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  ٣

  :مقدمة
دي، في مختلف مناطق المملكة، عشيرة غير متجانسة تختلف في          يكون الدجاج البل  

صفاتها الشكلية مثل شكل العرف،  لون الريش، لون الجلد، لـون شـحمة األذن،           
ولون قشرة البيض وكذلك في صفاتها الكمية مثل وزن الجسم، استهالك العلـف،             

ي العـيش   وغيرها، إال أنه تأقلم عل    …سرعة النمو، الخصوبة وإنتاج وحجم البيض،     
  .تحت شروط البيئة المحلية الصعبة

ويتميز الدجاج البلدي بارتفاع أسعار منتجاته من البيض واللحـم نـسبيا مقارنـة              
بأسعار منتجات مثيالته من السالالت األخرى، وال سيما الهجن التجارية، والتـي            
ا تفوقه إلى درجة كبيرة من حيث الكفاءة اإلنتاجية، ويعود ذلك إلى ندرتـه نـسبي              

وإلى الفكرة السائدة بين عامة الناس أن طعم ومذاق لحوم وبيض الدواجن المحلية             
األصيلة يفوق مثيالتها المستوردة  حتى ولو ربيت محليا وهذا قد يكون صـحيحا              
لكن بحدود ألنه من المعروف سلفا أن نمط التغذية  يلعب دورا رئسيا في التـأثير             

والشك أنه من أجل رفـع الكفـاءة        . على صفة مذاق وطعم لحوم وبيض الدواجن      
اإلنتاجية للدجاج البلدي فإنه البد من إخضاعه إلى برنامج تربية متكامل لتحـسينه             
وراثيا بغرض إنتاج قطعان ذات صفات إنتاجية أفضل، سواء فيما يخـص إنتـاج        

  .البيض أو اللحم
  :حقائق ومعلومات عن الدجاج البلدي

-١٦( جم عند عمر النضج      ١٢٠٠-٩٠٠يتراوح وزن الدجاج البلدي ما بين        - 
، بعد  ذلك يزداد الوزن تدريجيا مع الزيادة في العمر ليصل إلـي         ) أسبوع ١٨

 جم، وبالطبع يكون وزن الذكور في الحدود العليا، حيث          ١٦٥٠-١٣٠٠ما بين 
  .بالمقارنة مع اإلناث% ٣٠-٢٥أن وزنها طبيعيا يزيد في المتوسط حوالي 

، لكن يفضل تأخيره    ) أسبوع ١٨-١٦(كر نسبيا    إنتاج البيض عند عمر مب     أيبد - 
 أسبوع حتى يكتمل نضج قناة البيض ولتفـادي إنتـاج بـيض             ٢٠حتى عمر   

  .صغير الحجم
نتج الهجـن التجاريـة     ت بيضة في السنة بينما      ٢٠٠-١٦٠تنتج األنثى حوالي     -

اسـتخدام بيـوت    ( بيضة تحت ظروف الرعاية المكثفة       ٣٢٠ - ٣٠٠حوالي
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  ٤

 بيضة تحـت    ١٠٠ -٦٠،  بينما ال يزيد إنتاجها عن      )مغلقةالتربية المكيفة وال  
  ).التربية في البيوت المفتوحة(ظروف التربية التقليدية 

 جم، ويكون الوزن األعلى تحت ظـروف        ٥٥-٤٠وزن البيض يتراوح بين      -
 ٦٠التربية المكثفة، بينما يزيد وزن بيض الدجاج التجاري في المتوسط عـن             

  .جم
  .اج تحت الظروف البيئية الصعبةتأقلم علي العيش واإلنت -
ال يزال يظهر بعض الصفات البرية مثل صفة الرقاد المتكرر، والقدرة علـى       -

  .الطيران المحدود
   :طرق التربية 

مشابهة لطرق تربية دجاج البيض التجاري وعادة ما نقوم بتربية الصيصان فـي             
جـم البطاريـة،     حتى األسبوع السادس أو الثامن تبعا لح      ) ١شكل رقم   (البطاريات  

وبعد ذلك يتم نقلها إلى الحظائر األرضية سـواء المغلقـة أو المفتوحـة حـسب                
اإلمكانيات المتاحة وتستمر فيها حتى نهاية فترة اإلنتاج والتي يمكـن أن تـستمر              

  ).٢شكل  رقم (ألكثر من سنة 
  :التفريخ 

ـ                 روف  يتم إجراء عملية  التفريخ  خالل مختلف فصول السنة  إال أنه تحـت ظ
التربية التقليدية يفضل إجراء عملية التفريخ في وقت مبكر من السنة حتى  تتمكن               

  :  الصيصان من النمو خال األشهر معتدلة الحرارة،  ويجب أن يراعى التالي
 إناث أعطـت    ٥: ولقد وجد أن نسبة ذكر      (  إناث   ٧: ذكر  :  النسبة الجنسية    -١

   % ).٩٥حوالي ( أعلى نسبة خصوبة
في حالـة  (  مرات يوميا ويتم استبعاد البيض المتسخ ٥ - ٣ع البيض من  يجم -٢

