتاميــن د فــي  وجــود ت

العلــف المســتخدم.

 يجــب زيــادة مســتويات الكالســيوم مــع تقــدم الطيــور 	�

ي العمــر
�ف

 يجــب خفــض مســتويات الفوســفور مــع تقــدم الطيــور 	�

ي العمــر
�ف

�	D ف  نقص فيتامني

 تقليل تحديات التمثيل الغذائي

تحسين صحة القناة الهضمية

نظــام مضــادات األأكســدة: وهــو نظــام معقــد يتضمن 	�

نزيمــات ، مثــل الجلوتاثيــون المعتمــد عــى توافــر  األإ

ــا  ف و أيض ــميوت�ي ــيد ديس ــوبر اوكس ــل س ف أو مث ــتني السيس

ــات. نزيم ــاعدة لإلإ ــل مس ــادن كعوام ــات والمع الفيتامين

األأعــراض: نفــوق غــ�ي محــدد مــع تقــدم عمــر الدجــاج 	�

وزيــادة فقــدان الريــش.

 األإضافات العلفية لتحسين صحة األأمعاء 

ابحــث عــن أفضــل مزيــج مــن األإضافــات العلفيــة لتحســين 

صحــة األأمعــاء لتقليــل نمــو مســببات األأمــراض فــي القنــاة 

الهضميــة. يجــب أن يعتمــد الدمــج علــى منطقــة عمــل 

األإضافــات العلفيــة ، ومســتوى مســببات األأمــراض فــي 

ــرى. ــات األأخ ــة والتحدي المنطق

نزيمــات. الزيــوت األأساســية؛ األأحمــاض العضويــة؛ 	� األإ

وبيوتيــك ال�ب يبايوتيــك.  ال�ب

العمر  باألأسابيع

الكالسيوم الفوسفور
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 تناول  الميثيونــ�يز 
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الدهون  المضافــة

نتاج المتأخر )حتى< 75 أسبوع( األإ

الدهون المضافة
إن إضافــة الدهــون النباتيــة أو الحيوانيــة فــي النظــام 

الغذائــي يزيــد مــن حجــم البيضــة. يحســن كفــاءة 

العلــف ويقلــل مــن غبــار العلــف

تناول الميثيونين 
واإلأحماض اإلأمينية 

اإلأخرى
أمينــي  حمــض  أول  هــو  الميثيونيــن 

البيضــة. ومــع  فــي وزن  ضــروري 

فــي  التحكــم  أردنــا  إذا   ، ذلــك 

حجــم البيضــة ، فنحــن بحاجــة 

إلــى القيــام بذلــك باســتخدام 

األأحمــاض  تعريــف  ملــف 

األأمينيــة بالكامــل حتــى أل يتــم 

وزن الطيوركســر نســبة البروتيــن المثاليــة.
المرتفــع  الــوزن  ذات  الطيــور 

ــي  ــوزن القياســي( ف ــن ال ــى م )أعل

العمــر  مــن  الخامــس  األأســبوع 

ســتنتج بيًضــا أكبــر. أل يوصــى بــأن 

تكــون الطيــور أقــل مــن الــوزن القياســي 

فــي األأســبوع الخامــس مــن العمــر )أل تزيــد 

نتــاج ،  عــن 3٪( للتحكــم فــي وزن البيــض فــي األإ

حيــث ســيتأثر األأداء.

حمض 
اللينوليك

ــض  ــات حم ــى لمتطلب ــد أدن ــاك ح هن

صفــار  حجــم  فــإن  لــذا   ، اللينوليــك 

البيــض أل يقيــد حجــم البيضــة. يجــب توخــي 

الحــذر عنــد اســتخدام المــواد الخــام ذات حمــض 

اللينوليــك المنخفــض.

العوامل المؤثرة في حجم البيضة

االنقاط الرئيسية
عند تربية الدجاج لدورة إنتاج بيض أطول ، كن استباقًيا و فعاإل عند سن مبكر. 	
نتــاج.  	 ة اإلإ ي أواخــر فــ�ت

ة البيــض ســبب رئيــ�ي إلنخفــاض إنتــاج البيــض القابــل للبيــع �ز رداءة جــودة قــ�ش
جــراءات التصحيحيــة مقدمــا. اتخــذ اإلإ

جهاد وسوء التغذية. 	 تجنب انخفاض المناعة عن طريق تجنب السموم الفطرية واإلإ
ز به. 	 يوفر الكبد السليم إنتاج بيض ممتاز. اع�ت
وري جدا إلستيعاب العنارص الغذائية بشكل صحيح ، إهتم بها جيدا. 	 صحة اإلأمعاء رصز
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التغذية
التغذية في فترة التربية

ي كل مرحلة 	
كيفية تطويرالهيكل العظمي والعضالت لالأفراخ �ز

كيفية تطوير قدرة الطيور عىلي إستهالك أك�ب للعلف لبدء إنتاج البيض 	

  

 العلف البادئ 

ي عــاىلي الكثافــة يحتــوي عــى مــواد خــام 	�
نظــام غــذا�أ

عاليــة الهضــم.

ســتثمار األأســايسي الــذي يدعــم اساســيات نمــو 	� األإ

الهيــكل العظمــي والعضــىي للصيصــان.

يجب أن يكون العلف متاح دائًما.	�

 التغيير بين أنواع العلف المختلفة 

تأخــ�ي تغيــ�ي نــوع العلــف المســتخدم إذا لــم يتــم 	�

الوصــول إىل وزن الجســم المســتهدف.

 البادئ 
  العلــف الكراميــل سيحســن النمــو ويســهل الوصــول 	�

. ــايسي إىل وزن الجســم القي
قــد يكــون مــن الجيــد اســتخدام المــواد الخــام عاليــة 	�

الهضــم إذا كانــت متوفــرة.
ــادر 	� ــل مص ــد أفض ــوز الهن ــت ج ــا أو زي ــت الصوي زي

خــإلل  األأقــل  عــى  النخيــل:  زيــت  عــن  للطاقــة 
العمــر. مــن  األأوىل  الثإلثــة  األأســابيع 

يســاعد إضافــة مــا أل يقــل عــن 0.30 ٪ مــن الملــح عــى 	�
زيــادة إســتهإلك العلف.

 النامي 
ــف 	� ــادئ عل ــروش إذا كان الب ــف المج ــال إىل العل األنتق

ــل. كرامي

 األألياف في النظام الغذائي 
ــل 	� ــف أحــد العوام ــدرة إســتهإلك العل ــر ق ــد تطوي يع

جاهــزة  وجعلهــا  الطيــور  قــدرة  لتطويــر  الرئيســية 
نتــاج البيــض. ترتبــط ســعة إســتهإلك العلــف بحجــم  ألإ
ي 

ي النظــام الغــذا�أ
األأمعــاء ، وتــؤدي إضافــة األأليــاف �ف

ــدرة إســتهإلك  ف ق إىل توســيع حجــم األأمعــاء وتحســني
ــف. العل

ــاك 	� ــن. هن ي الدواج
ــًدا �ف ــاف تعقي ــوم األألي ــزداد مفه ي

معرفــة جديــدة توضــح كيــف يكــون لإلأنــواع المختلفــة 
ا مختلفــا. ــ�ي مــن األأليــاف تأث

10أسبوع 515

وصف اإلأعالف وإدارتها

نصائح حول تركيبة العلف

اإلحتياجات الغذائية

 العلف النامي 

ي متوســط الكثافــة مــع مزيــد مــن التنــوع 	�
نظــام غــذا�أ

ي المــواد الخــام.
�ف

�	. هذا يدعم نمو الهيكل العظمي والعضىي

إذا لــم يتــم الوصــول إىل وزن الجســم بعمــر 5 أو 11 	�

ــة  ــة وكثاف ــة التغذي ــاك حاجــة لمراجع أســبوًعا ، فهن

ي األأســابيع الســابقة.
دارة �ف ف واألإ التســكني

ي 	�
سيســاعد تنــاول 0.28 ٪ مــن الملــح عــى األأقــل �ف

ــف. ــن العل ــة م ــة كافي ــى كمي ــول ع الحص
الحــد األأد�ف مــن الدهــون المضافــة ســيقلل مــن غبــار 	�

العلــف المجــروش )1–2 ٪ بنــاًء عــى تأثــ�ي التكلفــة(.

 التطويري 
يجــب أن يكــون مســتوى األأليــاف الخــام أعــى مــا 	�

يمكــن بنــاًء عــى المــواد الخــام المتاحــة )< ٪3 ، حــىت 
5.5٪(. انظــر المــواد الخــام الممكنــة لتوفــ�ي األأليــاف 
الإلزمــة )الجــدول 9(. يمكــن تطبيــق هــذه القيــم ، أو 

حــىت تجاوزهــا ، طالمــا أنهــا ذات جــودة جيــدة.
إذا كانــت المــواد الخــام المتوفــرة أل تســمح لــك باتبــاع 	�

ــة  ي التغذي
ــاه. يجــب أن يضــع اخصــا�أ ــات أدن التوصي

الخــاص بــك مواصفــات أعــى نســبًيا للعلــف و تحتــاج 
أن تســاعد مطحنــة العلــف عــىي إنتــاج علــف بجزيئــات 

و بنيــة أكــ�ب لتعويــض نقــص األأليــاف.

�	: يمكن تصنيف األألياف عى النحو التاىلي
ــوع  ــارة عــن مجم ــة )TDF( عب ــاف الغذائي ــاىلي األألي إجم �
المــاء )WSF( وأليــاف  ي 

للذوبــان �ف القابلــة  األأليــاف 
المنظفــات  وأليــاف   )NDF( المحايــدة  المنظفــات 
ف  واللجنــني  )CF( الخــام  واألأليــاف   )ADF( الحمضيــة 

.)ADL( ي 
الحمــيف المنظــف 

ي األأعمــار 	�
ف مــن األأليــاف �ف إن إضافــة مســتوى معــني

)انظــر  العلــف  إســتهإلك  ســعة  ســيدعم  المبكــرة 
.)10 الجــدول 

ي يمكــن أن توفــر 	�
هنــاك العديــد مــن المــواد الخــام الــىت

 العلف التطويري 

ي منخفــض الكثافــة يحتــوي عــى مــواد 	�
نظــام غــذا�أ

خــام غنيــة باألأليــاف.

ة مــن األأليــاف أو بحجــم أكــ�ب 	� علــف بمســتويات كبــ�ي

ــم  ي يت
ــىت ــف ال ــة العل ــر كمي ــيمات لتطوي ــن الجس م

ــاج البيــض. ــدء إنت إســتهإلكها لب

ــور فــوق وزن الجســم المســتهدف ، 	� ــت الطي إذا كان

يمكــن التغيــ�ي إىل نــوع العلــف التــاىلي قبــل الميعــاد 

بأســبوع.

الحــد األأد�ف مــن الدهــون المضافــة ســيقلل مــن غبــار 	�
العلــف المهــروس )1–2 ٪ بنــاًء عــى تأثــ�ي التكلفــة(.

 عناصر أخري 
الكالســيوم 	� حبيبــات  حجــم  يكــون  أن  يجــب 

ناعًمــا  بيــة  ال�ت ة  فــ�ت أثنــاء  العلــف  ي 
�ف المســتخدمه 

مــم(.  1 )متوســط 
ي 	�

ــ�ي �ف ــد األســتخدام والتأث ــات: يجــب أن يعتم نزيم األإ
ــف المســتخدم. ي العل

ــرة �ف ة المتوف ف ــ�ي ــف عــى الرك العل
مضــادات األأكســدة: تســاعد عــىي الحمايــة مــن أكســدة 	�

هــا  ي مطحنــة العلــف وأكســدة الدهــون وغ�ي
الزيــوت �ف

ي العلــف المســتخدم.
�ف
المعــادن العضويــة: توفــر فوائــد إضافيــة للمــواد 	�

ــل مــن  ي العلــف وقــد تقل
ــة الموجــودة �ف غــ�ي العضوي

مســتويات إضافــة المعــادن.

ي لتطويــر ســعة 
ي النظــام الغــذا�أ

األأليــاف الإلزمــة �ف
ــف )الجــدول 9( إســتهإلك العل

 الطاقة 
ــاق 	� ــإلف كنط ي األأع

ــة �ف ــات الطاق ــاء احتياج ــم إعط يت
ــة. ــم الطاق ــة لتقيي ــدة المتاح ــة العدي ــبب األأنظم بس

 أحماض أمينية 

بهــا 	� المــوىص  المثاليــة  ف  وتــني ال�ب نســبة  يتبعــون 
)7 )الجــدول 

 الفيتامينات و المعادن 
انظر الجدول 8	�
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التغذية
الجدول 6: التوصيات الغذائية لفترة التربية

ادئالعناصر الغذائية ب اميال ن التطويريال

11–17 أسبوع6–10 أسبوع0–5 أسبوع

M كيلو كالوري/كجمالطاقة
ميجاجول/كجم

2950–2825
12.35–11.83

2850–2725
11.93–11.41

2750–2600
11.51–10.89

14.5 – 1715.5 – 1918 – 20٪البروتين الخام

1.150.940.64٪الاليسين

0.980.800.54٪الاليسين القابل للهضم

0.510.420.30٪الميثيونين

0.430.360.25٪الميثيونين القابل للهضم

0.860.750.54٪الميثيونين+السيستين

الميثيونين+السياستين القابل 
للهضم

٪0.740.640.46

0.760.650.44٪الثيريونين

0.650.560.38٪الثيريونين القابل للهضم

0.220.200.15٪التريبتوفان

0.190.170.13٪التريبتوفان القابل للهضم

0.800.720.48٪األيزوليوسين

0.680.610.41٪األيزوليوسين القابل للهضم

0.900.730.51٪الڤالين

0.760.620.43٪الڤالين القابل للهضم

1.210.990.67٪األأرجنين

1.030.840.57٪األأرجنين القابل للهضم

1.051.000.90٪الكالسيوم

0.750.700.58٪الفوسفور الكلي*

0.480.450.37٪الفوسفور المتاح*

0.410.380.32٪الفوسفور القابل للهضم*

0.180.170.16٪الحد األأدني للصوديوم

0.500.500.50٪الحد األأدني للبوتاسيوم

1.101.101.10٪الحد األأقصى للبوتاسيوم 

0.200.180.16٪الحد األأدني للكلورايد

0.300.280.26٪الحد األأدني للملح

mg/kg126012401200الكولين الكلي

* بدون إستخدام إنزيم الفايتيز
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 التغذية في فترة 
التربية

 التغذية فترة 
نتاج ماقبل اإلإ

الجدول 7: نسبة البروتين المثالية في فترة التربية

الجدول 8: توصيات الفيتامينات والمعادن في التربية

التطويريالناميالبادئ 

100 ٪100 ٪100 ٪الاليسين

47 ٪45 ٪44 ٪الميثيونين

85 ٪80 ٪75 ٪الميثيونين+السيستين.

