
المرشد الزراعي في المشروعات الصغیرة إلنتاج 
الدواجن

مرت صناعة الدواجن و مشروعاتھا المتعددة، بمراحل كثیرة و فوضى في السوق و خاصة خالل فترة استیراد 
م ھذه الصناعة یفكر أكثر من مرة لتعثر الدواجن المجمدة و عدم حمایة المنتج المحلي، وكان المنتج الذي یقتح

و بدأ السوق یتضح للمنتج و المستثمر حالیا ، . كثیر من ھذه المزارع، وإغالق الكثیر منھا للخسائر المستمرة 
ویستقر خالل الفترة األخیرة مما شجع العدید من المزارع لعودة نشاطھا من جدید لسوق التربیة و خاصة في 

وقد شجعني ذلك على وضع مادة الكتاب . جة السوق لھذا النوع من االستثمار الداجني مجال التسمین لشدة حا
مع تقدیم دراسة متأنیة لسوق الدجاج و تقدیمھا للقارئ و المستثمر الزراعي مع بعض اإلرشادات الالزمة و 

و أرجو أن یحمل . الضروریة و التي تفیده في دراسة السوق و كیف یصل بإنتاجھ إلى قمة النجاح بإذن اهللا 
. ھذا الكتاب المعلومات التي تفید اى مستثمر جدید في مجال اإلنتاج الداجني

محمد عبد الرءوف خبیر الدواجن على مساھمتھ الفعالة في إخراج ھذا /و یشرفني تقدیم الشكر إلى المھندس 
.. الكتاب إلى حیز الوجود 

محمد أحمد الحسیني/ المھندس: المصدر

مشروعات الدواجن لصناعة األرباح: الفصل األول
التغذیة: الفصل الثاني
رعایة دجاج البیض: الفصل الثالث
رعایة بداري اللحم: الفصل الرابع
تربیة الدجاج ثنائي الغرض: الفصل الخامس
البرنامج الوقائي و العالجي و أھم األمراض: الفصل السادس
دلیلك للحصول على مستلزمات الدواجن و مشروعاتھا
المراجع

مشروعات الدواجن لصناعة األرباح: الفصل األول
. یس مسببا للخسارة كیف تجعل من ھذا الطائر صانعا لألرباح و ل

صناعة الدواجن
 لمشروع إنتاج الدواجناقتصادیةدراسات جدوى
التسویق
كیف تتعرف على نواحي القصور في مزرعتك ؟
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صناعة الدواجن
تعتبر الدواجن من مقدمة الحیوانات المزرعیة المنتجة للمادة الغذائیة التي یحتاجھا اإلنسان كمصدر سریع 

دي الدخل وتمتاز بسرعة التكاثر و قصر دورة الحیاة و ارتفاع للبروتین الحیواني و بأسعار تتناسب مع محدو
. الكفاءة اإلنتاجیة مما یجعلھا تحقق عائدا مجزیا من استثمار رأس المال

و قد تكونت صناعة الدواجن خالل العشرین سنة الماضیة بصورة ممتازة عن طریق التحكم في التربیة و 
وخاصة باستخدام طرق التفریخ الصناعي للبیض و التي أدت ، ا الرعایة و الوقایة من األمراض التي تصیبھ

إلى زیادة الكفاءة اإلنتاجیة لكل دجاجة مع إنتاج عد كبیر جدا من الكتاكیت في الدفعة الواحدة عن طریق 
استخدام المفرخات و المفقسات االلكترونیة المبرمجة في الصناعة المكثفة للدواجن حیث وفرت لعملیة الفقس 

. ف المناسبة للنمو و الفقس الظرو

:و مشروعات الثروة الداجنة كثیرة و متنوعة ومن أھم المشروعات 

إنتاج بداري الذبح من الدجاج، تسمین الكتاكیت عمر یوم و حتى سن الذبح، ویحدد ھذا السن وزن .١
. یوما ٥٠الدجاج، وفي المتوسط یكون العمر عند البیع 

إنتاج بیض المائدة .٢
ي البط ، اى تسمین كتاكیت البط إنتاج بدار.٣
إنتاج األمھات ، اى مشاریع تربیة األمھات إلنتاج البیض الخاص بإنتاج كتاكیت البط و دجاج .٤

. التسمین و الدجاج البیاض
. إنتاج الدجاج الرومي، وتسمینھ .٥

أو اإلنتاجان معا، و أصبح المنتج في ھذه الصناعة سواء كان الغرض الرئیسي ھو إنتاج اللحم أو إنتاج البیض 
. یحدد الھدف أو معدل اإلنتاج و الحدود المسموحة و التي یجب أن یتوقف عندھا قبل اى خسارة 

دجاجة جاھزة للتسویق، ٩٨٠-٩٧٠یوما تخرج حوالي ٤٥كتكوت فبعد ١٠٠٠فإذا بدأت دورة التسمین ب 
. ما بأعالف مختلفة التركیبةیو٤٥حسب نسبة الفاقد المتعارف علیھا، حیث تتغذى من عمر یوم الى 

:في حالة التسمین 
) كجم٢٫٢و معامل التحویل (كجم لحم ١٫٦٠٠تعطي حوالي ) یوما ٤٥خالل (كجم علف ٤٫٢٥كل 

:في حالة الدواجن البیاضة
). كجم ٢٫٣معامل التحویل (كجم لتعطي واحد كیلو جرام بیض ٢٫٣٠٠تتغذى الدواجن على 

ل على سالالت جدیدة متطورة عن طریق التحكم الوراثي في الصفات المرغوبة مثل و استطاع المنتج الحصو
استھالك اقل كمیة من العلف إلعطاء أكبر كمیة من المنتج سواء بیض أو لحم و الكثیر في مختلف األنشطة 

. المختلفة 

كالیف اى مزرعة من ت% ٨٠و تشكل التغذیة أھم عنصر من الناحیة االقتصادیة الى مشروع دواجن حیث أن 
. دواجن ھي تكالیف التغذیة 

دراسات جدوى إقتصادیة لمشروع إنتاج الدواجن
كتكوت١٠٠٠دراسة جدوى اقتصادیة لمشروع دجاج تسمین طاقة 

متر مربع١٠٠المساحة الالزمة·
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:اإلیراد المتوقع

 ٦النفوق العادي في حدود %
 كجم ١٫٧٠٠الوزن المتوقع عند التسویق
 جنیھ ٤-٣٠٥سعر الكیلو عند التسویق
 دجاجة ٩٤٠عدد الدواجن التوقع بیعھا
 جنیة٦٠٠٠= ٣٫٧٥× كجم ١٫٧٠٠× دجاجة٩٤٠= اإلیراد المتوقع .

مالحظات و مخاطر المھنة

إذا أصیب القطیع ألحد األمراض الخطرة مثل الجامبورو أو النیوكاسل % ٦قد تزید نسبة النفوق عن .١
. فتختل اقتصادیات الدورة

قد ینخفض سعر كیلو الدجاج لظروف العرض و الطلب في السوق و ال توجد مقاییس یمكن على .٢
. ا التنبؤ بسعر البیع عند التسویقأساسھ

مع بقاء سعر ،أسعار األعالف ال یمكن التحكم فیھا و قد تزید أثناء التربیة فتزید بالتالي المصروفات.٣
. البیع خاضعا لقانون العرض و الطلب 

. طاقتھ٣/٤كتكوت فقط فیحمل العنبر ب ٤٥٠طاقة العنبر تقل في فصل الصیف فتكون سعر العنبر .٤
و یكون سعرھا منخفضا )أعوریات(بعض األفراد في نھایة الدورة في حالة تقزم و تباع كسردة تظھر .٥

). السعر ١/٤(
یوما و یكون ٤٥كجم في ١٫٧٠٠الدورة التي تربي في فصل الصیف ال یصل متوسط األوزان إلى .٦

. كجم ١٫٥٥٠متوسط الوزن في حدود 

:عوامل ایجابیة للمشروع

. بعد نھایة الدورة ) بلةالس(یمكن بیع الزرق .١
. قد یرتفع سعر كیلو الفراخ وقت التسویق و یكون في ذلك فائدة كبیرة للمربي.٢
ألنھ من المحتمل أن تخسر ) دورات٦(یجب على المربي أن ینظر إلى اقتصادیات العنبر في عام كامل .٣

. دورة دورة أو دورتین لكن من المؤكد أن تكسب باقي الدورات لتعویض خسارة ھذه ال
جنیھ و یقوم ھو بنفسھ بتنفیذ ١٠٠یمكن للمربي االستغناء عن بند العمالة في المصروفات و قدره .٤

برنامج العمل الیومي من تعلیف و نظافة و إضافة أدویة و خالفھ خاصة إن حجم القطیع صغیر نسبیا 
 .

تكالیف و زیادة خبرة كبیرة جدا تفیده في كیفیة تخفیض ال) دورة بعد أخرى(یكتسب المربي .٥
. اإلیرادات

جنیھ و ھو ثمن المعالف و المساقي سیدفعھ في أول دورة لكنھ سیصبح ضمن رأس ٦٠٠ھناك مبلغ .٦
المال الثابت و مدة صالحیتھا سنتان و باالستعمال الصحیح المنظم یمكن أن تمكث بالمزرعة أكثر من 

. ذلك 
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دراسة جدوى اقتصادیة لمشروع دجاج البیضدراسة جدوى اقتصادیة لمشروع دجاج البیض

تكالیفال: أوال 

جنیھ ١٫٧٠= ثمن شراء الكتكوت البیاض عمر یوم واحد .١
٥= كجم علف بثمن ٧شھور تستھلك فیھا ٥حوالي )االستقبال (تمكث الكتاكیت في فترة التربیة .٢

٠٫٧٠جنیھ اى سعر الكیلو 
كتكوت/ جنیھ٠٫٥٠= و أدویة و لقاحات و تحصینات 

.كتكوت/ جنیھ٠٫٣٠= إضاءة و میاه و عمالة 
جنیھ ٧٫٥=أن تكلفة الكتكوت حتى یصل إلى عمر البیض اى

یوما و یمكث في ھذه المرحلة ١٥٠ینتقل الدجاج البیاض بعد ذلك إلى مرحلة إنتاج البیض عند عمر .٣
. یوما ٣٦٥سنة كاملة 

 یوم ٣٦٥× ) سعر كیلو العلف(جنیة ٠٫٦٥× ) استھالك یومي(جم ١٢٠=تكلفة العلف في السنة =
ة جنی٢٨٫٥٠

 دجاجة /جنیھ١٫٠= تكلفة األدویة خالل فترة اإلنتاج
 دجاجة /جنیھ٠٫٥٠= تكلفة الكھرباء و المیاه و العمالة
 دجاجة / جنیھ ٠٫١٠= معامل و استشارات بیطریة
 دجاجة /جنیھ ٠٫٥٠= تكلفة نافق
 دجاجة / جنیھ٠٫٢٠= تكلفة أصول ثابتة

جنیھ٣٨٫٣٠= دجاجة إجمالي التكالیف حتى تسویق القطیع لكل 

:اإلیرادات المتوقعة: ثانیا 

اإلیراد . قرش١٥بیضة في سنة كاملة إنتاج و ثمن البیضة في حدود من ٢٧٠تنتج الدجاجة حوالي .١
جنیھ ٤٠٫٥٠= ٠٫١٥× ٢٧٠= المتوقع من البیض 

. جنیھ٢٫٨٠كجم بسعر الكیلو في حدود ١٫٧٠٠یصل وزن الدجاجة عند التسویق إلى .٢

جنیھ اإلیراد المتوقع من الدجاجة الواحدة ٤٫٧٥= ٢٫٨× ١٫٧=الدجاجة عند البیع ثمن =
جنیھ ٤٥٫٢٠

 جنیھ، و إجمالى مدة التربیة و اإلنتاج عام و ٦٫٧٠= ٣٨٫٥٠- ٤٥٫٢٠= صافي الربح لكل دجاجة
. نصف

التسویق
اجن و البیض في مصرنبذة عن تسویق الدو

بدأ االعتماد على تربیة السالالت األجنبیة في عنابر مكثفة في أواخر الخمسینات في صورة مشروع حكومي، 
و كان االعتماد قبل ذلك على السالالت المحلیة البلدیة و كان یتم تجمیع ) المؤسسة العامة للدواجن( وھى 

سواق لتجار الجملة الذین یقومون بتوزیعھ في المدن الكبرى المنتج من القرى بریف مصر، و یتم بیعھ في األ
.مثل القاھرة و اإلسكندریة 

و لم یحدث تحسین لھذه السالالت البلدیة لفترة طویلة فانحدرت و كادت تندثر الى أن تم تحسینھا فأنتجت 
.الخ )....، اسكندراني ٤/دقي(

تم تسویقھ تعاونیا عن طریق الجمعیات التعاونیة و كان إنتاج البیض و الدجاج من السالالت األجنبیة ی
.االستھالكیة 

٦٠و في أواخر السبعینات كانت بدایة المشروعات الكبیرة للقطاع الخاص و وظھرت مزارع بطاقة إنتاجیة 
سنة، و تعثرت ھذه المزارع في البدایة فتراكمت فوئد البنوك مع / ملیون دجاجة ٣سنة، و / ملیون بیضة 

ستمر لسعر الدوالر و فوضى في السوق نتیجة استیراد الدواجن المجمدة و عدم حمایة المنتج المحلي ارتفاع م
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و كان طبیعیا أن تغلق كثیر من ھذه المزارع للخسارة المستمرة، ثم استقر السوق نسبیا في النصف الثاني من 
افة الى عودة مزارع المغلقة الى الثمانینات و بدأ یتشجع كثیر من المستثمرین في تطرق ھذا النشاط باإلض

.٩٣/٩٤ملیار جنیھ عام ٧استعادة نشاطھا من جدید الى ان بلغ حجم االستثمار في ھذه الصناعة 
و خضع السوق لسیاسة العرض و الطلب و أنشئت بورصة لألسعار و مقرھا بنھا، كما تم إنشاء اتحاد منتجي 

ت مشاكل في التسویق جعلت السوق یتجھ نحو الفوضى الدواجن و البیض و مقره القاھرة، ورغم ذلك ظھر
.مرة أخرى 

فقد ظھرت حالة ینفرد بھا السوق في مصر و ھذه الحالة ھي انخفاض الطلب في فصل الشتاء على البیض و 
قرش و سعر البیضة في ١٤الدجاج مع زیادة العرض، فجعل المنتج یئن من الشكوى فنتاج البیضة یكلفھ 

.قرش ١٣حدود 
.جنیھ٣٫٢٠جنیھات في حین أن تكلفة الكیلو ٣لك سعر كیلو الدجاج یقل عن كذ

و التجار كذلك یصرخون بان أطباق البیض تفسد وال تجد من یشتریھا و ثالثة مالیین دجاجة تزدحم بھا 
.الثالجات 

من % ٧٠فقط و ھي تمثل حوالي% ١٠و تقول األرقام أن تكلفة العلف في العامین السابقین زادت بنسبة 
.تكالیف المشروع المباشرة 

أیضا أما الحظائر و أجور العمال فلم یحدث لھا تغییر یؤثر % ١٠و تقول أیضا أن ثمن الكتكوت زاد في حدود 
. على زیادة األسعار 

::أسباب ارتفاع األسعار في فصل الصیف أسباب ارتفاع األسعار في فصل الصیف 

٧ء تقل لتصبح متر مربع في الشتا/دجاجات ١٠قلة المعروض حیث أن العنابر التي تستوعب .١
متر المربع / دجاجات 

. كثرة األمراض و موجات الحر التي تسبب ارتفاع نسبة النافق في جمیع المزارع فیقل المعروض .٢
نظرا الرتفاع نسبة النافق في الحر في المزرعة و بالتالي و لنفس الظروف ترتفع النسبة أثناء النقل .٣

ى رفعھم ھامش الربح لتعویض الخسائر الناتجة عن مع تاجر الجملة و تاجر التجزئة مما یؤدي ال
. النافق 

ویقصد بھ السیاحة التي تزید في فصل الصیف و كذلك عودة المدرسین و ، االستھالك المستورد.٤
. العاملین المصریین في إجازة الصیف و ھي فئة مستھلكة تزید من الطلب بصرف النظر عن السعر 

لداخلیة فیزید استھالك المطاعم و الفنادق و المعسكرات فیزید المصایف في مصر تمتلئ بالسیاحة ا.٥
. الطلب أیضا 

جنیھ للمستھلك و سعر البیضة ٥لیصل الى ٩٤و نظرا لھذه األسباب فقد ارتفع سعر كیلو الدجاج في صیف 
. قرشا و في ذلك انتعاش كبیر جدا للمنتج مع إن المستھلك اكتوى بنار األسعار ٢٢إلى 

:فاض األسعار في فصل الشتاء أسباب انخ

قلة دخل الفرد و مصروفاتھ في ھذه الفترة تكون متجھة الى المدارس و المالبس و الدروس .١
. الخ تجعلھ یخفض من استھالكھ لھذه السلع ...الخصوصیة 

. متر مربع فیزید المعروض / دجاجات ١٠تعود المزارع للعمل بكامل طاقتھا .٢

لت المنتج یخسر في الشتاء و یكسب في الصیف، ویمكن القول بان صناعة و ھذه الفوضى في السوق جع
:الدواجن كصناعة وطنیة ثبتت أقدامھا رغم رفع الدعم عنھا و تتعامل مع آلیات السوق و تحتاج إلى اآلتي 

. تخفیض الفوائد على القروض الممنوحة لمشروعات األمن الغذائي .١
.تخفیض الضرائب على الدجاج و البیض .٢
. تقویة اتحاد رابطة منتجي الدواجن و البیض لیكون لھ كلمة بدال من االتجاه الفردي الحادث اآلن .٣
یقومون ) معلمین(بورصة األسعار في بنھا یتحكم فیھا تجار لیس لھم الحس االقتصادي و إنما ھم .٤

. بحساب السعر بطریقة غیر علمیة 
ي محل الدواجن، في حین لو تم الذبح في المذابح اآللیة الزال المستھلك یسعد بطریقة الذبح البدائیة ف.٥

ففي ذلك سیكون التوسع المرغوب في فرع من فروع صناعة الدواجن و ھو فرع المذابح اآللیة و 
. التي یمكنھا استیعاب كثیر من العمالة و االستثمار و بالتالي یستقر السوق طوال العام 
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:تكون فیھا األسعار في صالحھ و یمكن للمنتج أن یستدل باألوقات التي

یونیو ، یولیو، أغسطس، سبتمبر :اشھر الصیف.١
شھر رمضان المعظم .٢
الخ ..المواسم و المناسبات الدینیة، المولد النبوي الشریف، عاشوراء.٣
مع بدایة العام الدراسي .٤

:األوقات التي تنخفض فیھا األسعار 

نوفمبر ، دیسمبر، ینایر، فبرایر، مارس .١
. ألضحى المبارك حیث یكون االستھالك متجھا للحوم الحمراء عید ا.٢

ولذلك یلجأ المنتج إلى دفع النمو بشدة خالل المراحل األولى من عمر الدواجن مع االتجاه الى تسمینھا حتى 
. تصل إلى مرحلة التسویق في أعمار اصغر و تكالیف اقل 

:استھالك بداري التسمین خالل فترة التربیة من العلف 

جم علف یومیا في األسبوع األول ثم یتزاید ھذا المعدل أسبوعیا حتى نصل إلى األسبوع ٣٠یستھلك الكتكوت 
. یوم /جم /١٥٠فیكون استھالك الطائر حوالي ) یوما ٤٥السادس أو (األخیر 

. ویقكجم علف خالل فترة التسمین و حتى یصل إلى التس٤٫٢٥-٤و على ذلك فان الطائر یستھلك في حدود 

:استھالك الدجاج البیاض خالل فترة التربیة 

 كجم علف ٧٫٥-٧في حدود ) فترة التربیة (یوم ١٤٠یستھلك الطائر من عمر یوم و حتى عمر .
 یوم / جم١٣٥-٩٠و في فترة اإلنتاج فان استھالكھ الیومي من العلف من .
 ٤٥) عام و نصف(شھرا ١٨تصل إلى و یكون معدل االستھالك خالل مدة التربیة و اإلنتاج و التي

. كیلو جرام 
 جنیھا و بذلك یمكن حساب طن ٤٠-٣٥بروتین من طن العلیقة یتكلف من % ١مع اعتبار أن كل

. العلیقة 

كیف تتعرف على نواحي القصور في مزرعتك ؟
ي إدارة المشروعات فال یمكن ان ننتظر الخطأ حتى نتعلم و بذلك تحدث الفرد دائما یتعلم من أخطائھ، ولكن ف

الخسائر العالیة، ولكن یمكننا التعلم من أخطاء الغیر، و كیف تم اكتشافھم لنقاط القصور في مشروعاتھم و 
. طرق عالجھا 

-١٩٨٧(ریبة و فیما یلي عرض مبسط لبعض األمثلة عن مشروعات الدواجن التي منیت بخسارة خالل فترة ق
١٩٩٤.(

:المثال األول :المشروع األول 

ملیون بیضة في السنة تتكون من ١٥مزرعة تقع بأطراف اإلسكندریة و ھي مزرعة بیاض بطاقة إنتاجیة 
. سنوات ٧ألف طائر، في أقفاص، عمر المزرعة ٢٢٫٥عنبر استقبال و ثالثة عنابر إنتاج سعة العنبر 

 مائة و ثمانون الف جنیھ (جنیھ ١٨٠٫٠٠٠خسارة ١٩٨٧میزانیة عام (
 مائة و أربعون الف جنیھ (جنیھ ١٤٠٫٠٠٠خسارة ١٩٨٨میزانیة عام (
 ثمانیة و سبعون الف جنیھ(جنیھ ٧٨٫٠٠٠خسارة ١٩٨٩میزانیة عام (
 ال یوجد مكسب او خسارة او خسارة١٩٩٠میزانیة عام .
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:المشروع، أما من الناحیة اإلنتاجیة فكان كاآلتي ھذا من ناحیة المیزانیة المالیة و اقتصادیات 

 من خطتھا اإلنتاجیة في ھذا العام % ٦٦ملیون بیضة اى ان المزرعة حققت ١٠- ١٩٨٧إنتاج عام
 .

