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ى مساحه مناسبة من ا          اج إل ة ويحت ه طويل ه ورقبت ر بحجم ألرض حيث ال  النعام طائر آبي
 ةيمكن تربيته في أقفاص آبقية األنواع من الدواجن األخرى ألنه طائر معتاد على التربية األرضي

دو   ويمتلك أرجال قويه ذات طاقه آبيره تخصصت للعدو بسرعة عالية حيث تصل سرعته عند الع
  .ساعه/ آم  70

با   ا   جب  ، ويويجب ان تكون مساآن النعام في منطقة يكون فيها الجو مناس فحصها وتنظيفه
ا     ة وهن ياء الغريب من األجسام الغريبة التي تضر بالطائر حيث أن الطائر يقوم بابتالع وتناول األش
كن     ور داخل المس ه الطي ع مراقب الف م ن المع ة م ة القديم ا األطعم ة بقاي ى إزال ير إل يجب ان نش

 .المسكن آله يوميا وتنظيف
  

  :وإنشاءات مزارع وحظائر النعام االشتراطات العامة الواجب توافرها بموقع
ه االستصالح             اطق الصحراوية أو حديث ا يكون في المن ا م ام غالب زارع النع موقع إنشاء م

  :بالخصائص التاليه
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زارع           ةأن تكون التربة رمليه ومحتوي – دا عن م ع بعي اعم وأن يكون الموق زلط الن ي بعض ال عل
  . المرور ةالدواجن، الضوضاء وحرآ

د  – ون بعي ة     ع ةتك الت طبيعي اح ومظ دات للري وفير مص ب ت واء، ويج ارات اله جار(ن تي ) أش
 .وصناعية

  . يراعي تنفيذ اإلنشاءات بخامات بسيطة بقدر اإلمكان وسهله التنظيف والتطهير –
  

  :بشرط توافر المياه الصالحة
ع   –  لشرب الطيور وتوضع في أحواض أسمنتية مبطنه بالسيراميك علي أن تكون تحت مظله لمن

  .حرارة المياه في فصل الصيفة إرتفاع درج
ة لزراع         – احات المخصص ري المس ة ل اه الالزم وافر المي ه ت ع أهمي ات   ةم ض النبات وري بع

 . الرعوية خاصة البرسيم الحجازي
  

  حظائر طيور النعام
  :أهمها طبقا لعده إعتباراتالنعام تتفاوت المساحة التي تحتاجها طيور 

ي يإمكان رض ا –ات المرب اجي الغ ائر –إلنت ر الط احة  –عم ة والمزراألرض مس ع
 .باألعالف الخضراء

  
  :ويجب أن يراعي الرسم الهندسي للمزرعة اآلتى 

واء آتاآيت   أن تكون  – ام من   حظائر إي ى يسهل         النع اه مجاري الصرف حت ول تج اني وبمي المب
   .تنظيفها وتطهيرها وتستخدم هذه الحظائر لإليواء

ل من     أن تكون فواصل األحواش  – ة   ةسهل شهور   3الخاصة بحظائر الكتاآيت أق ( وحره الحرآ
ة ى  )متنقل ن   حت ال م تمكن العم دم   ي ع تق ائر م يع الحظ   توس

  .النعام عمر
ب توفير – دديج ة  1ع ى بمظل ارجي مغط وش خ ةح ة  %30–%20لقراب احة لحماي ن المس م

  .شعه الشمس المباشرةأل التعرض الكتاآيت من
  .ات الرياح بين الحظائرضرورة زراعه أشجار الظل ومصد –
ا سقف              – انى وله ام وأن تكون من المب م لطول النع اع مالئ ور بارتف ضرورة تصميم مبيت للطي

   .مائل للحماية من األمطار
ام ويمكن أن تسع            – ل لتسهيل خروج ودخول النع ي األق رين عل أن يكون باب الغرفة باتساع مت

  .                طيور 4الغرفة 
ة جوانب الحظائر    أن تكون األ – ق    وبواب من جه تح والغل ل    سهلة الف اة أن ال تق ة  مع مراع زاوي

  .درجه90 الباب عنفتح 
  . فصل المكان المخصص لتحضين الكتاآيت عن حظائر تربية آبار النعام –
ي             يجبحرآة العمال  – ليمة إل ور الس ى من حظائر الطي اه واحد، بمعن أن تكون في خط ذو اتج

يس    أماآن عزل الطيور ا ر ول ور األآب لمريضة، ومن حظائر الطيور األصغر إلي حظائر الطي
  . العكس في آال الحالتين