كـذلك يـتم اسـتبعاد      ) التسويق التجاري لالستهالك كغذاء ينظف البيض المتسخ        
البيض سميك أو رقيق القشرة وكذلك يستبعد البيض الدائري أو المستطيل الـشكل            

لـصغر حجـم تلـك      لعدم ضمان وجود الغرفة الهوائية بالطرف العريض بها أو          
-٤٥الغرفة عن الحجم المطلوب، ويفضل أن يتراوح حجم بيض التفريخ ما بـين       

  .مما سوف يساعد علي تحقيق نسبة فقس عالية  جم،٥٥
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  ٥

حيث أن نسبة الفقس    (م  ٥١٢ –١١يحفظ البيض في برادات على درجة حرارة        -٣
م بـسبب هـالك األجنـة       ٥١٨م أو زادت عن     ٥١١تنخفض إذا قلت الحرارة عن      

لتجنب حدوث فقد للمحتوى المائي      %  ( ٨٠-٧٥، ورطوبة نسبية ما بين      )المبكر
،  ويتم ذلك بوضع وعاء مملوء بالماء في البرادة عند الضرورة على أال              )للبيضة  

تزيد مدة الحفظ عن سبعة أيام وذلك للحصول على نسبة فقس عالية يمكن أن تبلغ               
٩٥.%   

  :  احتياجات التفريخ 
  ).  أيام بالمفقس ٣+  يوم بالمفرخة ١٨(  يوم ٢١: ريخ مدة التف  ) ١
  :التبخير ) ٢

قبل تشغيل المفرخة يجب إجـراء عمليـة        ): المفرخة  ( تبخير جزء التفريخ    )  أ  
 فورما لين   ٣سم٣٥تطهير لها بواسطة التبخير بغاز الفورمالدهيد ويتم ذلك بإضافة          

 مـن حجـم     ٣ م   ١ لكـل     ماء دافئ  ٣ سم ٥٠+ جم برمنجنات البوتاسيوم     ١٧,٥+ 
المفرخة، بعد وضع إناء التبخير داخل المفرخة تقفل فتحات المفرخة  لمدة عـشر            
دقائق ثم تفتح بعدها هوايات المفرخة فقط ويترك وعاء التبخير مدة عشرين دقيقة             

  . أخرى داخل المفرخة ثم يزال بعدها
 الرطوبـة   قيل تشغيل المفقس ترفـع نـسبة      ) : المفقس  ( تبخير جزء الفقس    ) ب

+  فورمـا لـين   ٣ سم ٣٥ثم يوضع إناء التبخير الذي يحوي    % ٩٥بالمفقس إلى   
 مـن حجـم     ٣ م   ١ ماء دافئ لكـل      ٣ سم   ٥٠+  جم برمنجنات البوتاسيوم     ١٧,٥

 دقيقة ثم تفتح ويتـرك وعـاء التبخيـر          ٣٠المفقس وتقفل الهوايات بعد ذلك لمدة       
  . دقيقة أخرى يزال بعدها٣٠بالمفقس 

ك البيض بعد إخراجه من المبرد حتى يكتسب درجة حرارة الغرفـة                يجب تر  ) ٣
قبل إدخاله المفرخة حتى ال يحدث التغير المفاجئ في درجـة           )  م   ٥ ٢٤ – ٢٢( 

  .الحرارة صدمة للجنين فيموت
 ساعة على األقـل، وكـذلك       ٢٤ يـيجب تشغيل المفرخة قبل إدخال البيض        ) ٤

تم التأكد من ثبات درجة الحـرارة والرطوبـة   المفقس قبل نقل البيض إليه، حتى ي 
  :  تبعا للمعدالت  المذكورة في الجدول التالي
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  ٦

  إوز  بط  رومي  دجاج  
مدة التفريخ 

  الكلية
 يوم       ٢٨   يوم٢٨   يوم٢١

   )٣٥مسكوفي(
   يوم٣٢

مدة بقاء البيض 
  في المفرخة

 يوم ٢٥   يوم٢٥   يوم١٨
   )٣٢مسكوفي(

   يوم٢٧

مدة بقاء البيض 
  مفقسفي ال

   يوم٥   يوم٣   يوم٣   يوم٣

  المفرخة
  م٥٣٧,٨-٣٧,٥  م٥٣٨ -٣٧,٨  م٥٣٧,٨-٣٧,٥  م٥٣٨-٣٧,٨  درجة الحرارة

درجة الرطوبة 
  النسبية

٧٥   %٧٠   %٧٠   %٦٠%   

عدد مرات التقليب 
  * ساعة٢٤خالل 

  مرات٦   مرات٨-٦   مرات٨-٦   مرات٨-٦ 

  المفقس
  م٥ ٣٧-٣٦,٥  م٥ ٣٧,٤-٣٧  م٥ ٣٧,٤  -٣٧  م٥٣٧,٤-٣٧  درجة الحرارة

درجة الرطوبة 
  النسبية

رش  % + ٨٠   %٨٠   %٨٠   %٧٠
ماء إضافي على 

  البيض
  -  -  -  -  عدد مرات التقليب

يتم تقليب البيض في المفرخات آليا إال فيما ندر يدويا، كما أنه تتوافر المفرخات            * 
ض  إلي عدة آالف مـن البـي       ٥٠بأحجام وتجهيزات مختلفة تتراوح سعتها ما بين        