 من الخطة اإلنتاجیة في ھذا العام % ٧٣ملیون بیضة اى ان المزرعة حققت ١١- ١٩٨٨إنتاج عام
 من خطتھا اإلنتاجیة في ھذا % ٩٠اى ان المزرعة حققت ملیون بیضة١٣٫٥- ١٩٨٩إنتاج عام

العام 
 من خطتھا اإلنتاجیة في ھذا % ٨٦٫٦ملیون بیضة اى ان المزرعة حققت ١٣- ١٩٩٠إنتاج عام

. العام 

و من المالحظ ان الخسارة بدأت تتقلص و تتناقص مع زیادة اإلنتاج إال ان ذلك لیس ھو السبب الرئیسي 
عالقة بین اإلنتاج و الربح عالقة مطردة بمعنى إذا قل اإلنتاج قل الربح و العكس للخسارة إذ أن ال

من خطتھا اإلنتاجیة و رغم ذلك تحقق خسارة فھذا یعني ان الطاقم الفني % ١٠٠قد توجد مزرعة تحقق 
في احدیھما أو للمزرعة على كفاءة عالیة و نبدأ في البحث في اإلیرادات و التكالیف الن الخطأ البد و أن یكون 

. في كلیھما

و بعد تجمیع كل البیانات الخاصة بھذه المزرعة سواء من ناحیة اإلنتاج او المصروفات و اإلیرادات و تحلیل 
ھذه البیانات كانت النتیجة و ھي األسباب الرئیسیة التي أدت إلى خسارة ھذه المزرعة و انھیارھا و تتلخص 

:ھذه األسباب في اآلتي

م ١٩٩٠-م ١٩٨٧سنة، خالل ھذه السنوات من /طن علف ٢٠٠٠المزرعة في حدود تستھلك ھذه.١
.كانت المزرعة تشتري ھذه األعالف من مصنع أعالف حیث ال یوجد مصنع علف بالمزرعة 

جنیھا كھامش ربح لكل طن علف فكان من الممكن توفیر ٢٥و یكفي ان نقول لو أن المصنع أضاف 
عة أولى بھ خاصة في حالة الخسارة المالزمة لھا، ھذا باإلضافة إلى جنیھ كانت المزر٥٠٠٠٠مبلغ 

أن معظم مصانع األعالف ال تصنع العلیقة بكامل اتزانھا و نسب البروتین المقررة، و في حالتنا ھذه 
كان المصنع غیر أمین في تورید عالئق متزنة و كان ذلك یؤثر كثیرا على اإلنتاج فال یجعل المزرعة 

ممن خطتھا اإلنتاجیة ورغم أن الطاقم الفني المشرف كان على خبرة كبیرة و تسبب % ١٠٠تحقق 
ملیون بیضة كان من الممكن ٣ذلك في فقد كمیة كبیرة من البیض تصل في بعض األحیان إلى 

. تعویضھا لو أن العالئق متزنة و بنسب البروتین المقررة و تترجم إلى إیرادات تصلح من المیزانیة 
دیر المزرعة على درجة فنیة عالیة جدا إال انھ لم یستطع قیادة فریق العمل بالمزرعة قیادة رغم أن م.٢

حازمة، و تجدر اإلشارة إلى إن مزارع الدواجن عموما تحتاج الى قائد حازم جدا ألن أى خطأ او 
ل و إھمال من الممكن أن یتسبب في خسارة فادحة، ونظرا لضعف ھذه القیادة یتفشى اإلھمال و الكس

ألف جنیھ و ھو مبلغ ضخم ٣٤م مبلغ ١٩٨٨یتضح ذلك في بند تكالیف صیانة المعدات و كان سنة 
جدا یعكس اإلھمال و التسیب السائد بالمزرعة و رفع ھذا المبلغ التكالیف مما اثر سلبا على المیزانیة 

رت و إذا ثبت السنویة، و ننصح جمیع مدیري و أصحاب المزارع بالمحافظة على كل معدة مھما صغ
اى إھمال البد من مواجھتھ بالحزم و الردع و لیس ھناك مجال للتعاطف في ھذا البند بالذات ألن ذلك 

. سیؤثر على اقتصادیات المشروع 
كانت المزرعة بصفة عامة غیر نظیفة و ال یتم التطھیر و النظافة للعنابر بدقة مما جعل األمراض .٣

الخ وكل مرض كان البد من ..، میكوبالزما C.R.Dكاسیل، تتوغل إلى القطعان من كوریزا نیو
مواجھتھ باألدویة و المضادات الحیویة و الفیتامینات و في ذلك تكالیف زائدة حتى أنھا وصلت عام 

. ألف جنیھ مما یزید من شق التكالیف و یؤثر بالسلب أیضا على میزانیة المزرعة ٧٥إلى ١٩٨٩
سنة طبقا /بیضة٢٧٠نتاجیة حیث أن الحد األعلى للدجاجة ھو إنتاج ساللة الدجاج كانت منخفضة اإل.٤

. سنة /بیضة٣٢٠لكتالوج الساللة في حین أن سالالت أخرى تجاوزت ھذا الرقم و وصلت إلى 
ال یوجد جھاز تسویق للبیض بالمزرعة یكون على درایة تامة بأسعار السوق یوما بیوم حیث ان .٥

را لعدم وجود جھاز تسویقي فیستمر البیع باألسعار المنخفضة و بعد األسعار قد ترتفع في السوق نظ
حوالي أسبوع عندما یستشعر مدیر المزرعة بالسعر المرتفع یتم رفع األسعار و تفوت فرص 

. االستفادة من األسعار المرتفعة لمدة أسبوع 
ة فتتسرب المیاه و تنزل نظرا لإلھمال و التسیب بالمزرعة فكانت ھناك الكثیر من نبل المشربیات تالف.٦

في آبار الزرق و یصبح بركة من المجاري و في ذلك مناخ مالئم النتشار األمراض باإلضافة إلى 
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جنیھ ٥٠-٤٠تفویت فرصة بیع الزرق و خاصة إذا علمنا ان سعر المتر المكعب من الزرق یصل إلى 
. ي السنة ألف جنیھ ف٣٠اى انھ من الممكن بیع الزرق من ھذه المزرعة بمبلغ 

من ھذه الخسارة كانت % ٦٠و كانت ھذه ھي األسباب الرئیسیة وراء خسارة ھذه المزرعة و نحن نعتبر ان 
بسبب األعالف و بعد تحلیل ھذه البیانات تم وضع التوصیات الالزمة لخروج ھذه المزرعة من حالة الخسارة 

:انت التوصیات كاآلتي م ، و ك١٩٩٢المالزمة لھا و تم تنفیذ ھذه التوصیات في عام 

تغییر مصدر العلف بإنشاء وحدة إنتاج أعالف بالمزرعة مكونة من مجرشة و خالط اوتوماتیك و .١
. الف جنیھ٧٠تكلفت ھذه الوحدة 

تغییر مدیر المزرعة و تم تعیین مدیر و لو انھ على درجة فنیة متوسطة إال انھ من ناحیة القیادة .٢
إلى إن أعاد للمحطة النظام ) .عطاء بال حدود و ردع بال حدود(لعقاب متمكن و یطبق مبدأ الثواب و ا

و االنضباط و قضى على الفوضى و التسیب، ھذا باإلضافة ألنھ كان ینظر إلى المحطة من أعلى نقطة 
بمعنى انھ بحكم وظیفتھ كان شغلھ كیف ینخفض بالتكالیف إلى أدنى حد و كیف یرتفع باإلیرادات إلى 

تالي كان على اتصال بالسوق و التجار یومیا لمتابعة تقلبات األسعار باإلضافة إلى أعلى حد و بال
اإلصالحات التي تمت بجمیع العنابر بأقل تكالیف و أصبح الزرق صالحا للبیع و بعد أن كانت المحطة 

. على وشك ان تبلغ عمر الشیخوخة أعاد إلیھا شبابھا و أصبحت حالة جمیع المعدات جیدة 

:لي قلت األمراض و ارتفع اإلنتاج و تم تغییر السالالت، فكانت النتائج التالیة و بالتا

 مائتان و سبعة و ثمانون الف جنیھ(٢٨٧٠٠٠ربح -١٩٩٢میزانیة عام (
 ثالثمائة و واحد و سبعون الف جنیھ(٣٧١٠٠٠ربح -١٩٩٣میزانیة عام (

:و من الناحیة اإلنتاجیة 

 سنة /یون بیضة مل١٤٫٥- ١٩٩٢إنتاج عام .
 سنة / ملیون بیضة ١٥٫٢٥٠- ١٩٩٣إنتاج عام .
 م ١٩٩٢من الخطة اإلنتاجیة لعام % ٩٦٫٦اى انھ تحقق
 م ١٩٩٣من الخطة اإلنتاجیة عام % ١٠١٫٦و تحقق .

و ھذا مثال نسرده لیرى جمیع أصحاب المزارع النقاط السلبیة و یعملون على تالفیھا و تجنبھا و النقاط 
یجابیة و تطبیقھا و تطویرھا باستمرار للحصول على أعلى النتائج، و لنتذكر المقولة انھ من السھل الوصول اال

. الى القمة ولكن من الصعب المحافظة على االستمرار فیھا 

:المثال الثاني 

 ملیون بیضة، ٢٢٫٥اإلسكندریة بطاقة إنتاجیة -مزرعة بیاض تقع على الطریق الصحراوي القاھرة
ألف طائر مرباة في أقفاص، عمر المزرعة عام ٣٠سعة العنبر -عنابر إنتاج ٣+ عنبر استقبال 

ثالث سنوات ١٩٨٧
 الف جنیھ ٣٥٠م ١٩٨٧خسارة الشركة عام .
 الف جنیھ ٢٨٧م ١٩٨٨الخسارة عام .
 ٦٦٫٦ملیون بیضة أي ان المزرعة حققت ١٥- م ١٩٨٧من الناحیة اإلنتاجیة كان إنتاج عام %

. من خطتھا اإلنتاجیة 
 ملیون بیضة١٧٫٥بإنتاج % ٧٧٫٧م حققت ١٩٨٨و في عام .

و بتحلیل البیانات سواء اإلنتاج او التكالیف او اإلیرادات تبین ان مالك ھذه المزرعة اتخذ الكثیر من القرارات 
ذلك نظرا ألنھ ال یفھم و ال الخاطئة التي تسببت في ھذه الكوارث المالیة التي أضرت باقتصادیات المشروع و 

:یعي طبیعة االستثمار في ھذا المجال فكانت األسباب التي أدت الى الخسارة و ملخصھا كاآلتي 
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فدان اقترض بضمانھا قرض طویل ٧٠كان الرجل یملك األرض التي أقام علیھا المزرعة و قدرھا .١
حین انھ كان من الممكن استیراد األجل االستیراد مساكن الدواجن و معداتھا من بلد أوروبي، في
. المعدات فقط أما المباني فكان یمكن إقامتھا محلیا لتقلیل التكلفة 

سنوات من االقتراض و لم یجد السیولة النقدیة التي تمكنھ من ٣تم االنتھاء من تجھیز المزرعة بعد .٢
و الكتاكیت و األدویة التشغیل فاقترض من البنوك قرض تشغیل قصیر األجل لشراء مكونات األعالف 

و دفع مرتبات العاملین، في حین أن القرض قصیر األجل ال یصلح لمثل ھذه االستثمارات التي ال تفي 
. بعوائدھا و أرباحھا إال بعد فترة طویلة نسبیًا

لم یضع مالك المزرعة الھیكل الوظیفي لمثل ھذه المزرعة أمامھ و قام بتعیین أعداد زائدة عن حاجة .٣
سواء من المشرفین الفنیین و العاملین بالحسابات و اإلدارة و كانت مرتباتھم عالیة نسبیا العمل 

٢٠٠٠بالمقارنة بمزارع أخرى مما زاد من التكالیف حتى انھ قام بتعیین خبیر أجنبي یصل مرتبھ إلى 
عمال دوالر شھریا غیر اإلقامة و السیارة في حین ان بعض المشرفین بالمزرعة كانوا یقومون بأ

. فنیة تتالءم مع طبیعة مناخ مصر التي لم یشاھدھا الخبیر من قبل
لم تنتظم المزرعة في سداد األقساط المستحقة للقروض سواء الطویلة األجل او القصیرة األجل .٤

فامتنع البنك عن تمویل التشغیل و بدأ االقتراض من تجار مكونات األعالف و لم ینتظم السداد أیضا 
. ساعة بدون عالئق ٢٤عن التورید لدرجة ان المزرعة و القطعان كانت تمكث فیمتنع التجار

انخفاض اإلنتاج انخفاضا كبیرا حتى انھ في الوقت الذي كان من المفروض ان تكون نسبة اإلنتاج .٥
نظرا لعدم انتظام التورید في العالئق و تدھورت اإلنتاجیة % ٦٠مثال كانت النسبة الحقیقیة % ٨٥

ر الى بیع قطیع قبل موعد انتھاء الدورة بخمس شھور و ذلك لشراء أعالف لباقي بذلك فاضط
. القطعان، ومن ھنا بدأ انھیار المزرعة 

و ذلك لعدم فھم المالك لطبیعة العمل في استثمار الدواجن و التي تسبب مثل ھذه األخطاء المؤدیة إلى انھیار 
. المشروع بالكامل 

:و في ذلك ننصح باالتي 

بد قبل البدء في المشروع حساب جمیع المكونات الالزمة و توفیر السیولة النقدیة لھا و یستحسن ال.١
عدم اللجوء إلى االقتراض إال في أضیق الحدود و بسعر فائدة مناسب، إذا كانت ظروف السوق و 

ما تسمح السیولة النقدیة ال تسمح باستمرار فیمكن للمستثمر تعطیل اإلنتاج لفترة ثم معاودتھ حین
إما في حالة تحمیل المزرعة بقروض بنكیة فسوف ال یستطیع اتخاذ مثل ھذا ،الظروف مرة أخرى 

. القرار
البد من دراسة الھیكل الوظیفي و المھام الموكلة لكل عامل بحیث ال تتحمل المزرعة أعدادا زائدة عن .٢

ك بان نكافئ ذوي الكفاءات الطاقة و ال نغالي في المرتبات و یمكن إتباع سیاسة الثواب بعد ذل
. المخلصین في عملھم 

: مأساة مربي : المثال الثالث 

مزرعة أمھات دجاج لحم لواحد من المربین بنواحي الوجھ القبلي كان یمتلك المزرعة و كان ھو مدیرھا و 
مساعدة فرد المشرف علیھا و یتدخل في كل صغیرة و كبیرة دون علم او درایة و إذا بھ و ألول مرة یقوم و ب

یوم و في یومین متتالیین كانت ١٥آخر یدعي اإللمام بإجراء عملیة قص و كي المنقار لكل القطیع و في عمر 
عملیة القص و الكي أنھیت لكل القطیع و بعد األسبوع الرابع یتبین بان العملیة لم تتم بصورة صحیحة فقد كان 

. القص جائرا و التشوھات بالمناقیر كثیرة جدا 

:لنرى ماذا ترتب على ھذا الخطأ من انھیار للمزرعة و اقتصادیاتھا و

ظھرت أفراد و أعداد كبیرة من الطیور في وضع غیر طبیعي و شاذ و تتجنب شرب الماء و تتناول .١
الغذاء و تنعزل عن بقیة أفراد القطیع و كان معدل النافق الیومي عالیا بدرجة ملحوظة و بالتشریح 

فوق أن الطائر مات من الجوع و العطش، ألنھ ال یستطیع األكل او الشرب بھذا تبین ان سبب الن
. المنقار المشوه 
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ھناك أفراد استطاعت ان تتكیف مع ھذه العاھة المستدیمة التي أحدثھا لھا مالك المزرعة و لكن .٢
لى الھیكل إنتاجھا كان منخفضا جدا و غیر اقتصادي، ھذه األفراد ھزیلة و مریضة و ال تحتوي إال ع

. العظمي و الریش و كلما مر الزمن ازدادت معاناتھا
كانت ھناك نسبة من األفراد أجریت لھا عملیة قص منقار صحیحة كانت تتناول غذاء أضعافا مضاعفة .٣

مما خلق ارتباكا شدید في تجانس القطیع، أفراد ذات أوزان عالیة زیادة عن المقرر و أفراد أخرى 
طع أن تصل إلى درجة النضوج الجنسي و الدخول إلى اإلنتاج أما األفراد ھزیلة و ضعیفة لم تست

). العالیة الوزن فقد وصلت مرحلة النضوج مبكرا مما انعكس على اإلنتاج والبیض صغیر الحجم 

تسبب في خسارة فادحة سواء من الطیور النافقة التي وصلت إلى ) كان من الممكن تالفیھ (تبین لنا كیف خطأ 
. اإلنتاج الغیر صالحاو% ٤٠

و من ذلك البد للمربي او اى فرد یستثمر أموالھ في نشاط الدواجن ان یعلم انھ یتعامل مع كائن معطاء و منتج 
و حافظ للجمیل إذ أعطیتھ احتیاجاتھ یعطیك أضعافھا، ان عملیة التعامل مع ھذا الطائر عملیة بسیطة و معقدة 

معھ یؤدي الى عواقب وخیمة ال تحمد عقباھا، و أن التربیة المكثفة في نفس الوقت و اى تعامل غیر مدروس
.عبارة عن سلسلة من العملیات البسیطة جدا و السھلة السلسة لدرجة أنھ من الممكن أن یستخف بھا المربي 

و على المربي أن یكون واعیا و ملما و فاھما بكل العملیات في جمیع المراحل من أول وصول الكتكوت الى 
لمزرعة حتى بیعھ في نھایة فترة اإلنتاج و اى خطأ في مرحلة یؤثر على المرحلة التي تلیھا و البد أن تجري ا