اة درجه     – ة ومراع أن تتوافر بالمزرعة مخازن لألعالف الجافة باالشتراطات والمواصفات الفني
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  .الحرارة، التهوية، الرطوبة، والبعد عن مصادر التلوث
ليمة   بعد عن أحواش التربييقع في مو للعزل حوش 2عدد  إنشاءضرورة  – ور الس ة وحظائر الطي

  : وإلي الجنوب منها
  .لعزل لطيور المريضة من المزرعة :األول  
 .لعزل الطيور الواردة حديثا للمزرعة :والثانى

  
  :األرضيـة

مع تالفي إستخدام     أو القش  البالغ بنشارة الخشب أو التبن نعامفرش أرضية حظائر اإليواء لل -
  .فى صغار النعام شهور منعا لحدوث أي إضطرابات هضمية 3اآيت حتى عمر الفرشة للكت

ذ أن تكون          - ذا ال نحب ر ل واد سهلة التنظيف والتطهي حظائر صغار النعام يجب أن تكون من م
 . من الخشب

ن المطاط وهى األرضية    - ة م اة بطبق كة ومغط ون األرضية متماس ن يفضل أن تك اك م وهن
 .  ةالنموذجية فى المزارع الكبير

 
 :مع األخذ فى اإلعتبار

ا      ضرورة - ات ونقله ع المخلف ع جم دير م ر تق ى أآث ومين عل ل ي ا أو آ ائر يومي ف الحظ تنظي
  .لخارج المزرعة

د        - دخول وبع ل ال ة قب ل واألحذي يم األرج ر وتعق رات لتطهي ا مطه واض وبه يجب وضع أح
 .    الخروج من المزرعة وتغييرها آل ثالثة أيام

 
   :ىت فهى آالتالبعاد والمقاسااألا أم
  .متر مربع 5 – 1مساحه من ليحتاج الطائر من عمر يوم إلى شهر  –
ى  – ا  8 – 5 مساحةشهور ل 3من عمر شهر إل ع يخصص منه ر مرب واء % 20مت آحظائر إي

  .بها مظالت والباقي آأحواش
ا   متر مربع  30–20لمساحة  شهور 6شهر إلى  3عمرمن  – واء   % 10يخصص منه آحظائر إي

  .بها مظالت والباقي آأحواش
ر   60 مساحه  إنتاج اللحم إلى لغرض شهرا التي تربي 12 – 6تحتاج طيور النعام من عمر  – مت

  :مراعاةمربع للطائر مع 
   .ومن الرمل أن تكون أرضيه الحظائر مستوية –
  .سقف مائالكون الجب أن يمتر وي 3ال يقل إرتفاع حظائر اإليواء عن  –
  .من مساحه األرضيه% 10وجود مظالت تشكل  –
ومنع اتصال مال خدمة العو ةوحرآ ة مرورسهولمتر بين الحظائر ل 3 – 2ترك مسافة  يراعي –

 .النعام وشجار ذآور
  

ار   :المساقي بخصوص ة بالسيراميك يجب توافر    هأحوض أسمنتي  عن   ةوهى عب ا مبطن  ه
ات  ائر15×  75×  60بمقاس ل حظ م داخ ي س واء وف   اإلي
 .جوانب األحواش
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ا مزرعة يجب توافربالفي حاله عدم وجود أعالف خضراء   :المعالف أما في األحواش    ه
   .سم 15×  35×  120الخارجية والعكس في حظائر اإليواء وفي جوانب األحواش وذات أبعاد 

  ):السياج( األسوار
ون وار  فيجب أن تك ادة ض  األس ن م ام م زارع النع يط بم ى تح لك  الت يكن الس ع ول د القط

الشبكي المجلفن المرن المغطى بالبالستيك ويجب أن يكون السلك ملتصق باألرضية مع وضع         
األذى        هبعض القطع المطاطية ب ام ب ك لتجنب إصابة النع لكي تعمل آالوسادة لتلقى الصدمات وذل

يعلم  . المصمت وهذا النوع من السياج أفضل من السياج الخشبي   . هأو االرتطام ب هعند مالمست ول
وازاة السور    ة    ) السياج (قارئي العزيز أن النعام يفضل الجري داخل المزرعة فى م ذا يجب التنب ل

داخل مع عدم        ) قوائم إرتكاز السور( الى ضرورة وجود السواري  يس من ال خارج المزرعة ول
  . وجود أى بروز بها بداخل السور