70 ٪70 ٪66 ٪الثيريونين

24 ٪21 ٪19 ٪التريبتوفان

76 ٪76 ٪69 ٪األيزوليوسين

80 ٪78 ٪78 ٪الڤالين

106 ٪105 ٪105 ٪األأرجنين

البادئ / 
النامي

التطويري

1000010000وحدة   IUفيتامين أ*

20002000وحدة   IUفيتامين د3

20 – 2030 – 30وحدة   IUفيتامين هـ

3**3**ملي جرامفيتامين ك3

11ملي جرامفيتامين ب1

66ملي جرامفيتامين ب2

33ملي جرامفيتامين ب6

1515ميكرو جرامفيتامين ب12

88ملي جرامبانتوثينيك أسيد

3030ملي جرامنيكوتينيك أسيد

1.01.0ملي جرامفوليك أسيد

5050ميكرو جرام بايوتين

300300ملي جرامكولين

حسب المطلوبحسب المطلوبمضاد كوكسيديا

100100ملي جرامالمنغنيز

60 60ملي جرامالزنك

2525ملي جرامالحديد

55ملي جرامالنحاس

0.50.5ملي جراماليود

0.250.25ملي جرامالسيلينيوم

* قد يكون المستوى األأعلى ممكًنا وفًقا للوائح المحلية والوطنية.
** تتم المضاعفة في حالة العلف المعالج حرارياً

الجدول 9: مستوى إدراج المواد الخام الغنية باألألياف

النطاق )٪(المادة الخام

5 – 15نخالة األأرز

5 – 20الدي دي جي إس

10 – 20نخالة القمح

10 – 25بوألرد القمح

5 – 10منتج ثانوي للمخابز

5 – 8براعم الشعير

5 – 10وجبة كوبرا

2 – 8وجبة نواة النخيل

5 – 15وجبة عباد الشمس

5 – 10الترمس

2 – 4قشور الشوفان

2 – 4قشور الصويا

الجدول 10: مستويات األألياف الخام في فترة التربية

 5 – 0
أسابيع

 10 – 6
أسابيع

 17 – 11
أسابيع

4 ٪3.5 ٪3 ٪الحد األأدني

6.5 ٪5 ٪4 ٪الحد األأقصي

 التغذية في فترة
 بداية إنتاج البيض

 التغذية في فترة 
نتاج اإلإ

 تركيبة
 العلف

 جودة
اإلأعالف
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التغذية
نتاج التغذية فترة ماقبل اإلإ

كيف تعد العلف من أجل تطور الدجاجة البياضة وبدء إنتاج البيض 	

نصائح حول تركيبة العلف
الحــد األأد�ف مــن الدهــون المضافــة ســيقلل مــن 	�

ــ�ي  ــار العلــف المجــروش )1–2 ٪ عــى أســاس تأث غب

ــة(. التكلف

يجــب أن يكــون حجــم جزيئــات كربونات الكالســيوم 	�

وفقــا ألحتياجــات الدجــاج البياض.

اإلحتياجات الغذائية
ــاض 	� ــة واألأحم ــه بالطاق ــات الخاص ــر إىل التوصي انظ

ــدول 11. ــفور ، الج ــيوم والفوس ــة والكالس األأميني

�	 MEnــة ــة و الطاق ــاض األميني ــن حســاب   األحم يمك

ــذه  ي ه
ــة. �ف ــة المتاح ــات العلمي ــى أســاس المؤلف ع

الحالــة نــوىصي باتبــاع الجــدول 13 يوضــح األأحمــاض 

ــة للطيــور.   ــة المثالي األأميني

ي الجدول 12.	�
انظر الفيتامينات والمعادن �ف

وصف اإلأعالف وإدارتها
ــر و 	� ي للطائ

ــا�أ ــور النه ــم التط ــة تدع ــة انتقالي تغذي

تطــور إحتياجاتــه الغذائيــة.

يجب إدارة التغذية بعناية )انظر الجدول 14(.	�

ي لالســتخدام غــ�ي الصحيــح لعلــف 	� التأثــ�ي الســل�ب

نتــاج: ماقبــل األإ

• نقص الكالسيوم في العظام للدجاج البياض  

• معدل بطيء للوصول لقمة إنتاج البيض  

•  قمة إنتاج بيض مزدوجة  

ــرة  ــة فت ــي نهاي ــض ف ــرة البي ــودة قش ــاض ج •  انخف  

نتــاج األإ

قبل اإلنتاجالعناصر الغذائية

الطاقة 
 

كيلو كالوري/كجم

ميجاجول/ كجم
2800–2750

11.4

17.5٪البروتين الخام 

0.42٪الميثيونين

0.35٪الميثيونين القابل للهضم

0.76٪الميثيونين+ السيستين

 الميثيونين+
السيستين قابل للهضم

٪0.63

0.84٪الاليسين

0.70٪الاليسين قابل للهضم

0.59٪الثيريونين

0.49٪الثيريونين القابل للهضم

0.18٪التريبتوفان

التريبتوفان القابل 
للهضم

٪0.15

0.67٪األيزوليوسين

األيزوليوسين القابل 
للهضم

٪0.56

0.74٪الڤالين

0.62٪الڤالين القابل للهضم

0.87٪األأرجنين

0.73٪األأرجنين القابل للهضم

2.00٪الكالسيوم

0.60٪الفوسفور الكلي*

0.40٪الفوسفور المتاح*

0.35٪الفوسفور القابل للهضم*

0.16٪الصوديوم

0.16٪الكلورايد

0.50٪البوتاسيوم

1.00٪اللينوليك أسيد

4.00٪األألياف الخام

نتاج قبل اإلإ

10000وحدة   IUفيتامين أ *

2500وحدة   IUفيتامين د3

15 – 30وحدة   IUفيتامين هـ

3**ملي جرامفيتامين ك3

1ملي جرامفيتامين ب1

4ملي جرامفيتامين ب2

3ملي جرامفيتامين ب6

15ملي جرامفيتامين ب12

10ملي جرامبانتوثينيك أسيد

30ملي جرامنيكوتينيك أسيد

0.5ملي جرامفوليك أسيد

50ميكرو جرام  بايوتين

400ملي جرامكولين

100 – 150ملي جراممضاد أكسده

–مضاد كوكسيديا

100ملي جرامالمنغنيز

60 ملي جرامالزنك

25ملي جرامالحديد

5ملي جرامالنحاس

0.5ملي جراماليود

0.25ملي جرامالسيلينيوم

الجدول 12:
 توصيــات الفيتامينــات والمعــادن في فترة ما قبــل بداية البيض

 الجدول 11:
نتاج  األحتياجات الغذائية في فترة ما قبل األإ

نتاج قبل اإلإ

100 ٪الاليسين

50 ٪الميثيونين

90 ٪الميثيونين+السيستين

70 ٪الثيريونين

21 ٪التريبتوفان

80 ٪األأيزوليوسين

88 ٪الڤالين

104 ٪األأرجنين

العمر عند 
النقل

برنامج التعليف

 العلف 
التطويري

يتبعه
علف ماقبل 

نتاج اإلإ

كجم علفكجم علفاألأسبوع  

151.01.0

160.51.0

 17–1.0

 18–0.5

بعد 18 
إمداد فوري

علف بياض إنتاجي 1

 الجدول 13:
 نسبة البروتين المثالية في فترة ما قبل بداية البيض

 الجدول 14:
نتاج  التغذية خالل وبعد عملية نقل الدجاج لمسكن األإ

المحليــة  للوائــح  وفًقــا  ممكًنــا  األأعلــى  المســتوى  يكــون  *قــد 

والوطنيــة.
** تتم المضاعفة في حالة العلف المعالج حرارياً
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التغذية في فترة بداية إنتاج البيض
ي النمو و يضع بيضته اإلأوىل 	

كيف يتم تعزيز إستهالك العلف حيث أن الطائر يستمر �ز

 التغذية في فترة 
التربية

 التغذية فترة 
نتاج ماقبل اإلإ

 التغذية في فترة
 بداية إنتاج البيض

نصائح حول تركيبة العلف
كيبــة 	� ال�ت ي 

�ف مســاحة  ســيعطي  الدهــون  إضافــة 

العلفيــه ألإضافــة احتياجــات الكالســيوم واألليــاف 

المطلوبــة.

اضافــة نســبة قليلــة مــن الملــح ، 0.28 ٪ ، سيســاعد 	�

ف إســتهإلك العلــف. ي تحفــ�ي
�ف

اإلحتياجات الغذائية
ي علــف 	�

ف المثــاىلي هــو نفســه الموجــود �ف وتــني ملــف ال�ب

نتاجــي. الدجــاج البيــاض األإ

ي 	�
الفيتامينــات والمعــادن هــي نفســها الموجــودة �ف

ــي. نتاج ــاض األإ ــاج البي ــف الدج عل

األأليــاف الخــام: الحفــاظ عــى مســتويات عاليــة منــه 	�

ــم  ــا يدع ــري مم ــف التطوي ي العل
ــو الحــال �ف ــا ه كم

تعزيــز إســتهإلك العلــف.

حــاول أن يكــون لديــك مســتوى أل يقــل عــن 3.5 ٪ 	�

أو أعــى.

وصف اإلأعالف وإدارتها
ــر 	� ي للطائ

ــا�أ ــور النه ــم التط ــاىلي يدع ــف انتق ــو عل ه

ــض. ــاج البي ــدء انت ــة لب ــه الغذائي ــم إحتياجات ويدع

 يــوىص باســتخدام هــذا العلــف حــىت تصــل إىل	�

لديــك  يكــون  وأن  نتــاج  األإ معــدل  مــن   ٪ 70–50

العلــف. ألســتهإلك  ايــد  ف م�ت منحــىف 

يمكــن تقديــم هــذا العلــف مــن األأســبوع 17 كبديــل 	�

للعلــف القبــل انتاجــي.

العناصر الغذائية

الطاقة 
 

265–275 كيلوكالوري/ الطائر / اليوم
1.109–1.151 ميجا جول / الطائر/ اليوم 

859095100مجم/ الطائر/ اليوم

1600018.8217.7816.8416.00٪البروتين الخام

8470.9970.9410.8920.847٪الاليسين

7200.8470.8000.7580.720٪الاليسين القابل للهضم

4240.4980.4710.4460.424٪الميثيونين

3600.4240.4000.3790.360٪الميثيونين القابل للهضم

7620.8970.8470.8020.762٪الميثيونين+ السيستين

6480.7620.7200.6820.648٪الميثيونين + السيستين القابل للهضم

5930.6980.6590.6240.593٪الثيريونين

5040.5930.5600.5310.504٪الثيريونين القابل للهضم

1860.2190.2070.1960.186٪التريبتوفان

1580.1860.1760.1670.158٪التريبتوفان القابل للهضم

6780.7970.7530.7130.678٪األأيزوليوسين

5760.6780.6400.6060.576٪األأيزوليوسين القابل للهضم

7410.8720.8240.7800.741٪الڤالين

6300.7410.7000.6630.630٪الڤالين القابل للهضم

8811.0360.9790.9270.881٪األأرجنين

7490.8810.8320.7880.749٪األأرجنين القابل للهضم

1800.2120.2000.1890.180٪الصوديوم

5000.5880.5560.5260.500٪البوتاسيوم

1800.2120.2000.1890.180٪الكلورايد

36004.2404.0003.7903.600٪الكالسيوم

6000.7060.6670.6300.600٪الفسفور

4200.4940.4670.4400.420٪الفوسفور المتاح

3600.4240.4000.3800.360٪الفوسفور القابل للهضم

نتاج الجدول 15: األحتياجات الغذائية في فترة بداية األإ

 التغذية في فترة 
نتاج اإلإ

 تركيبة
 العلف

 جودة
اإلأعالف
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التغذية
نتاج التغذية في فترة اإلإ

ة إنتاج البيض 	 كيفية تغذية الدجاج لتحقيق أك�ب عدد ممكن من البيض القابل للبيع خالل ف�ت

 إدارة األأعالف في المزرعة 

كيبــات 	� نظــًرا لتنــوع المــواد الخــام ، تختلــف ال�ت

الغذائيــة للعلــف ، لتجنــب هــذا التحــدي ، 

ي 1.
ــا�ف ــم البي ــات  بالرس ــاع التوصي ــوىصي باتب ن

 توصيات التعليف 

ي الصبــاح و 60 ٪ بعــد الظهــر )الرســم 	�
40 ٪ �ف

ي 2(.
ــا�ف البي

يجــب أن ينهــي الدجــاج البيــاض جميــع العلــف 	�

ة. ة الظهــ�ي ي العإلفــات خــإلل فــ�ت
المتبقــي �ف

يعتمــد الوقــت الــذي تكــون فيــه العإلفــات 	�

فارغــة عــى برنامــج األإضــاءة.

0
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10

15

20

25

20–2218–2016–1814–1612–1410–128–106–8

Keshavarz, 1998 مقتبس من

ستهالك اليومي من العلف الرسم البياني 2: نمط األإ

الرسم البياني 1: مخطط التدفق بناًء على تنوع المواد الخام من خالل إدارة األأعالف في المزرعة

 تنوع المواد الخام / 
سوء تقدير اإلحتياجات الغذائية نتاج ثابت* اإلإ

 زيادة إستهالك
  العلف 

3–5  + ٪ توصيل اإلأعالف

نقص التغذية نتاج يتحسن اإلإ

فراط في التغذية اإلإ نتاج ثابت اإلإ

مشكلة صحية نتاج يقل اإلإ

انخفاض إستهالك 
العلف

 إستهالك العلف 
كما هو مخطط

في غياب العلف المهدر

 نوع العلف 

يجــب أن يفــي العلــف باحتياجــات البقــاء والنمــو 	�

ي حالــة:
نتــاج. يجــب تعديــل العلــف �ف واألإ

ــاض  ــر األأحم ــض: أل تغي ــة البي ــي كتل ــرات ف •  التغي  

نتــاج  ألإ المئويــة  النســبة  إنخفضــت  إذا  األأمينيــة 

ــي  ــاض ف ــا إنخف ــا أيض ــط ،إأل إذا صحبه ــض فق البي

وزن   × للبيــض  المئويــة  )النســبة  البيــض  كتلــة 

؛ البيضــة(  

وصف اإلأعالف وإدارتها

•  التغيــرات فــي وزن الجســم: يؤثــر وزن الجســم   

علــى احتياجــات الطاقــة ، حوالــي +/- 4 كيلــو كالــوري 

ــر. ــم يتغي ــن وزن الجس ــرام م ــكل 50 ج ل

•  تغيــر متطلبــات الكالســيوم والفوســفور: تقــل   

ــيوم  ــات الكالس ــزداد متطلب ــفور وت ــات الفوس متطلب

مــع تقــدم الطائــر فــي الســن.

•  التغيــرات فــي إســتهالك العلــف: ســتؤثر درجــة   

حــرارة المســكن علــى كميــة العلــف المتنــاول. تقلــل 

العلــف  إســتهإلك  مــن  المرتفعــة  الحــرارة  درجــة 

صحيــح. والعكــس 

ساعات النهار )صباًحا / مساًء(

الصباح )40 ٪ من إستهالك العلف(  بعد الظهر )إستهالك 60 ٪ من العلف(

ة(
مي

يو
 ال

ك
هال

ست
األإ

ة 
سب

 )ن
ف

عل
 ال

ك
هال

ست
إ
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 التغذية فترةالتغذية في فترة التربية
نتاج  ماقبل اإلإ

 التغذية في فترة 
نتاج اإلإ

 التغذية في فترة
 بداية إنتاج البيض
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الرسم البياني 3: األحتياجات اليومية من الطاقة للطائر
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الرسم البياني 4: األحتياجات اليومية من الميثيونين القابل للهضم

التوصيــات الــواردة أدنــاه تســتند إىلي كتلــة البيــض 	�
المنتجــة.