جمیع العملیات بطریقة صحیحة، و لیستطیع الوصول إلى بر األرباح و النتائج المشرفة و حتى ال یغرق في 
.بحر الخسارة و الفشل 

من (سأل كیف یدمر ھذا المربي مزرعتھ بھذا الخطأ الصغیر و قد یكون ھذا المثال غریبا على البعض و ی
في عالم یطوي السنوات األخیرة من القرن العشرین لكنھا الحقیقة المؤلمة التي قد تحدث ) المستحیل إصالحھ 

. في بعض المزارع التي قدر لھا او قدر القائمون علیھا أن تكون ھكذا 

:المثال الرابع 

طائر بالطریق الصحراوي على مشارف القاھرة معین بھا طبیب بیطري ٥٠٠٠مزرعة تسمین سعتھا 
المنطقة (استشاري یضع البرنامج الوقائي و العالجي للقطیع و كان ھذا الطبیب مقتنع بفكرة غیر علمیة و ھي 

المقام علیھا المزرعة ال یوجد بھا مزارع دواجن أخرى لذلك فھي غیر موبوءة باألمراض الوبائیة مثل 
الخ فبالتالي كان ال یحصن القطیع ضد مرض النیوكاسل و یكتفي بتحصین ضد مرض ...وكاسل، الجدريالنی

دورات بسالم دون اإلصابة بالنیوكاسل و في الدورة السابعة أصیب القطیع ٦و مرت ) الجامبورو فقط 
٨٠٠٠ود یوم و كانت خسارة ھذه الدورة في حد٢٢من القطیع في عمر % ٦٠بالنیوكاسل و قضى على 

. جنیھ 

و األمثلة متعددة و كثیرة تنطوي على العدید من األخطاء علمًا بأن ھذه النماذج السیئة ال یوجد لھا مثیل في 
أوروبا أو الوالیات المتحدة األمریكیة و السبب في ذلك ان البعض یري مشروع الدواجن ادر على صاحبھ 

ء المشروع سواء بسعة كبیرة أو صغیرة اعتقادا منھ أن أرباحا وفیرة و بدون دراسة او معرفة یقوم بإنشا
المشروع ال یتعدى شراء كتاكیت و تربیتھا و تغذیتھا ثم بیع إنتاجھا، وكما سردنا سابقا أنھا فعال عملیات سھلة 
و سلسة لكنھا في نفس الوقت معقدة و ال تحتمل اى أخطاء و اى خطأ جوھري سواء بحسن نیة او لعدم خبرة 

. اقتصادیات المشروع یؤثر في 

كانت تربي ) شركة ما (حتى انھ في مزرعة ،و ھذا ال یمنع أن ھناك نماذج و أمثلة مشرفة تحرز نتائج مدھشة 
L(دجاجا بیاضا  .S. L) Lohman جاء الخبراء من شركة)Lohman ( و كانت دھشتھم بالغة من النتائج

على تفوق في النتائج التي دونوھا في كتالوج الساللة، المبھرة التي حققھا طاقم اإلشراف الفني، حیث حصلوا
رغم ان الدجاج مربى في عنابر مفتوحة، اى أن التحكم في الحرارة و الرطوبة و اإلضاءة غیر متوفر بعكس 

%. ١٠٠العنابر المغلقة التي یكون التحكم فیھا في جمیع العوامل 
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التغذیة: لفصل الثانيا
أھمیة التغذیة في صناعة الدواجن
مكونات العلیقة
نصائح عامة في التغذیة

أھمیة التغذیة في صناعة الدواجن
. من تكالیف مزرعة الدواجن سواء تسمین او بیاض % ٨٠تشكل التغذیة .١
تتحكم تركیبة العلف في كمیة العلف المستخدمة و كذلك وزن المنتج .٢
لعلف اى كمیة ا) معامل التحویل(من أھم المقاییس للحكم على نجاح مزرعة الدواجن أو فشلھا .٣

. الالزمة إلنتاج كیلو منتج سواء لحم أو بیض 
لذلك یجب توفیر العلیقة ..نقص بعض المكونات في تركیبة العلف قد یؤدي إلى فشل المشروع بالكامل .٤

. المتوازنة حتى یتمكن الطائر من بلوغ أقصى معدالت النمو و اإلنتاج 

:یة و العلیقة المتوازنة للدواجن تحتوي على المكونات اآلت

 مواد رئیسیة:
. بروتین، دھون، كربوھیدرات، أمالح، ماء، فیتامینات 

 مواد إضافیة:
. مضادات حیویة، ومضادات الكوكسیدیا، مضادات التأكسد، أدویة مختلفة، حصى و صدف 

):االستھالك الغذائي (نظرة تاریخیة للتعرف على مدى التطور في 

:١٩٢٣عام 
.كجم ١٫١٠٠یوم حتى یصل وزن ١١٠طویلة لتربیتھ تصل الى كان الكتكوت یحتاج لفترة 

١كجم علف إلعطاء ٤٫٦كجم اى یلزم التغذیة ب ٤٫٦جم یومیا و معامل التحویل ١٠اى انھ یزید بمتوسط 
.كجم لحم

یوما للوصول إلى ھذا ١٧٠كجم ففي ھذه الحالة یلزم ١٫٨٠٠فإذا كان المستھدف الوصول بوزن الدجاجة إلى 
.كجم خالل ھذه المدة ٦زن حیث تستھلك الدجاجة كمیة من علف حوالي الو

و من الواضح أن اقتصادیات لمشروع غیر مجدیة سواء من حیث الوقت او كمیات العلف الالزمة و بالتالي 
.و لنا ان نتصور لو لم یحدث اى تطور في مجال التغذیة ما كانت ستؤول إلیھ ھذه الصناعة ..التكلفة 
عت األبحاث و خاصة من ناحیة تحسین السالالت و انتخاب الصفات الجیدة و استبعاد الصفات الغیر ثم تتاب

. ١٩٩٣مرغوبة و المؤثرة سلبا في المشروع، و كان دلیل االستھالك كاآلتي عام 

:١٩٩٣عام 
.یوم / جم ٤٣كجم اى انھ یزید بمعدل ١٫٨٧٠یوما للوصول الى وزن ٤٤یحتاج كتكوت اللحم للتربیة لمدة 

).كمیة العلف الالزمة إلنتاج كیلو لحم او بیض(كجم ١٫٩٥٠و معامل تحویل 
.و للحصول على ھذه النتائج المدھشة البد من توافر الظروف القیاسیة في األعمار المختلفة 

ارة و نسبة سواء من ناحیة اإلضاءة و التھویة و نوعیة الغذاء و التحصینات و البرنامج البیطري و درجة الحر
.الرطوبة 

و ھذه الظروف القیاسیة البد من توافرھا بالنسب المقررة لكل عمر و بالتالي نحصل على ھذه النتائج إذا كانت 
. مساكن الدواجن مجھزة بحیث یمكن التحكم في ھذه العوامل و توفیرھا في الوقت المطلوب 
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لماذا ال نحصل على ھذه النتائج في مصر ؟

المجھزة الكترونیا و أجھزة التحكم الذاتي عالیة جدا قد تضر بدراسة الجدوى االقتصادیة تكلفة العنابر
للمشروع ، نظرا لكثرة المزارع التي تدار یدویا بأقل التكالیف و التي تزید من العرض فیقل ثمن البیع فتتعرض 

. مثل ھذه المزارع الكبیرة المجھزة إلى خسائر كبیرة 

حصل علیھا المزارع في مصر ؟ما ھي النتائج التي ی

یوما للحصول على دجاجة متوسط وزنھا ٥٢-٥٠یحتاج كتكوت اللحم لتربیتھ في المزارع المصریة لمدة 
كجم اى انھ یلزم التغذیة ب ٢٫٥و معامل التحویل ) اقل من ذلك في فصل الصیف -ملحوظة(كجم ١٫٦٥٠
با و أمریكا وصلت إلى ھذه النتائج في الستینات كجم لحم علما بان أورو١كجم علف للحصول على ٢٫٥٠٠

. من ھذا القرن

:أسلوب التغذیة 

من التكالیف و بالتالي البد من تقلیل ھذا البند في % ٨٠تشكل التغذیة في اى مزرعة سواء تسمین او بیاض 
.إدارة المزرعة و لكن لیس على حساب اتزان العلیقة لتحصل على األوزان و الصفات المطلوبة 

فالبد أن یتم التركیز على ھذا العنصر و یعطي اھتماما خاصا سواء من ناحیة اتزان العلیقة او سعرھا الن ذلك 
. سیكون مفتاحا من مفاتیح نجاح المشروع إذا أعطى العنایة الخاصة 

مكونات العلیقة
:غذائیة اآلتیة و تتكون العلیقة من العناصر ال

. البروتین.١
. الكربوھیدرات.٢
. الدھون.٣
. الماء.٤
. األمالح.٥
. الفیتامینات .٦

:و نسب ھذه العناصر تختلف من علیقة ألخرى تبعا للمراحل التالیة 

) بیض او تسمین (الغرض الذي من اجلھ یتم التربیة .١
العمر الزمني للدواجن .٢
و تبعا لنسب العناصر الغذائیة في ) اصفات معینة مثل أمراض أو إنتاج ذو مو(الظروف الخاصة .٣

.العلیقة، تسمى العالئق بأسماء 
)الخ ...٢، بیاض ١بادئ، نامي، ناھي، بداري، بیاض (

و أھم عنصر من ھذه العناصر ھو البروتین، وھو األكثر تكلفة في مكونات العلیقة و لذلك سنتعرض 
. لھ تفصیال 

:البروتین 

وتین للنمو و بناء أنسجة الجسم و إنتاج اللحم و البیض و الزائد عن احتیاج الجسم یستخدم یحتاج الطائر للبر
. كمصدر من مصادر الطاقة او یحول الى دھون تختزن في الجسم 

ففي األسبوع األول للكتاكیت قد تصل نسبة ،و تختلف احتیاجات الطائر في فترات النمو المختلفة للبروتین 
م تنخفض بعد ذلك بتقدم العمر و یجب إال تقل النسبة المئویة للبروتین الخام في بدایة ث% ٢٣البروتین الى 
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ثم تزداد عند اإلنتاج حتى تصل % ١٥حتى یصل الى % ٢و یمكن ان تقل كل شھر % ٢٠عمر الكتكوت عن 
% . ١٧الى 

:و البروتین نوعان 

:بروتین نباتي .١
) . بقولیات و إكساب (السمسم فول الصویا، كسب بذرة القطن، كسب: و مصادره 

:بروتین حیواني .٢
مسحوق السمك او اللحم و الدم او اللبن الفرز او المجفف و ال بد ان تحتوي العلیقة على : و مصادره 

نسبة كافیة من البروتین الحیواني على الرغم من ارتفاع سعره، قیاسا بالبروتین النباتي، الن عدم 
. على الطائر في صورة مشاكل باإلنتاج وجوده بنسبة كافیة قد ینعكس

:نسبة بروتین العالئق حسب عمر الدجاج 

)اللحم(دجاج التسمین : أوال 

 بروتین % ٢٢علف یحتوي على (یوما ٢٨بادئ من عمر یوم الى عمر . (
 بروتین % ٢٠علف یحتوي على (یوما ٣٥یوما الى عمر ٢٨نامي من عمر .(
 بروتین % ١٨علف یحتوي على (التسویق یوما الى٣٥ناھي من عمر . (

:دجاج البیض: ثانیا 

 بروتین % ١٨أسابیع یحتاج الى ٨من عمر یوم الى عمر .
 بروتین % ١٥أسبوع یحتاج الى ١٨أسابیع الى ٨من عمر .
للدخول في مرحلة إنتاج البیض و ذلك % ١٧یحتاج الى علف بھ نسبة بروتین ١٩ثم األسبوع ال

. بوع لمدة أس
 أسبوع یساعد ٤٠أسبوع حتى عمر ٢١بروتین من عمر % ١٨و وجد ان إعطاء القطعان علف

. القطعان على الوصول الى قمة اإلنتاج و البقاء في ھذه القمة مدة أطول ثم النزول تدریجیا 
 ن جنیھا و تبعا لھذا القیاس یمك٤٠الى ٣٥بروتین من طن العلیقة یتكلف في حدود % ١و وجد ان

. حساب تكلفة طن العلیقة المحتوي على اى نسبة بروتین 

:تأثیر نقص البروتین على الدجاج 

 و إذا كانت قطعان الدجاج مریضة فان امتصاص البروتین تقل و لذلك یلزم زیادة نسبتھ أثناء المرض
. لمواجھة قلة االمتصاص 

ذلك فإنھا إذا حصلت على المكونات ال تستطیع الدجاجة البیاضة إنتاج بیضة ناقصة التكوین، وعلى
الالزمة في العلیقة فإنھا تنتج البیضة أما إذا اختل توازن العلیقة فان ذلك سینعكس على إنتاج البیض 

و أھم عنصر من العناصر الغذائیة ھو البروتین و نوعیتھ و بعض المزارع تضیف مسحوق مصنع 
. اجھة احتمال نقص البروتین في العلیقةو كثیر من الفیتامینات لمو)بریمكس (من البروتین 

 یدخل البروتین في تكوین الخالیا و الھرمونات و األجسام المناعیة و قلة البروتین تؤدي الى انخفاض
األجسام المضادة لألمراض و ضعف قدرة الدجاج على مقاومة األمراض و كذلك على الشكل العام 

. ظھور مناطق بیضاء في الریش الملونللطائر لتأثر الریش و لونھ بنقص البروتین و
 تتأثر الدواجن لنقص البروتین مما یؤدي النخفاض معدالت النمو .

الكربوھیدرات

و المواد الكربوھیدراتیة توجد في الذرة الصفراء او البیضاء او الذرة الرفیعة او في مخلفات المطاحن و 
لطاقة و تكوین الدھن في صفار البیض و على المضارب و ھي ھامة جدا للدجاج في الحصول منھا على ا

. الحركة الدودیة لألمعاء 
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الدھون 

تعتبر الدھون ھي المصدر األساسي للطاقة و خاصة التي یستخدمھا الطائر في توفیر الحرارة الالزمة للجسم، 
. كما ان الزائد منھ یترسب في بعض أجزاء الجسم و تكوین الصغار 

الفیتامینات 

امینات في صورة تجاریة على شكل مساحیق الى العلیقة حسب االحتیاج الفعلي للدجاج و الظروف تضاف الفیت
. المحیطة بھا 

األمالح المعدنیة 

من وزن % ١٠من وزن الطائر و حوالي % ٤- ٣من المكونات الھامة في تغذیة الدجاج البیاض حیث تمثل 
ا من الكالسیوم و الفسفور، ویشار الى نسبة األمالح من العظام المتكونة أساس% ٤٠البیضة، كما أنھا تمثل 

. في العلیقة بالرماد

: و األمالح األساسیة ھي 
- النحاس -الحدید -الیود -الكوبالت -الزنك - المنجنیز - البوتاسیوم -الصودیوم -الفسفور -الكالسیوم 

. الكلورین -الكبریت -المغنیسیوم 

. الخ ...ف بكمیات ضئیلة و تسمى المعادن األثریة مثل النیكل و الفضة كما توجد بعض المعادن تضا

أو إضافة ملح طعام % ١٫٥- ١و یتم توفیرھا بإضافة مسحوق الصدف او العظم او الحجر الجیري بنسبة 
كجم لكل طن علف ٣-١و قد تضاف جمیعھا في صورة تجاریة الى العالئق المتخصصة بنسبة %. ٠٫٥بنسبة 

 .

:الماء 

و امتناع الطائر عن تناول ) ماء ٢: علیقة ١(ھناك تناسب بین كمیة العلیقة و كمیة المیاه المضافة للطائر 
الماء لمدة یومین یؤدي الى توقف إنتاج البیض، و إصابتھ بفشل كلوي نتیجة لتركیز األمالح و عدم القدرة 

. على التخلص منھا 

:اإلضافات االختیاریة غیر المغذیة 

ذه اإلضافات االختیاریة تضاف بنسب صغیرة جدا عند الحاجة أما للعالج أو لتحسین اإلنتاج و من ھذه و ھ
:اإلضافات 

:المضادات الحیویة .١
و الغرض منھا الحد من انتشار األمراض بتقلیل نمو البكتیریا و الذي یساعد على سرعة النمو في 

.نفس الوقت 
) لتر ماء / جم ٢( او للعالج ) لتر ماء /جم ١(مثل إضافة التیرامایسین للوقایة 

:مضادات الكوكسیدیا .٢
.و تضاف خالل األسابیع األولى للنمو فقط للوقایة من المرض قبل تكوین المناعة الالزمة للجسم 

للعالج او ) لتر ماء ١٠٠/ جم ٣٠(للوقایة او ) لتر ماء ٥٠/ جم٣٠(مثل إضافة االمیرول 
. سلفاكینوكزالین 

:مضادات التأكسد .٣
و ھي ھامة لمنع تزنخ الدھون في العلف و خاصة في الصیف مما یؤدي الى فقد الفیتامینات الطازجة 

.
) طن / جم ٢٠٠(مثل إضافة السانتوكوین 
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:المركبات الزرنیخیة .٤
و ھي ھامة لزیادة النمو عن طریق زیادة معدل االستفادة من العلیقة و خفض معامل التحویل حیث 

.ید الكتاكیت و البداري و التسمین و البیاض تف
. مثل إضافة حامض االرسلینیك 

:فاتحات الشھیة .٥
و تضاف للطیور في حاالت عدم استساغة الطیور العلیقة او بعد المرض فتعمل على زیادة شھیة 

.الطیور لألكل
. العسل األسود، زیت الینسون، الكاماال : مثل 

: المواد الملونة .٦
أو المواد ) الذرة الصفراء (الى مكونات العلیقة عند نقصھا في مكونات العلیقة األساسیة و تضاف 

.الخضراء و خاصة للدجاج البیاض لزیادة اللون األصفر لصفار البیض 
. كجم / مللیجرام ٢٠-١٠االكزانثوفیل بنسبة : مثل 

:الھرمونات .٧
رة من التسمین لزیادة ترسب الدھن و ینصح و قد تضاف الھرمونات الى العالئق في األسابیع األخی

. حالیا بعدم إضافتھا لتأثیرھا الضار على صحة اإلنسان 

معامل التحویل

:المقصود بمعامل التحویل

. كمیة العلف التي یستھلكھا الطائر بالكیلو جرام إلنتاج كیلو لحم او بیض 

٢٫٢-١٫٩٧و معامل التحویل القیاسي في حالة بداري التسمین 
و إذا حصلنا على ھذا الرقم في نھایة الدورة فھذا ٢٫٣و معامل التحویل القیاسي في حالة الدجاج البیاض ھو 

. مقیاس ھام ضمن مقاییس نجاح المزرعة إنتاجیا 

حسب السالالت (یوما ٤٥كجم في عمر ١٫٨٠٠و یكون وزن الدجاجة في حالة التسمین عند التسویق 
٢٨٠= سنة و ھذا الوزن / دجاجة /كجم بیض ١٧٫٦الدجاج البیاض فإننا نحصل على أما في حالة ) القیاسیة 

. بیضة 

.كجم علف ٤٢و تستھلك الدجاجة خالل ھذه الفترة اإلنتاجیة في حدود 

نصائح عامة في التغذیة
في ذلك الكثیر من المنافع مثل توفیر مبلغ في یفضل أن یكون بالمزرعة مصنع علف خاص بھا الن .١

جنیھ عن كل طن علف و كذلك ضمان إنتاج أعالف متزنة من ناحیة المكونات و خاصة ٥٠حدود 
. نسبة البروتین في العلیقة و التأكد من مصدر العلف 

الئق أو في بعض األحیان قد تحتاج قطعان الدواجن علیقة خاصة سواء من ناحیة إضافة أدویة مع الع.٢
زیادة نسبة البروتین أو خفضھا حسب ظروف اإلنتاج و في حالة التعاقد مع مصنع خارجي قد ال 