ة السياج لرؤيت    وهناك من المربين من يضع بعض القطع المطاطية ع ى قم ا يعرف    هل أو م
 . عندهم بتعليم السياج

  
  :بخصوص قاعدة السياج

ية هى  ا الهندس د أرجل  50ـ 35فأبعاده اك جل ون واضحة لتجنب احتك م ويجب أن تك س
  .النعام بها

  : رـتحذي
ا تحدث         ام لم زارع النع ائكة فى م من ضرر وتلف     هممنوع منعا باتا إستخدام األسالك الش

 .آبير للجلد
  
  :ملحوظة 

اء موسم    قد يحدث تشاجر بين ذآور النعام بعضها وبعض فى الحظائر المجاورة خاصة أثن
  .وذلك عبر السياج) الفقس( الرقاد 

ل رة          والح ين الحظي ار ب ة أمت ن ثالث ل ع افة ال تق رك مس و ت يط آال وه   بس
 .    والمجاورة لها

   
  : بخصوص إرتفاع األسوار 
ام ف – ور النع وم طي ر ي ن عم ىم اع  6 حت وار بارتف ى أس اج إل هور تحت   ش

   .متر 2 –1.5
 . متر2.5–1.7شهور فتحتاج إلى أسوار بارتفاع  6طيور النعام أآثر من أما  –
  
  :ومجمل القول 

ع      الغ بواق ام الب ة النع ى   2ذآر و  1إن أقل مساحه من األحواش يمكن إستخدامها في تربي أنث
  .متر 9×  6مع توافر مظله  متر مربع 1000بهدف الحصول على آتاآيت منسبة هي 
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  :ويوضح الجدول التالى ملخص لمساحات مساآن النعام
حظائر  عمر الطائر

طائر/ اإليواء
األحواش 

 طائر/ الخارجية
إجمالي المساحة 

 المطلوبة
 2م 2.7 2م 1.5 2م1.2 من يوم حتى عمر شهر 

 2م 7.5 2م 5 2م 2.5 شهور 3 – 2من عمر 

 2م 28 2م 25 2م 3 شهور  6 – 3من عمر 

 2م 54 2م 50 2م 4 شهر 14 – 6من عمر 

 2م 500   2م 475 2م 25 طيور التربية الناتجه

 
  :محمية النعام

ة    هآما سلف منا الكالم من أن النعام طائر إجتماعى، ونكرر طائر لذا نجد اة الطلق يحبذ الحي
ا الك         ا سبق من ام آم دال الجو، فالنع د إعت اوت فى    فى الهواء وال ضرر فى ذلك عن الم يتحمل التف

ن    رارة م ات الح ى  5 –درج    50وحت
  .درجة مئوية

د من    وأأما عند تغير الجو لألس سواء بزيادة الحرارة أو سقوط األمطار أو البرد القاسي الب
ز   ارئي العزي ة والحظ ق ا يعرف بالمحمي ا فيم ام إجباري ال النع ا  –أآرمك اهللا –إدخ ولى إجباري ق

  .سية الذاتية عند النعاموذلك إلنعدام هذة الحسا
اء       هويمكن دفع النعام لهذا بتعويد ذاء والم ل من الغ على الدخول للمحميات وذلك بوضع قلي

 . داخل المحمية لتسهيل دخول النعام وقت الرغبة فى ذلك
  

  :المواصفات الفنية للمحمية
  .التشييد من مواد آمنة وآما سلف منا الكالم بضرورة عدم وجود بروز خارجية بها -
  .أن تكون ضد الرياح من ثالثة جوانب -
 . أن يكون لها باب يسمح بحرية دخول وخروج النعام -

       
  : مالحظة أخيرة

ب      ا يش ام فيم زة       هفقد نجح البعض فى تسكين النع ا مي ة وله تيكية أو الزجاجي الصوب البالس
  . أنها تسمح بدخول الشمس من خاللها وهى أفضل من اإلضاءة الصناعية
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  : المراجع
  عاطف ابوزيد /لمؤلفه د) نظرة على النعام (منقول حرفيا من آتاب  لمقالهذا ا

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

موقع جميع الحقوق مسجلة باسم 

ويمنع نسخ المقال او وضعها  الدواجن

بأي موقع ويسمح بوضع ملخص مع 

رابط للمقال األصلي على موقع الدواجن 

 وأي مخالفة ستعرض للمسائلة القانونية

www.thepoultry.net 

  

  
 