التوصيــات 	� باســتخدام  يــوىص  العلــف  بــدء  بعــد 
الخاصــة بكتلــة بيــض 58–60 حــىت يتــم الوصــول إىل 
الــوزن المســتهدف للبيضــة. يمكــن تطبيــق التوصيــات 
ي حجــم البيضــة طبقــا للمســتهدف  

األأخــرى للتحكــم �ف
أو عندمــا تنخفــض كتلــة البيــض المنتجــة مــع تقــدم 

ي الســن.
الدجاجــة �ف

 الطاقة 
الدليــل 	� ي هــذا 

الــواردة �ف الطاقــة  تأخــذ توصيــة  أل 
ي الحســبان تأثــ�ي درجــة الحــرارة عــىي احتياجــات 

�ف
الدجــاج البيــاض. و تحتــاج إىل تعديــإلت إضافيــة مــن 

ي التغذيــة.
قبــل أخصــا�أ

ســيتم اســتخدام معظــم مدخــول الطاقــة لحفــظ 	�
الجســم. وزن جســم الطائــر هــو العامــل الموجــه 

ي 3(.
ألإحتياجــات الطاقــة )انظــر الرســم البيــا�ف

هنــاك نمــاذج وطــرق مختلفــة تســتخدم  لتقييــم 	�
 INRA( ، لذلــك  عديــده  مراجــع  هنــاك   ، الطاقــة 

 البروتين خام 

ــام 	� ف الخ ــني وت ــن ال�ب ــة م ــل كمي ــتخدام أق ــوىص باس ي

إذا كانــت المعلومــات عــن المــواد الخــام المســتخدمه 

محــدودة.

 الدهون 

• تقلــل الدهــون المضافــة مــن غبــار العلــف المجــروش 	�

)1–2 ٪ حســب تأثــ�ي التكلفــة(.

حتياجات الغذائية اإلإ

نصائح حول تركيبة العلف

والحســابات   MEn تســتخدم  عــادًة   )FEDNA ،NRC
ــذ  ــم أخ ــث يت ــة ، حي ــات العلفي كيب ــىي ال�ت ــد ع تعتم
ي األعتبــار. و نظــًرا 

العنــارص المختلفــة للمــواد الخــام �ف
ي تقدمهــا األأنظمــة المختلفــة ، قمنــا 

لتغــ�ي القيــم الــىت
ــاق. ــا نط ــى أنه ــا ع ــة هن ــات الطاق ــف توصي بتعري

ف 	� يتــم حســاب الطاقــة الإلزمــة لــوزن جســم معــني
للطائــر وقــد يحتــاج إىل تعديــإلت )انظــر المإلحظــات 

الســفلية بالجــدول 16(.

 أحماض أمينية 
ي إنتــاج 	�

ســيتم اســتخدام معظــم األأحمــاض األأمينيــة �ف
نتــاج  كتلــة البيــض. كتلــة البيــض ) النســبة المئويــة٪ لإلإ
× حجــم البيــض( هــي العامــل الرئيــ�ي الموجــه 

ي 4(
ــا�ف ــة )الرســم البي ألحتياجــات األأحمــاض األأميني

ــى 	� ــة ع ــاض األأميني ــة لإلأحم ــة األإجمالي ــد التوصي تعتم
تغذيــة ذات معامــل هضــم 85 ٪. ســيحتاج إىل مزيــد 
ي التغذيــة بنــاًء عــى 

مــن التعديــإلت مــن قبــل أخصــا�أ
معامــل هضــم األأعــإلف المســتخدمه لــكل عميــل. 

 توازن الكالسيوم / الفوسفور 

يجــب تكييــف مســتويات الكالســيوم والفوســفور كلمــا 	�

ازداد عمــر الدجــاج البيــاض.

ي 	�
زيــادة أو نقــص الفوســفور يمكــن أن يســبب مشــاكل �ف

ة البيــض عــى المــدى القصــ�ي أو الطويــل. قــ�ش

ة 	� قــ�ش لجــودة  وري  رصف الخشــن  ي  الجــ�ي الحجــر 

المحــار. بقشــور  جزئًيــا  اســتبداله  يمكــن  البيــض. 

ي 	� يشــ�ي الجــدول 23 إىل نســبة جزيئــات الحجــر الجــ�ي

ي علــف البيــاض.
المختلفــة �ف

يشــير الجــدول 22 إلــى مقــدار حصــي الحجرالجيــري 

ــف المســتخدم. ــى العل ــه مباشــرة إل ــذي يجــب إضافت ال

ــة   ــاض األميني ــتخدام األحم ــة باس كيب ــل ال�ت ــن عم يمك
ف  ــة للهضــم. أل تســتخدم كإل القيمتــني ــة أو القابل الكلي

ي نفــس الوقــت.
�ف
ــه 	� ــه القابل ــاض األأميني ــتخدام األأحم ــدة اس ــوىص بش ي

ــة الهضــم  ــواد خــام قليل ــد اســتخدام م للهضــم عن
ي )انظــر الجــدول 24 للحصــول عــى 

ي النظــام الغــذا�أ
�ف

ــة(. ف المثالي ــني وت ــات نســبة ال�ب توصي

 المعادن والفيتامينات 
ي الجدول 21.	�

متطلبات الفيتامينات والمعادن موضحة �ف

 الكالسيوم / الفوسفور 
ي 	�

�ف والفوســفور  الكالســيوم  احتياجــات  عــرض  يتــم 
.20 الجــدول 

•  تكييــف البيانــات الــواردة فــي الجــدول 11 لتتناســب   
مــع إســتهإلك العلــف المســتهدف.

•  مثــال: متوســط احتيــاج الفوســفور بعــد الوصــول إلــي   
ــف  ــاج  380 مجــم: إذا كان إســتهإلك العل نت ــة األإ قم
115 جراًمــا ، يجــب أن يكــون الحــد األأدنــى ألإضافتــه 

فــي العلــف 0.33 ٪.

 إضافات أخري 

ي 	�
ــ�ي �ف ــد األســتخدام والتأث ــات: يجــب أن يعتم نزيم األإ

ــف ي العل
ــف عــى المــواد الخــام المتوفــرة �ف العل

ي 	�
ــوت �ف ــدة الزي ــن أكس ــي م ــدة: تحم ــادات األأكس مض

ي النظــام 
هــا �ف مطحنــة العلــف وأكســدة الدهــون وغ�ي

. ي
الغــذا�أ

المعــادن العضويــة: توفــر فوائــد إضافيــة للمــواد 	�

ــة الموجــودة وقــد تقلــل مــن مســتويات  غــ�ي العضوي

إضافــة المعــادن.
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الجدول 16: األحتياجات الغذائية لكتلة بيض يومية تبلغ 58–60 جم / الطائر

الطاقة*
283–298 كيلو كالوري/ الطائر/ اليوم

1.185–1.248 ميجاجول/الطائر/ اليوم

17.0 جم/ الطائر/ اليومالبروتين الخام

100105110115مجم/ الطائر/ اليوم

9410.9410.8960.8560.818٪الاليسين

8000.8000.7620.7270.696٪الاليسين القابل للهضم

4710.4710.4480.4280.409٪الميثيونين

4000.4000.3810.3640.348٪الميثيونين القابل للهضم

8470.8470.8070.7700.737٪الميثيونين+ السيستين

7200.7200.6860.6550.626٪الميثيونين + السيستين القابل للهضم

6590.6590.6270.5990.573٪الثيريونين

5600.5600.5330.5090.487٪الثيريونين القابل للهضم

2070.2070.1970.1880.180٪التريبتوفان

1760.1760.1680.1600.153٪التريبتوفان القابل للهضم

7530.7530.7170.6840.655٪اإلأيزوليوسين

6400.6400.6100.5820.557٪اإلأيزوليوسين القابل للهضم

8240.8240.7840.7490.716٪الڤالين

7000.7000.6670.6360.609٪الڤالين القابل للهضم

9800.9800.9340.8910.853٪اإلأرجنين

8330.8330.7940.7580.725٪اإلأرجنين القابل للهضم

1800.1800.1710.1640.157٪الصوديوم

5000.5000.4760.4550.435٪البوتاسيوم

1800.1800.1710.1640.157٪الحد اإلأدني للكلورايد

3250.3250.3100.2950.283٪الحد اإلأقصى للكلورايد

15501.5501.4761.4091.348٪اللينوليك أسيد

* تم حساب احتياجات الطاقة لوزن جسم 1600 جرام. كل 50 جرام من التغيير في الوزن سيكون لها تأثير +/- 4 كيلو كالوري / طائر / يوم
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 التغذية فترةالتغذية في فترة التربية
نتاج  ماقبل اإلإ

 التغذية في فترة 
نتاج اإلإ

 التغذية في فترة
 بداية إنتاج البيض

الجدول 17: المتطلبات الغذائية لكتلة بيض يومية تبلغ 55–57 جم / الطائر

الطاقة*
277–292 كيلوكالوري/ الطائر/ اليوم

1.159–1.222 ميجاجول/ الطائر/ اليوم 

16.5 جم/ الطائر/ اليومالبروتين الخام

100105110115مجم/ الطائر/ اليوم

9060.9060.8630.8240.788٪الاليسين

7700.7700.7330.7000.670٪الاليسين القابل للهضم

4530.4530.4310.4120.394٪الميثيونين

3850.3850.3670.3500.335٪الميثيونين القابل للهضم

8150.8150.7760.7410.709٪الميثيونين+ السيستين

6930.6930.6600.6300.603٪الميثيونين + السيستين القابل للهضم

6340.6340.6040.5760.551٪الثيريونين

5390.5390.5130.4900.469٪الثيريونين القابل للهضم

1990.1990.1900.1810.173٪التريبتوفان

1690.1690.1610.1540.147٪التريبتوفان القابل للهضم

7250.7250.6900.6590.630٪اإلأيزوليوسين

6160.6160.5870.5600.536٪اإلأيزوليوسين القابل للهضم

7930.7930.7550.7210.689٪الڤالين

6740.6740.6420.6130.586٪الڤالين القابل للهضم

9420.9420.8970.8560.819٪اإلأرجنين

8010.8010.7630.7280.696٪اإلأرجنين القابل للهضم

1700.1700.1620.1550.148٪الصوديوم

5000.5000.4760.4550.435٪البوتاسيوم

1700.1700.1620.1550.148٪الحد اإلأدني للكلورايد

3200.3200.3050.2910.278٪الحد اإلأقصى للكلورايد

15501.5501.4761.4091.348٪اللينوليك أسيد

* تم حساب احتياجات الطاقة لوزن جسم 1600 جرام. كل 50 جرام من التغيير في الوزن سيكون لها تأثير +/- 4 كيلو كالوري / طائر / يوم

 تركيبة
 العلف

 جودة
اإلأعالف
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الجدول 18: األحتياجات الغذائية لكتلة بيض يومية من 52-55 جم / الطائر

الطاقة*
272–286 كيلو كالوري/ الطائر/ اليوم

1.139–1.197 ميجاجول/الطائر/ اليوم

16.0 جم/ الطائر/ اليومالبروتين الخام

100105110115مجم/ الطائر/ اليوم

8710.8710.8290.7910.757٪الاليسين

7400.7400.7050.6730.643٪الاليسين القابل للهضم

4350.4350.4150.3960.379٪الميثيونين

3700.3700.3520.3360.322٪الميثيونين القابل للهضم

7840.7840.7460.7120.681٪الميثيونين+ السيستين

6660.6660.6340.6050.579٪الميثيونين + السيستين القابل للهضم

6090.6090.5800.5540.530٪الثيريونين

5180.5180.4930.4710.450٪الثيريونين القابل للهضم

1920.1920.1820.1740.167٪التريبتوفان

1630.1630.1550.1480.142٪التريبتوفان القابل للهضم

6960.6960.6630.6330.606٪اإلأيزوليوسين

5920.5920.5640.5380.515٪اإلأيزوليوسين القابل للهضم

7620.7620.7250.6930.662٪الڤالين

6480.6480.6170.5890.563٪الڤالين القابل للهضم

9050.9050.8620.8230.787٪اإلأرجنين

7700.7700.7330.7000.669٪اإلأرجنين القابل للهضم

1600.1600.1520.1450.139٪الصوديوم

5000.5000.4760.4550.435٪البوتاسيوم

1600.1600.1520.1450.139٪الحد اإلأدني للكلورايد

3100.3100.2950.2820.270٪الحد اإلأقصى للكلورايد

15501.5501.4761.4091.348٪اللينوليك أسيد

* تم حساب احتياجات الطاقة لوزن جسم 1600 جرام. كل 50 جرام من التغيير في الوزن سيكون لها تأثير +/- 4 كيلو كالوري / طائر / يوم
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 التغذية فترةالتغذية في فترة التربية
نتاج  ماقبل اإلإ

 التغذية في فترة 
نتاج اإلإ

 التغذية في فترة
 بداية إنتاج البيض

الجدول 19: المتطلبات الغذائية لكتلة بيضة يومية أقل من 51 جم / الطائر

الطاقة*
266–280 كيلوكالوري/ الطائر/ اليوم

1.113–1.172 ميجاجول/ الطائر/ اليوم 

15.5 جم/ الطائر/ اليومالبروتين الخام

100105110115مجم/ الطائر/ اليوم

8470.8470.8070.7700.737٪الاليسين

7200.7200.6860.6550.626٪الاليسين القابل للهضم

4240.4240.4030.3850.368٪الميثيونين

3600.3600.3430.3270.313٪الميثيونين القابل للهضم

7620.7620.7260.6930.663٪الميثيونين+ السيستين

6480.6480.6170.5890.563٪الميثيونين + السيستين القابل للهضم

5930.5930.5650.5390.516٪الثيريونين

5040.5040.4800.4580.438٪الثيريونين القابل للهضم

1860.1860.1770.1690.162٪التريبتوفان

1580.1580.1510.1440.138٪التريبتوفان القابل للهضم

6780.6780.6450.6160.589٪اإلأيزوليوسين

5760.5760.5490.5240.501٪اإلأيزوليوسين القابل للهضم

7410.7410.7060.6740.645٪الڤالين

6300.6300.6000.5730.548٪الڤالين القابل للهضم

8810.8810.8390.8010.766٪اإلأرجنين

7490.7490.7130.6810.651٪اإلأرجنين القابل للهضم

1600.1600.1520.1450.139٪الصوديوم

5000.5000.4760.4550.435٪البوتاسيوم

1600.1600.1520.1450.139٪الحد اإلأدني للكلورايد

3100.3100.2950.2820.270٪الحد اإلأقصى للكلورايد

15501.5501.4761.4091.348٪اللينوليك أسيد

* تم حساب احتياجات الطاقة لوزن جسم 1600 جرام. كل 50 جرام من التغيير في الوزن سيكون لها تأثير +/- 4 كيلو كالوري / طائر / يوم

 تركيبة
 العلف

 جودة
اإلأعالف



50 

التغذية

 Tالجدول 22:

 إضافة الكالسيوم الخشن في المزرعة بعد الظهر

وع ب اتاإلأس رام ج

25–181.0

45–262.0

70–463.5

70 >4.0

* مراجعة التركيبة لموازنتها بالنسبة للكالسيوم 

 الجدول 23:

 نصائح توزيع حجم جسيمات الكالسيوم في علف 

الدجاج البياض

خشن**ناعم*اإلأسبوع

25–18٪ 35٪ 65

45–26٪ 30٪ 70

70–46٪ 25٪ 75

70 >٪ 15٪ 85

* الحجر الجيري الناعم: متوسط 1 مم

 **  الحجر الجيري الخشن:

  85 ٪ من الجسيمات< 3.5 ملم 

وأقل من 5 ٪ >5 ملم

 الجدول 24:

 نسبة البروتين المثالية في علف الدجاج البياض 

نتاج  اإلإ

100 ٪الاليسين

50 ٪الميثيونين

90 ٪الميثيونين+السيستين

70 ٪الثيريونين

22 ٪التريبتوفان

80 ٪األأيزوليوسين

88 ٪الڤالين

104 ٪األأرچنين

نتاج الجدول 20: احتياجات الكالسيوم والفوسفور خالل فترة األإ

نتاج نتاج حتي45 أسبوعقبل قمة اإلإ < 70 أسبوع   45–70 أسبوعقمة اإلإ

الكالسيوم
)جم/ الطائر/ اليوم(

3.804.004.304.50

الفسفور*
)مجم/ الطائر / اليوم(

600540480430

الفسفور المتاح
)مجم/ الطائر/ اليوم(

420380340300

الفسفور القابل للهضم
)مجم/ الطائر/ اليوم(

360325290255

يمكن تغيير المستويات بناًء على استخدام ومستوي إضافة إنزيم الفايتيز

نتاج اإلإ

10000وحدة   IUفيتامين أ *

2500وحدة   IUفيتامين د3

15–30وحدة   IUفيتامين هـ

3**ملي جرامفيتامين ك3

1ملي جرامفيتامين ب1

4ملي جرامفيتامين ب2

3ملي جرامفيتامين ب6

15ميكرو جرامفيتامين ب12

10ملي جرامبانتوثينيك أسيد

30ملي جرامنيكوتينيك أسيد

0.5ملي جرامفوليك أسيد

50ميكرو جرام بايوتين

400ملي جرامكولين

–مضاد كوكسيديا

100ملي جرامالمنغنيز

60 ملي جرامالزنك

25ملي جرامالحديد

5ملي جرامالنحاس

0.5ملي جراماليود

0.25ملي جرامالسيلينيوم

المحليــة  للوائــح  وفًقــا  ممكًنــا  األأعلــى  المســتوى  يكــون  *قــد 

والوطنيــة.
** تتم المضاعفة في حالة العلف المعالج حرارياً

 الجدول 21:

نتاج  توصيات الفيتامينات والمعادن النادرة في فترة األإ
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 التغذية فترةالتغذية في فترة التربية
نتاج  ماقبل اإلإ

 التغذية في فترة 
نتاج اإلإ

 التغذية في فترة
 بداية إنتاج البيض

 تركيبة
 العلف

 الجدول 25:

 حجم جزيئات العلف للطيور في فترة التربية 

الوسط ٪ الدجاج فترة التربية

28.2<  2 ملي ميتر

24.5 2 < 1.4 >   ملي ميتر   

12.8 1.4 < 1 >   ملي ميتر   

9.9 1 < 0.71 >   ملي ميتر   

8.8 0.71 < 0.5 >   ملي ميتر   

15.6>  0.5  ملي ميتر

 الجدول 26:

نتاج حجم جزيئات علف الدجاج البياض في فترة األإ

الوسط ٪ الدجاج فترة التربية

26.2<  2 ملي ميتر

230.3 < 1.4 >   ملي ميتر   

14.4 1.4 < 1 >   ملي ميتر   

9.0 1 < 0.71 >   ملي ميتر   

7.1 0.71 < 0.5 >   ملي ميتر   

12.6>  0.5  ملي ميتر

للعلــف  بالنســبه  للتجانــس  الرئيســية  النقــاط 
المجــروش

طحن المواد الخام المختلفة	�

ف	� وتني حجم الجسيمات  لمصادر ال�ب

إضافة سوائل كالزيت لتقليل غبار العلف	�

تقليل الجسيمات الدقيقة للمواد الخام	�

ــور 	� ــع الطي ــة م ــ�ش أهمي ــد أك ــف الجي ــكل العل ــ�ب هي يعت

ــار. ــة المنق ــ�ي معالج الغ

المبــادئ 	� عــى  للحصــول   26 و   25 الجــدول  انظــر 

لتوجيهيــة ا

ــي  ــتخداًما ف ــإلف اس ــر األأع ــة أكث ــإلف المجروش ــد األأع تع

جميــع أنحــاء العالــم. يميــل الدجــاج البيــاض إلــى أكل 

الجزيئــات األأكبــر حجمــا وتجنــب الجســيمات الدقيقــة 

حيــث توجــد معظــم العناصــر الغذائيــة الرئيســية. لذلــك 

، مــن الضــروري أن يكــون للعلــف الجيــد بنيــة جزيئيــة 

موحــدة. بــل هــو أكثــر أهميــة فــي الطيــور الغيــر معالجــة 

ــار. المنق

تركيبة العلف
ــا أن  ــل طالم ــب أو الكرامب ــف المحب ــتخدام العل ــن اس يمك

الهيــكل يظــل ثابــت فــي نظــام تعليــف الطيــور وأل يتفتــت 

ليصبــح علــف مجــروش ناعــم.

 جودة
اإلأعالف

 العناصر الغذائية 

هنــاك حاجــة إلــى معلومــات جيــدة لصياغــة نظــام غذائــي 

واقعــي. يعــد مزيًجــا مــن البيانــات المتاحــة وطــرق الكيميــاء 

نشــاء  الرطبــة و التحليــل بإســتخدام إن آي آر NIR ضروريـًـا ألإ

التــي  الخــام  المــواد  بيانــات و معلومــات حديثــة عــن 

نســتخدمها.

 علم األحياء المجهري )الميكروبيولوجي( 

ــض  ــا انخف ــن كلم ــة محــددة ، ولك ــادئ توجيهي أل توجــد مب

ــود  ــن وج ــد م ــل. تأك ــر األأداء أفض ــت معايي ــوث ، كان التل

تدابيــر رقابــة كافيــة لمنــع عوامــل الخطــر الميكروبيولوجيــة 

ــف. فــي العل

جودة اإلأعالف
 األأكسدة 

الزيــوت فــي مطحنــة العلــف والدهــون فــي النظــام 

ــات األأكســدة شــيوًعا. يجــب أن  ــر مكون ــي هــي أكث الغذائ

تتضمــن خطــة مراقبــة جــودة المــواد الخــام تحليــل حالــة 

أكســدة الزيــوت ، وتقييــم عامليــن علــى األأقــل مــن الطــرق 

ــك. ــه لذل المتاح

 السموم الفطرية 

األآثــار  لمنــع  بلــدك  فــي  المتوفــرة  رشــادات  األإ اتبــع 

الســلبية علــى صحــة وانتــاج الدجــاج البيــاض. تكيــف مــع 

ــل مســتوى  ــة لتقلي اســتخدام مضــادات الســموم الفطري

المخاطــر فــي النظــام الغذائــي ومــدي التلــوث فــي المــواد 

ــتخدمه. ــام المس الخ

 Antinutritional factor عامل مضاد التغذية 

سيســمح الفهــم الجيــد لـــ عامل مضــاد التغذية  بمســتويات 

إدراج أعلــى أو أقــل للمــواد الخام.

النقاط الرئيسية
ضبط العلف عىل احتياجات الطيور عىل أساس وزن الجسم وكتلة البيض المنتجة. 	
ي السن. 	

تتغ�ي احتياجات الكالسيوم والفوسفور مع تقدم الدجاجة �ز
ة البيضة. 	 ي عىل جودة ق�ش الزيادة والنقصان لهم تأث�ي سل�ب
ي يأكلوا وجبة غذائية كاملة. 	

يجب أن تكون بنية العلف جذابة بالنسبة للدجاج البياض ، ح�ت
المعلومات الدقيقة عن الجودة الغذائية للمواد الخام المختلفه والميكروبيولوجيا هي مفتاح اإلأداء الجيد. 	
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ي تأث�ي درجة الحرارة عىل الطيور. 	

كيفية التحكم �ز
كيفية توف�ي المياه ذات الجودة الجيدة للطيور. 	
ي تأث�ي الضوء عىل الطيور. 	

كيفية التحكم �ز

شعاع اإلإ

التبخير

التوصيل

الحمل الحراري
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درجة حرارة الغرفة

شعاع والتوصيل والحمل الحراري فقدان الحرارة باألإ

فقدان الحرارة عن طريق التنفس

تأثير درجة حرارة الغرفة على الطرق المختلفة لفقدان الحرارة

Bell and Weaver, 2002 :مصدر

 الحمل الحراري 

يحــدث فقــدان الحــرارة بســبب حركــة الهــواء التــي تســمح 

ــن  ــواء. يمك ــى اله ــة إل ــم الدجاج ــن جس ــرارة م ــل الح بنق

تعزيــز هــذه العمليــة مــن خــإلل توفيــر حركــة هــواء ســريعة 

حــول الدجاجــة.

 التوصيل 

انتقــال الحــرارة مــن ســطح إلــى أخــر. عــادًة مــا يكــون غيــر 

مهــم نســبًيا ألأن ســطح التإلمــس صغيــر ودرجــة حــرارة 

الفرشــة أو القفــص أل تختلــف اختإلًفــا كبيــًرا عــن درجــة 

ــم. ــرارة الجس ح

شعاع   األإ

ــم  ــى جس ــئ إل ــم داف ــن جس ــرارة م ــال الح ــو انتق ــذا ه ه

بــارد. يتناســب فقــدان الحــرارة مــع اختــإلف درجــة الحــرارة 

ــط. ــواء المحي ــن ســطح الجســم واله بي

 التبخير 

ــت درجــة حــرارة جســمها  ــر لتثبي ــور التبخي تســتخدم الطي

عــن طريــق زيــادة معــدل التنفــس مــن خــإلل اللهــث ، وهــو 

أمــر فعــال للغايــة.

التنظيم الحراري للدجاجة
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شعاع والتوصيل والحمل الحراري فقدان الحرارة باألإ

فقدان الحرارة عن طريق التنفس

جدول 27: درجة الحرارة وتأثيرها على الطيور

التأثيردرجة الحرارة

فهرنهايت°سليزيوس

> 20 °C> 51.8 °Fزيادة معامل التحويل الغذائي

20–27 °C51.8–77 °F
درجة حرارة مثالية ألأداء ومعامل تحويل غذائي 

جيد

27–31 °C77–87.8 °Fانخفاض طفيف في إستهالك العلف

32–36 °C89.6–96.8 °F
انخفاض أعلي في إستهالك العلف.

قلة النشاط وانخفاض إنتاج البيض ووزن البيض 
وجودة القشرة.

37–39 °C98.6–102.2 °F

انخفاض حاد في إستهالك العلف.
زيادة في تشققات البيض.

نفوق الدجاج الثقيل في الوزن أو الدجاج  الذي 
نتاج  في أعلي معدألت األإ

40–42 °C104–107.6 °F
اللهاث الشديد والقالء التنفسي.

زيادة معدل الوفيات بسبب األإحتباس الحراري.

< 42 °C< 107.6 °F
هناك حاجة إلى تدابير الطوارئ لخفض درجة 

حرارة الدجاج
من أجل البقاء.

 درجة الحرارة لها دائًما تدرج ارتفاع. يجب أخذ

)M. Czarick – UGA(  أنظمة األأقفاص في األعتبار بعناية. 

 عزل السقف هو حجر الزاوية للحصول على درجة حرارة المسكن

)M. Czarick – UGA(  الصحيحة والتهوية في الطقس الحار أو البارد. 

 أل تتمتع المراوح أو النوافذ بنفس قدرة العزل مثل الجدران.

)M. Czarick – UGA(  يمكنهم إنشاء مناطق غير مريحة للطيور.  

درجــة الحــرارة المحيطــة لهــا تأثيــر كبيــر علــى إنتــاج البيــض. يــؤدي الدجــاج البيــاض بشــكل 

جيــد فــي نطــاق واســع مــن درجــات الحــرارة.  درجــات الحــرارة بيــن 21 درجــة مئويــة و 27 درجــة 

مئويــة )69.8 درجــة فهرنهايــت و 80.6 درجــة فهرنهايــت( لهــا تأثيــر ضئيــل علــى إنتــاج البيــض 

وحجــم البيــض وجــودة القشــرة. يتحســن معامــل تحويــل العلــف مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة 

ــة )80.6-69.8  ــة مئوي ــاق 21-27 درج ــي نط ــه ف ــاءة ل ــن الكف ــدر م ــى ق ــق أقص ــم تحقي ، ويت

درجــة فهرنهايــت(. لكــن مــع ارتفــاع درجــة الحــرارة عــن ذلــك ، يمكــن أن تتأثــر العوامــل التاليــة:

استهإلك العلف	�

وزن البيض	�

إنتاج البيض	�

ة البيض	� جودة ق�ش

معدل الوفيات	�

دارة  ــر. يجــب أن تســاعد األإ ــع أنحــاء العنب ــد درجــة الحــرارة فــي جمي ــن المهــم جــًدا توحي م

الجيــدة للتهويــة والعــزل الحــراري فــي تقليــل أو القضــاء علــى التغيــرات فــي درجــات الحــرارة 

، خاصــة بيــن النهــار والليــل.

أل ينبغــي النظــر إلــى درجــة الحــرارة علــى أنهــا العامــل الوحيــد ولكــن يجــب أخذهــا دائًمــا فــي 

األعتبــار مــع الرطوبــة. باألإضافــة إلــى ذلــك ، تعــد ســرعة الهــواء أيًضــا عنصــًرا مهًمــا فــي تصــور 

درجــة الحــرارة المحيطــة.

درجة الحرارة
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أماكن الظل في العنابر المفتوحة

مراوح

مداخل

خزانات مياه

الجدول 28: كثافة التسكين في المناخات الحارة

مساحة المساقيمساحة التعليفالمساحة اإلأرضيةدرجة الحرارة

ة األأرضية ي رب ت ال
ر مربع( ر / مت )طائ

األأقفاص
)سم مربع / الطائر(

خط العلف
)سم / الطائر(

ماء بل ال ر / ن ر / طائ  طائ
رية المسقي الدائ

255.5450102075 °س / 77 °ف

304.5550151060 ° س/ 86 °ف

353.565020550 °س / 95 °ف

التزم دائًما بالمتطلبات التشريعية الخاصة بك.

ــرات  ــون لفت ــا تك درجــات الحــرارة المرتفعــة ، خاصــة عندم

طويلــة ، يمكــن أن تســبب خســائر فادحــة لمربــي الدواجــن. 

ــض  ــاج البي ــة إنت ــي بداي ــر ف ــاد الحــراري يســبب تأخي األإجه

ــادة  ــف وزي ــتهإلك العل ــاض إس ــاض األأداء ، وانخف ، وانخف

معــدل النفــوق. لذلــك ، لتقليــل الخســائر الماليــة ، يجــب 

بــذل كل جهــد ممكــن للحفــاظ علــى درجــة الحــرارة داخــل 

ــك  ــن ذل ــم يك ــور. إذا ل ــة الطي ــة راح ــي منطق ــكن ف المس

ــة. ــراءات التصحيحي ــاذ األإج ــب اتخ ــا ، فيج ممكًن

 التهوية 

يجــب فحــص نظــام التهويــة قبــل وصــول الطقــس الحــار. 

يجــب تنظيــف المــراوح وشــد أحذمــة المروحــة واســتبدالها 

ــد  ــة لتزوي ــل كافي ــون المداخ ــب أن تك ــر. يج ــزم األأم إذا ل

تدفــق الهــواء المطلــوب ، ويجــب أن تكــون نظيفــة وأل 

      tunnel( تعيــق تدفــق الهــواء الداخــل. التهويــة النفقيــة

ventilation( و خإليــا التبريــد هــي نظــام التهويــة المفضل.

ــي  ــة ف ــم بالتهوي ــدة التحك ــث وح ــص وتحدي ــح بفح ينص

المســكن والمــراوح ومداخــل الهــواء وأجهــزة األستشــعار كل 

عــام.