. تكون نسب الخلط دقیقة حسب تركیب العلف المطلوب 
البد و أن تقدر نسب األعالف الھالكة و البحث عن أسباب ھذا الھالك و العمل على تالفي تلك األسباب .٣

 .
ن الكتاكیت أو الدواجن المخصصة لكل معلفة بحیث ال یكون ھناك زیادة فیؤثر حساب العدد المناسب م.٤

. على تفاوت الوزن أو نقصھ فتتأثر اقتصادیات المزرعة من المعالف الزائدة و العلف الھالك 
:دراسة العالقة بین استھالك العلیقة و كل من العوامل اآلتیة .٥

.ألمونیا، األمراض، العمر، نظام و شكل المعالف درجة الحرارة، نسبة الرطوبة، الفرشة، غاز ا
).یوما ٥٠سیتم التعرض تفصیال لتركیبة األعالف حسب األعمار المختلفة من عمر یوم حتى (
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نصائح في مراقبة الوزن أثناء تربیة بداري التسمین

.البد من وزن عینة من الطیور في نھایة كل أسبوع للحصول على ھذه األرقام القیاسیة او قریبة منھا 
من القطیع یقع في % ٩٠اى ان % ٩٠من الواجب أن تراقب التناسق في الوزن و تكون نسبة التناسق فوق 

.قیاسي في ھذا األسبوع اكبر أو أصغر من الوزن ال% ١٠الوزن الصحیح ، 
. یكون التقنین عن طریق زیادة ساعات اإلظالم -ال تلجأ إلى التقنین إال إذا زاد الوزن كثیرا 

:مالحظات ھامة على الجدول السابق 

الزیادة في الوزن تكون سریعة جدا في األسابیع األولى من العمر و إن متوسط الزیادة في الیوم .١
یوم و لكن الزیادة / جرام ٦١جم لتصل الى قمتھا في األسبوع السادس ١٤ول تتزاید من األسبوع األ

. جم و تستمر في التناقص ٥٩في الوزن تقل ابتداء من األسبوع السابع 
و یتزاید استھالكھ ) جم یومیا ٢١(الطائر یستھلك كمیات محدودة من العلیقة في األسبوع األول .٢

.جم یومیا ١٣٩سبوع السادس الى للعالئق بمعدالت كبیرة حتى یصل لأل
یوم و ھو / جم ٢١٤أسابیع فیستھلك الطائر ٩و الجدیر بالذكر أننا لو قمنا بتربیة قطیع حتى عمر 

. كجم لحم ١/كجم علف ٤حد غیر اقتصادي الن معامل التحویل الغذائي سیكون 
األسبوع السادس، وبعدھا یكون یتضح من ذلك أن الحد االقتصادي المثالي لتربیة بداري التسمین ھو .٣

استھالك العلیقة مكلفا للمربي بمعدل یفوق قیمة الوزن المنتظر و یجب حینئذ تسویق القطیع و تربیة 
قطیع جدید حتى یستفید من الفترة األولى من التربیة التي یكون فیھا معامل التحویل الغذائي منخفضا 

 .
كجم حیا و الوزن المطلوب تسویقھ مذبوح في ١٫٨٠٠-كجم ١٫٦٠٠السوق یفضل وزن الطائر من .٤

. كجم ١٫٥٠٠-١٫٤٠٠المذابح اآللیة في حدود 
درجة الحرارة (كل الحدیث السابق و كل ھذه النتائج نحصل علیھا إذا كانت جمیع العوامل و المعدالت .٥

یة، و لكن كثیرا قیاسیة و مثال) الخ -فرشة - إنارة -علیقة التحصینات-تجدد الھواء - نسبة الرطوبة -
. ماال یحدث ذلك في مصر حیث تنقص بعض األركان و ال تتوفر بعض المتطلبات

:مقیاس نجاح الدورة 

یعتبر المربي ناجحًا في التربیة إذا كان معامل التحویل الغذائي و نسبة النفوق منخفضة في میعاد التسویق 
باره انھ كلما تخطى األسبوع السادس حتى یصل سواء كان األسبوع السادس أو السابع، و لكن یأخذ في اعت

إلى األوزان التسویقیة المطلوبة، فانھ یواجھ عدم التوازن بین تكلفة العلیقة المتزاید استھالكھا و بین قیمة 
. الوزن الذي ینبغي الوصول إلیھ و الذي یتناقص معدلھ بعد األسبوع السادس 

كیف تحسب مكونات األعالف في العلیقة

)كنسبة مئویة (یل الكیماوي لمواد العلف المعروفة لتصنیع العالئق التحل
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حیث تشمل ولتركیب العالئق المتوازنة فیجب احتوائھا على المكونات المتوفرة لتناسب السعر و التنوع ب
كسر األرز و القمح و الشعیر و رجیع الكون و الردة أو كمصدر للبروتین النباتي (مكونات كمصادر للطاقة 

مسحوق السمك و اللحم و الدم أو اللبن (و مصدر للبروتین الحیواني ) اإلكساب، فول الصویا، الجلوتین (
وق الصدف أو عظم أو حجر جیري أو مسحوق مسح(و مصدر األمالح ) الخمیرة (مصادر الفیتامینات ) الجاف 
). معدني

و یتم عمل التركیبة المطلوبة من المكونات السابقة و حساب نسب احتواء مكونات العلیقة المختلفة من 
و یتم التبدیل و التعدیل حتى تصل إلى التركیبة ) الفیتامینات - األمالح - األلیاف -البروتین (العناصر الرئیسیة 

. المناسبة لنوع اإلنتاج المطلوبة 

:بفرض انك تحتاج إلى علف بالمواصفات اآلتیة 

 كیلو جرام من المكونات المختلفة حسب النسب المقررة ١٠٠الكمیة .
 ١٤نسبة البروتین %

: مكونات العلف كاآلتي

 ٢٥ذرة %
 ١٠جلوتین ذرة %
 ٢٠شعیر %
 ٢٠ردة ناعمة %
 ١٥رجیع كون %
 ٥كسب قطن مقشور %
٢سحوق لحم م %
 ١معادن %

:تحویل نسب المكونات في العلیقة إلى كمیات 
نسبة المكون في العلیقة Xكمیة العلیقة الكلیة 

:لحساب كمیة الذرة المطلوبة في الجدول السابق : مثـــال 
كیلو جرام ذرة ٢٥= نسبة المكون في العلیقة % ٢٥× ") العلیقة"كمیة العلف (١٠٠= 

.قي الكمیات بنفس الطریقةو یتم حساب با
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:لحساب كمیة البروتین في الذرة 
.كجم بروتین ٢٠٢%) = ٩٫١(نسبة البروتین في الذرة X) ٢٥(كمیة الذرة 

:و یتم حساب باقي الكمیات بنفس الطریقة لتحصل على الجدول التالي

:حساب كمیة العلف لمزرعتك 

 كتكوت للتسمین ٢٠٠٠عدد الكتاكیت في مزرعتك
كمیة العلف المطلوبة لتكفي شھرین .
 یومیا تزداد أسبوعیا بنفس الكمیة و حتى / جم١٥الكمیة الالزمة للكتكوت الواحد في األسبوع األول

:نھایة التربیة 
. كجم في األسبوع األول٢١٠= جم ١٥× كتكوت ٢٠٠٠× أیام ٧

 بمضاعفة كمیة العلف كل أسبوع و حتى نھایة الشھر الثاني تكون كمیة العلف المطلوبة لشھرین
.حسب ترتیب األسابیع

 بیاض ١٠٠عدد الدواجن
 شھور ٨(كمیة العلف المطلوبة لموسم اإلنتاج (
 جم ١٢٥متوسط كمیة العلف الیومیة للبیاض
 كجم ٢٥٠٠= جم یومیا ١٢٥× )یوم٢٤٠(شھور ٨× بیاض ١٠٠= كمیة العلف .

یضرعایة دجاج الب: الفصل الثالث
إنتاج البیض عالمیا و موقع مصر من ھذا اإلنتاج
نظام التربیة في الدجاج البیاض
رعایة الدجاج البیاض
تغذیة الدجاج البیاض
 القشرة-لون الصفار –الوزن (العوامل المؤثرة على مواصفات البیضة(

نتاجإنتاج البیض عالمیا و موقع مصر من ھذا اإل
إنتاج البیض عالمیا و موقع مصر من ھذا اإلنتاج

سنة، و اكبر الدول / ملیار بیضة ٦٥٢م فان إنتاج العالم من بیض المائدة بلغ ١٩٩٣تبعا آلخر إحصائیة سنة 
سنة، ثم الوالیات المتحدة األمریكیة / ملیار بیضة ١٣٢منتجة للبیض في العالم ھي الصین و یبلغ إنتاجھا 
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لكن نصیب الفرد في الوالیات المتحدة أعلى كثیرا من نصیب الفرد في الصین إذ .سنة / لیار بیضة م١٠٢٫٥
. سنة / بیضة / ١٤٠سنة أما في الصین فیبلغ / فرد/ بیضة ٤٠٠یبلغ نصیب الفرد في أمریكا 

ملیار بیضة ٢٫٨ر ملیار بیضة و اكبر الدول إنتاجا ھي الجزائ١٥أما الوطن العربي فیبلغ إنتاجھ من البیض 
. سنة / ملیار بیضة ٢٫١سنة، المملكة العربیة السعودیة /ملیار بیضة ٢٫٨سنة، مصر /

لماذا ال یحدث توسع في إنتاج البیض بھدف زیادة نصیب الفرد في مصر ؟

ن من تكالیف مزرعة دواجن البیاض تكون في بند التغذیة ، و غذاء الدواج% ٨٠علمنا فیما سبق أن أكثر من 
مكوناتھ األساسیة من الذرة الصفراء و فول الصویا و المركزات ، وجمیع ھذه المكونات مستوردة و ال تنتج 

. محلیا إال بكمیات بسیطة جدا 

كما أن أسعار ھذه المكونات تخضع لألسعار العالمیة و على ذلك فالمنتج ال یستطیع مطلقا التحكم في تخفیض 
قرش، وھذه األسعار غیر منافسة لألسعار العالمیة، و ١٤–قرش ١٣بین تكلفة إنتاج البیض الذي یتراوح

. بالتالي فالتصدیر یكاد یكون منعدما في ھذه السلعة و لإلنتاج المحلي فقط 

قرشا حسب العرض و الطلب و قد ٢٠قرشا و ١٥و على ذلك فان سعر بیع البیض للمستھلك یتراوح بین 
. بیضة/قرشا ٢٣بیضة، و قد یرتفع أوقات أخرى الى /قات قرشا في بعض األو١٢ینخفض إلى 

و لما كان متوسط دخل الفرد في مصر منخفضا نسبیا و بالتالي البد و ان ینعكس ذلك على نظامھ الغذائي وھذه 
. سنة / بیضة ٤٧األسعار ال تمكنھ من زیادة نصیبھ من البیض لیقف نصیبھ عند 

:مواصفات الدجاج البیاض المثالي 

شھور من بدایة اإلنتاج و بیع ناتج ٣یجب انتقاء الدجاج البیاض أثناء عملیة الفرز و تتم بعد شھرین إلى 
الفرز و اإلبقاء على الدجاج المثالي لعملیة إنتاج البیض، من حیث المواصفات الشكلیة و التي تناسب طول 

). شھرا ١٨(فترة التربیة 

ج البیاض تتطلب الخبرة و الرعایة الصحیة و الوقائیة و التي من خاللھا و مع طول ھذه المدة فان تربیة الدجا
یتم تقلیل أعداد النافق في المزرعة كما تتطلب توفیر العلف خالل ھذه المدة مع االستغالل االمثل لمساحة 

:باالتي مع اختیار السالالت العالیة اإلنتاج و التي تمتاز)دجاج بیاض للمتر المربع ٦(المزرعة الكبیرة 

أصابع على األقل بینھما بینما الدجاج ٣المسافة بین عظمتي الحوض تكون بحیث یمكن وضع.١
. المنخفض في اإلنتاج فتكون ھذه المسافة أضیق 

. المسافة بین عظمة القص و عظمتي الحوض متسعة .٢
تكونان عظمتي الحوض في الدجاج طریة و یمكن ثنیھا بسھولة عكس الدجاج المنخفض اإلنتاج ف.٣

. مدببتین 
. فتحة المجمع واسعة فاتحة اللون رطبة بینما الدجاج القلیل اإلنتاج تكون صفراء اللون و جافة .٤
. عرف الدجاج العالي اإلنتاج محمر اللون و غیر باھت كما في المنخفضة اإلنتاج .٥
. لبیض یظھر المنقار و األرجل بلون باھت و فاتح الستھالك الصبغة الصفراء في إنتاج ا.٦

:اختیار الساللة المناسبة 

تتعدد السالالت المنتجة للبیض حیث یتم المقارنة بینھا على أساس لون قشرة البیض و توجد ساللتان أحداھما 
. منتجة للبیض األبیض القشرة و اآلخر بني القشرة 
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تاج أفضل سالالت البیض األكل و من اشھر السالالت العالمیة إلنتاج البیض و تدخل في معظم برامج التربیة إلن
:ھو –

Leghorn: اللیجھورن .١
. لون الریش ابیض و لون البیض ابیض–خفیفة 

Ancona:االنكوناِ .٢
. و ھي مشابھة تقریبا للیجھورن غیر أن الریش منقط بنقط سوداء

جدول للمقارنة بین الساللة المنتجة للبیض ذي القشرة البیضاء و القشرة البني

نظام التربیة في الدجاج البیاض
:تنقسم نظم التربیة للدجاج البیاض إلى النظم التالیة

:التربیة على األرض . ١

تاز بقلة التكالیف رغم أنھا تحتاج لعمالة اكبر و ھي ناجحة مع اإلعداد الصغیرة في العنابر المفتوحة و و تم
المقفولة و ال تحتاج لخبرة كبیرة و سھولة متابعة السقي و التغذیة و نظرا لوجود فرشة على األرض فتقل 

لمشروخ و اإلنتاج اقل عن التربیة في ظھور األمراض و اكبر عیوبھا في البیض الناتج المتسخ و المكسور و ا
. البطاریات

:التربیة المتصلة. أ
،معا و یوفر ) أسبوعا ٦٣حوالي (و اإلنتاج ) أسبوعا ٢١حوالي (حیث یستغل العنبر للتربیة خالل فترة النمو 

باع كأمھات الحضانات خالل األسابیع األولى ثم توضع البیاضات قبل اإلنتاج بحوالي أسبوع و بعد اإلنتاج ی
. الستقبال القطیع الجدید و قد تكون البیوت مفتوحة أو مقفولة حسب اإلمكانیات المتاحة 
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:التربیة المنفصلة . ب
حیث تربي الدواجن خالل فترة النمو في عنابر خاصة للنمو ثم تنقل بعد ذلك الى عنابر خاصة مجھزة لمرحلة 

. عنابر إنتاج ٣نمو مساویا اإلنتاج و في ھذه الحالة یصبح إنتاج عنبر ال

:التربیة في البطاریات . ٢

و تحتاج ھذه الطریقة إلى رأس مال كبیر لزیادة التكالیف خاصة و أنھا من الناحیة االقتصادیة تحتاج ألعداد 
كبیرة ، و خبرات في التشغیل باإلضافة إلى المتابعة و مراقبة الكثافة العالیة للدجاج و التي تؤدي إلى ظھور 

. أمراض و حاجتھا لتھویة صناعیة و أكثر ممیزاتھا قلة عیوب البیض و سھولة جمعھ 

. و یمكن الجمع بین النوعین التربیة األرضي خالل مرحلة النمو و تنقل إلى البطاریات خالل مرحلة اإلنتاج 

كثافة التربیة

١٠وتمتاز التربیة في البطاریات عن التربیة على ارض العنبر بإمكانیة رفع كثافة الطیور في المتر المربع من 
دجاجة و إمكانیة جمع بیضھا بسھولة حیث ینزلق بعیدا عن القفص في مجرى أمامھا، ٣٠دجاجات بیاضة إلى 

. زرق المتساقط من خالل األرضیة إلى أماكن تجمیعھ بسھولةكذلك یتم تجمیع ال

و تتكون البطاریات من عدة أقفاص مسطحة في دور واحد أو متعددة األدوار و تختلف مقاسات األقفاص حسب 
متر لتصبح في مستوى رأس اإلنسان ، و یتراوح ٢غرض التربیة، و عادة ال یزید ارتفاع البطاریة عن 

. سم ٤٥سم و عمق ٥٠-٣٥عرض القفص بین 

. و یحتوي كل قفص على المساقي و المعالف مرتبة بأسلوب خاص لتسھیل تغذیة الطیور 

رعایة الدجاج البیاض
:الشروط الواجب توافرھا في حجرة التربیة

:الكثافة . ١

:م عند التربیة على األرض یجب مراعاة المساحة األرضیة و عدم الزحا

 أسابیع ٤-٣طائرا في المتر المربع و حتى عمر من ٢٠ففي فترة التحضین ال تربي أكثر من .
 طیور من الساللة ١٠و في مرحلة النمو في البیوت المفتوحة تصل الكثافة في المتر المربع الواحد

١٢- ١٠ي البیوت المقفولة تتراوح بین طیور و ف٨البیضاء و تقل الكثافة في الساللة البنیة الى 
. متر مربع حسب الساللة / طائرا 

 ٥متر مربع للساللة البیضاء القشرة و / طیور ٦في البیوت المفتوحة فھي من : في مرحلة اإلنتاج
.متر مربع للساللة البنیة القشرة /طیور 

. مربع حسب الساللة متر / طائرا ١٢-١٠أما في البیوت المقفولة تتراوح الكثافة بین 
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:الفرشة . ٢

و یفضل أن تكون –یجب خلو األرض من الشقوق و تغطى بطبقة من التبن و نشارة الخشب و قش األرز 
لعدم انتشار الطفیلیات و % ٣٥سم شتاءا، و یجب عدم زیادة الرطوبة بھا عن ٦سم صیفا و ٣بارتفاع 

. و وضع فرشة جدیدة لمرحلة اإلنتاجالكوكسیدیا ، وكما یجب إزالتھا بعد مرحلة النمو

: التھویة . ٣

في فترة % ٣٥من مساحة األرضیة في فترة النمو و تزداد الى نحو % ٢٥یراعى أن تكون الفتحات حاولي 
و العمل على توافر التیارات الھوائیة لتجدید ھواء الحجرة على ان تكون بعیدة عن الطیور و تسد ..اإلنتاج 

متر، ٣المشمع بإحكام لعدم تسرب الحشرات و الفئران، و ترتفع الجدران بما ال یقل عن الفتحات بالسلك و 
. على أن یكون اتجاه العنبر شرق غرب لیواجھ احد جوانب الناحیة البحریة 

:اإلضاءة . ٤

اءة ساعة یومیا باستخدام اإلض٢٤ضرورة توفیر اإلضاءة داخل العنبر خاصة خالل مراحل النمو األولى لفترة 
متر مربع، حیث ٢٠/فوق الدجاج ) متر ٢٫٥وات ،بارتفاع ٦٠مصباح كھربي (الصناعیة مع الطبیعیة 

تساعد الكتاكیت الصغیرة في التعرف على المعالف و المساقي فتزید تغذیتھا و بالتالي زیادة النمو ، و یراعى 
مساءا، بینما ٩صباحا و حتى ٤بكرا من زیادة اإلضاءة خالل موسم الشتاء حیث النھار قصیر فتبدأ اإلصابة م

. في الصیف فیمكن االعتماد على ضوء النھار في توفیر حاجة الطیور في الضوء 

١٤- ١٣أما في فترة اإلنتاج فیكون دور الضوء ھاما جدا لتشجیع إفراز البویضات فتم توفیر الضوء لمدة 
١٧ع ساعة كل أسبوع حتى تصل اإلضاءة إلى ساعة بما في ذلك ضوء النھار و تعمل على زیادتھ بمعدل رب