  ).٣شكل رقم (
عند الضرورة يتم فحص البيض بمصباح الفحص الضوئي في         : فحص البيض ) ٥

وذو األجنـة النافقـة ثـم       ) غير المخصب   ( اليوم السابع الستبعاد البيض الالئح      
يفحص البيض مرة أخرى في اليوم الرابع عشر الستبعاد البيض ذو األجنة  النافقة      

ا وينقل البيض من جزء التفريخ إلى المفقـس  ،  هذ)٤شكل رقم (خالل تلك المدة     
في نهاية اليوم الثامن عشر ويتوقف التقليب خالل األيام الثالثة األخيرة ،  ويكتفى              
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  ٧

في حالة اإلنتاج التجاري بأجراء فحص ضوئي واحد للبيض عند نقلة إلي المفقس             
ة أو  أي عند نهاية اليوم الثامن عشر ويفضل عدم فتح المفرخة إال عند الـضرور             

عند الفحص الضوئي فقط لتجنب حدوث تذبذب في درجات الحرارة والرطوبة مما    
شكل رقم (يؤثر سلبا على عملية التفريخ، وتحت الظروف العادية يبدأ فقس البيض        

  . مع نهاية اليوم العشرين من بدأ عملية التفريخ  ) ٥
يتم تنظيف جميـع    بعد نهاية عملية التفريخ يتم إخراج الكتاكيت من المفقسة و          ) ٦

  .أقسام المفرخة وتطهيرها استعدادا للدفعة التالية
  :يتم تحديد كفاءة عملية التفريخ حسب معايير التفريخ التالية ) ٧

  ١٠٠× )   عدد البيض الكلي ÷عدد البيض المخصب = ( نسبة الخصوبة     
  ١٠٠× )  عدد البيض المخصب ÷عدد الكتاكيت الفاقسة = ( نسبة الفقس العلمي 
  ١٠٠× )   عدد البيض الكلي    ÷عدد الكتاكيت الفاقسة =( نسبة الفقس التجاري

  :أخطاء قد تصاحب عملية التفريخ مسببة انخفاضا كبيرا في نسبة الفقس
، ويرجع ذلـك    )بيض غير مخصب، الئح   (وجود نسبة كبيرة من البيض الرائق     ) أ

  :إلى
  ).ناثنسبة الذكور إلى اإل( اختالل  النسبة الجنسية– ١
  . استخدام ديوك كبيرة أو صغيرة السن أو عقيمة– ٢
 تخزين البيض لمدد طويلة في ظروف غير مناسبة يؤدي إلي موت الجنـين                 – ٣
  .في عمر مبكر مما يعطي انطباعا خاطئا بأن البيضة الئحة) الخلية المخصبة ( 
  . تفضيل الديوك لبعض اإلناث عند التلقيح– ٤

ن األجنة النافقة في األيام األولى من التفريخ ويرجع  ذلك وجود عدد كبير م   ) ب  
  :إلى
  . درجة حرارة المفرخ أعلى من الالزم أو غير منتظمة– ١
 الحالة الصحية للقطيع سيئة نتيجة إصابته باألمراض وخصوصا الجدري أو           – ٢

  .نتيجة لنقص الفيتامينات في عليقه األمهات
 وذلك باسـتخدام تركيـزات عاليـة مـن           الخطأ في عملية تبخير المفرخات     – ٣

    .الفورمالين
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  ٨

  : يوم ويرجع ذلك إلى٢١ – ١٢ارتفاع نفوق األجنة من الفترة من ) ج
  . تذبذب في درجة حرارة التفريخ– ١
  . عدم انتظام تقليب البيض– ٢
  . سوء التهوية في المفرخ– ٣
  . انخفاض نسبة الرطوبة بالمفقس– ٤
  . إلى أعلى) طرفه العريض (  المفقس  وضع البيض مقلوب في أدراج– ٥

  :الحضانة والرعاية 
تمتد فترة حضانة الكتاكيت سواء أكانت في بطاريات كما سبق ذكره  أو علي              ) ١

 أسابيع حيـث تـتم التغطيـة    ٨من وقت الفقس حتى عمر ) ٦شكل رقم (األرض  
ئيـة  الكاملة للجسم بالريش ومن المهم جدا عدم تعرض الكتاكيت ألي تيارات هوا           

 % ٦٠باردة، كما يفضل أن تكون الرطوبة النسبية أثناء فترة الحضانة في حدود             
 كتكوت لكل متر مربـع مـن أرضـية    ٢٠ وتحسب مساحة األرضية على أساس  