 كثافة تسكين منخفضة 

يجــب أن تكــون كثافــة التســكين متوافقــة مــع الظــروف 

ــة  ــة التســكين بمســكن الدجــاج عالي ــت كثاف ــة. إذا كان البيئي

جــًدا ، فســوف تتجمــع أشــعة الحــرارة بيــن الطيــور ، 

ــدوران  ــع الهــواء مــن ال وســتزيد درجــة الحــرارة وســيتم من

حــول الطيــور بشــكل صحيــح. يجــب أن يكــون هنــاك 

ــى  ــاث والتدل ــل الله ــن أج ــور م ــن الطي ــة بي ــاحة كافي مس

ــي  ــل عل ــم للعم ــن الجس ــًدا ع ــإلً بعي ــا قلي ــع أجنحته ورف

التخلــص مــن الحــرارة الزائــدة.

المناخ الحار
 مياه ذات جودة عالية 

عندمــا تتعــرض الطيــور لإلإجهــاد الحــراري ، فإنهــا تزيــد مــن 

اســتهإلكها للميــاه فــي محاولــة لتبريــد نفســها. تــزداد نســبة 

المــاء إلــى العلــف مــن 2: 1 فــي ظــل الظــروف العاديــة إلــى 

أكثــر مــن 5: 1 فــي ظــل ظــروف المنــاخ الحــار. يجــب توفيــر 

ــور أن  ــن للطي ــث يمك ــدة بحي ــة جي ــاردة ذات نوعي ــاه ب مي

تتخلــص مــن الحــرارة. لضمــان وصــول جميــع الطيــور إلــى 

المــاء ، وفــر كوبًــا واحــًدا علــى األأقــل أو حلمــة شــرب عنــد 

حاجــز القفــص أو 2.5 ســم مــن حــوض المــاء لــكل طائــر.

 أوقات التعليف 

أل تطعــم فــي أوقــات الحــرارة العاليــة فــي اليــوم. تتمثــل 

خمــس  مــن  التعليــف  منــع  فــي  الجيــدة  ســتراتيجية  األإ

ــة  ــاع درج ــع ألرتف ــت المتوق ــل الوق ــاعات قب ــي س ــى ثمان إل

ــرر  ــكل متك ــف بش ــل التعلي ــغيل سإلس ــب تش ــرارة. يج الح

لتحفيــز تنــاول العلــف. يجــب أن تظــل العإلفــات عنــد 

ــا  ــا يومًي ــدة ســاعة تقريًب ــف لم ــن العل مســتوى منخفــض م

بعــد الظهــر ، لتعزيــز الشــهية بشــكل أفضــل وضمــان 

ــي تتكــون  ــف ، والت ــة مــن العل ــات الدقيق اســتهإلك الجزيئ

ــة. و  ــاض األأميني ــات واألأحم ــادن والفيتامين ــن المع ــادًة م ع

لزيــادة اســتهإلك العلــف ، يمكــن تنــاول وجبــة خفيفــة فــي 

ــل. ــف اللي منتص

 تركيبة األأعالف 

نظــًرا لقلــة إســتهإلك العلــف خــإلل فتــرات الطقــس الحــار 

، فــإن أســلوب التغذيــة العــام هــو زيــادة محتــوى الطاقــة 

فــي العلــف للحفــاظ علــى اســتهإلك الطاقــة اليومــي عنــد 

ــذه  ــل ه ــي ظ ــل ف ــق األأداء األأمث ــإلزم لتحقي ــتوى ال المس

الظــروف. انظــر الفصــل الخــاص بالتغذيــة لمزيــد مــن 

ــات. المعلوم
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ــن  ــان م ــور. أي حرم ــي للطي ــر غذائ ــم عنص ــو أه ــاء ه الم

المــاء ســيؤثر بشــكل مباشــر علــى اســتهإلك العلــف واألنتاج. 

ــض  ــاج البي ــيتأثر إنت ــاعة ، س ــاء 24 س ــص الم ــاوز نق إذا تج

ــاعة ، ســتحدث  ــاء 48 س ــص الم ــاوز نق ــا إذا تج بشــدة. أم

معــدألت وفيــات عاليــة فــي القطيــع. لذلــك مــن الضــروري 

ــاء. واألأفضــل  ــه للم ــوق ب ــت وموث ــد، ثاب ــر مصــدر جي توفي

مــن ذلــك ، تأكــد مــن وجــود مصدريــن مختلفيــن للمــاء.

 الجودة الميكروبيولوجية 

ــة  ــت ملوث ــراض إذا كان ــل لإلأم ــل كناق ــاه أن تعم ــن للمي يمك

مــن المصــدر. عــإلوة علــى ذلــك ، يمكــن أن تؤثــر الجــودة 

الميكروبيولوجيــة المتدنيــة للميــاه علــى صحــة األأمعــاء 

ــاج. نت ــى األإ ــر عل ــة تؤث ــى مشــاكل مرضي ــؤدي إل وت

يجــب مراقبــة الجــودة الميكروبيولوجيــة  لمصــدر الميــاه 

ــى األأقــل كل عــام.  ــرة واحــدة عل ــات م ويجــب أخــذ العين

هــذا أكثــر أهميــة إذا كانــت الميــاه تأتــي مــن مصــادر 

ســطحية.

 حتــى لــو كان مصــدر الميــاه بجــودة ممتــازة ، يوصــى بشــدة 

ــة  ــاه. معالج ــة للمي ــة بديل ــور أو أي معالج ــتخدام الكل إس

الميــاه الســطحية إلزاميــة.

جودة المياه
 الجودة المادية للمياه 

يمكــن أن يؤثــر محتــوى المعــادن والعناصــر األأخــرى بشــكل 

ــو كان  ــى ل ــاج. حت ــة الدج ــض وصح ــاج البي ــى إنت ــر عل كبي

مــكان اتخــاذ تدابيــر تصحيحيــة ، فمــن الصعــب والمكلف  باألإ

ــاء. يعــد مصــدر  ــة للم ــص الكيميائي ــر الخصائ ــة تغيي للغاي

الميــاه الجيــد ميــزة كبيــرة عندمــا تكــون مزرعــة جديــدة قيــد 

نشــاء. يجــب مراقبــة جــودة الميــاه الفيزيائيــة والكيميائيــة  األإ

وأخــذ عينــات لتحليلهــا كل عــام علــى األأقــل.

 رفض الطيور للمياه 

فــي بعــض الحــاألت ، يمكــن للدجــاج أن يرفــض المــاء. هــذا 

الوضــع يصبــح نفــس وضــع الحرمــان مــن الماء:

درجــة الحــرارة: ســتقلل الدجاجــات مــن اســتهإلكها 	�

ــاه أعــى مــن 24  ــاه عندمــا تكــون درجــة حــرارة المي للمي

ــاه فــوق  فض إســتهإلك المي ــة ، ولكنهــا ســ�ت درجــة مئوي

ــة ــة مئوي 32 درج

ــورة 	� ــذوق متط ــة ت ــاج حاس ــدى الدج ــس ل ــذوق: لي الت

ــه  ــاء إذا كان طعم ب الم فضون �ش ــ�ي ــم س ــة ولكنه للغاي

ــة أو المضــادات  كريهــا. يمكــن لبعــض األضافــات المائي

. ــ�ي ــج هــذا التأث ــة أن تنت الحيوي

محطة معالجة المياه بالكلور
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21 °C 32 °C

المياه المستهلكة / 1000 طائر / اليوم

جدول 29: مقاييس مياه الشرب

أقصي قدرمسموحالتفاصيل

10 – 15عدد البكتريا / ملي

 عدد األأشكال القولونية
)كوألي فروم( / ملي

0

°30 –المستوي الهيدرومتري

mg / l 1المواد العضوية

mg / l 0 – 15النيترات

mg / l 0األأمونيا

U 5العكارة

mg / l 0.3الحديد

mg / l 0.1المنغنيز

mg / l 1.0النحاس

mg / l 5الزنك

mg / l 75الكالسيوم

mg / l 50المغنيسيوم

mg / l 200السلفات

mg / l 200الكلوريد

6.8 – 7.5قيمة الحموضة

العمر باألأسابيع

تر
ل
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الجدول 30: حركة الهواء

أسابيع 
العمر

درجة حرارة الهواء

322110012–13–

1360180130757575

3540270180136110110

61250630420289210210

1230001500800540400400

187140305022401500600600

19+12000–93406800–51004250–30601700–10201050–700850–700

متر مكعب/الساعة / 1000 طائر

يجــب ضمــان جــودة الهــواء فــي المســكن مــن خــإلل 

ــز  ــاك تركي ــة المناســبة ، بحيــث يكــون هن اســتخدام التهوي

ــب  ــه ، يج ــت نفس ــي الوق ــة. ف ــازات واألأترب ــض للغ منخف

الحفــاظ علــى درجــة الحــرارة فــي المســكن علــى النحــو 

ــن  ــة نســبية م ــع رطوب ــة م ــن 18–20 درجــة مئوي ــل بي األأمث

.٪ 60–50

يتــم تحديــد معــدل التهويــة حســب درجــة الحــرارة ، ولكــن 

ــد  ــان الح ــب ضم ــار ، يج ــذا المعي ــى ه ــول إل ــد الوص عن

ــد  ــذا الح ــاب ه ــم حس ــة. يت ــتوى التهوي ــن مس ــى م األأدن

األأدنــى عــادًة بالمتــر المربــع / وزن الجســم / الســاعة ولكــن 

ــر: ــذه المعايي دارة الصحيحــة له ــو األإ ــي ه ــدف الحقيق اله

الرطوبة النسبية	�

ي المليون	�
ي أكسيد الكربون أقل من 5000 جزء �ف

ثا�ف

ي المليون	�
اول اكسيد الكربون أقل من 50 جزء �ف

ي المليون	�
األمونيا أقل من 25 جزء �ف

تختلــف رؤيــة الطيــور عــن رؤيــة البشــر بالنســبه ألأطيــاف الرؤيــة. يمكــن للدجــاج رؤيــة 

األأشــعة فــوق البنفســجية واألأشــعة تحــت الحمــراء. يجــب مراعــاة هــذه الحقيقــة عنــد 

إنشــاء برامــج األإضــاءة واختيــار األألــوان الفاتحــة.

ــاءة  ــرة إض ــبة وفت ــوء مناس ــدة ض ــع ش ــبة م ــاءة مناس ــى إض ــات إل ــاج الدجاج تحت

نتــاج هــو مصبــاح عالــي التــردد )< 2000 هرتــز(  صحيحــة. أفضــل مصــدر للضــوء لإلإ

ينبعــث منــه ضــوء ضمــن طيــف األألــوان الدافــئ )2500-3500 كلفــن(. مصابيــح 

الفلورســنت منخفضــة التــردد أو المصابيــح الموفــرة للطاقــة )50-100 هرتــز( لهــا تأثيــر 

ــراس. فت ــى نقــر الريــش و األإ ــى الدجــاج وتشــجع عل ضــوء قــوي عل

ــاءة  ــة األإض ــي بيئ ــي ف ــكل مثال ــرى بش ــاج أن ي ــن للدج ــك ، يمك ــى ذل ــة إل باألإضاف

نتــاج المختلفــة ، لكــن ضــع فــي  المنخفضــة. ســتختلف شــدة الضــوء خــإلل مراحــل األإ

اعتبــارك أنــه كلمــا زادت شــدة الضــوء ، زاد نشــاط الدجــاج. يمكــن أن تكــون ايجابيــة 

ــاج  ــرة انت ــاء فت ــر اثن ــن( أو ســلبية )كمــا فــي حــاألت التنقي ــة التحضي )كمــا فــي مرحل

ــه  ــار ألأن ــاء النه ــوء أثن ــدة الض ــإلف ش ــب اخت ــب تجن ــال ، يج ــى أي ح ــض(. عل البي

ــب  ــا تجن ــي الدجــاج. يجــب أيًض ــاد ف ــاع مســتوى األإجه ــي ارتف ــن أن يتســبب ف يمك

أشــعة الشــمس المباشــرة لنفــس الســبب.

جودة الهواء

ضاءة اإلإ

النقاط الرئيسية
درجة الحرارة لها تأث�ي حاسم ويجب إدارتها بشكل جيد لتحقيق إنتاج جيد. 	
جراءات التصحيحية لتقليل تأث�ي درجة الحرارة العالية. 	 ي الطقس الحار ، اتخذ اإلإ

�ز
. تأكد من أن إمدادات المياه عالية الجودة متاحة للطيور. 	 ي رئي�ي

الماء هو عنرص غذا�أ
الحفاظ عىل جودة الهواء وتوزيعه من خالل التهوية الصحيحة. 	
تذكر أن الضوء يؤثر بشكل كب�ي عىل سلوك الطيور. 	
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تقييم الطيور
كيفية الحصول عىل معلومات موثوقة إلتخاذ قرارات جيدة 	

معدل الوفيات

وزن 100 طائر على اإلأقل 
اختر أقفاًصا من ادوار مختلفة وأيًضا من الجزء 

األأمامي واألأوسط والخلفي للمسكن.

يجب وزن جميع طيور القفص المختار.

الوزن أسبوعيا

صيغة 
معادلة التجانس

=

جميع الطيور التي تم وزنها  – أ 1 – ب 1

كل الطيور التي تم وزنها

 أ 1 =

 عدد الطيور< = متوسط وزن الجسم × 1.1

 ب 1 =

 عدد الطيور >= متوسط وزن الجسم × 0.9

 يجب قياس 
50 طائًرا على اإلأقل 

يجب قياس جميع طيور القفص أو المنطقة المختارة.

 قياس قبل النقل
 ب 5 اسابيع

معدل الوفيات
 اليومي )٪( 

=

عدد الطيور النافقة اليوم × 100

عدد الطيور الحية في اليوم السابق

معدل الوفيات
 اإلأسبوعي )٪( 

=

عدد الطيور النافقة في آخر 7 أيام × 100

 عدد الطيور الحية في اليوم الذي 

يسبق بداية األأسبوع

معدل الوفيات
 التراكمي )٪( 

=

عدد الطيور النافقة حتى األآن × 100

العدد األأولي للطيور في المسكن

وزن الجسم 
والتجانس

طول الساق أو 
طول العارضة

مرحلة التربية

كيفية اخذ قياسات العارضة

كيفية اخذ قياسات الساق
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نتاج الدجاج البياض في فترة اإلإ

وزن الجسم معدل الوفيات
والتجانس

 مقاييس
 الكفاءة

 وزن 100 طائر
 على اإلأقل 

اختر أقفاًصا من أدوار مختلفة وأيًضا من الجزء 

األأمامي واألأوسط والخلفي للعنبر.

يجب وزن جميع طيور القفص المختار.

