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أسباب توقف الدجاج البياض عن وضع 
  البيض

 او أسباب انخفاض إنتاج البيض

  
  

   يمان الحوراني. د 

  

  مقدمة

 بشكل آلي في بعض اإلنتاجالبيض او توقف  إنتاجانخفاض  أسبابعن  ذاتهالعديد من مربي الدواجن يطرح السؤال 
بان الدجاج توقف  تفاجئ) في القرى والتجمعات القروية(القليلة للدجاج البياض  األعدادوالكثير من مربي . األحيان

  تعود الفرخات للبيض من جديدعن البيض بحلول فصل الخريف ويستمر هذا التوقف الى فصل الربيع حيث 

خالل فترة الذروة وهذا ما يالحظ بمزارع الدواجن  اإلنتاجتوقف او انخفاض  أيضاقد يالحظ  األحيانولكن في بعض  
  .الكبيرة ببعض الحاالت

  لماذا يتوقف الدجاج البيض عن وضع البيض. لكن ما هو السبب الحقيقي وراء هذه الظاهرة

ى الدجاج البياض ومن البيض لد إنتاجدور بتوقف منفردة او مجتمعة تلعب  التي األمورفي الحقيقة هناك العديد من 
  سنذآر ما يلي األسباب أهم

  

  اإلضاءةانخفاض في طول النهار او انخفاض عدد ساعات . اوال

ن قصر الفترة االبيض وبالتالي  ف إنتاجساعة يوميا من اجل  14متواصلة لمدى  إضاءةتحتاج الفرخات البياضة الى 
  . يؤدي بشكل حتمي الى توقف انتاج البيض في الدجاج البياض ) خالل الخريف والشتاء(النهارية 

، بشكل آلي اإلنتاجوقد يسبب توقف  اإلنتاجساعة يوميا الى انخفاض  12الى  اإلضاءةحيث يسبب انخفاض فترة 
  . م الى الشهر الثاني للعام المقبلوهذا ما يحدث بشكل طبيعي من الشهر التاسع او العاشر من آل عا

وقوة . ساعة يوميا وبشكل متواصل 14الى  اإلضاءةال بد من زيادة عدد ساعات  الظاهرة هذهومن اجل تجنب 
  .متر مربع 30واط لمساحة  40 ان تكون اإلضاءة بشدةحيث يجب  أيضاتلعب دور حتمي  اإلضاءة
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في  أعشاشهاالطريقة يمكن للفرخات اللجوء الى  وبهذهفي الصباح وليس في المساء  اإلضاءةساعات  إضافةويفضل 
 إضافةعند إطفاء اإلنارة اذا تمت  أماآنهاالتي تفضلهاالمساء مع غياب الشمس مما يمنع من بقاء الطيور في غير 

  . في المساء اإلنارةساعات 

  

  وغير المتوازنة  التغذية غير الجيدة. ثانيا

 الضرورية األمينيةوالطاقة والحموض  البروتين متوازنة بجميع مكوناتها بما فيها عليقهرخات البياضة الى تحتاج الف
 ىحتما الخلل بالميزان الغذائي سيؤدي  أي و . الفوسفور و الى العناصر المعدنية وخصوصا الكالسيوم باإلضافة

  . اإلنتاج بشكل آبيراو انخفاض  اإلنتاجتوقف 

البيض بشكل جيد حيث يسبب  إنتاجتقديم المياه الجيدة وبشكل متاح طوال الوقت يساعد على المحافظة على  آما ان
والذي قد يسبب  اإلجباريالبيض بشكل سريع وربما يسبب حدوث القلش  إنتاجانقطاع المياه عن الطيور الى توقف 

  . انقطاع المياه عن الفرخات لمدة يوم آامل ايستمر بهي الحاالت الت توقف البيض لمده ال تقل عن شهر آامل ببعض

او  المتجمدةالنتباه خالل فصول السنة الباردة الى تقديم مياه معتدلة الحرارة للطيور وتجنب تقديم المياه اآما يجب 
ميعها الجر ج وأنابيبآما يجب االنتباه الى ان معدات تقديم المياه بما فيها المشارب وخزانات المياه . شديدة البرودة

  . او صماخ تعفنعلى  يوال تحونظيفة ومعقمة 

 ةالخلل بنسب يسببمتوازنة من حيث نسبة الطاقة الى البروتين حيث  أعالفهو تقديم  ةجدا بالتغذيالمهمة  األمورمن 
   . اإلنتاجالطاقة الى البروتين الى انخفاض 

وبالتالي فان تغذية الطيور على  ةبالمائ 18الى  16الفرخة البياضة الى عالئق تحوي بروتين بنسبة  تحتاجحيث 
  . وحدوث القلش اإلنتاجوربما توقف  اإلنتاجانخفاض  الى حتما سيؤدي الحبوب فقط او النخالة او بقايا الحبوب

لدى الفراخ وبالتالي ترسب آميات آبيرة  الزائدةغنية بالطاقة يسبب السمنة  أعالفان تقديم  الى يجب االنتباه ايضا
  .اإلنتاجتوقف  يبالتالالناقلة للبيض مما يسبب  والقناةمن الدهون على المبايض 

 ةآنتيجبيض آبير الحجم او  إنتاجان الخلل الغذائي قد يسبب انقالب الرحم في الدجاج البياض والذي ينتج عن  آما
وقد يسبب  للفرخة الناقلة الى الخارج مما يسبب ضرر آبير القناةمما يسبب خروج جزء من  للسمنة الزائدة للفرخة

  . المصابة نفوق الفراخ

وضع مصدر دائم  األحوالبهذه  األفضلللطيور ومن  الكالسيومالى تقديم آميات جيدة من  أيضايجب االنتباه 
  .المقدمة األعالفعند حدوث خلل بنسبه ضمن  الكالسيوماخذ  الى تميل الطيور التي أمامللكالسيوم 