. ساعة و تظل ثابتة علیھا بعد ذلك 

:الحرارة. ٥

و . م ٢٨أسبوع لتصل إلى ٢١م خالل نمو الكتاكیت ، و تتناقص تدریجیا خالل ال٣٢أفضل درجة حرارة ھي 
التحضین قبل وصول م و یجب ضبط درجة حرارة٢٠- ١٨تقل درجة الحرارة خالل مرحلة اإلنتاج لتتراوح بین 

. ساعة ٤٨-٢٤الكتاكیت حوالي 

توفیر التجھیزات داخل العنبر

:المساقي . ١

و تتعدد أشكالھا داخل المزارع و اشھرھا المساقي المقلوبة التي تصنع من الصاج او البالستیك حیث تتكون 
:من جزئین 

 وب تتحكم في نزول الماء إلى عبارة عن خزان للمیاه و بقرب حفتھ المقلوبة عدة ثق: جزء علوي
. الجزء السفلي

 طبق مساحتھ تناسب حجم الطیور و یمتلئ بالمیاه النقیة و مقاساتھا كاآلتي : جزء سفلي:
ثم توزع في .طائر ١٠٠/و ھذه تناسب الكتاكیت حتى عمر شھر تقریبا ، واحد : لتر ٥سعة . أ

.طائر فقط ٥٠الشھر التالي واحدة لكل 
. دجاجة حسب الساللة ٥٠-٣٠و ھذه تناسب األحجام األكبر بحیث تكفي لعدد من : لتر ١٠سعة . ب

و المساقي االوتوماتیكیة منھا الطولیة األرضیة و منھا المستدیرة المعلقة من البالستیك حیث تعمل اتوماتیكیا 
ولھا و عند الوقوف علیھا و في نزول المیاه إلى الطبق و تمتاز بشكلھا المناسب الدائري لتوزیع الكتاكیت ح
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دجاجة حسب الساللة أو ٥٠-٤٠سھولة تنظیفھا ، وال تأخذ مساحة كبیرة من العنبر و تكفي واحدة لكل من 
. كتكوت ١٠٠-٨٠من 

ساعة على ٢٤ساعات لتكتسب درجة حرارة مناسبة و تكفي لمدة ١٠- ٨و یجب تزوید المساقي بالماء قبل 
. األقل الستھالك الكتاكیت 

:المعالف . ٢

:و یتوفر وعان من المعالف العادیة للمزارع 
٢٠-١٠سم، و عرضھا حوالي من ١٥٠- ٥٠و یتراوح طولھا من : طولیة مصنوعة من الصاج أو الخشب . أ

.سم ، وقد یكون لھا غطاء سلكي لحجز رؤوس الكتاكیت و الدواجن بحیث ال تدخل إلیھا و تعبث بالطعام 
العلوي على شكل خزان اسطواني ...و ھي تصنع من الصاج أو البالستیك من جزئین :یرة المعالف المستد. ب

یمأل بالعلف ، و طبق أسفلھ مناسب للخزان و الطیور، و ینتقل العلف من االسطوانة إلى الطبق عن طریق فتحة 
. صغیرة 

من ٢٥من دجاج التربیة و ٥٠و سعة المعالف تختلف باختالف عمر الطائر فیكفي المعلفة ذات قطر لعدد 
:دجاج األمھات، أما المعالف الغیر عادیة للمزارع فنوعان أیضا 

و تتكون من خزانات عمومیة تكفي للعنبر متصلة بمعالف طولیة من الصاج و ترتفع عن :اتوماتیكیة . أ
.یناسب حجم الطائر و یصل العلف إلیھا عن طریق سیر من الخزان األرض بما 

أیام األولى في حیاة ٣یمكن استعمال أطباق البیض أو أغطیة صنادیق نقل الكتاكیت كمعالف خالل ال. ب
الكتاكیت 

:البیاضات . ٣

على تخصیص مكان تحتاج الدجاجة البیاضة في حظائر تربیة األمھات المنتجة لبیض التفریخ أو بیض األكل
ھادئ لوضع البیض ، و قد تصنع ھذه البیاضات من الصاج الذي یسھل نظافتھ أو تطھیره أو من الخشب كما 

. أنھا قد تكون مفردة أو مجمعة لعدد من الدجاجات 

و من المھم توفیر عین واحدة لكل خمس دواجن بیاضة في حالة التربیة األرضي و یفضل أن یكون ارتفاع أول 
. سم٣٠عن سطح األرض حوالي دور

أسابیع حتى تتیح للطائر التعرف على ٣و یفضل وضعھا في العنابر قبل بدایة وضع البیض بمدة ال تقل عن 
. المكان المناسب لوضع البیض عند بدایة اإلنتاج و توضع الفرشة النظیفة داخلھا من التبن أو نشارة الخشب 

:التدفئة . ٤

. حم انظر تربیة بداري الل

و یشمل التغذیة و اإلضاءة و (اشھر ٤برنامج معاملة الكتكوت البیاض المتخصص من عمر یوم و حتى 
:الوقایة 
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كیلو جرام٦ھذه الفترة حوالي یالحظ أن كمیة العلف المستھلكة خالل: ملحوظة 

بتصرف(سلیمان محمد سلیمان أستاذ تغذیة الحیوان، المركز القومي للبحوث / عن د (
ة مالحظات على البرنامج مبین بالجداول السابق .
 ٤٥كمیة العلف المستھلكة من بدایة إنتاج البیض حتى التخلص من قطیع في عام و نصف حوالي

. كیلو
یوم ١٥ھــ كل ٣یحصن الكتكوت من الیوم األول ضد مرض المیرك من الجھة الموردة و یضاف ا د

. للقطیع 
 یوم للقطیع ١٥ك كولین كل +یضاف ب
یضاف فیتامین ك حسب الحاجة .
 شھریا ومن % ٢فیتامین ھــ في الشھر األول و الثاني من إنتاج البیض مسموح بنسبة نافق یضاف

. نافق شھریًا % ١الشھر الثالث إلى نھایة الدورة مسموح ب 
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تغذیة الدجاج البیاض
:ن عند تقدیم علیقة للدجاج فیتم حساب مكوناتھا لتحقیق ھدفی

:علیقة حافظة . ١
.تعمل على توفیر الحرارة و الطاقة الالزمة للعملیات الحراریة المختلفة 

:علیقة إنتاجیة . ٢
. تعمل على إنتاج اللحم أو البیض 

و حیث انن الطائر یستخدم العلیقة الحافظة أوال و الباقي منھا یستخدم في اإلنتاج، و أي نقص في العلیقة یؤدي 
جرام من العلیقة المتوازنة، فإذا ١٫٢في معدل اإلنتاج و كل جرام من وزن البیضة یجب أن یقابلھ إلى انخفاض 

جرام على ٥٨فان ھذا الطائر یحتاج علیقة إنتاجیة مقدراھا ٨٠%جرام و معدل اإلنتاج ٦٠كان وزن البیضة 
. جرام٦٨األقل ، و یحتاج الطائر إلى علیقة حافظة حوالي 

خالل ) كیلو للواحدة ١٫٧٥(یبین كمیة العلیقة الحافظة اإلنتاجیة لدجاج بیاض متوسط الوزن فیما یلي جدول 
.فترة إنتاجیة 

مرحلة النمو و مرحلة اإلنتاج و كل من ھذه المراحل لھا –وحیث أن تغذیة الدجاج البیاض تنقسم إلى مرحلتین 
. كمیاتھا و أسلوبھا االمثل في التغذیة السلیمة فیمكن إتباع الخطوات التالیة في التغذیة السلیمة 

:مرحلة النمو 

 أسبوع٢١حوالي : طول المرحلة .
 كجم علف٧: متوسط استھالك الدجاجة.
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ویالحظ في البرنامج السابق توالي انخفاض نسبة البروتین في العلیقة بغرض الحد من سرعة النمو الكتاكیت 
ط وزن الدجاجة عن و تأخیر بلوغھا الجنسي حتى استكمال بناء األجھزة الداخلیة، وفي ھذه الحالة یقل متوس

. المعدل مما یؤخر البلوغ الجنسي و یؤدي إلى زیادة حجم البیض الناتج عند بدایة فترة اإلنتاج

دجاجة من ٤٥و یجب تعدیل متوسط األوزان إثناء التربیة باستمرار بتعدیل اإلضاءة و التغذیة و یمكن اختیار 
. العنبر عشوائیا لمعرفة المعدل الحقیقي للنمو

.ل التالي یبین متوسط وزن دجاج البیض األبیض و البني حسب األعمار المختلفةالجدو

:مرحلة اإلنتاج

 ٢١تبدأ ھذه المرحلة من األسبوع
١٧لة نسبة البروتین خالل ھذه المرح

طوال ھذه المرحلة فیجب تحدید كمیة العلیقة حسب اإلنتاج بحیث یتم % ١٧و حیث أن البروتین % 
. زیادة كمیات العلف كلما زاد اإلنتاج

 كجم٢فبفرض أن وزن الدجاجة
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 ٣٥علیقة مقترحة لمرحلة اإلنتاج ذرة %
% ٣لبن مجفف 

% ٣٠شعیر 
% ٢عظم 

% ٢٠فول صویا 
% ٠٫٥ملح طعام 

% ٧٫٥مسحوق دم 
% ٢حجر جیري 

 علیقة مقترحة للتغلب على زیادة وزن الدجاج الذي یعطي بیضا لونھ بني:
أسبوع و یظھر ٢١-٨خالل فترة من یالحظ أن سالالت الدجاج للبیض ذو القشرة البني یزداد نموه 

. ذلك واضحا علیھا مما یؤثر على میعاد البلوغ و التبكیر فیھ إلى إنتاج بیض صغیر الحجم

و مداومة وزن % ١٦و لذلك تقدم لھا علیقة محددة ببرنامج خاص لإلضاءة وعلى أال تزید نسبة البروتین عن 
.عینة عشوائیة من الدجاج باستمرار

:أھمیة الكالسیوم للدجاج البیاض

أدى نظام تربیة الدجاج البیاض بنظام الحبس و خاصة في تربیة البطاریات إلى اعتمادھا على الكالسیوم 
لى توفیره في العلیقة لعدم ظھور حاالت مرضیة أو لضعف قشرة البیض، المتوفر في العلیقة فقط و ھذا یدعو إ

الدجاج المربي على –وكلما توفر الكالسیوم في العلیقة كلما زادت قشرة البیض صالبة و عادة ما یحصل 
.على بعض الكالسیوم من الفرشة المحتویة على نسبة من الجیر المطفي أو حوائط العنبر –األرض 

أیام أسبوعیا أو زیادة نسبة الجیر ٣طائر و لمدة / جرام ٥-٧الصدف إلى سطح العلیقة بمعدل و لذلك یضاف
.المطفي في العالئق المقدمة 

) تزداد نسبتھ في القطیع إذا قلت نسبة الكالسیوم في العلیقة ) قشرة رقیقة جدا (البیض البریشت : (ملحوظة 
صیفا نظرا الن الدجاج یقل استھالكھ من العلیقة مما قد یؤثر على كما یجب أن تزید نسبة الكالسیوم في العلیقة

. القشرة 

:مثال 
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لون –الوزن (فات البیضة العوامل المؤثرة على مواص
)القشرة-الصفار 

:عوامل غذائیة . أ

:البروتین .١
١٨- ١٦كلما زادت نسبة البروتین زاد حجم البیض، و تتراوح نسبة البروتین في فترة اإلنتاج بین 

. مع توفر كافة األحماض االمینیة الضروریة % 
:الطاقة .٢

. یزید وزن البیضة في العالئق المرتفعة الطاقة 
:خلط العلیقة .٣

یؤدي الخلط الغیر متجانس إلى اختالل و انخفاض في الوزن، و زیادة نسبة الردة أو الشعیر یؤدي 
أو وجود مواد غیر مجروشة فتقوم الطیور القویة بالتقاط الحبوب أو مسحوق السمك ..لنقص الوزن

. ھا و یبقى للطیور الضعیفة غیر متكاملة مما یؤدي لزیادة ضعفھا و قلة وزن
:نوع العلیقة .٤

للقطیع في الوقت المناسب یؤدي إلى انخفاض وزن ) إنتاجیة –بادئ (عدم تقدیم العلیقة المناسبة
البیضة أو تقدیم علیقة غیر مستساغة الطعم مما یؤدي لعدم إقبال الطیور علیھا و تعمل على تناثرھا 

 .
:المیاه .٥

. البیضة و خاصة صیفا یؤثر عدم تقدیم المیاه على كمیة اإلنتاج و وزن
:نقص العناصر الغذائیة .٦

الفسفور على وزن البیضة و مواصفات القشرة و –یؤثر انخفاض بعض العناصر و خاصة الكالسیوم 
. ٣كذلك نقص فیتامین د

:األدویة .٧
استعمال مركبات السلفا بجرعات زائدة یؤدي إلى التھابات في الكلى و تؤثر على النمو، كما أن 

. ل المضادات الحیویة بجرعات زائدة یؤدي إلى ظھور أعراض لنقص الفیتامینات استعما

:عوامل بیئیة . ب

:الضوء .١
.یؤثر عدم انتظام البرنامج الضوئي سواء بطول اإلضاءة أو قلتھا على خفض اإلنتاج و صغر الحجم 

یتعرض لعدد ساعات و المالحظ أن برنامج اإلضاءة یسمح للطائر بالوصول إلى فترة اإلنتاج و ھو
ساعة و مع بدایة اإلنتاج یجب العمل على زیادة اإلضاءة نصف ساعة ١٢من اإلضاءة ال تقل عن 
.ساعة فتثبت عن ذلك حتى انتھاء اإلنتاج ١٧أسبوعیا حتى تصل إلى 

م من مستوى الطیور و ٢و توزع اإلضاءة بانتظام داخل العنبر بحیث تكون اللمبات على بعد 
قوة (وات في مرحلة النمو ٢٥م ، مع استخدام لمبات عادیة قوة ٤بین اللمبات حوالي المسافة 
قوة اإلضاءة (وات في مرحلة اإلنتاج ٤٠و استخدام لمبات عادیة قوة )م مربع/ وات١٫٥اإلضاءة 

) . م مربع / وات ٢٫٥
:درجة الحرارة .٢

قلیل إقبال الطیور على العلیقة و ارتفاع درجة الحرارة بالعنبر و خاصة في الصیف یؤدي الى ت
. ینخفض الحجم و تقل الكفاءة للقشرة 

:التھویة .٣
. قلة التھویة تؤثر على التمثیل الغذائي و عدم ترسب الكالسیوم بالنسب المناسبة للقشرة 

:الجفاف.٤
وجود جو جاف جدا داخل العنبر یعمل على تبخر السوائل بسرعة من جسم الطائر مما یؤثر على وزن

. البیضة 
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:السالالت-ج

:فالساللة الجیدة تنحصر مواصفاتھا في اآلتي –یتوقف اإلنتاج و مواصفاتھ على نوع الساللة 

 بیضة ٢٥٠عدد البیض في العام
 طول فترة اإلنتاج % ٢٠شھریا و ال تزید عن % ١نسبة النفوق
 كیلو جرام في العام ١٤(جراما ٦٠متوسط وزن البیضة طوال العام .(
 ٥ال تزید نسبة البیض المشروخ و المكسور و المتسخ عن %

الفحص و الفرز

تحتاج الطیور بدایة من عمر یوم إلى إجراء عملیة فحص باستمرار و دوریا لتخلص من األفراد الغیر صالحة 
اى للتربیة و عزل السلیمة في حالة ظھور اى مرض معد و یستبعد الضعیف منھا او العصبي أو الذي یحمل

..تشوھات 
و في مرحلة النمو حیث یتشكل الدجاج لیأخذ مواصفات الساللة القیاسیة فیتم استبعاد الدیوك الزائدة و تصل 

حتى بدایة اإلنتاج و مع اإلنتاج یبدأ افرز و استبعاد األفراد الخاملة و البطیئة % ١٠نسبة الفرز إلى حوالي 
. لتي تمر بفترة القلش مبكرا دون غیرھا الحركة الغیر قیاسیة من حیث وضع البیض و ا

القلش

عملیة القلش یلجأ إلیھا الطائر المنتج للبیض بتغییر ریشھ سنویا و خاصة في فترة الصیف حیث ترتفع درجة 
الحرارة و حتى یتم تكوین كساء جدید من الریش مع بدایة الشتاء ، و أثناء عملیة القلش ھذه یتوقف إنتاج 

.ین الالزم لتكوین الریش بدال من إنتاج البیض البیض لسحب البروت
و مع اإلنتاج التجاري أصبح في امكان المنتج االستمرار في اإلنتاج لمدة عام دون أن یكون ھناك تأثیر للصیف 
على القلش و أصبح الطائر یلجأ إلى القلش أما بعد انتھاء فترة إنتاجھ أو عندما ینخفض إنتاجھ انخفاضا كبیرا 

. جع المنتج في التخلص من ھذا القطیع المنخفض اإلنتاج بآخر مما یش..

و یلجأ بعض المربین إلى االستفادة من نفس القطیع في موسم إنتاج جدید بعد إجبار القطیع على القیام بالقلش 
:اإلجباري لبعض األسباب االقتصادیة مثل 

. او لتحسین صفات القشرة انخفاض سعر البیض بالسوق أو لتحسین صفات البیض من حیث الحجم.١
توفیر وقت التربیة للقطیع الجدید و التي تشمل سعر الكتاكیت و التربیة ، وھى مرحلة أسرع في حالة .٢

أسابیع بینما یحتاج الكتكوت ١٠فترة القلش اإلجباري (إجباره على القلش للحصول على إنتاج جدید
) أسبوع ٢١حتى اإلنتاج حوالي 

ض خالل مراحل التربیة األولى منع اإلصابة باألمرا.٣
. ارتفاع أسعار الكتاكیت في السوق من السالالت النادرة .٤

:كیفیة إجراء القلش اإلجباري للقطیع

یلجأ المربي لمنع أو تقلیل تقدیم العلیقة و الماء بحیث تنخفض كفاءة العلیقة او الماء الالزم لتكوین .١
. لنتیجة أسرع البیض و كلما كان برنامج القلش قاسیا كانت ا

٧ساعة إلى ١٧التحكم في خفض اإلضاءة مما یؤثر على الغدة النخامیة للدجاجة فتقل فجأة من .٢
.ساعات لثالثة أسابیع 

. أسابیع تقریبا٨و یبدأ ظھور ریش جدید في خالل 

قص المنقار

رة البیضاء و المشھورة تنتشر بین قطعان الدجاج و خاصة في مزارع إنتاج البیض ذات السالالت المنتجة للقش
بالعصبیة عادة سیئة ھي نقر الطیور و نھشھا حتى تنفق، و غالبا ما یكون السبب المباشر لھذه العادة ھي عدم 
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اتزان العلیقة و نقص البروتین و الذي یتم تعویضھ عن طریق نھش اللحم و الدم و قد تحدث في بعض مزارع 
.لمساقيالتربیة نتیجة للزحام مع قلة المعالف و ا

و تؤدي ھذه –و لذلك یلجأ المربون إلى قص المنقار للكتاكیت في العمر الصغیر خالل األسبوع األول من عمره 
.العملیة لمنع ظھور عادة االفتراس بین أفراد القطیع 

و قد یلجأ إلیھا المربي في عمر متقدم للطیور مثل األسبوع السابع أو قبل و ضع البیض ، و في ھذه الحالة
. یكون القص بحیث یكون الجزء السفلي للمنقار أطول من المنقار العلوي 

و تتم عملیة القص باستخدام جھاز خاص بھ جزء ثابت بھ ثقب یحدد عمق القطع ،یتم وضع منقار الطائر بھ و 
كان جزء آخر متحرك مثل المقصلة ، و ھو الذي یتم تسخینھ جیدا لدرجة حرارة عالیة جدا تعمل على تعقیم م

. القص 

رعایة بداري اللحم: الفصل الرابع
تحتاج تربیة الدجاج إلنتاج اللحم إلى دفع النمو بشدة خالل المراحل األولى من عمرھا مع االتجاه نحو تسمینھا 