التكرار
الوزن أسبوعًيا حتى عمر 30 أسبوًعا

الوزن كل أسبوعين حتى 40 أسبوًعا من العمر

الوزن شهريًا بعد 40 أسبوًعا من العمر

صيغة 
معادلة التجانس

=

جميع الطيور التي تم وزنها  – أ 1 – ب 1

كل الطيور التي تم وزنها

 أ 1 =

 عدد الطيور< = متوسط وزن الجسم × 1.1

 ب 1 =

 عدد الطيور >= متوسط وزن الجسم × 0.9

معدل الوفيات
 اليومي )٪(

=

عدد الطيور النافقة اليوم × 100

عدد الطيور الحية في اليوم السابق

معدل الوفيات
 اإلأسبوعي )٪( 

=

عدد الطيور النافقة في آخر 7 أيام × 100

 عدد الطيور الحية في اليوم الذي 

يسبق بداية األأسبوع

معدل الوفيات
 التراكمي )٪( 

=

عدد الطيور النافقة حتى األآن × 100

العدد األأولي للطيور في المسكن

معامل تحويــل الغذاء كجم/ كجم
=

العلف الذي تم استهالكه )كجم(

البيض الذي تم انتاجه )كجم(

)عدد البيض × متوسط وزن البيض(

معامل تحويل الغذاء
كجم/ بيضة

=

العلف الذي تم استهالكه )كجم(

عدد البيض

بيضة لكل دجاجة في العنبر
=

عدد البيض المنتج

نتاج بعد النقل عدد الدجاجات في عنبر األإ

معامل تحويل الغذاء
كجم / 12 بيضة

=

كمية العلف التي تم استهالكه )كجم( × 12

عدد البيض المنتج

نسبة الدخل علي تكلفة العلف
IOFC 

=

كتلة البيض التي تم انتاجها بواسطة الدجاج الموجود 

بالمسكن × 0.8

 – 

كمية العلف التي تم استهالكها لكل دجاجة في 

المسكن × 0.2
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إنتاج البيض

نتاج الدجاج البياض في فترة اإلإ

معدل اإلنتاج اليومي )٪( 
=

كل البيض المنتج × 100

الطيور اليومية في المزرعة

اإلنتاج اإلأسبوعي )٪(
=

مجموع كل البيض المنتج خالل 7 أيام × 100

مجموع جميع الطيور في خالل 7 أيام

انتاج تراكمي )٪(
=

مجموع كل البيض المنتج

نتاج عدد الطيور التي تم إيواؤها × عدد األأيام في األإ

اخذ في اإلعتبار
)BE( 1. عدد البيض المكسور

)FE(  2. عدد البيض المشقق

)DE(  3. عدد البيض المتسخ

  نسبة البيض تحت معدل 
الجودة المعتبرة  

=

  BE, FE, DE x 100 العدد اليومي ل

عدد البيض المنتج كل يوم

التراكمي
=

عدد كل من BE و FE و DE حتى األآن × 100

عدد كل البيض حتى األآن

حجم البيض اليومي 
=

الوزن األإجمالي للبيض المنتج

إجمالي عدد البيض المنتج

حجم البيض اإلأسبوعي
=

متوسط حجم البيضة ألآخر 7 أيام

حجم البيض المتراكم 
)جم(

=
متوسط وزن كل البيض المنتج

كتلة البيض اليومية
=

النســبة المئوية اليومية للبيض × الحجم اليومي للبيض

100

كتلة البيض اإلأسبوعية
=

نســبة انتاج البيض األأســبوعي × حجم البيض األأسبوعي

100

كتلة البيض المتراكمة 
=

البيض المنتج × وزن البيض

عدد الطيور الموجودة في العنبر 
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الصحة واألأمن الحيوي
ي مشاريع إنتاج البيض الحديث. 	

امج الصحية �ز التعرف عىل أهمية ال�ب
كيفية تنفيذ برنامج اإلأمن الحيوي. 	
كيفية تنفيذ ومراقبة برنامج التحصينات الخاصة بالطيور. 	

دجاج صحي

طرق العدوى المحتملة التوازن الصحي

أل توجد أعراض تنفسية 	

أل توجد أعراض عصبية 	

أل حمى 	

ي الجيد 	
الوضع البد�ن

تكلس جيد للعظام 	

حالة ريش جيدة 	

الطيور اليقظة والنشطة 	

أل يوجد سلوك غ�ي طبيعي 	

إنتاج جيد 	

أل وجود لبيض غ�ي طبيعي 	

األدوات

المركبات

الهواء

الزائرين

العمال

القطط 
والكإلب

القوارض

الطيور البرية

الحشرات

السبلة

الطيور 
النافقة

المياه

العلف

البيئة

مسببات 
األأمراض

 برنامج األأمن
 الحيوي

 ما هي
  الدجاجة
 الصحية؟

المناعة:
 الحالة الجسدية +

ن  برنامج التحص�ي

الطيور

ــق  ــر ضــروري لتحقي ــة أم ــة للدجاج ــة الصحي ــة الحال معرف

نتــاج. أل يمكــن أن تتطــور الطيــور المريضــة  أهــداف األإ

ــج  ــب البرام ــذا تلع ــة ، ل ــة الكامل ــا الوراثي ــي إمكاناته لتعط

ــاج. نت ــة األإ ــي عملي ــًيا ف ــة دوًرا رئيس الصحي

الدجاجــات الســليمة خاليــة مــن األأمــراض ، أو علــى األأقــل 

يمكنهــا مواجهــة األأمــراض الموجــودة فــي بيئتهــا والتعامــل 

ــع  ــى القطي ــاظ عل ــاح الحف ــوي هــو مفت ــن الحي ــا. األأم معه

ما هي الدجاجة الصحية؟
تقليــل  األأقــل  علــى  أو  الممرضــة  العوامــل  مــن  خالًيــا 

ــئ  ــذي يهي ــة ال ــع هــي حجــر الزاوي ــة القطي ــا. مناع وجوده

الدجــاج للتعامــل مــع خطــر المــرض. هــذا أل يتعلــق 

ــدية  ــة الجس ــا بالحال ــن أيًض ــن ولك ــج التحصي ــط ببرنام فق

للدجاجــة. إذا تــم تثبيــط مناعــة الدجــاج بســبب نقــص 

ــة  ــة أو األإجهــاد أو ألأســباب أخــرى )الســموم الفطري التغذي

والمــواد الكيميائيــة( ، فســيكون مــن الصعــب التعامــل مــع 

ــاج. ــن الدج ــم تحصي ــو ت ــى ل ــراض حت األأم

بعــض أمــراض الطيــور )مثــل التهــاب األأمعــاء الســالمونيإل 

أو العطيفــة( هــي أمــراض حيوانيــة المصــدر يمكــن أن 

ــر  ــم يؤث ــى إذا ل ــك ، حت ــور والبشــر. لذل ــن الطي تنتشــر بي

المــرض بشــكل مباشــر علــى الدواجــن ، فيجــب تضمينــه فــي 

ــج الصحــي. البرنام
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يلعــب برنامــج األأمــن الحيــوي دوًرا رئيســًيا فــي الحفــاظ علــى 

نتــاج المربــح. يمكــن تعريــف  صحــة الدجــاج ، وبالتالــي ، األإ

األأمــن الحيــوي علــى أنــه جميــع األإجــراءات الموضوعــة 

لمنــع مســببات األأمــراض التــي تصيــب الدجــاج ومنــع 

ــزارع الدواجــن األأخــرى. ــى م إنتشــارها إل

لكــي يكــون برنامــج األأمــن الحيــوي فعــاألً ، يجــب أن يتــم 

برنامج اإلأمن الحيوي
تنفيــذه بطريقــة عمليــة ومنظمــة للغايــة. يجــب أن يتكيــف 

ــع  ــع جمي ــد م ــكل جي ــال بش ــوي الفع ــن الحي ــج األأم برنام

نتــاج و يجــب أن يكــون مفهــوم جيــًدا مــن قبــل  هيــاكل األإ

نتــاج  األإ ومديــرو  )الموظفــون  الفاعلــة  الجهــات  جميــع 

والمديــر  البيطريــون  واألأطبــاء  الخارجيــون  والمــوردون 

العــام ومــا إلــى ذلــك( فــي المزرعــة. إذا لــم يأخــذ بعــض 

ــى محمــل الجــد وفشــلوا فــي  ــوي عل ــن األأمــن الحي العاملي

ــن. ــود األآخري ــأ جه ــن تكاف ــراءات ، فل ــاع األإج اتب

مــن الضــروري تطبيــق األإجــراءات بشــكل منهجــي. لــن 

ينجــح التطبيــق المتقطــع لبرنامــج األأمــن الحيــوي.

أنواع اإلأمن الحيوي

األأمن الحيوي الهيكلي
كيبات المادية  	 هذا هو األأمن الحيوي المرتبط بال�ت

ي المزرعة لمنع دخول أو انتشار 
المستخدمة �ن

األأمراض.

تشمل المكونات المهمة ما يلي:

أسوار محيطة	�

المنطقة العازلة المحيطة	�

عنارص مانعة للطيور	�

أبواب المدخل	�

ي باب المدخل	�
نظام التطه�ي �ف

ستحمام أو غرفة سوداء / بيضاء	� غرفة األإ

الحمامات	�

مإلبس العمل واألأحذية	�

مخزن األأعإلف أو الصوامع	�

التخلص من الطيور النافقة	�

األأمن الحيوي 
التشغيلي

ي  	
هذا هو األأمن الحيوي المتعلق بكيفية العمل �ن

المزرعة لمنع دخول أو انتشار األأمراض.

العنصــر البشــري هــم العنصــر األأساســي للنجــاح هنــا. 

التواصــل الجيــد ، الــذي يتضمــن التدريــب ، ضــروري 

لتحســين األأمــن الحيــوي التشــغيلي.

يجــب أن يكــون بروتوكــول األأمــن الحيــوي الواضــح 

والمكتــوب متاًحــا لجميــع الموظفيــن الذيــن لديهــم 

تعامــل بالمــزارع. عــادًة مــا تعمــل أبســط القواعــد 

بشــكل أفضــل مــن القواعــد المعقــدة.

األأمن الحيوي األساسي
هذا هو األأمن الحيوي المتعلق بتصميم المزرعة  	

وموقع المزرعة وما يجاورها.

مــن الناحيــة المثاليــة ، يجــب أن تكــون المــزارع بعيــدة 

عــن:

ي ذلــك مــزارع الفنــاء 	�
مــزارع الدواجــن األأخــرى )بمــا �ف

الخلفــي(

مزارع أخرى )أنواع أخرى(	�

أسواق الطيور الحية	�

المفاقس	�

المسالخ	�

مــن 	� بالقــرب  المرافــق  مــن  النــوع  هــذا  كان  إذا 

ــكىي  ف األأمــن الحيــوي الهي المزرعــة ، فيجــب تحســني

. إذا أمكــن ، يجــب إنشــاء مــزارع جديــدة  والتشــغيىي

ــا. ــة بيولوجًي ــع آمن ي مواق
�ف

موقع مزرعة عالي الكثافة المنطقة الخرسانية المحيطة غرفة اجتماعات المزرعة

موقع معزول مكتب المدير بروتوكول مكتوب لالأمن الحيوي
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برنامج اإلأمن الحيوي – الخطوة 1

العزل
ي تدخل المزرعة. 	

يشمل ذلك جميع األحتياطات المتخذة لمنع دخول مسببات األأمراض من قبل الزوار أو المواد ال�ت

STOP

نفق لتطهير المركبات

سجل الزوار

األستحمام غسالة المزرعة ومجفف المالبس

بوابة مغلقة عليها عالمات األأمن الحيويمالبس وأحذية المزرعة







 



بعض القواعد األأساسية:

 منع الزيارة 

يجــب الســماح بالزيــارات الضروريــة فقــط لغــرض واضــح. 

يجــب اعتبــار جميــع الزيــارات / الــزوار علــى أنهــا مخاطــر 

محتملــه علــى القطيــع.

 سجل الزوار 

يجــب أن يكــون دفتــر الســجل متاًحــا للــزوار. يجــب علــى 

ــارة والغــرض  ــخ الزي ــة أســمائهم وتاري ــزوار كتاب ــع ال جمي

ــة  ــم رخص ــا ورق ــت زيارته ــة تم ــر مزرع ــارة وآخ ــن الزي م

الســيارة.

 سياسة الزيارة 

مزرعــة  مــن  القادميــن  للــزوار  الســماح  عــدم  يجــب 

خارجيــة أخــرى فــي نفــس اليــوم بالدخــول. يُمنــع تماًمــا 

دخــول الــزوار مــن مواقــع تفشــي المــرض. إذا تمــت زيــارة 

العديــد مــن مــزارع الشــركة فــي نفــس اليــوم ، فيجــب أن 

ــى القطعــان  ــرة إل يكــون التسلســل مــن القطعــان الصغي

األأكبــر ســًنا.

 مالبس العمل 

يجب توفير مإلبس عمل محددة للموظفين والزوار.

 تطهير السيارة 

يجــب تعقيــم المركبــات قبــل دخولهــا إلــى المزرعــة. إذا 

لــم يكــن دخــول الســيارة إلــى المزرعــة ضــرورة ، يفضــل 

إيقــاف المركبــات خــارج المزرعــة.

 تطهير المواد / المعدات 

يجــب تطهيــر جميــع المــواد قبــل الدخــول إلــى المزرعــة. 

هــذا أكثــر أهميــة إذا كانــت المــواد تأتــي مــن مزرعــة 

أخــرى.
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مكافحة اإلآفات
ات. 	 ات )خاصة القوارض والطيور( والح�ش يشمل ذلك جميع األحتياطات المتخذة لمنع دخول وانتشار مسببات األأمراض عن طريق الح�ش

STOP

برنامج اإلأمن الحيوي – الخطوة 2

Pavemented areaBait station Grass and abandoned stuff

  

برنامج اإلأمن الحيوي – الخطوة 3

ز تدريب الموظف�ي
ن عيل أداء وظائفهم بشكل صحيح ومراعاة أنظمة األأمن الحيوي. 	 يشمل ذلك كافة األإجراءات المتعلقة بتدريب العامل�ي

STOP

 القوارض 
ســوف تتضــرر الحالــة الصحيــة للقطيــع بشــدة فــي وجــود 

الجــرذان أو الفئــران.
التدابير السلبية:

ل خالًيــا مــن العشــب والمواد 	� ف حافــظ عــى محيــط المــ�ف
ــة األأخرى. العضوي

الحفاظ عى سإلمة الجدران.	�
حافظ عى العلف خاىلي من القوارض.	�
قم بإزالة أي علف مسكوب.	�

ــب  ــام التدري ــات واألجتماعــات وأي ــر المعلوم يجــب توفي

للموظفيــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي المزرعــة لضمــان 

يجابية: التدابير األإ
تركيب محطات الطعوم.	�
لمكافحــة 	� نشــط  برنامــج  لديــك  يكــون  أن  يجــب 

القــوارض.

 الطيور 
مــن المهــم جــًدا منــع الطيــور األأخــرى مــن دخــول 
الطيــور  مــن  الواقيــة  المســاكن  بنــاء  يمكــن  العنابــر. 
ــادة  ــور م ــا أن زرق الطي ــبابيك خاصــة. كم باســتخدام ش

األأمــن  برنامــج  فــي  وتعاونهــم  واحترامهــم  فهمهــم 

الحيــوي.

شــديدة العــدوى. يجــب تجنــب األتصــال المباشــر أو غيــر 
ــا. ــا تماًم ــر به المباش

 الحشرات وغيرها 
إنشاء برنامج للمبيدات الحشرية.

إدارة السبلة مهم أيًضا لمنع الذباب.
يمكــن أن تكــون الحشــرات ضــارًه جــًدا بالحالــة الصحيــة 
ــع  ــاص م ــكل خ ــال بش ــو الح ــذا ه ــاج. ه ــة للدج العام
العــث األأحمــر و  عــث الطيــور الشــمالية. انظــر إلــى 

ــة. ــح الفني ــي النصائ ــا ف ــيطره عليه ــة الس كيفي

ــون  ــن أل يقوم ــن أن الموظفي ــد م ــا التأك ــم أيًض ــن المه م

ــي تواصــل  ــوا عل ــزل أو أن يكون ــة الدواجــن فــي المن بتربي

ــط ، ...(. ــور ، الب ــام ، الصق ــور أخــري )الحم ــع طي م
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التخلص من النفايات
يشمل ذلك جميع التداب�ي لمنع إدخال مسببات األأمراض أثناء إزالة النفايات. 	