 كتكوت لكـل متـر   ٥٠الحضانة، وفي حالة التحضين في بطاريات تحسب بواقع         
  .مربع من أرضية البطارية خالل األسبوعين األولين

  :وفير درجة الحرارة بالحضانات على الوجه التالييتم ت) ٢
  

  ٦←٥  ٥←٤  ٤ ← ٣  ٣ ← ٢  ٢ ← ١  ١ ←٠  العمر باألسبوع
  ٢١  ٢٤  ٢٧  ٢٩  ٣٢  ٣٥   )٥م( درجة حرارة الحضانة

  
 = ٣٢ )+ ٥ ÷ ٩( × ٢١=  م  ٥٢١( م  ٥٢١تثبت بعد ذلك درجة الحرارة علـى        

 مئويـة يمكـن     ف ولتحويل درجة الحرارة من درجة فهر نهيت  إلى درجة          ٥٧٠
  .)عكس المعادلة السابق

انتشار الكتاكيت داخل جميع أرجاء الحضانة بصورة منتظمة يدل على نجـاح            ) ٣
عملية التحضين، بينما يدل تجمع الكتاكيت في أحد أركان الحضانة علـى وجـود              

وفي حالة ارتفاع درجة الحـرارة بالحـضانة تتواجـد            تيارات هوائية مزعجة،  
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  ٩

اف البعيدة عن المدفأة أما انخفاضها فيؤدي إلى تكدس الكتاكيت      الكتاكيت في األطر  
  .حول أو تحت المدفأة

 أسابيع إلى بيوت الرعاية حيث تمكث بها حتى         ٨ – ٦تنقل الكتاكيت في عمر     ) ٤
 التربية، ويمكن أن تبقي في بيوت       حظائر أسبوع بعده يتم نقلها إلى       ١٨-١٦عمر  

ي حالة أن القطيع سـوف يـستخدم للتربيـة           نهاية فترة اإلنتاج، وف    حتىالرعاية  
 إناث،  وهذه هـي النـسبة   ٥:  ذكر ١واإلكثار  يفضل أن تكون النسبة الجنسية        

المثلى في الدجاج البلدي والتي تعطي أعلى نسبة خصوبة، أما إذا استخدم إلنتـاج              
بيض األكل فقط فيفضل التخلص من جميع الذكور توفيرا للعلف واألماكن، علـي            

-٣  المغلقة  ولكل حظائر  طيور في ال١٠-٨ص مساحة متر مربع لكل أن يخص
 المفتوحة، علي أنه تحت ظروف الرعاية الجيدة يجب أن ال           حظائر طيور في ال   ٥

 % ٥ أسبوع عـن     ٢٠يوم إلى عمر    تزيد نسبة النفوق خالل فترة النمو من عمر         
  .شهريا طوال فترة اإلنتاج% ٠,٥وعن 

  :برامج اإلضاءة
  :نتاج بيض المائدة والتفريخ دجاج إ) أ

ساعةخالل األيام الثالثة األولى، ثـم بعـد   ٢٤ إضاءة مستمرة لمدة :البيوت المقفلة 
وبعد ذلك زيادة   )  أسبوع   ٢٠(حتى عمر النضج    ) ساعات١٠ -٨(ثابتة ذلك إضاءة 

 ساعة في اليوم وتثبـت      ١٦ دقيقة أسبوعيا حتى تصل فترة اإلضاءة إلى         ٣٠-٢٠
، أي مـا يعـادل   )Foot Candle(فوتكاندل  ١،٥ -١دة اإلضاءة عند ذلك، وتكون ش

ويكون مصدر اإلضاءة على ارتفاع     . ٢م١٠٠لكل  ) Watt( وات   ٤٥٠-٣٠٠تقريبا  
  . م٢،٤-٢،١

ساعة خالل األيام الثالثة األولـى،      ٢٤ إضاءة مستمرة لمدة     : البيوت المفتوحة  -٢
أسبوع  ٢٠اج البيض عمر    في اليوم الرابع مدة اإلضاءة الطبيعية في يوم بلوغ دج         

ساعة إضاءة و تكون اإلضاءة  الطبيعية باإلضافة إلى الصناعية فترة اإلضاءة            ٧+
 دقيقة كل أسبوع حتى تصل  فتـرة         ٢٠المقررة بعد اليوم الثالث ومن ثم تخفض        

 سـاعة   ١٧حوالي  (اإلضاءة إلى ما يعادل اإلضاءة الطبيعية ألطول يوم في السنة         
  . وتثبت عند ذلك)يوميا
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  :دجاج إنتاج اللحم) ب
 ١٠٥٠ فوت كانـدل  أي حـوالي           ٣،٥إضاءة جيدة  شدتها       : البيوت المقفلة ) ١

 ساعة خالل األسبوع األول، بعد ذلـك تخفـض شـدة            ٢٤لمدة   ٢م١٠٠وات لكل 
، وتثبت فترة اإلضـاءة  )٢ م١٠٠ وات لكل ١٠٥( فوت كاندل   ٠،٣٥اإلضاءة إلي   