سالالت متخصصة في إنتاج اللحم و حتى یمكن تسویقھا في عمر صغیر و بأقل التكالیف و ھذا یتطلب توفیر
. قدرتھا على تحویل الغذاء إلى لحم و ارتفاع معدل التصافي فیھا 

:متطلبات مشروع دجاج اللحم 

تعتبر مشروعات دجاج اللحم من انجح المشروعات االستثماریة و التي ال تتطلب استثمارات عالیة و لسرعة 
صر و البالد العربیة یؤدي إلى االعتماد على التربیة في العنابر كما أن اعتدال الجو في م–دورة رأس المال 

لقلة تكالیفھا ، وعدم حاجتھا ألجھزة میكانیكیة یصعب تشغیلھا و صیانتھا و من المھم دراسة . المفتوحة
:و من ھذه المعلومات السوق و المعلومات الكافیة للمشروع قبل البدایة

. فرھا أماكن مستلزمات اإلنتاج و مدى توا.١
. احتیاجات السوق و متطلباتھ من حیث أفضل األوزان و السالالت و التوقعات المتاحة للتسویق .٢
. نظام التعاقدات المتواجدة في المنطقة و طرق المواصالت المتاحة و العائد المنتظر من المشروع .٣
. على اإلنتاج مدى توافر مناطق كافیة للتوسعات سواء بالتملیك أو اإلیجار كلما زاد الطلب.٤

:سالالت إنتاج اللحم 

:السالالت األجنبیة 

كورنیش .١
بلیموث .٢

من السالالت التي تشترك في معظم برامج التھجین إلنتاج سالالت اللحم حیث ) كورنیش (و تعتبر ساللة 
. تتصف بسعة الصدر العریض و سرعة النمو 

. رك ھذه الساللة لكبر الحجم في معظم سالالت اللحم فھي الساللة ثنائیة الغرض و تشت) بلیموث(أما الساللة 

:ھجن إنتاج اللحم التجاریة 

روس .١
لوھمان .٢
الھابرد .٣
النیكولز .٤
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:سالالت محلیة 

و ھذه السالالت تقارب األنواع األجنبیة في إنتاجھا حیث تتصف بسرعة النمو و قدرتھا العلیة في تحویل الغذاء 
. خفض تكالیف اإلنتاج إلى لحم و بالتالي یؤدي ذلك إلى

الجمیزة .١
البندرة .٢
المعمورة .٣
. السالم .٤

:شروط العنابر المستخدمة في التربیة 

:المساحة المخصصة للدجاج 
متر مربع / طیور ١٠كجم فانھ یمكن تربیة ١٫٦٠٠إذا كان الھدف ھو الوصول إلى وزن نھائي عند التسویق 

١٠× العنبر مساحة = و على ذلك یمكن حساب سعة العنبر 
طائرا في المتر المربع طالما كانت عوامل التھویة ٢٠أما في العنابر المقفولة فیصل عدد الدواجن إلى حوالي 

. و الحرارة و الرطوبة مناسبة داخل العنبر 

:ملحوظة 
ك و یعتبر ذل–متر مربع / طیور ٨في دورات الصیف خالل شھري یولیو و أغسطس یتم تقلیل العدد لیصبح 

من أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الصیف لقلة المساحة و بالتالي قلة العرض من الدواجن و ذلك یرفع 
. السعر 

:حساب أعداد الدواجن في العنبر 

. م مربع١٨٠= ١٨× ١٠إذا كان لدیك عنبر تسمین مساحتھ 
.دجاجات في المتر المربع١٠إلى یوما ثم تقل الكثافة ٢١كتكوتا حتى عمر ٢٠و حیث أن كل متر مربع یسع 

.كتكوت٣٦٠٠= ١٨٠× ٢٠=الكثافة في أول المدة 
. دجاجة١٨٠٠= ١٨٠× ١٠=الكثافة في آخر المدة 

:و لحساب كمیة الفرشة الالزمة للعنبر 

سم ٥متر مربع بسمك ٢٠كجم تبن قمح تفرش مساحة ٣٠بما أن كل 
كجم تبن ٣٠٠= كجم ٣٠× متر مربع١٠= متر مربع ٢٠/ ربع م م٢٠٠مساحة العنبر = إذن كمیة الفرشة 

 .

:حساب عدد المساقي و المعالف الالزمة 

:المعالف . أ
.و حتى األسبوع الرابع ٩سم ٧٥(سم على جانبي الغذایة الطویلة ١٫٥یحتاج الكتكوت إلى مساحة 
.كتكوتا ٥٠=١٠×٧٥/١٥= عدد الكتاكیت على الغذایة 

. غذایة ٤٠= كتكوتا ٥٠/ دجاجة ٢٠٠٠= یات المطلوبة عدد الغذا

:المساقي . ب
للمساقي الطویلة العادیة و المقلوبة فإنھا تساوي نصف عدد المعالف أما في المعالف االوتوماتیكیة المعلقة 

.طائرا٦٥فتكفي الواحدة حوالي 
.مسقى ٢٠= ٢/ غذایة ٤٠= أ 

. قریبا مسقى ت٣١= ٦٥/ دجاجة ٢٠٠٠= ب 
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:إعداد العنابر الستقبال الكتاكیت

في حالة ما إذا كانت العنابر قد شغلت بدفعات سابقة فیجب التخلص من إزالة الفرشة القدیمة و اى بقایا أو 
.متخلفات ، و غسل األرضیة بالماء یضاف إلیھ مطھر و كذلك غسل المساقي و المعالف و تطھیرھا جیدا 

لیة من العفن أو اى رائحة و توزع المعالف علیھا في اماكانھا و تضبط درجة تضاف فرشة جدیدة جافة خا
.م لمدة یومین قبل وصول الكتاكیت لضمان ثباتھا ٣٥الحرارة على 

كما تزود المساقي بالماء قبل وصول الكتاكیت بفترة كافیة لتكسب درجة حرارة مناسبة ، و قد تستعمل أطباق 
.سم ٢ام األولى على أال یزید ارتفاع العلیقة بالمعالف عن البیض كمعالف خالل الثالثة أی

یتم شراء الكتاكیت من مصادر موثوق بھا لتنال النوع المناسب للغرض و یفضل مراجعتھا بعد االستالم 
.الستبعاد األفراد الضعیفة و التي بھا عیوب خلقیة في األرجل أو األجنحة أو المنقار 

بحیث ال تتأخر عن ..زمة لكتاكیت في حالة استالمھا بدون إجرائھا بمعرفة المنتج و یجب إجراء التحصینات الال
حیث یتم التحصین لكل من..أسبوع 

) تغطیس (نیوكاسل عیني .١
میریك .٢

عند نقل الكتاكیت یراعى نقلھا في الصنادیق الكرتون التي تستعمل لمرة واحدة و لكن عند استعمال الصنادیق 
.یدا و تطھیرھا مرتین على األقل قبل استعمالھا الخشب فیتم تنظیفھا ج

و یتم النقل في الصباح المبكر لتتالفى درجة الحرارة العالیة أو برودة اللیل و إعطاء الكتاكیت فرصة التعرف 
. على المكان داخل العنبر و أماكن الطعام و الماء و التدفئة خالل فترة النھار 

:تحضین الكتاكیت

:التدفئة 

–م و یستخدم لذلك نوعان من التدفئة ٣٥الكتاكیت عمر یوم إلى توفیر درجة حرارة مرتفعة تصل إلى تحتاج 
و النوع األخیر یعتبر مكلفا للمنتج و یستخدم في العنابر .. أما المباشرة على الكتاكیت أو تدفئة العنبر بأكملھ 

.تعمل بالبوتاجاز أو الكھرباء أو الكیروسینالمقفولة ، أما النوع األول فیمكن استخدام بعض الدفایات التي 
و لالستفادة القصوى من الحرارة یتم عمل حواجز أسفل مصادر الحرارة لتجمیع الكتاكیت تحتھا ، و ضمان 

.حصولھا على الدرجة المناسبة للحرارة حیث یظھر ذلك من طریقة تجمعھا أسفل مصدر الحرارة 
تجمعھا و توقفھا عن الحركة و تناول طعامھا و قد یسبب شلال للجھاز و أھم مظاھر البرودة على الكتاكیت ھو 

.التنفسي و اضطرابات معویة تسبب للطیور إسھاال لزجا یؤدي إلى انسداد فتحة الخروج و النفوق 
و أھم مظاھر الحرارة ھي القلق و االبتعاد عن المدفأة و قد تسبب باقي األعراض و یمكنك معرفة مدى الخطأ 

: ة القطیع داخل محطة التحضین عن طریق الحاالت الموضحة في الصور األربعة و ھيفي إدار

. یظھر توزیع الكتاكیت الطبیعي حول الغذایات و المساقي مما یظھر سالمة اإلدارة و اعتدال الحرارة .١
ى اتخذت الكتاكیت مكانا معینا من الحضانة و بقرب المدفأة لوجود تیارات ھوائیة باألماكن األخر.٢

. الخالیة من الكتاكیت 
. انصراف الكتاكیت بعیدا عن الدفایة الرتفاع درجة الحرارة و یزداد التنفس و یلھث الطائر .٣
تجمعت الكتاكیت تحت المظلة و بھا الدفایة النخفاض درجة الحرارة و قد یصدر عنھا ضوضاء .٤

. لحاجتھا لمزید من الحرارة 

سم لتجمیع الكتاكیت و منع ٣٠-٢٠حول الكتاكیت بارتفاع ) حلقة (یستخدم الكرتون المتعرج في عمل دائرة
.تعرضھا لتیارات الھواء 

سم خارج حدود الدفایة و ذلك في أول یوم و یتم تحریكھ للخلف ٨٠و توضع ھذه الحواجز على بعد حوالي 
ان المربعة و یقلل من تدریجیا ثم یتم إزالتھ نھائیا بعد حوالي أسبوعین و وجود الكرتون یمنع تواجد األرك

.مخاطر التكدس في احد األركان 
درجات مئویة كل أسبوع حتى تصل الحرارة إلى ٣-٢م و یتم إنقاصھا بمعدل ٣٥یبدأ التحضین بدرجة حرارة 

.مئویة في األسبوع السادس ٢٤
البالستیك لعدم و قد تخصص مساحة من العنبر للتحضین بعمل حواجز خشبیة علیھا بالستیك و إغالق الفتحات 
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.كتكوت ١٠٠٠تسرب الحرارة من الداخل بعد رص الدفایات داخل ھذه الحواجز بمعدل دفایة لكل 
لمعادلة حرارة الدفایات و % ٦٥و یتم رش األرضیة و الجدران بالماء للمحافظة على الرطوبة داخل العنبر 

. حرارة جسم الطیور 

:المسـاقي 

١٠٠لترات و التي تكفي ٥یة المقلوبة سواء البالستیك أو الصاج ذات سعة یفضل استخدام المساقي االسطوان
و یتم وضع الماء بھا قبل ورود الكتاكیت بفترة كافیة لتكتسب حرارة العنبر و تستمر بھذا المعدل .. كتكوت 

.حتى األسبوع الثالث 
طائرا ٧٠كبر و التي توزع بمعدل و في األسبوع الرابع و حتى میعاد التسویق تستخدم المساقي المستدیرة األ

.سم من جانب واحد ٨للواحدة و في حالة استخدام المساقي الطولیة فیخصص لكل طائر 
و یراعى غسل المساقي قبل ملئھا بالماء و یفضل أن یتم تطھیرھا كل أسبوع مع االستمرار في رفع المساقي 

.ھر الطائر المستدیرة مع تقدم الطیور في العمر حتى توازي ارتفاع ظ
أطباق ٤كتكوت ١٠٠تستعمل أطباق البیض في الثالثة أیام األولى الستالم الكتاكیت على أن یخصص لكل 

.كتكوت ١٠٠بیض أو استعمال غطاء علبة نقل الكتاكیت بمعدل غطاء واحد لكل 
أسبوعین ثم سم عند عمر٥سم من المعلفة تزاد إلى ٢٫٥و في حالة استعمال المعالف فیخصص لكل كتكوت 

.سم لكل طائر على أن یتم توزیع المعالف بالتبادل مع المساقي داخل حاجز الدفایة الكرتون٨تزاد إلى 
. و یضبط ارتفاع المعالف لتناسب سن الكتاكیت بحیث ال یتعدى ارتفاع حافة المعلفة مستوى ظھر الطائر 

:نظام التغذیة 

فیحتاج كتكوت التسمین الى مقابلة ھذه الزیادة بعلیقة مرتفعة القیمة نظرا للنمو السریع األولى لدجاج التسمین 
الغذائیة و قد لوحظ أن أقصى معدل للنمو یتم خالل األسابیع الثالثة األولى من عمر الكتكوت ثم تمر بمرحلة 

. ثانیة تقل ھذه الزیادة تدریجیا ثم تستقر بعد ذلك عند معدل ثابت 

:و ھناك أسلوبان للتغذیة 
)١(
.تقدیم علیقة بادئة من عمر یوم و حتى األسبوع الثالث أو الرابع . أ

. تقدیم علیقة ناھیة من األسبوع الخامس و حتى نھایة اإلنتاج . ب

)٢(
و نسبة % ٢٣من عمر یوم و تستمر حتى األسبوع الثاني أو الثالث و محتواھا من البروتین :علیقة بادئة . أ

.جم٣٠معدل الكتكوت في الیوم و % ٣األلیاف منخفضة 
و % ٢٠من األسبوع الثالث أو الرابع و حتى األسبوع السادس و محتواھا من البروتین :علیقة نامیة . ب

للكتكوت في / جرام ٩٠جم حتى تصل إلى ١٥جرام تزداد أسبوعیا ٤٥و معدل الكتكوت % ٥نسبة األلیاف 
.األسبوع السادس 

و معدل الكتكوت في % ١٩-١٨قبل التسویق بحوالي أسبوعین بنسبة بروتین تقدم :علیقة ناھیة . ج
%. ٢جم مع تقلیل نسبة األلیاف بالعلیقة إلى ١٢٠جم و الثاني ١٠٥األسبوع األول 

و یجب عند شراء العلف أن یكون الشراء من جھة موثوق بھا بحیث یطلب العالئق البادئة و النامیة و الناھیة 
. طلوبة بالمواصفات الم

:فیمكن إتباع اآلتي .. و في حالة عدم توفر العالئق المطلوبة في السوق أو لوجود نقص في كمیاتھا 

 للشیكارة حیث تضاف بنسب معینة و تستكمل ھذه النسب ) كجم ٥٠(شراء شكائر المركزات
البروتین مع بمكونات مثل الذرة الصفراء أو فول الصویا أو مخلفات الحبوب المرتفعة الطاقة مع 

و تتوفر المركزات –مالحظة أن لكل مرحلة المركزات المناسبة لھا و ال تتناسب مع المرحلة التالیة 
:في السوق بالنسب اآلتیة 

.حسب نسبة البروتین الحیواني بھا % ٥٢،% ٥٠،% ٤٨،% ٤٤
زمة لمقابلة و المركزات عبارة عن مجموعة من الفیتامینات و األمالح و األحماض االمینیة الال
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العملیات الحیویة في النمو المتزاید للدواجن خالل المراحل المختلفة ة تختلف أنواعھا حسب تكوینھا 
.

و تشمل الفیتامینات و األمالح المعدنیة و المضادات و إضافات أخرى و % ١٠مركزات بنسبة 
: كاآلتي % ٩٠تستكمل باقي المكونات و ھي 

ذرة صفراء مجروشة % ٥٠
خلفات حبوب م% ٤٠ .

من الفیتامینات و األمالح المعدنیة و اإلضافات تستكمل باقي المكونات و % ٥٠و بزیادة نسبة المركزات إلى 
:كاآلتي % ٥٠ھي 

ذرة صفراء مجروشة % ٣٠ .
فول صویا % ٣٠ .

برنامج اإلضاءة لبدارى التسمین

ل للعنبر من خالل النوافذ على امتداد الجدران و بعض المربین في العنابر المفتوحة یكتفون بضوء النھار الواص
.یكتفي باستعمال اإلضاءة خالل فصل الشتاء إلطالة النھار القصیر و لفترة محدودة 

أسابیع یزداد فیھا النمو و یتضاعف ٨-٦و لكن اإلضاءة لبداري التسمین مھمة الن فترة التسمین محدودة من 
.الوزن بصورة غیر طبیعیة 

ساعة و ذلك لجذب الكتاكیت إلى ٢٤توفیر اإلضاءة خالل األسبوع األول من حیاة الكتاكیت لمدة و لذلك یتم
ثم یتم اإلظالم التدریجي لمدة ساعة واحدة من األسبوع التالي –مكانھا و التعرف على مكان المیاه و العلف 

ترة الراحة للطائر لیتم ھضم المواد لتعوید الطیور على االنقطاع الفجائي للتیار ، و یساعد أیضا على توفیر ف
.الغذائیة 

م متربع من مساحة العنبر و على ارتفاع ٢٥وات الواحدة لمساحة ٤٠تستعمل اللمبات الكھربائیة العادیة 
متر عن األرض و یفضل استعمال عاكس للضوء مع اللمبة لتوزیع الضوء مع المساحة مع تنظیف ٢٫٥

إلیھا التراب و بالتالي یضعف ضوءھا ، ویمكن استعمال لمبات النیون مع اللمبات باستمرار حتى ال یتسرب
.زیادة عدد وحداتھا لقلة قوة ضوئھا 

و في نھایة الدورة و تمھیدا للتسویق یتم اإلظالم أو تقلیل اإلضاءة لتجنب إثارة الطیور أثناء مسكھا و نقلھا 
. مكان التسویق 

:التھویة 

تلف حسب المواسم ، ففي الشتاء تزداد الرطوبة الجویة و التي بالتالي تزید من مشاكل العنابر المفتوحة تخ
رطوبة الفرشة و ھي الظروف المناسبة لكثیر من األمراض الطفیلیة و خاصة الكوكسیدیا و في حالة وجود 

تفعة الزرق مع الرطوبة تزداد نسبة االمونیا في جو العنبر و خالل فصل الصیف تظھر مشكلة الحرارة المر
.. داخل العنبر المفتوح 

:وعموما یراعى اآلتي في العنابر المفتوحة 

التھویة الكافیة للحصول على ھواء نقي داخل العنبر بدون إحداث تیارات ھوائیة ، و بمجرد ظھور .١
. رائحة النشادر داخل العنبر فھي دلیل على عدم كفاءة التھویة 

و تقلیل أعداد ) من مساحة األرضیة % ٣٥(بابیك بالكامل لتوفیر الھویة الجدیة صیفا یتم فتح الش.٢
أسابیع و تقلیل سمكھا ٥متر مربع ، و یفضل إزالة الفرشة كل / طیور ١٠الطیور بحیث ال تزید عن 

. و یفضل تغطیة سقف العنبر صیفا بالقش لیعمل كعازل لحرارة الشمس ).. سم ٣حوالي (
تفتح الشبابیك إال بعد الشروق لتجنب الرطوبة الزائدة خارج العنبر و لتوفیر التھویة الجیدة شتاءًا، ال .٣

فیما بعد الفجر و یفضل فتح الشبابیك البحریة و القبلیة للتخلص من الغازات المتراكمة و خاصة ثاني 
.أكسید الكربون و بخار الماء الناتج من التنفس و الذي یؤثر على كفاءة التنفس 

. لة فیفضل تغییرھا فورا و استبدالھا بأخرى جافة و كلما لوحظ أن الفرشة مبت
یراعى عدم إغالق النوافذ خالل اللیل بإحكام و یمكن إیجاد اى منفذ للتھویة لمنع تراكم االمونیا و .٤

. تحدث متاعب للجھاز التنفسي للطیور 
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:الفرشة 

جافة بالدرجة التي قد تسبب یراعى في الفرشة المستخدمة أن تكون نظیفة و خالیة من الرطوبة و لكن لیست 
.غبارا داخل العنبر و تكون متوسطة النعومة غیر ناعمة جدا أو خشنة جدا 