STOP

برنامج اإلأمن الحيوي – الخطوة 5

حاوية الطيور النافقة



برنامج اإلأمن الحيوي – الخطوة 4

العلف والماء
يشمل ذلك جميع األحتياطات المتخذة لتجنب دخول وانتشار مسببات األأمراض عن طريق المياه واألأعالف. 	

STOP

يجب أن تكون الصوامع في حالة جيدة

  العلف 

تعتبــر جــودة المــواد الخــام وتدابيــر النظافــة فــي مصنــع 

نتــاج علــف خــاٍل مــن مســببات األأمــراض. العلــف حيويــة ألإ

يوصــى أيًضــا بإضافــة المطهــرات. يجــب التحكــم أيضــا 

فــي نقــل وتخزيــن األأعــإلف لتجنــب تلوثهــا بعــد إســتإلمها 

مــن مصنــع العلــف.

تعتبــر إزالــة النفايــات والتخلــص منهــا أمــًرا بالــغ 

ــات يمكــن أن تكــون شــديدة  ــة ألأن مــواد النفاي األأهمي

ــوث. التل

 السبلة 

 3 بعــد  علــى  منهــا  والتخلــص  الســبلة  إزالــة  يجــب 

ــن  ــد م ــة. تأك ــع المزرع ــن موق ــل م ــى األأق ــرات عل كيلومت

ــن  ــن ســبلتها ضم ــص م ــزارع أخــرى تتخل عــدم وجــود م

دائــرة نصــف قطرهــا 3 كــم مــن مزرعتــك.

 المياه 

يجــب إضافــة الكلــور أو أي مطهــر بديــل إلــى ميــاه 

الشــرب. و هــذه األإضافــه لهــا هدفــان: أوألً منــع دخــول 

مســببات األأمــراض عــن طريــق المــاء وثانًيــا تقليــل إعــادة 

تلــوث الميــاه أثنــاء وجودهــا فــي خطــوط أنابيــب الميــاه 

داخــل مســكن الدواجــن.

انظــر الصفحــة 54 لمزيــد مــن المعلومــات حــول جــودة 

الميــاه.

 الطيور الميتة 

يجــب إزالــة الطيــور النافقــة مــن مســكن الدواجــن بشــكل 

يومــي وتخزينهــا بعيــًدا عــن عنابــر الطيــور.

تتوفــر طــرق مختلفــة للتخلــص مــن الطيــور النافقــة 

بطريقــة صحيــة. إذا تــم نقــل الطيــور النافقــة مــن المزرعــة 

ــل: ــاء النق ــى توخــي الحــذر الشــديد أثن ، فاحــرص عل

أل تسمح مطلًقا بنقل الطيور النافقة إىل المزرعة.	�

السماح فقط بجمع الطيور النافقة خارج المزرعة.	�

أل تقــم أبــًدا بــأي اتصــال شــخيي مــع األأشــخاص 	�

الذيــن يتعاملــون مــع الطيــور النافقــة.
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برنامج اإلأمن الحيوي – الخطوة 7

إحالل قطيع جديد
يشمل ذلك جميع التداب�ي لمنع دخول مسببات األأمراض المنقولة رأسياً من األأم. 	

STOP

بروتوكول التنظيف والتطه�ي
يشمل ذلك جميع األإجراءات لمنع انتقال مسببات األأمراض من القطيع إىل القطيع التاىلي له. 	

برنامج اإلأمن الحيوي – الخطوة 6

فــي حالــة حــدوث إصابــة شــديدة بالعــث أو طفيليــات أخــرى ، اتخــذ تدابيــر احترازيــة إضافيــة للقضــاء علــى وجــود األآفــات و التخلــص منهــا. اطلــع علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول 

األإجــراءات المتبعــة لذلــك فــي الصفحتيــن 6 و 7.

الجدول 31: المطهرات الشائعة المستخدمة في المزارع

المطهرات الكيميائية
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الخصائص

–+++++++++++اإلألدهيدات
تقل الكفاءة في وجود المواد العضوية والصابون والماء العسر.

مواد مهيجه

مواد مسببة للتآكل و مهيجه+++–+++++القلويات

مواد تعتمد علي درجة الحموضة، يتعطل عملها في وجود الصابون –––+–++++++البيجوانيدات

–++–++++++مركبات الكلور
 مواد يتعطل عملها في وجود أشعة الشمس 

و الصابون، مواد مسببه للتآكل و مهيجه

مواد مسببه للتآكل–+–+–+++++المواد المؤكسدة

مواد مهيجه+–+–+–+++++مركبات الفينول

مركبات اإلأمونيوم 
الرباعية

+++–+––+–
 مواد يتعطل عملها في وجود المواد العضويه 

و الصابون و الماء العسر.

مــن أجــل تحقيــق ذلــك ، يجــب أن تظــل األأمهــات خالًيــا 

ــل  ــات والتحلي ــراض. يجــب تشــجيع أخــذ العين ــن األأم م

للتأكــد مــن عــدم تلــوث الكتاكيــت ذات اليــوم الواحــد.

تــش أنــد إن خاليــة مــن أمــراض ســرطان الــدم  جــدود األإ

ــا. ــا ، الســالمونيإل  بأنواعه ــاوي ، الميكوبإلزم الليمف

والشــاحنات  النقــل  صناديــق  أن  اعتبــارك  فــي  ضــع 

والمعــدات األأخــرى يمكــن أن تصــاب بمســببات األأمــراض 

أو تنتشــر فيهــا الطفيليــات. يوصــى بشــدة بتنظيفهــا 

وتطهيرهــا مســبًقا.
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الجدول 32: برنامج التحصين
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13
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SP = الرش  SC = حقن تحت الجلد

DW = مياه الشرب  IM = الحقن العضلي

WI = تلقيح الجناح  ED  = قطرة العين

اللقاحات المركبة الريكومبايننتاللقاحات الحيةاللقاحات الميتة

عمــل توصيــات محــدده لــكل مزرعــة غيــر ممكــن، ولكــن 

ــى  ــال )الجــدول 32( يهــدف إل ــح فــي المث برنامــج التلقي

ــي  ــة ف ــات المطلوب ــًدا للتطعيم ــا ج ــالً عاًم ــون دلي أن يك

ــع أنحــاء العالــم. معظــم المــزارع فــي جمي

برامج التحصين
قــد تكــون هنــاك حاجــة أيًضــا إلــى لقاحــات إضافيــة 

ــور  ــزا الطي ــة وإنفلون ــريكية القولوني ش ــيديا واألإ ــد الكوكس ض

ــع  ــل المســببة للمــرض. وم ــن العوام والســإلألت األأخــرى م

ذلــك ، يجــب اتخــاذ هــذه القــرارات علــى أســاس كل مزرعــة 

ــة  ــل الخطــر المعني ــة لعوام ــى حــدة بعــد دراســة متأني عل

ــرض  ــر: التع ــال أل الحص ــبيل المث ــى س ــمل ، عل ــي تش والت

، وتعــرض  والتحصيــن   ، الجغرافــي  والموقــع   ، الســابق 

ــة و العوامــل  القطعــان المجــاورة لإلأمــراض ، ولوائــح الدول

ــتوطنة. ــراض المس ــببة لإلأم المس

 اطلب برنامج لقاح ُمكيف لمزرعتك من طبيبك 

 البيطري المحلي. 
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كل 	� عطــاء  ألإ المناســب  األأســلوب  اســتخدم 

لقــاح.

لقح الدجاج السليم فقط.	�

أل تخفف أو "تقطع" اللقاح. 	�

تجنب مإلمسة المطهر عند إعطاء اللقاح.	�

والمضــادات 	� األأدويــة  اســتخدام  تجنــب 

الحيويــة لمــدة ثإلثــة أيــام قبــل التطعيــم 

ــة  ي ــات البيكت�ي ف اللقاح ــد تحصــني ــبوع بع وأس

الحيــة.

 في مياه الشرب 

ف األأك�ش شيوًعا.	� أسلوب التحصني

التأكد من عدم وجود الكلور 	�

ي مياه 
أو المطهرات األأخرى �ف

ب. ال�ش

يمكن أن يضمن الحرمان السابق 	�

من الماء أن جميع الطيور 

تشعر بالعطش.

ي مياه 	�
استخدام الصبغة �ف

ب لمراقبة استهإلك المياه. ال�ش

ي 	�
تأكد من استهإلك المياه �ف

. ف غضون ساعتني

 الرش 

ف ضد 	� يستخدم للتحصني

. أمراض الجهاز التنف�ي

تأكد من عدم وجود الكلور 	�

ي الماء 
أو المطهرات األأخرى �ف

المستخدم.

يلعب حجم القطرة دوًرا 	�

ي تفاعإلت اللقاح 
رئيسًيا �ف

واألستجابة المناعية.

توزيع اللقاح بشكل متجانس 	�

ف الطيور. بني

تجنب التيارات الهوائية أثناء 	�

إعطاء اللقاح.

 التقطير في العين 

ف ضد 	� يستخدم للتحصني

. أمراض الجهاز التنف�ي

استخدم الصبغة لتقدير كفاءة 	�

. عملية التقط�ي

فم وبرنامج 	� طاقم مدرب ومل�ت

عمل جيد التنظيم أمر 

وري. رصف

تأكد من تلقيح جميع 	�

الصيصان.

 الوخز بالجناح 

ف 	� ي الغالب للتحصني
يستخدم �ف

ضد الجدري.

برة مإلمسة للقاح 	� تأكد من أن األإ

قبل تلقيح كل طائر عى حدة.

فم وبرنامج 	� طاقم مدرب ومل�ت

عمل منظم بشكل جيد أمر 

وري. رصف

ي حالة لقاح الجدري، افحص 	�
�ف

رد فعل اللقاح بعد 7 أيام من 

إعطائه. أك�ش من 90 ٪ من الطيور 

يجب أن تكون إيجابية.

 الحقن 

ي اللقاحات الميتة 	�
تستخدم �ف

و بعض اللقاحات الحية 

المحددة.

يمكن أن يكون الحقن تحت 	�

ي العضل حسب 
الجلد أو �ف

نوع اللقاح.

يجب صيانة المعدات بشكل 	�

صحيح.

فم إىل جانب 	� طاقم مدرب ومل�ت

برنامج عمل منظم بشكل جيد 

وري. أمر رصف

حالــة 	� ي 
�ف كان  إذا  إأل  اللقــاح  تقبــل  أل 

جيــدة.

ي جميــع 	�
اللقــاح �ف يــد  حافــظ عــى ت�ب

األأوقــات.

أل تقم بتجميد اللقاح.	�

أل تعرض اللقاح ألأشعة الشمس.	�

اللقــاح بشــكل صحيــح 	� بتخزيــن  قــم 

بانتظــام. وافحصــه 

كــة المصنعــة بعنايــة 	� اتبــع تعليمــات ال�ش

عنــد اعطــاء اللقــاح.

تجنــب مإلمســة المطهــرات أثنــاء عمليــة 	�

إعــداد اللقــاح.

ة.	� استخدم اللقاح بعد ذلك مبا�ش

اعطاء اللقاح::

التحصين الجماعي التحصين الفردي

إعادة حل اللقاح النقل والتخزين

إدارة اللقاحــات فــي الممارســة العمليــة أل تقــل أهميــة عــن 

ــى  ــاطة عل ــوي ببس ــذا ينط ــاح. كل ه ــج اللق ــم برنام تصمي

ــل  ــن قب ــوح م ــا بوض ــم تحديده ــي ت ــراءات الت ــاع األإج اتب

تطبيق اللقاحات في الممارسة العملية
الشــركة المصنعــة للقــاح. ومــع ذلــك ، أل تــزال هنــاك 

أخطــاء فــي كثيــر مــن األأحيــان. لتجنــب األأخطــاء ، تحقــق 

مــن هــذه األإجــراءات وقــم بتدقيقهــا بانتظــام. إســتخدام 

برنامــج التحصينــات الصحيــح ضــروري للحصــول علــى 

ــدة. ــة جي ــة صحي حال
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الصحة واألأمن الحيوي

الجدول 33: المراقبة المصلية

11525456585التقنية المستخدمةالمرض

ليزا ، إختبار تثبيط التراص الدمويإلتهاب الشعب الهوائية المعدي XXXXXاألإ

ليزامرض الجمبورو XXاألإ

ليزاإلتهاب الدماغ والنخاع للطيور XXاألإ

ليزا ، إختبار تثبيط التراص الدمويمرض النيوكاسل XXXXXاألإ

ليزامتالزمة إنخفاض البيض ٧٦ XXXXXاألإ

ليزاميتانيموفيروس XXاألإ

ليزاإلتهاب الحنجرة األإ

ليزا ، بي أر أيمايكوبالزما غليسبتيكوم XXXXXXاألإ

ليزا ، بي أر أيمايكوبالزما ساينوڤياي XXXXXXاألإ

النقاط الرئيسية
ظهــار إمكانياتهــا الوراثيــة الكاملــة . ترصف قبــل أن تصبــح اإلأمراض  	 وري إلإ صحــة الطيــور أمــر حيــوي و رصز

عامــالً مقيــًدا إلأداء طيورك!
ي أمر مهم. 	

تنفيذ برنامج أمن حيوي حقيقي ، وليس برنامج أمن حيوي ور�ت
	 . ي

تكييف برنامج اللقاح مع وضعك الوبا�أ
ــاء  	 ــم إعط ــاح إذا ت ــج لق ــل أي برنام ــن يعم ــة. ل ــة المصنع ك ــات ال�ش ــب تعليم ــات حس ــاء اللقاح إعط

ــح. ــ�ي صحي ــكل غ ــات بش اللقاح
ز الخاص بك. 	 المراقبة المصلية للقطيع للتحقق من فعالية برنامج التحص�ي

ــا بعــد  ــم الحصــول عليه ــي يت ــة الت ــات المصلي تعــد البيان

اكتمــال الجــزء األأكبــر مــن برنامــج التحصيــن ، عــادًة ببلــوغ 

15 أو 16 أســبوًعا مــن العمــر ، طريقــة جيــدة لتقييــم 

ــاج. نت ــل األإ ــاج قب ــع الدج ــة لقطي ــة المناعي الحال

 تعمــل هــذه البيانــات أيًضــا كخــط أســاس لمعرفــة الحالــة 

المناعيــة لتحديــد مــا إذا كانــت العــدوى الميدانيــة قــد 

ــاج. نت ــاض األإ ــة انخف ــد مإلحظ ــت عن حدث

مراقبة و متابعة اللقاح
 مــن المستحســن أن يرســل صاحــب القطيــع 25 عينــة 

مصــل جيــدة )ســيروم(  إلــى المختبــر قبــل أســبوع أو 

نتــاج للتأكــد مــن  أســبوعين مــن نقــل الطيــور إلــي مســكن األإ

خلوهــا مــن بعــض األأمــراض مثــل المايكوبإلزمــا  قبــل بدايــة 

ــاج. نت األإ

ــن  ــة ع ــات قيم ــة معلوم ــات المصلي ــدم البيان ــن أن تق يمك

ــببة  ــل المس ــن العوام ــدد م ــة لع ــرات المناع ــتويات تيت مس

ــراض.  لإلأم

نشــاء نظــام تحديــد  إن العمــل مــع مختبــر الدواجــن ألإ

ــن  ــج التحصي ــل لبرام ــات األأفض ــيجعل التقييم ــمات س الس

ــة. ــع ممكن ــروف القطي وظ
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جودة قشرة البيض
المشكلةالسبب

البيض المكسور/ المتشقق:

شقوق وثقوب كبيرة

نتاج:	� ي األإ
 النسبة المئوية �ف

نتاج تزداد مع تقدم عمر الدجاجة. 1–5 ٪ من إجماىلي نسبة األإ

ة )< 50–60 أسبوًعا(	� الطيور الكب�ي

نقص المعادن أو اختإلل توازنها	�

المياه المالحة	�

ي تؤثر عىي المبيض	�
األأمراض الىت

درجات الحرارة العالية	�

ر الميكانييكي أثناء عملية تجميع البيض	� ال�ف

الشقوق الشعرية الرفيعة:

شقوق دقيقة جًدا تتطلب فحص شمعي  فعال للبيض.