احدة ظالم، وتعلق مـصادر اإلضـاءة فـوق الغـذايات       ساعة وساعة و   ٢٣لمدة  
  .والمشارب مباشرة

 ٣،٥ ساعة األولى بشدة ٤٨إضاءة قوية مستمرة خالل الـ: البيوت المفتوحة) ٢
 ٠،٥فوت كاندل،  بعد ذلك إضاءة مستمرة أثناء الليل ما عد ساعة واحدة بشدة 

  ).٢١٠٠ وات لكلم١٥٠(فوت كاندل 
قا توجد برامج إضاءة  أخرى  بالنسبة لـدجاج البـيض            باإلضافة إلي ما ذكر ساب    

  .واللحم وال سيما فيما يخص البيوت المقفلة
  :تمييز الجنس 

 أسابيع عن طريق    ٦ أسابيع وبدقة عالية عند عمر       ٤يمكن تمييز الجنس عند عمر      
حجم العرف الذي يكون نموه في الذكور واضح جدا عنه في اإلناث، كما أنه يمكن 

أو ) الطريقـة اليابانيـة   ( بعد الفقس مباشرة عن طريق فتحة المجمع         تمييز الجنس 
سرعة نمو الريش إال أن هاتين الطريقتين تحتاجان إلى تدريب و مهارة عالية، وال    

  .سيما طريقة فتحة المجمع بالمقارنة مع الطريقة األولى
  : قص المنقار

يتم قص ثلث الجزء العلوي من المنقار وجزء بسيط من الجزء الـسفلي، لتالفـي           
حدوث ظاهرة االفتراس بين الدجاج، والتي غالبا ما تظهر في الـدجاج البلـدي،                  

باسـتعمال جهـاز قطـع      ) نقر الطيور الضعيفة أو الجريحة وأكل أجزاء منها         ( 
وأحيانا  عنـد    ) يوم١٠-٥(المنقار الكهربائي، ويجري قص المنقار في عمر مبكر       

ة االفتراس قد ال يـستمر إال         أسابيع  إال أن مفعول ذلك في منع ظاهر         ٨-٥عمر  
، مما يضطر المربي لتكرار العمليـة فـي   ) أسابيع ١٠حوالي  (لمدة محدودة فقط،    

، بوجه عام في حالة ظهور ظاهرة االفتـراس أو          ) أسبوع فاكثر  ١٣(عمر متأخر   
النهش بالقطيع ينصح بأجراء عملية قطع المنقار فورا وبال تهاون أو تأخير، مـع              
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ار ال يؤثر على صحة الطائر أو يقلل من حيويته في حالة عدم              العلم أن قص المنق   
كون  الطائر قد تعرض لإلجهاد قيل إجراء العملية، كذلك تحد عملية قطع المنقار              
من حدوث ظاهرة أكل البيض بالقطيع، وفي ما يلي بعض العوامل التي  تـشجع               

  :علي حدوث هذه الظاهرة
  .عاية أو الحضانات أكثر من الالزم الرحظائر ارتفاع درجة الحرارة في –أ 

  . االزدحام–ب 
  . إعطاء عليقه غير متزنة في عناصرها الغذائية–ج 
  . ترك الطيور النافقة أو الجريحة لفترات طويلة داخل الحظيرة–د 

   . خلط أعمار مختلفة بينها فارق كبير في العمر والحجم-هـ
  :الفرز واالستبعاد

  :لفة تبعا للمواعيد التاليةيتم فرز الطيور على فترات مخت
عند الفقس يتم استبعاد الكتاكيت المشوهة والضعيفة والهزيلة والتي يقل وزنها       ) أ    

كذلك المصابة بالتهاب السرة أو انـسداد        ،) جم   ٢٨( عن المعدل الخاص بالساللة   
  . فتحة المجمع أو التي يظهر عليها أي أعراض مرضية

بعاد  الديوك الزائدة عـن الحاجـة والطيـور      أسابيع يتم است   ٦ – ٤عند عمر   ) ب
  .الهزيلة أو المصابة بأمراض مضعفة أو تشوهات باألرجل أو المنقار

  :   أسبوع يتم الفرز تبعا للمواصفات المذكورة في الجدول التالي٢٠عند عمر ) ج
  

  غير بياض  بياض  الصفة
ــرف  العــ

  والداليتان
كبير ،أملس ، أحمر زاهر، شمعي      

  الملمس
  اللون، جاف، ذابلباهت 

ــام  العظــ
  الدبوسية

المسافة بينهما بعرض إصـبعين أو     
  أكثر

المسافة بينهما بعرض إصبع    
  أو أقل

نتيجة ( كبيرة ،ممتلئة ،طرية ،مرنة    البطن
  )وجود المبيض بها 

صغيرة ،جافـة ،صـلبة ،      
  لحمية

  صغيرة ، خشنة ،جافة   كبيرة ،ملساء ،رطبة  فتحة المجمع
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ا ذكر سابقا يتم استبعاد أي طائر يظهر عليه أعراض مرضية أو             باإلضافة إلي م  
  .تشوهات خلقية