.سم صیفا ٣سم شتاءا و ٦و یستخدم في ذلك التبن أو القش أو النشارة و بحیث توزع حوالي 
لكوكسیدیا و قد تخلط حتى ال تتسبب في انتشار ا% ٣٠و یتم تغییر الفرشة طالما زادت نسبة الرطوبة بھا عن 

. المتصاص زائد الرطوبة ) م مربع١٠/بمعدل نصف كیلو جرام (بالجیر المطفي 

:قص المنقار 

) انظر مشاكل البیض (

من المشاكل التي قد تصادف تربیة البداري عادة االفتراس و نقر الریش أو أكل البیض مما یؤدي إلى خسائر 
:اذ اإلجراءات التالیة كبیرة بالمزارع و لتجنب ذلك یتم اتخ

. قص ثلث المنقار العلوي للكتكوت خالل األیام األولى باستخدام اآللة الخاصة بذلك .١
مراعاة اتزان العلیقة حتى ال یؤدي نقص بعض مكوناتھا الستكمالھا عن طریق النقر و االفتراس .٢

. للدواجن األخرى 
. دث تزاحم یراعى حساب األعداد المناسبة من الكتاكیت حتى ال یح.٣

تسویق دواجن اللحم

یتم تسویق الطیور في األسبوع الثامن من عمرھا على أن یراعى إعطاء الدواجن علیقة ناھیة تحتوي على 
نسبة عالیة من المواد الكربوھیدراتیة قبل التسویق بعشر أیام لتحسین صفات اللحم بھ ، و یراعى أیضا منع 

. علیقة مثل مسحوق السمك حتى ال یؤثر على صفات اللحم إضافة اى مواد مكسبة للرائحة داخل ال

و لالمساك بالطیور و لتجنب الحركة العنیفة أثناء مطاردتھا مما یؤدي إلى حدوث كسور أو جروح باألرجل أو 
:یتم االتى ..األجنحة فیقلل من قیمتھا في السوق 

عھا في حیز ضیق باستخدام تجمیع المعالف و المساقي قبل الشروع في إمساك الدجاج ثم تجمی.١
. الحواجز المختلفة لدفع الطیور إلیھا 

. إظالم العنابر لتسھیل إمساكھا و ھدوئھا و تقلیل حركتھا لمنع حدوث جروح و تشوھات بھا .٢
. فتح الشبابیك لمنع إثارة الغبار أثناء مسك الدواجن .٣
. بداري ٥احدة عن مسك الطیور من األرجل مع مراعاة أال یزید العدد ففي الید الو.٤
یتم تعبئة الطیور في األقفاص و لتي یفضل أن تكون في مستوى الید مع وضع العدد المناسب في كل .٥

٢٠صیفا و ١٠(قفص حتى ال تحدث نسبة عالیة من النفوق نتیجة لتكدس الطیور داخل األقفاص 
) شتاءا للقفص الواحد 

جنب حرارة الشمس مع توفیر مسافات بین األقفاص یتم التحمیل في الصباح المبكر أو في المساء لت.٦
. لضمان التھویة

:أھم مشاكل التسویق

:الفروق الواضحة في الوزن
كلما زادت الفروق في أوزان الدجاج أثناء التسویق وجد المنتج صعوبة في تسویقھا دفعة واحدة و قد یعود 

في الوزن و العمر أثناء التفریخ أو لتفاوت السبب في ھذه الفروق إلى مصدر الكتاكیت و عدم تجانس البیض 
.عمر األمھات 

أما األسباب التي تعود للمربي فیتمثل في عدم تقدیم تغذیة سلیمة و توفیر المعالف و المساقي بالقدر % 
. المناسب مما یؤدي إلى تغلب األقوى للحصول على متطلباتھ و البعض ال یحص على كفایتھ 
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:االلتزام بعمر التسویق
أسابیع حتى ال تزید التكلفة نتیجة لالستھالك الزائد من الغذاء دون عائد ٨یجب االلتزام بتسویق اإلنتاج عند 

.مساو لھ من اإلنتاج كما أن زیادة الوزن یصعب تسویقھ الرتفاع الثمن و نقص الطلب على األوزان الكبیرة 
لطیور تحتاج إلى معدات أخرى تتناسب مع األحجام باإلضافة إلى انشغال العنابر بالدواجن دون تسویق كما أن ا

. الكبیرة مع ازدحام العنابر و الذي یؤدي إلى انتشار األمراض و ارتفاع نسبة النفوق 

:الوسطاء
كلما استطاع المربي االتفاق المباشر مع تاجر التجزئة أو المجزر االلى على التورید المباشر إلیھ دون تدخل 

. و المستھلك استطاع أن یحصل على الجزء األكبر من العائد الوسطاء بینت المنتج 

طائر١٠٠٠االحتیاجات الیومیة من الماء و العلف لكل 

:ملحوظة 
. الطیور كمیات اكبر من الماء عند ارتفاع درجة حرارة الجو تحتاج

إنتاج دجاج اللحم عالمیا

ملیون ٩سنة و أعلى الدول إنتاجا ھي الوالیات المتحدة األمریكیة و تنتج / ملیون طن دجاج ٣٥ینتج العالم 
سنة أما / ملیون طن ٢٫١ملیون طن و الصین ٩سنة ، في حین أن قارة أوروبا بأكملھا تنتج / طن دجاج 
.سنة / ملیون طن ٣نتج روسیا فت

سنة و أعلى دولة في اإلنتاج ھي المملكة العربیة السعودیة / ملیون طن دجاج ١٫٢الدول العربیة بأكملھا تنتج 
.ألف طن ١١٠ألف طن و سوریا ١٨٠ألف طن ثم العراق ٢١٠ألف طن یلیھا مصر و تنتج ٢١٥و تنتج 

دواجن ھي توفیر مصادر البروتین بكمیات وفیرة و بتكلفة قلیلة و نتبین أن أھم عوامل التشجیع إلنتاج لحوم ال
و یتضح من ذلك السبب في أن الوالیات المتحدة األمریكیة تنتج ما تنتجھ أوروبا مجتمعة، و إجابة ھذا السؤال 

.بان مصادر البروتین سواء النباتي او الحیواني متوفرة بكمیات ھائلة 
تقدمة في إنتاج اللحم الداجني البد من التوسع في زراعة الذرة الصفراء و و لذلك فان مصر لكي تحتل مكانة م

ذرة (عدم االعتماد على استیرادھا ، ومن ضمن معوقات صناعة الدواجن بمصر ھو أن معظم مكونات األعالف 
.و كذلك الكثیر من األدویة و األمصال و اللقاحات مستوردة من الخارج ) مركزات+ فول صویا + صفراء 

سلعة ال یرتبط إنتاجھا بمنطقة جغرافیة معینة حیث أصبح من الممكن التحكم في كل –اللحم –و سلعة الدواجن 
شيء إلنتاج السلعة كما انھ ھناك إمكانیة مقایضتھا بمنتجات أخرى مثل السكر من كوبا مثال عالوة على 

لم یسبق العمل لھ في مجال الدواجن أن سھولة تصدیرھا و لھذا فعند توفر الخبرات و اإلمكانیات فان اى بلد
.ینتج و یحص على مردود سریع من ھذه السلعة 

و مصر تتمتع بمناخ مناسب جدا إلنتاج الدواجن، كما أن الخبرات موجودة و كذلك اإلمكانیات سواء الحكومیة 
إنتاجھا محلیا و أو القطاع الخاص ، و ما ینقص مصر ھو توفیر مصادر البروتین الالزمة لھذه الصناعة و 

. عدم االعتماد على استیرادھا 
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:التسویق و إعداد الطیور

من المالحظ أن سوق الدجاج المخصص إلنتاج اللحم غیر ثابت و یتغیر من موسم آلخر و حسب العرض و 
الطلب و یؤدي ذلك إلى عدم ثبات اإلنتاج ، خاصة و أن المعروض حالیا في صورة دواجن مذبوحة و مغلفة 

.جدا في السوق على حساب لدواجن المعروضة في صورة حیة قلیل
و تختلف ھذه الصورة في مصر عن السوق الخارجیة و التي تطلب دائما المزید من المعروض من الدواجن 

كما أن السوق –المذبوحة في السوق، حیث أن ھذه األسلوب التسویقي یساعد على ثبات سعر الدواجن تقریبا 
. جرام للواحدة ١٥٠٠- ١٢٠٠رة للدجاج المذبوح تتراوح ما بین یتطلب أوزانا صغی

:تصافي الذبح 

و ھذه تشمل األمعاء ، الدم ، الریش ، األرجل ، الرأس % ٣٠تفقد الدجاجة المذبوحة جزءا من وزنھا حوالي 
و من وزنھا الحي ، و تسوق الدجاجة بدون الكبد و القلب % ٧٠اى أن وزن الدجاجة بعد الذبح یصبح 

.القونصة وتلك تسوق مفردة 
٦٥اى أن وزن الدجاج المذبوح 

و العلیقة القلیلة األلیاف تعمل على زیادة . و یتأثر ھذا التصافي حسب الوزن و الجنس و تزداد في الدیوك % 
ساعة یرفع نسبة التصافي و ھذا ما یحدث عند تسویق ١٢التصافي كما أن تصویم الدجاج قبل الذبح لمدة 

. المذبوحالدجاج

:الذبح 

یتم الذبح عادة باستخدام أقماع خاصة توضع فیھا الطیور و سحب الرقبة ألسفل و امرار السكین حول الزور 
لقطع الورید الداجي و یتم النزف السریع أو تعلق منن األقدام و یتم الذبح ، ثم توضع في مكان خاص إلزالة 

دقیقة أو عن طریق ماكینة نزع ٣-٢لمدة ) ف ١٥٠رارتھ درجة ح( الریش سواء عن طریق الغمس في الماء 
الریش أو عن طریق الغمس في الشمع حیث تغمس الطیور في صھریج من شمع الدواجن على درجة حرارة 

. ثم تغمس الطیور في ماء مثلج ثم الشمع و یكرر ذلك حتى یمكن إزالة الریش و الزغب الصغیر% ٧٠

تربیة الدجاج ثنائي الغرض: الفصل الخامس
تعتبر مشروعات تربیة الدجاج ثنائي الغرض من المشروعات االقتصادیة الناجحة داخل القریة المصریة و 

األسلوب المثالي لتطویر القریة إلى قریة منتجة ، و ذلك باالستفادة من خبرة المرأة الریفیة في تربیة الدواجن 
تزویدھا في اتجاه تطویر السالالت البلدیة و التي تتناسب مع البیئة المصریة مع االھتمام بأسلوب اإلیواء و مع 

.العلیقة المتزنة و التحصینات الوقائیة و العالجیة 
و طرق االستفادة من األماكن المتوفرة في المنزل أو حولھ مع اإلمكانیات المادیة المحدودة و االستفادة من 

.لة المتوفرة حولھ العما
و عن طریق االتجار في الدواجن و منتجاتھا من بیض و سماد یتحقق العائد االقتصادي سواء كان یومیا او 

. على فترات

:الساللة ثنائیة الغرض

یطلق على السالالت المحلیة لفظ ثنائیة الغرض و ذلك ألنھا عبارة عن تھجینات من السالالت المحلیة و البلدیة 
األحمر اللون و اللنجھورن اإلیطالي و )الدجاج اإلنجلیزي (ناف األخرى ثنائیة الغرض مثل الرود ایالند و األص

.ھي من اشھر السالالت في إنتاج البیض عالمیا 
.و معظم ھذه التھجینات تباع في األسواق تحت مسمى الدجاج البلدي

بیضة سنویا و وزن ١٠٠من البیض حوالي و الدجاج البلدي تربیتھ غیر اقتصادیة لصغر حجمھ و إنتاجھ 
..شھور٦جم و البلوغ الجنسي عند عمر ٣٥البیضة حوالي 

سریع النمو وحجمھ كبیر و یصل إنتاج ) بلیموث مخططxفیومي (٤بینما األنواع المنتخبة محلیا ، مثل دقي 
.ر اشھ٤٫٥جم و بلوغھا الجنسي عند ٤٠بیضة سنویا و وزن البیضة ١٨٠البیض إلى 
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و من األنواع البلدیة المحسنة صنف أسكندریة . و جیزة ) لجھورن ابیض (و ھناك أنواع كثیرة مثل مطروح 
البلیموث روك xالرود ایالند األحمر xو ھي ناتج من اللیجھورن األبیض ) إنتاج كلیة زراعة اإلسكندریة(

. الفیومي xالمخطط 

:وقد تمیزت ھذه الساللة باالتي 

:اإلناث. ١
–) بیضة في السنة األولى ٢٠٠-١٨٠(إنتاج البیض ) یوم ١٨٠- ١٥٠عمر (مبكرة اإلنتاج –متعددة األلوان 

.جم ٥٠متوسط وزن البیضة 
. مقارب للبیض البلدي المرغوب : الطعم 

:الدیوك . ٢
.أسبوع ١٥- ١٢كیلو خالل ١٫٥سریعة النمو في الظروف المحلیة یصل وزن الدجاجة إلى –متعددة األلوان 

.طعمھ مقارب للدجاج البلدي المرغوب محلیا –اللحم 
و مصادر الحصول على األنواع المحلیة ثنائیة الغرض كثیرة و منھا الحكومي و منھا األھلیة ذات الثقة مثل 

أو من ..ومحلة موسى و غیرھا .. معامل التفریخ المنتشرة في المحمودیة و البتانون و سنون و سیریاى 
. كز البحوث الزراعیة مرا

:نظام التربیة

:نظام التربیة المنفصلة 

مرحلة التحضین و مرحلة التربیة و اإلنتاج و في اغلب األوقات تكون –حیث یتم فصل التربیة إلى جزئین 
حیث تحصل ) أسابیع ٣(یوم ٢١عملیة التحضین تابعة لمصدر التفریخ أو إنتاج الكتاكیت حیث تباع بعد عمر 

: ھا على التطعیمات األساسیة ضد األمراض اآلتیة خالل

. عند عمر یوم واحد-المیرك.١
. أسابیع٣النیوكاسل بالتحصین العیني في عمر أسبوع و في ماء الشرب عند عمر .٢

و في ھذه المرحلة یقل النافق من الكتاكیت إلى درجة كبیرة أو یتم إجراء التحضین في مكان مخصص 
و استكمال الرعایة ) بمشروعات تملیك الشباب باألراضي الجدیدة (الصغیرة في المنزل أو المزرعة 

. و اإلنتاج 

:نظام التربیة المتصلة 

. و یتم خاللھا إجراء كل العملیات بدایة من تربیة الكتاكیت من الفقس و حتى اإلنتاج ثم التفریخ مرة أخرى 

:شروط یجب توافرھا في مكان التربیة 

كتكوت و ١٠٠متر مربع لكل ١٠تربیة أن یناسب األعداد المرباة من الكتاكیت یشترط في مكان ال.١
–م یفضل أن تكون ھناك فتحة بحریة و أخرى مواجھة لھا ٢یراعى مساحة الفتحات بما ال یقل عن 

. لعمل تیار بعیدا عن الكتاكیت 
و إحكام –اآلفات یشترط في حوائط و یقف المكان خلوه من الشقوق لمنع تسرب المیاه أو دخول.٢

. األبواب و الشبابیك لمنع تسرب الحشرات و الفئران
وجود حوض مبني من الطوب في المدخل لوضع المطھر للمرور علیھ قبل دخول الحجرة أو المكان، .٣

. و توفیر المكان بالغذایات و المشربیات و البیاضات 

www.thepoultry.net

www.thepoultry.net



:العنایة باإلضاءة و تدریجھا حسب المراحل المختلفة

متر من رؤوس الكتاكیت و ١٫٥وات و بارتفاع ٦٠طوال الیوم من عمر یوم باستخدام لمبات إضاءة
حتى تسویق الدیوك 

مع اإلضاءة الطبیعیة (یوم للبداري / ساعة ١٢ (
یوم مع بدایة اإلنتاج و الزیادة تدریجیا و تستمر على ھذا المعدل طول فترة اإلنتاج / ساعة ١٦ .

:الفرشة 

رة التي بھا التربیة فرشة من التبن أو النشارة على أن یراعى دائما أن تكون جافة و تقلب تغطي الحج
..باستمرار مع إضافة الجیر

.كما یتم وضع البیاضات في المیعاد المناسب و قبل وضع البیض مع تجھیزھا بفرشة مناسبة من التبن 
. سم مع إضافة الجیر ٥و یستمر في تغییر الفرشة كل شھرین على األقل و بارتفاع 

یمكن إخراج الطیور إلى الجو الخارجي طوال الیوم مع ) أسبوعا ١٢-٨(في مرحلة الرعایة و نمو البداري 
وجبات مع تخفیض العلیقة بدایة من ٣موجود الغذایات و المساقي داخل الحوش على أن یقدم الغذاء على 

. لرفع الحیویة ) الذرة و القمح (الحبوب خلیط من% ٣٠و یضاف بدال من % ٧٠الشھر الرابع إلى 

للحد ) مناسب لدرجة حرارة الغرفة (االستمرار في غسل المشربیات بانتظام و تقدیم الماء النظیف الغیر رطب 
. من انتشار األمراض

:التغذیة 

لیقة المقدمة و عادة ما تقل كمیة الع% ٢٠-١٨تتطلب التغذیة المتزنة للكتاكیت علیقة بھا نسبة بروتین من 
.للكتكوت المحلي عن الكتكوت من األصناف األجنبیة 

اقي مكونات وعادة ما یتم الحصول على العلف في صورة مركزات مناسبة للعمر واإلنتاج بشرائھا مع خلطھا بب
العلف مثل ذرة شامیة مجروشة أو مخلوط من الذرة المجروشة و مخلفات الحبوب بنسبة الثلث حسب النظام 

. التالي 

أسبوع١٢یوم و حتى ٢١تغذیة الكتاكیت من عمر .١
الحبوب+ المركزات المتخصصة 

و الخلط متجانس % ٦٠% + ٤٠
تغذیة البداري و حتى اإلنتاج.٢

مخلوط الحبوب و مخلفاتھا % ٨٠+ مركزات % ٢٠
موسم إنتاج البیض .٣

. ذرة شامیة أو مخلوط منھا مع مخلفات حبوب % ٦٠+ مركزات % ٤٠
یتم التغذیة على البرسیم و األوراق الخضراء في جمیع األعمار بجانب العلف المركز على أن یقطع .٤

.صغیرا و یقدم في وعاء خاص 
. صفار ذي لون مناسبو تعتبر ھامة للدجاج البیاض للحصول على 
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سلیمان محمد سلیمان أستاذ / عن د) أسكندریة (متوسط استھالك العلف في األعمار المختلفة لكتاكیت و دجاج 
.تغذیة الحیوان بالمركز القومي للبحوث 

:ملحوظة 
یراعى إعداد الدجاج بعد بیع الدیوك لتحدید كمیة العلف الالزمة بالضبط و زیادة كمیة العلف المقدمة في أول 

. كل مدة حتى تصل للحد األقصى في بدایة المدة التالیة 

:خطوات التربیة

:التحضین

التحصین (النیوكاسل –المیرك :ض اآلتیة یتم استالم الكتاكیت عمر یوم و التأكد من أنھا محصنة ضد األمرا
) العیني 

حتى یمكن التحكم في التدفئة باستخدام دفایة عادیة ) من مساحة المسكن% ٢٥(و یتم حجزھا في حیز ضیق 
درجات حتى تصل لدرجة ٥و یتم تخفیض درجة الحرارة أسبوعیا بمعدل ) م٣٥(تعمل بالبوتاجاز أو الكھرباء 

د شھرین مع توفیر التھویة الالزمة لتجدید الھواء و العمل على عدم زیادة الرطوبة عن الحرارة العادیة بع
. لعدم انتشار األمراض و الروائح % ٦٠