نتاج:	� ي األإ
 النسبة المئوية �ف

تختلف باختإلف عمر الطائر ونسبة البيض المكسور أو المتشقق

ة )< 50–60 أسبوًعا(	� الطيور الكب�ي

نقص المعادن أو اختإلل توازنها	�

المياه المالحة	�

ي تؤثر عىي المبيض	�
األأمراض الىت

درجات الحرارة العالية	�

ر الميكانييكي أثناء عملية تجميع البيض	� ال�ف

ي عملية تجميع البيض	�
عدم األنتظام �ف

الشقوق النجمية:

شقوق دقيقة تشع للخارج من نقطة مركزية للتأثير

نتاج:	� ي األإ
 النسبة المئوية �ف

نتاج تختلف باختإلف العمر ، 1–2 ٪ من إجماىلي نسبة األإ

ة )< 50–60 أسبوًعا(	� الطيور الكب�ي

نقص المعادن أو اختإلل توازنها	�

المياه المالحة	�

ي تؤثر عىي المبيض	�
األأمراض الىت

درجات الحرارة العالية	�

ر الميكانييكي أثناء عملية تجميع البيض	� ال�ف

ي عملية تجميع البيض	�
عدم األنتظام �ف

بيض بدون قشرة و بقشرة رقيقة:

أل قشرة أو قشرة رقيقة جدا ، من السهل جدا كسرها

نتاج:	� ي األإ
 ٪ �ف

ف 0.5 و 6 ٪. اوح بني  ت�ت

ي حالة النضج المبكر 
مستويات عالية ممكنة مع الطيور �ف

ة غ�ي ناضجة	� غدة الق�ش

ة	� تعطل ترسيب الكالسيوم أثناء عملية تكوين الق�ش

نقص المعادن أو اختإلل توازنها	�

المياه المالحة	�

ي تؤثر عىي المبيض	�
األأمراض الىت

ر الميكانييكي أثناء عملية تجميع البيض	� ال�ف

ي عملية تجميع البيض	�
عدم األنتظام �ف

قشرة مثل ورق الصنفرة أو القشرة الخشنة:

 مناطق خشنة الملمس موزعه بشكل

غير متساوي في قشرة البيض

نتاج: يجب أن تكون األإصابة أقل من 1 ٪  	� ي األإ
٪ �ف

ي تؤثر عىي المبيض	�
األأمراض الىت

ي الطيور	�
مرض التهاب الدماغ والنخاع �ف

ي عملية خروج البيضة أو احتباس البيض	�
خلل �ف

ي الضوء أثناء عملية وضع البيض	�
زيادة مفاجئة �ف

ي الماء	�
نقص �ف

البيض المشوه:

قشرة تشوبها جوانب مسطحة أو تشوهات )أضإلع أو أخاديد(

نتاج:	� ي األإ
 ٪ �ف

ي بداية إنتاج البيض ثم تختفي تقريًبا 
يمكن أن ترتفع إىل 2 ٪ �ف

ما لم تكن هناك مشكلة  

ة غ�ي ناضجة	� غدة الق�ش

ي تؤثر عىي المبيض	�
األأمراض الىت

األإجهاد الناجم عن الخوف واألضطراب	�

األزدحام	�

جودة البيض
ة البيض وأسبابها. 	 كيفية التعرف عىل عيوب جودة ق�ش
كيفية التعرف عىل عيوب الجودة الداخلية للبيضة وأسبابها. 	
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جودة البيض

جودة قشرة البيض
المشكلةالسبب

بيض ذو جوانب مسطحة:

جزء من القشرة مسطح

نتاج: >1 ٪  	� ي األإ
٪ �ف

ي تؤثر عىي المبيض	�
األأمراض الىت

ي الطيور	�
مرض التهاب الدماغ والنخاع �ف

ي عملية خروج البيضة	�
خلل �ف

ي الضوء أثناء عملية وضع البيض	�
زيادة مفاجئة �ف

األزدحام	�

البثور:

كتل صغيرة من مادة متكلسة على قشرة البيض

نتاج: حواىلي 1 ٪ شائع  	� ي األإ
٪ �ف

ي السن	�
ة �ف طيور كب�ي

زيادة   الكالسيوم	�

ي الضوء أثناء عملية وضع البيض	�
زيادة مفاجئة �ف

األزدحام	�

الثقوب:

ثقوب صغيرة في قشرة البيض

نتاج: >0.5 ٪	� ي األإ
٪ �ف

ي السن 	�
ة �ف طيور كب�ي

نقص المعادن أو اختإلل توازنها	�

ي 	�
ي تسببها الدجاجات بنفسها أو األأشياء الحادة �ف

ار الىت األأرصف

ي ناقل تجميع البيض
األأقفاص أو �ف

قشرة مرقطة أو زجاجية:

تبدو مرقشة تحت الفحص الشمعي

نتاج:	� ي األإ
 النسبة المئوية �ف

ي البيض قليل الجودة إأل إذا كانت الحالة 
أل تندرج عادة �ف

واضحة. تختلف األإصابة

ي مسكن البياض	�
رطوبة عالية �ف

نقص المعادن	�

األزدحام	�

ي 	�
سا �ف ي تؤثر عىي المبيض واألإصابة بمرض الب�ي

األأمراض الىت

األمهات
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جودة البيض

اإلأسبابالمشكلة

بقع الدم:

بقع الدم على سطح الصفار

نتاج: تتفاوت حدوثها ، 5–8 ٪	� ي األإ
٪ �ف

ف أ و ك	� نقص فيتامني

السموم الفطرية	�

برامج األإضاءة المستمرة أو المتقطعة	�

ات الضوء	� ف�ت

الخوف واألضطراب	�

ي الطيور	�
مرض إلتهاب الدماغ والنخاع �ف

بقع لحمية:

لونها بني ، قطع من نسيج المبيض أو بقع دموية متفتتة جزئًيا

نتاج: 1–3 ٪	� ي األإ
٪ �ف

ف أ و ك	� نقص فيتامني

السموم الفطرية	�

برامج األإضاءة المستمرة أو المتقطعة	�

ات الضوء	� ف�ت

الخوف واألضطراب	�

ي الطيور	�
مرض إلتهاب الدماغ والنخاع �ف

صفار شاحب:

صفار البيض ليس له اللون المتوقع

نتاج:	� ي األإ
 النسبة المئوية �ف

 تختلف األإصابة بناًء عى المشكلة

مشاكل صحة األأمعاء	�

السموم الفطرية	�

تلف الكبد	�

الصبغات المضافة إىلي العلف تعرضت لإلأكسدة	�

ي العلف	�
الخلط الخاطئ للصبغات �ف

درجة حرارة جودة بياض البيض

جودة صفار البيض

اإلسبابالوصف

عمر الطيورسبب فسيولوجي

األدارة
درجات الحرارة مرتفعة أثناء عملية تخزين البيض

األإجهاد الحراري

التهاب الشعب الهوائية - النيوكاسلامراض

نقص الكالسيوم ,الفوسفور او الليسينالتغذية
نقص فيتامين هـ , سي اثناء فترات األجهاد الحراري

نقص المعادن

الفاناديوم التلوث 

أيام التخزين

يو
 ه

ت
دا

وح

النقاط الرئيسية
نتاج. 	 جودة البيض الداخلية والخارجية هي أداة قوية لمعرفة مشاكل اإلإ
تعت�ب نسبة معينة من العيوب طبيعية. 	
ز جودة البيض الداخلية والخارجية. 	 إدارة البيض الصحيحة هي أفضل طريقة لتحس�ي
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أهداف األآداء

تش أند إن النك شيك حتى عمر 100 أسبوع تحت إدارة جيدة وبيئة معتدلة الجدول 34: أداء ساللة األإ

العمر
أسبوع

نسبة العيش 

٪

نتاج  /   نسبة اإلإ
 HDالدجاج اليومي

٪

 البيض / 
الدجاجة المسكنة

البيض

وزن البيض

جرام/ البيضة

تركامي وزن البيض

جرام/ البيضة

كتلة البيض

كجم

وزن الجسم

جرام

191008.00.640.840.80.021358
2099.934.02.943.743.10.131408
2199.855.06.846.344.90.301450
2299.771.211.748.746.50.551486
2399.682.417.550.847.90.841516
2499.588.823.752.649.11.161540
2599.491.630.154.250.21.511559
2699.392.936.555.451.11.871574
2799.293.643.056.451.92.231584
2899.194.349.657.152.62.611590
2999.094.956.157.753.22.991594
3098.995.362.758.253.73.371597
3198.895.769.358.754.23.761600
3298.796.076.059.154.64.151603
3398.696.182.659.555.04.551606
3498.596.289.259.855.44.941609
3598.496.295.960.055.75.341612
3698.396.2102.560.356.05.741615
3798.296.2109.160.456.36.141618
3898.196.2115.760.656.56.541621
3998.096.1122.360.856.76.941624
4097.996.1128.960.957.07.341626
4197.896.0135.561.157.27.741628
4297.796.0142.061.257.38.141630
4397.695.9148.661.457.58.551632
4497.595.8155.161.557.78.951634
4597.495.8161.661.657.89.351636
4697.395.7168.261.858.09.751638
4797.295.6174.761.958.110.161640
4897.195.5181.262.058.310.561642
4997.095.4187.662.158.410.961644
5096.995.3194.162.358.511.361646
5196.895.1200.562.458.711.771648
5296.795.0207.062.558.812.171650
5396.694.8213.462.658.912.571652
5496.594.6219.862.759.012.971654
5596.494.5226.262.859.113.371656
5696.394.3232.562.959.213.771658
5796.294.0238.863.059.314.171660
5896.193.8245.163.159.414.571662
5996.093.6251.463.159.514.961664
6095.993.3257.763.259.615.361666
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أهداف األآداء

تش أند إن النك شيك حتى عمر 100 أسبوع تحت إدارة جيدة وبيئة معتدلة الجدول 34: أداء ساللة األإ

العمر
أسبوع

نسبة العيش 

٪

نتاج  /   نسبة اإلإ
 HDالدجاج اليومي

٪

 البيض / 
الدجاجة المسكنة

البيض

وزن البيض

جرام/ البيضة

تركامي وزن البيض

جرام/ البيضة

كتلة البيض

كجم

وزن الجسم

جرام

6195.893.0263.963.359.715.751668
6295.792.8270.263.459.816.151670
6395.692.4276.363.459.916.541672
6495.592.1282.563.559.916.931674
6595.491.8288.663.660.017.321676
6695.391.4294.763.660.117.711678
6795.291.0300.863.760.218.101680
6895.190.6306.863.760.218.481682
6995.090.2312.863.860.318.861684
7094.989.7318.863.860.419.241686
7194.889.3324.763.960.419.621688
7294.788.8330.663.960.520.001690
7394.688.3336.463.960.520.371692
7494.587.7342.264.060.620.741694
7594.487.2348.064.060.721.111696
7694.386.6353.764.060.721.481698
7794.286.0359.464.160.821.841700
7894.185.3365.064.160.822.201702
7994.084.7370.664.160.922.561704
8093.984.0376.164.160.922.911705
8193.883.3381.664.161.023.261706
8293.782.5387.064.261.023.611707
8393.681.8392.364.261.123.951708
8493.581.0397.664.261.124.291709
8593.480.1402.964.261.124.631710
8693.379.3408.164.261.224.961711
8793.278.4413.264.261.225.291712
8893.177.5418.264.261.225.621713
8993.076.5423.264.261.325.941714
9092.975.5428.164.261.326.251715
9192.874.5433.064.261.326.561716
9292.773.5437.764.261.426.871717
9392.672.4442.464.261.427.171718
9492.571.3447.064.261.427.471719
9592.470.1451.664.261.527.761720
9692.368.9456.064.261.528.041721
9792.267.7460.464.261.528.321722
9892.166.4464.764.261.528.601723
9992.065.1468.964.261.628.871724

10091.963.8473.064.261.629.131725
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واألقتراحــات  والنصائــح  المعلومــات  اســتخدام  يجــب 

رشــادية  األإ لإلأغــراض  هــذا  دارة  األإ دليــل  فــي  الــواردة 

والتعليميــة فقــط ، مــع األعتــراف بــأن الظــروف البيئيــة 

ــر وأل  ــي آخ ــكان إل ــن م ــف م ــد تختل ــة ق ــة المحلي والمرضي

ــي  ــة. ف ــروف الممكن ــع الظ ــل جمي ــي الدلي ــن أن يغط يمك

ــات  ــن أن المعلوم ــد م ــة للتأك ــراء كل محاول ــم إج ــن ت حي

ــل  ــر ، أل تتحم ــت النش ــي وق ــة ف ــة وموثوق ــة دقيق المقدم

نود أن نشكر الشركات التالية على مشاركة الصور:

 Dagu S.A. - لوريتو سيرانو إستيبان

كارلوس كوستا – إتش أند إن بينسيولير

Huevos Leon S.L. – باتريشيا يانيز

H&N UK – جيمس وينال

تنصل

إعتراف

ــد إن  المســؤولية عــن أي أخطــاء أو ســهو  تــش أن شــركة األإ

دارة. ــات أو اقتراحــات األإ ــي هــذه المعلوم ــة ف أو عــدم دق

تــش أنــد إن  أو  عــإلوة علــى ذلــك ، أل تضمــن شــركة األإ

ــتخدام  ــق باس ــا يتعل ــات فيم ــدات أو ضمان ــدم أي تعه تق

ــة  نتاجي ــع أو األإ ــة أو أداء القطي ــة أو موثوقي أو صحــة أو دق

الناتجــة عــن اســتخدام أو احتــرام هــذه المعلومــات أو 

تــش أنــد إن  بــأي حــال  داريــة. أل تتحمــل األإ األقتراحــات األإ

مــن األأحــوال المســؤولية عــن أي أضــرار خاصــة أو غيــر 

مباشــرة أو تبعيــة أو أضــرار خاصــة مــن أي نــوع تنشــأ عــن 

دارة  أو فيمــا يتعلــق باســتخدام المعلومــات أو اقتراحــات األإ

ــذا. دارة ه ــل األإ ــي دلي ــواردة ف ال



شركة إتش أند إن العالمية جي إم بي إتش

إيه إم سيديك 9 | 27472 كوكسهافن | ألمانيا

| تليفون   فاكس  

info@hn-int.com            | Internet: www.hn-int.com

إعتمادات الصورة

شركة إتش أند إن العالمية جي إم بي إتش

 إتش أند إن العالمية

شــارة  ستنســاخ كليــا أو جزئيــا فقــط باألإ كل الحقــوق محفوظــة. يســمح باألإ

إلــي المصــدر

+49)0(4721 564 -111  +49)0(4721 564 -0

المؤلف

يميل: األإ

09.15_V01-22