الفرز أثناء فترة إنتاج البيض ويتم بالمرور اليومي على القطيـع واكتـشاف             ) د  
األفراد الهزيلة أو التي يظهر عليها أي أعراض مرضية حيث يتم التخلص منهـا              

  .فورا
 شـهرا، يـتم عـادة       ١٥-١٢أن تستمر   في نهاية فترة اإلنتاج والتي يمكن       ) هـ

التخلص من القطيع ألنه يصبح غير اقتصادي لوجود عدد كبير من األفراد الغيـر        
منتجة وفي نفس الوقت مستهلكة للعلف إال في حالة وجود ضرورة الستبقاء بعض       

  .األفراد الممتازة فيطبق عند فرزها المواصفات المذكورة في الجدول السابق
  :الرقاد

وهي أن ترقد الدجاجـة علـى       ( حدوث ظاهرة الرقاد في الدجاج البلدي        تتكرر  
 أسابيع،  ٦، ونتيجة لذلك تتوقف عن اإلنتاج لمدة تصل إلي          )البيض لتفريخه طبيعيا  

وعلي العكس في القطعان التجارية فقد تم التخلص من هذه الصفة عـن طريـق               
  :االنتخاب، وللتغلب علي هذه الظاهرة ينصح باآلتي

ع البيض أوال بأول وعدم تركة بالحظائر فترات طويلة مـع عـدم تـرك       جم) أ    
  .أماكن مظلمة بالحظيرة

  .التخلص من الدجاجات التي تظهر عليها صفة الرقاد واستبعادها من القطيع) ب
  :إنتاج البيض

يمكن أن يبدأ موسم إنتاج البيض في أي فصل من فصول السنة تحـت ظـروف                
 ١٠ – ٨وتبلغ غزارة وضع البيض أقصاها  خـالل         التربية في البيوت المغلقة،     

-١٦٠أسابيع من بداية وضع البيض ويبلغ متوسط إنتاج البـيض فـي الموسـم               
جم للبيـضة، بينمـا الهجـن        ٥٥ – ٤٠بيضة في السنة بمتوسط وزن قدره       ٢٠٠

 ٦٠ بيضة في السنة بمتوسط وزن قـدره  ٣٢٠- ٣٠٠التجارية تنتج في المتوسط 

تحت ظروف التربية التقليدية، في البيوت المفتوحـة، فـإن          أما    . جم للبيضة ٦٤–
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 بيضة فـي    ١٠٠-٦٠إنتاج الدجاجة الواحدة من البيض في المتوسط ال يزيد عن           
السنة ألن معظم اإلناث تتوقف أو يقل إنتاجها من البيض نتيجة الرتفاع درجـات              

مرار الحرارة خالل أشهر الصيف وانخفاضها خالل أشهر الشتاء، وفي حالة اسـت           
 ٢٠القطيع في اإلنتاج لسنة ثانية فإن إنتاجه من البيض في السنة الثانية يقل بنسبة               

عن إنتاجه في السنة األولى، ولكن حجم البيض يكون أكبر لكن جودتـه             % ٣٠ –
أقل في السنة الثانية عن األولى، وتحت ظروف الرعاية الجيدة والنظافـة التامـة            

 بالفرشة عن الحد المسموح بـه، يجـب أن ال     بالمسكن وعدم زيادة نسبة الرطوبة    
من إجمالي البـيض     % ٥تزيد نسبة البيض المشروخ أو المكسور أو المتسخ عن          

الكلي، كذلك يراعى الفصل التام بين القطعان النامية وقطعان اإلنتاج وعدم السماح            
العـصافير  ( بالتنقل بين الطيور المسنة والطيور الصغيرة ومنع الطيور البريـة           

من دخول المساكن لتالفي نقل األمراض باإلضافة إلـي         ) وغيره…واليمام البري 
  .اتخاذ إجراءات التحصين والوقاية الضرورية

  :إنتاج اللحم
 أسـبوع   ١٦الذكور واإلناث الزائدة عن حاجة التربية يمكن تسمينها حتى عمـر            

لبلدي قد  حيث تذبح  ويتم تسويقها وان كانت الدراسات التي أجريت على الدجاج ا            
أثبتت أنه ال يصلح للتسمين لتدني كفاءة نموه بالمقارنة مع هجن اللحـم التجاريـة       

 جم أما متوسـط     ٤٥٠ أسابيع عن    ٨حيث ال يزيد متوسط وزن الطائر عند عمر         
وزن الذبيحـة   ( جـم    ١١٠٠ – ٧٥٠ أسبوع فيتراوح ما بين      ١٦وزنه عند عمر    

 كجم ، أي ٤إلي ما يزيد عن ويستهلك كمية أكبر من العلف تصل ) جم٨٠٠-٥٥٠
، بينما يـصل متوسـط      ١:٤ال تقل   ) كجم وزن حي  /كجم علف (أن كفاءة التحويل    