   

  االمراض. ثالثا

ولعل من أوائل العالمات المرضية هو حدوث انخفاض ، يمكن للمشاآل المرضية ان تحدث بأحسن ظروف الرعاية
وجود ، انعدام الشهية، ومن العالمات المرضية االخرى أيضا حدوث تهدل باألجنحة والريش. في انتاج البيض

وحدوث القلش ببعض الحاالت باإلضافة الى ارتفاع نسب ، صعوبة تنفس، عطاس، سعال، عينية او أنفية سيالنان
  . النفوق بالقطيع البياض
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مع االنتباه الى ان حدوث الوفيات أمر طبيعي خالل فترة التربية وإنتاج البيض طالما بقي بالنسبة المحددة من قبل 
  . الشرآة الموردة للفرخات

النقطة فالبد من ان تكون عملية اإلنتاج والتربية مدروسة منذ البداية باختيار قطيع من  هذهعلى  طرةالسيمن اجل 
سالالت معروفة ومن شرآات توريد مضمونة ومعروفة بجودة إنتاجها من الصيصان والفراخ الخالية من العيوب 

  . واألمراض

ومن ثم توفير شروط التربية والرعاية المثالية التي يوصي بها األطباء البيطريين والمختصين وعدم محاولة خلط 
أعمار مختلفة بنفس المزرعة وتجنب تعريض القطيع للطيور البرية التي قد تلوث األعالف او مياه الشرب وبالتالي 

  . تنقل العديد من االمراض

  

  العمر . رابعا

ولكن بعد سنتين او ثالث ، ت البياضة الجيدة ان تنتج البيض وبشكل جيد طوال دورتين إنتاجيتين آاملتينيمكن للفرخا
أي ان ، من االنتاج األولىالبيض المنتج خالل السنة  ننفسها متعود الفراخ البياضة قادرة على انتاج الكمية  سنين ال
  لعامل يختلف بشكل آبير من طائر الخر ومن ساللة الخرىوطبعا هذا ا. يقل آلما زاد عمر الدجاجة بالعمر اإلنتاج

اسبوع فيكل دورة إنتاجية  مع االنتباه الى ان آل دورة  60او  50يمكن للفرخات الجيدة ان تستمر باإلنتاج لمدى 
انتاجية تكون مفصولة عن الدورة التي تليها بفترة راحة تسمى فترة القلش وخالل هذه الفترة تعمد الطيور الى تبديل 

  . آلي الريش وخالل هذه الفترة يتوقف انتاج البيض بشكل

بعد القلش  اإلنتاجان نسبة  يجب االنتباه الى ان الفرخات ذات النوعية السيئة تميل الى حدوث القلش بشكل اآبر آما
العالي  اإلنتاجعملية انتخاب  للدجاجات ذات  بإجراءوبالتالي ينصح دائما . يكون اقل من تلك ذات النوعية الجيدة
  . الجيد نتاجاإلواستبعاد تلك التي تميل للقلش و عدم 

  

  اإلجهاد. خامسا

عامل غريب آالحرآة او تحريك الطيور  فأي. الدجاج البياض إنتاجية او الضغط من العوامل الهامة في اإلجهاديعتبر 
  . البيض إنتاجالعالية قد تسبب وقف  األصواتمحيط الطيور او الحرارة الزائدة او  بشكل غريب او تغير في

  ما يلي اإلجهاد أسباب أهمومن 

جدا وبالتالي فان  المنخفضةالبرودة الشديدة فالدجاج البياض المنتج للبيض ال يفضل درجات الحرارة  -1
 اإلنتاجالتعرض للبرودة والرياح الشديدة او الرطوبة قد يسبب انخفاض او توقف 

ي قد تسبب فيجب االنتباه الى ان الدجاج البياض ال يفضل الحرآات العشوائية الت، حمل وتحريك الطيور -2
 اخافته آمطاردة بعض الفرخات ضمن الحظيرة مثال

 آالطفيليات الخارجية والداخلية، الطفيليات -3
او العمال  األطفالالى صراخ  باإلضافةطائر او حيوان غريب الى المزرعة  والذي ينتج عن دخول، الخوف -4

 . في المزرعة او عواء الكالب مثال
 د الطيور البياضةحيث يزيد االفتراس من اجها. االفتراس -5
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  حدوث القلش، سادسا

حيث تميل الطيور الى تبديل الريش ، يحدث القلش في الدجاج البياض عادة في نهاية فصل الصيف وبداية الخريف
وخالل هذه الفترة يتوقف إنتاج البيض بينما تترآز جميع العمليات الحيوية فيجسم الطائر على إسقاط الريش القديم 

بع من اجل تسريع القلش آي يعاود الدجاج للبيض خالل فترة وإحالل الريش الجديد وهنالك العديد من البرامج التي تت
  . قصيرة وهذا ما يسمى بالقلش اإلجباري

  مجموعة من المشاآل والعوامل التي يجب االنتباه لها عند حدوث انخفاض اإلنتاج. سابعا

 وجود ثعابين او حيوانات تفترس البيض -1
 آسر البيض والتغذية عليةتناول البيض من قبل بعض الفراخ التي يكون لديه عادة  -2
 وجود نسبة آبيرة من البيض الذي يتعرض للكسر لسبب او الخر -3
وضع البيض في أماآن ال يمكن االنتباه لها حيث يميل الدجاج البياض الى وضع البيض في األماآن العاتمة  -4

 والمظلمة والمخفية
  وجود سرقة للبيض من الخارج -5

 

 

_______________________ 
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