 أسابيع وكفاءة تحويل ال تزيد عـن  ٦ كجم عند عمر ١,٨هجن اللحم التجارية إلي  
، إال أن رغبات بعض المستهلكين قد تدفعهم إلي دفع أسعار عالية لمنتجـات              ١:٢

  .ض واللحمالدجاج البلدي من البي
  :التغذية 

 يتم تغذية قطعان إنتاج بيض المائدة والتفريخ كما هو متبع في قطعان دجـاج          - ١
احتياجات الدجاج البلدي من البروتين والطاقة،      ) ١(ويوضح جدول   ،  إنتاج البيض التجاري  
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بعض العالئق المقترحة، حسب العمر والمرحلة اإلنتاجيـة، أمـا فيمـا    ) ٢(كما يوضح جدول   
تسمين الذكور واإلناث الزائدة عن حاجة التربية فإنه يفضل تغذيتها علي علـف بـادئ               يخص  

متوسط وزن الطائر ومعـدل      )٣( لودج يوضح و ،) أسبوع ١٦-١٢(حتى عمر الذبح    
  .استهالكه من العلف أسبوعيا خالل مراحل النمو واإلنتاج

  
 .  

خالل مراحل النمو واإلنتـاج     احتياجات الدجاج البلدي  من البروتين والطاقة        ) ١(جدول رقم   
  . من البروتين والطاقة
بروتين خام   نوع العلف  العمر باألسبوع

%  
طاقة مهضومة كيلو 

  كجم علف/كالوري
  ٣١٠٠-٣٠٠٠  ٢٢-١٨  بادئ  ٨-٠
  ٢٦٠٠-٢٥٠٠  ١٣-١٢  نامي  ٢٠-٨

  ٢٩٠٠-٢٧٠٠  ١٦-١٤  إنتاج   <٢٠
  

ية خـالل مراحـل     أعالف مقترحة ال تحتوي علي منتجات حيوان      ) ٢(جدول رقم   
  .البيض النمو وإنتاج

   العمـر المختلفة باألسبوعمراحلأعالف مقترحـة حسب 
*           بادئ  )كجم(المكونات 

)٨-٠(  
* نامي

)٢٠-٨(  
إنتاج 

)٢٠> (  
  ٦٠٠  ٢٢٨  ٥٩٥  ذرة صفراء مطحونة

  -  ١٥٠  -  )ردة قمح(نخالة قمح 
  ١٠٠  ٥٠٠  -  شعير مطحون

  ١٨٢  ٦٤  ٣٢٤,٥  %)٤٨(كسب فول الصويا 
  ١٠  ٢٠  ٤٠  دهن مثبت

  ٨٣  ٢٢  ١٣,٥  حجر جيري مطحون
  ١٦  ٨  ١٩  فوسفات كالسيوم 
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  ٣,٥  ٢,٥  ٢,٥  )يودي ( ملح طعام 
  ٥  ٥  ٥  مخلوط فيتامينات وأمالح معدنية

  ٠,٥  ٠,٥٠  ٠,٥  مثيونين
من وزن العلف في حالة التربية علـي        % ٢يضاف مضاد الكوكسيديا بنسبة       

  .األرض
  
  
  
  
  
  
  

وضح متوسط وزن الطائر ومعدل استهالكه من العلف أسبوعيا خالل          ي) ٣(جدول  
  .مراحل النمو واإلنتاج

متوسط الوزن       )أسبوع(العمر 
  )جم ( 

استهالك العلف    
  )أسبوع /جم( 

  نوع العف

٤٩  ٤٥  ١  
٩٨  ٨٠  ٢  
١٤١  ١٢٨  ٣  
١٩٦  ١٨٤  ٤  
٢٣١  ٢٣٧  ٥  
٢٦٦  ٣١٥  ٦  
٢٩٤  ٣٧٥  ٧  
٣١٥  ٤٥٥  ٨  

  علف بادئ
  

٣٤٣  ٥٠١  ٩  
٣٦٤  ٦٠٥  ١٠  

  علف نامي
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٣٨٥  ٦٦٩  ١١  
٤١٣  ٧٢٦  ١٢  
٤٣٤  ٧٨٢  ١٣  
٤٤٨  ٨٢٨  ١٤  
٤٦٩  ٩٠٣  ١٥  
٤٩٠  ٩٢٨  ١٦  
٥٠٤  ٩٤٤  ١٧  
٥١٨  ٩٦٨  ١٨  
٥٣٢  ١٠٢٣  ١٩  
٥٤٦  ١٠٧١  ٢٠  

 وحتى نهاية فترة ٢١
  اإلنتاج

  علف بياض  ٥٩٥-٥٦٠  ١٤٧٥-١١٤٧

  
  :وطرق عالجها والوقاية منهاأهم األمراض التي يصاب بها الدجاج 

   األمراض الفيروسية: أوال
  .  مرض النيوكاسل–١
  .  االلتهاب الشعبي المعدي–٢
  .     التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية المعدي-٣
  . جدري الطيور–٤
  .       الرجفان المعدي–٥
  .  مرض جمبورو–٦
  ).المرض الليمفاوي(  مرض الليكوزز -٧
  ).الدجاجشلل ( مرض مريك -٨
  . الطيورأنفلونزا -٩

  .                    مرض التقزم المعدي-١٠
  .يجب تحصين الطيور باللقاح الواقي ضد أي من األمراض المذكورة أعاله

   األمراض البكتيرية:ثانيا
  .            مرض اإلسهال األبيض–١
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  .                  التيفوئيد–٢ 
  .  كوليرا الطيور–٣
  .                   الزكام المعدي-٤
  .    زهري الطيور-٥
  .سل الطيور– ٦
  أمراض اإليشريشيا القولونية     -٧
  .  أمراض المكورات السبحية–٨

  .تعالج باستخدام المضادات الحيوية المناسبة
  

   أمراض المايكوبالزما  : ثالثا
    .           المرض التنفسي المزمن–١
  . التهاب المفاصل المعدي–٢

  . تعالج باستخدام المضادات الحيوية المناسبة والفيتامينات لزيادة مقاومة الطيور
   األمراض الفطرية:رابعا

  .  االلتهاب الرئوي الفطري–١
  .           القالع–٢
  . التسمم الفطري-٣

  .تعالج باستخدام مضادات الفطريات المناسبة
  ليات أمراض األو:خامسا

  .                الكوكسيديا–١
  .مرض المشعرات-٢

  .للوقاية أو العالج توجد عدة عقاقير يمكن إضافتها إلى العلف أو ماء الشرب
   األمراض الطفيلية:سادسا

  . طفيليات الجهاز الهضمي وتعالج باستخدام طاردات الديدان المناسبة–١
  راد الطفيليات الخارجية مثل الحلم والقمل والق–٢

  .تعالج باستخدام المبيدات الحشرية المناسبة
  : أمراض سوء التغذية:سابعا

تنشأ بسبب نقص أحد الفيتامينات أو المعادن أو أي عوامل أخرى يسببها سوء التغذية ، ويمكن                
  .تالفي ذلك بإعطاء عليقه كاملة ومتزنة في محتواها من العناصر الغذائية المختلفة
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ضد األمراض السابقة أو عالجها حسب الموصى به من         و يجب أن يتم التحصين      
قبل جهة االختصاص، على أن تراعى النظافـة التامـة بالمعـالف والمـشارب              
والحظائر وعدم السماح بزيادة نسبة رطوبة الفرشة عن الحد المسموح به وتوفير            

م بين  المياه الباردة النقية النظيفة للطيور على مدار اليوم، كذلك يراعى الفصل التا           
القطعان النامية وقطعان التربية وعدم السماح بالتنقل بين الطيور المسنة والطيور           

  .من دخول المساكن) العصافير واليمام البري ( الصغيرة ومنع الطيور البرية 
  
  
  
  :اتمةخ

يتضح مما سبق أن الدجاج  البلدي يشكل  عشيرة غير متجانسة من حيث صفاتها               
 ذلك إلي أن عشيرة الدجاج في مختلف مناطق المملكة          الوصفية والكمية ، ويرجع   

لم تخضع لالنتخاب بشكل منتظم ولعدة أجيال يغرض توحيد صـفاتها الوصـفية             
وتحسين صفاتها الكمية، لذلك فإن كفاءة إنتاجه من البيض واللحم متدنية بالمقارنة            

بـين عامـة    مع معظم السالالت، وال سيما الهجن التجارية، إال أن الفكرة السائدة            
الناس هي تميز  طعم ومذاق لحوم وبيض الدجاج البلدي عن مثيالتها المـستوردة              
وإن ربيت محليا وكذلك ندرته نسبيا، شجعت بعض المستهلكين علي دفع أسـعار             
مجزية  لهذه المنتجات، ومن أجل رفع الكفاءة اإلنتاجية للدجاج البلدي فإنه البد من 

مل ألجيال عديدة لتحسين صفاته اإلنتاجية وتوحيد إخضاعه إلى برنامج  تربية متكا     
  . صفاته الشكلية

ويجدر التنويه أن المعلومات التي احتوتها هذه النشرة هي خالصة لنتائج تجارب  
 كليـة   -وأبحاث أجريت علي الدجاج البلدي في مزرعة قسم اإلنتاج الحيـواني          

  .  جامعة الملك سعود-الزراعة
  
  صورة الغالف) ١صورة رقم  (

  .حضانة الكتاكيت في البطاريات): ١(شكل رقم 

www.thepoultry.net

www.thepoultry.net



  ١٩

  .قطيع إلنتاج البيض): ٢(شكل رقم 
  .وحدة تفريخ): ٣(شكل رقم 
  .مصباح الفحص الضوئي): ٤(شكل رقم 
  .بداية فقس الصيصان): ٥(شكل رقم 
 . حضانة أرضية): ٦(شكل رقم 
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