و یقدم للكتاكیت قبل التغذیة رمل خشن و حصى ناعم لتنظیف القناة الھضمیة من بقایا الصفار كما تستخدمھ 
. بعد ذلك في طحن الغذاء داخل الحوصلة 

یوم من فترة التحضین یمكن إخراج الكتاكیت للتریض في الحوش تحت ظروف الجو المعتدل لتعویدھا ٢١بعد 
. على التواجد في الشمس و لو ساعة یومیا تزاد تدریجیا كل فترة 

:استعمال بطاریات التحضین

ة ادوار و یحتوي من أفضل طرق التحضین ھو امتالك حضانة للكتاكیت و التي تعمل بالكھرباء و تتكون من عد
كل دور على معلفة و مسقى مركبة على جوانب البطاریات و یتم تدفئة كل دور باستخدام لمبة تدفئة خاصة مع 

.ترموستات یعمل على تنظیم درجة الحرارة الالزمة للكتاكیت في األعمار المختلفة 
یف و الخدمة و السیطرة و قلة و تساعد ھذه البطاریة في تربیة أعداد كبیرة في حیز اقل مع سھولة التنظ

. النافق 

)أسبوع ٢١- ٨(مرحلة النمو 
و إضافة فرشة –یتم رفع الحواجز لتوسعة مكان إیواء الدجاج و إمداد المكان بالمعالف و المساقي الكافیة 

. سم ، مع إضافة الجیر المطفي إلیھا للتطھیر و تقلیل الرطوبة ٥جدیدة بعمق 

مرحلة النمو ھي عملیة الفرز المستمرة للتخلص من البداري الضعیفة و الدیوك الزائدة و الخطوة الھامة خالل 
. مع االستمرار في التحصینات الالزمة خالل ھذه الفترة ) إناث ٨دیك لكل (عن حاجة القطیع 
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)أسبوع ٢٢عمر (مرحلة اإلنتاج 
: و تحتاج ھذه المرحلة إلى اآلتي 

لتناسب عدد الدجاج البیاض و تفرش أرضیتھا بقش األرز أو التبن تجھیز حجرة التربیة بالبیاضات.١
. الجاف

یتم االھتمام بالتغذیة المناسبة مع مراعاة توفیر األمالح المعدنیة و أھمھا الكالسیوم و الفسفور مع .٢
% . ١٤جرام یومیا و بنسبة بروتین ١٢٥زیادة كمیات العلف إلى حوالي 

و االھتمام بتوفیر الماء % ٦٠و تغییرھا كلما زادت الرطوبة بھا عن االھتمام بوجود الفرشة الجافة.٣
النقي و یفضل إضافة المضادات الحیویة لھ 

و من المعروف أن إنتاج الدجاج الثنائي الغرض في المشروعات الصغیرة أو بالمنزل یحقق عائدا .٤
: لألسرة أو المربي من اإلنتاج التالي 

:إنتاج اللحم . ١
شھور و وزن ٤الدیوك الناتجة عن الفرز المستمر خالل مرحلة النمو و عمارھا تتراوح ما بین من بیع . أ

.من الدجاج % ٥٠كجم و یعادل ١٫٥حوالي 
. من الدجاج% ٥٠الدجاج العتاقي في آخر موسم إنتاج البیض و یعادل . ب

:إنتاج البیض . ٢
. بیضة في العام األول لإلنتاج٢٠٠إلى حوالي یوما بمتوسط یصل ١٦٠و یبدأ اإلنتاج عند عمر حوالي 

)سماد بلدي (إنتاج الزرق . ٣
. و ھو محصلة مرحلة التربیة و اإلنتاج

)التفریخ الطبیعي بالمنزل(إنتاج الكتاكیت . ٤
أیام تصبح ٣بوضع بیض من الجبس فإذا طال الرقاد علیھ (و تتم بعد فرز األمھات و اختیار المیالة منھا للرقاد 

) . قابلیتھا عالیة 

:إنتاج الكتاكیت 

:التفریخ الطبیعي

:إلتمام عملیة التفریخ الطبیعي یتطلب ذلك اآلتي 

یجھز صندوق خاص لرقاد األمھات على البیض و ھذا الصندوق غالبا ما یصنع من الخشب و قد .١
منتصفھ لتكوین یصنع من الصاج و یغطى قاعدتھ بالتبن أو القش أو نشارة الخشب الناعمة مع ضغط 

. طبقة تشبھ الطبق لیستقر بھا البیض
شھر مع البقاء على العدد المناسب للقطیع و ٢٫٥عادة ما یتم تربیة الدیوك تربیة منفصلة حتى عمر .٢

٥و یتم وضع الدیوك مع إناث بدایة من عمر شھرین و حتى ) إناث ٨دیك لكل (التخلص من الزائد 
. النمو لتأخیر البلوغ الجنسي لضمان كبر حجم البیضة شھور حیث یحدد خالل ھذه الفترة

و یفضل تقسیم البیوت إلى أجزاء بحواجز مرتفعة لحجز كل مجموعة من اإلناث مع عدد مناسب لھا .٣
. وتنتھي فترة تحدید العلیقة بعد األسبوع العشرین ..من الدیوك

بعد % ٨٠زیادة حتى یصل الى من عدد األمھات و یستمر في ال% ١٠یبدأ اإلنتاج بحیث یصل إلى .٤
. شھر من بدایة اإلنتاج ثم تقل ھذه النسبة ١٫٥

بیضات لكل دجاجة و في حالة وضع ١٠-٩یوضع عدد من البیض داخل صندوق البیض بمعدل .٥
و یمكن تجربتھا بعدد .. البیض تحت الدجاج فیجب اختیار الدجاجة التي یظھر علیھا عالمات الرقاد 

. مرت للرقاد للیوم الثاني یمكن استبدال البیض العادي بالبیض المطلوب تفریخھمن البیض و إذا است
. یتم إجراء الترقید في المواسم المفضلة عند الطیور و ھي الربیع أو اعتدال الحرارة .٦
یتم إمداد الدجاج أثناء الرقاد بمصدر للماء قریب منھ و قد یتم رش البیض یومیا بماء دافئ ابتداء من .٧

الخامس عشر و حتى الیوم الرابع و العشرین و یتم اإلقالل من المیاه خالل األربعة أیام األخیرة الیوم 
 .
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:التفریخ الصناعي 

التفریخ الصناعي ھو الوسیلة التي یتم بھا الحصول على عدد كبیر من الصغار دون االعتماد على الطیور 
الفقس للبیض والتحكم في نوعیة و صحة الصغار الراقدة و بأسلوب حدیث یمكن عن طریقھ التحكم في تاریخ

.و المحافظة علیھا من العدوى عن طریق األم 
بیضة ٤٠و یھمنا ھنا اإلشارة إلى استخدام المفرخات الصغیرة المكملة للمشاریع الصغیرة و التي تسع حوالي 

. و ھذه یمكن تصنیعھا بنفسك أو شرائھا 

:ساكنطریقة عمل المفرخ الصغیر بالھواء ال

یوضع البیض في درج قاعھ من السلك و أسفلھ صینیة لرطوبة تمأل بالماء و جھاز التھویة یتكون .١
من ثقب أو فتحة في قاع الصندوق یدخل منھا الھواء النقي فیمر على صینیة الرطوبة لیشبع بھا ، 

. وج كما یوجد في أعلى الصندوق ثقبان متقابالن یسمحان للھواء الساخن غیر النقي بالخر
في أعلى الصندوق و مصدر الحرارة في الجھاز عبارة ) ترموستات(بالمفرخة جھاز ضابط الحرارة .٢

وات في أعلى الصندوق ، و یوجد بداخل الصندوق ترمومتر لضبط الحرارة ٤٠عن مصباح كھربائي 
 .

یھ الھواء یتم إعداد المفرخة قبل وضع البیض بوقت كافي حیث تظھر جیدا و توضع في مكان یتوفر ف.٣
النقي مع عدم تعریضھا لتیارات الھواء أو تغیر مفاجئ في درجات الحرارة أو الرطوبة و بعیدا عن 

. مئویة ٢١و أفضل درجة حرارة للغرفة التي بھا المفرخ ھي . أشعة الشمس 
یتم تشغیل المفرخ بوضع البیض و یتم تسجیل الحرارة و الرطوبة بعد تسخین بعض الماء حتى درجة .٤

م ثم یراقب ترمومتر درج البیض و یتم إشعال المصباح و مراقبة الترمومتر، في حالة نقص ٥٤٫٤
الرطوبة یمكن وضع قطعة من الجوت داخل الدرج لزیادة البخر و یجب أن تكون درجة الحرارة في 

. م ٣٨المفرخ حوالي 
عھ في المفرخ حتى یتسنى في العادة یتم حفظ البیض فترة ال تزید عن أسبوع قبل و ض: وضع البیض .٥

مأل األدراج بالبیض في وقت و احد و یسھل عملیة المتابعة و الفحص و كذلك بالنسبة لفقس البیض 
ساعات قبل و ضعھ ٦و یكون في وقت واحد ، فإذا كان التخزین بالثالجة فیترك خارج الثالجة حوالي 

ح و بعالمة أخرى على السطح في المفرخ و یجب تعلیم البیض قبل وضعھ بأي عالمة على السط
. اآلخر حتى میعاد التقلیب و یكون القلم المستخدم في التعلیم قلم شمع كربون حتى ال یسد المسام 

یرص البیض في وضع أفقي على إحدى العالمات على أال یترك مسافات بین البیضة و األخرى و .٦
یترك البیض لمدة یوم 

ریخ حتى تقلل من األوضاع الشاذة لألجنة عند الفقس و حتى ال یقلب البیض خالل فترة التف: التقلیب .٧
یطفو الجنین فیلتصق بالقشرة و یموت، و یتم التقلیب من الیوم الثاني حیث یتم تقلیبھ خمس مرات 

و المفرخات الصغیرة یتم التقلیب برفع بعض . في الیوم على األقل و حتى الیوم الخامس و العشرین 
م ، لزیادة ٣٨تسھیل حركة البیض و تغمس الید في جردل بھ ماء دافئ البیض من وسط الدرج ل

الرطوبة و ثانیا لسھولة تقلیب البیض دون أن ینزلق ، و یالحظ أن یكون التقلیب في اتجاه مخالف 
. التجاه تقلیبھ في المرة السابقة، و یجب عدم ترك البیض على نفس الجانب لیلتین متتابعتین 

عن طریق تعریضھ ألشعة مصباح في حجرة مظلمة و یتم الفحص مرتین على اختیار البیض یتم .٨
األقل، و األولى منھا بعد نھایة األسبوع األول للتفریخ و یتم فیھا استبعاد البیض الرائق أو المحتوي 

على جنین میت، و الفحص الثاني یتم في نھایة األسبوع الثاني و یتم استبعاد البیض الذي ماتت 
. ألسبوع الثاني و یستدل علیھ بصغر حجمھ عن باقي األجنة أجنتھ في ا

البد من توفیر الرطوبة الدائمة للبیض سواء باستكمال أو تغییر الماء في صینیة : توفیر الرطوبة .٩
. الرطوبة كل عدة أیام حتى یظل مناسبا و یتبخر بسھولة 
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البرنامج الوقائي و العالجي و أھم األمراض: سادسلفصل الا
. البرنامج الوقائي و العالجي و أھم األمراض التي تصیب دجاج اللحم و البیض

شھدت تربیة الدواجن تطورا كبیرا في العالم حیث أنھا أصبحت صناعة و لھا منشات كثیرة تزداد ازدیادا كبیرا 
:و ذلك لألسباب اآلتیة 

ین الحیواني الذي یحتاجھ اإلنسان بأقل تكالیف توفیر البروت.١
. توفیر األرباح المادیة التي تنتج عن ھذه التربیة خالل فترة قصیرة .٢
. تشغیل عدد كبیر من المختصین و العمال .٣

و ھذا التطور و التوسع و زیادة الكثافة في التربیة عرض ھذه الصناعة لمشاكل صحیة كبیرة و بالتالي لخسائر 
فادحة و لذلك البد من إتباع القواعد الصحیة العامة و تشخیص أمراض الدواجن بالشكل السلیم إلمكانیة مادیة 

. معالجتھا و الحصول على إنتاج أفضل 

و في ھذا الفصل سنتعرض أوال ألھم األمراض المنتشرة بكثرة في الزارع و التي تتمثل في مرضین و ھما 
معدالت اإلصابة بھ تزداد حتى انھ یطلق علیھ إیدز الدواجن ن ألنھ یقضي النیوكاسل و الجامبورو و الذي بدأت

ثم نلخص أھم األمراض التي تصیب الجھاز الھضمي و التنفسي و كذلك أمراض . على جھاز المناعة بالطائر 
ت الجلد و العضالت مع مراعاة األسلوب المبسط و أھم الحاالت التي نلمسھا في حیاتنا العملیة داخل محطا

.الدواجن 
. و متى كان التشخیص صحیحا فان العالج سیكون فعاال 

:الجامبورو 

زادت أعداد المزارع في مصر أخیرا التي تأثرت بھذا المرض بل انھ أصبحت ال توجد مزرعة دواجن في مصر 
ق و لم یصب القطیع بھا بھذا لمرض ، حیث یؤثر ھذا المرض على اقتصادیات المشروع و یزید نسبة الناف

مشكلة ھذا المرض رغم أن لھ لقاح خاص بھ ، ھي حیویة اللقاح لمتداول و في بعض األحیان یكون اللقاح 
.المستخدم فاسدا 

و خطورة المرض انھ یقضي على جھاز المناعة بالطائر و یصبح بال مناعة و یكون بذلك عرضة ألي مرض 
.سواء كان فیروسا أو بكتیریا 
. أسابیع ٦- ٣من و یظھر ھذا المرض في عمر

:األعراض 

خمول في القطیع باإلضافة إلى أن الریش یصبح منفوشا و یركض الطائر على الفرشة و قد یدفن .١
رأسھ بھا و یظھر إسھال مائي ذو رغوة حیث یبتل الریش حول المجمع و تصاب باإلجھاد و تقل 

. حیویة الطیور 
حیث یزداد النفوق في % ١٠نسبة النفوق إلى أیام و تصل ٤یظھر المرض فجأة و ینتھي في خالل .٢

. الیوم األول و الثاني 
و بجانب الخسائر نتیجة النافق من الدجاج تزداد الخسائر خاصة في حالة التسمین حیث تقل أوزان .٣

. األفراد عند التسویق و یسوء معامل التحویل 

:الوقایة 

یوم و إذا تعرض ٣٥أیام ثم مرة أخرى في عمر ٧التحصین بلقاح الجامبورو یكون في میاه الشرب في عمر 
و كذلك استخدام العسل األسود مع میاه الشرب أو استخدام احد kالقطیع للمرض فیمكن استخدام فیتامین 

. المضادات الحیویة 
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:النیوكاسل 

حجم مرض فیروسي سریع االنتشار إذا أصیب القطیع بھ سبب خسائر كبیرة الرتفاع النافق ، وكلما زد 
.المزرعة كان للمرض انتشارا أوسع و اكبر 

و قد ساعد على سرعة انتشاره إمكانیة انتقال العدوى إلى ١٩٧٤و قد ظھر ھذا المرض في مصر عام 
المزارع السلیمة عن طریق العمال أو العاملین بالمزرعة و ھذا یدعو إلتباع االحتیاطات الصحیة من ناحیة 

. ر أو الفنیین الذین ینتقلون من مزرعة إلى أخرى زائري المزرعة أو تجار الطیو

:األعراض 

خمول و انخفاض واضح في استھالك العلیقة و عدم لقدرة على الحركة .١
صعوبة في التنفس و حشرجة في الصوت .٢
شلل في احد األرجل أو كلیھما و ارتعاشات عصبیة أو دوران الطائر حول نفسھ ثم یقع أو تنثني رقبتھ .٣

. أو إلى األمام ، و ینفق إلى الخلف 
للقطیع حسب شدة ضراوة الفیروس المسبب ، تظل حالة النفوق % ٣٠و % ٥یتراوح النافق بین .٤

) الناقوس ( أیام و یأخذ منحنى النافق شكل المنحنى الطبیعي ١٠-٧من 
و یصغر حجم البیضة و تضعف القشرة % ٥٠ینخفض إنتاج البیض انخفاضا تدریجیا و قد یصل إلى .٥
أیام ٧-١كلما صغر حجم القطیع زادت حدة المرض و زاد معدل النافق فلو ظھر المرض في عمر من .٦

% ١٠٠مثال قد تصل نسبة النافق إلى 

:الوقایة 

:التحصین : أوال

الالسوتا أو لقاح المیت و یستعمل عن طریق ١و تستخدمن لقاحات حیة ضعیفة الضراوة مثل ھتشنر بي 
فیستعمل في عمر یوم بطریقة التغطیس أما الالسوتا فتستعمل بطریقة الرش ١الھتشنر بي أما . الحقن بالعضل 

.
و بعد استعمال التحصین تتكون المناعة داخل الجسم ضد ھذا المرض و یستحسن أن نأخذ عینة إلى المعمل بین 

عالیة فالتحصین لیس آن و آخر لقیاس المناعة ، فإذا كانت المناعة منخفضة نسرع بالتحصین أما إذا كانت 
. منھ فائدة في ھذا الوقت 

:برنامج التحصین لبداري التسمین 

:الجرعة األولي 
.في عمر یوم بطریقة التقطیر في العین أو التغطیس ١ھتشنر بي 

:الجرعة الثانیة 
.یوم بطریقة الرش ١٧السوتا في عمر 
:الجرعة الثالثة 

.یوم بطریقة الرش ٣٠السوتا في عمر 

:برنامج التحصین لقطعان البیض
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:تجنب العوامل المضعفة للقطیع: ثانیا 

. رض التھویة السیئة تؤدي إلى زیادة الرطوبة و زیادة غاز النشادر و ھو من أھم أسباب الم.١
. انقطاع العلیقة أو تقدیم عالئق غیر متوازنة یؤدي إلى ضعف مقاومة الطیور للمرض .٢
. ضبط درجات الحرارة للكتاكیت خاصة في األسبوعین األولین.٣

:تنفیذ االشتراطات الصحیة : ثالثا 

یمنع من دخول المزرعة الزوار و العاملون في مجال الدواجن الغرباء عن المزرعة .١
. عنبر جیدا و األدوات ما بین الدورة و األخرى تطھیر ال.٢
تخصیص مالبس لجمیع العاملین بالمزرعة .٣
استعمال عبوات خاصة للعلیقة تستعمل مرة واحدة .٤
عدم تخزین مواد الفرشة بجوار الحظائر .٥

وإذا تعرض القطیع للمرض فنسرع بتحصینھ بالالسوتا بطریقة الرش و إعطاءه مضاد حیوي لتجنب اإلصابة
ھـ في میاه الشرب ٣بأمراض أخرى، و إعطاءه فیتامین أ د 

نبذة بسیطة عن أمراض الجھاز الھضمي و التنفسي و أمراض الجلد و العظام 

:أوال الجھاز الھضمي

:أمراض الجھاز التنفسي: ثانیا
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:أمراض الجلد و العظام و العضالت: ثالثا 

:برنامج لتحصین البداري

:برنامج التحصین للفراخ البیاضة

الوقایة خیر من العالج

یجب أن تضع في االعتبار عند تربیة الدواجن االھتمام بالوقایة أوال قبل اإلصابة بالمرض و العالج حیث أن 
أثر العالج الناجح ألمراض الدواجن غیر متوفر و القطیع المریض عادة ال خیر فیھ ، حتى و لو تم عالجھ فسیت
اإلنتاج ، كما أن وجود سجالت للمزرعة یتم في إثبات كل األعمال من تغذیة و إنتاج و نفوق و عمالة تعتبر 
. المستند الدال على المرض و بسرعة لمالحقة أوجھ القصور التي أدت إلى حدوث المرض و سرعة عالجھ 
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:و تشمل الرعایة الصحیة 

تھویة دون التعرض للتیارات الھوائیة و تطھیر و نظافة و التي یجب توفیر ال:المساكن و األدوات.١
المسكن و المفرخات ، قبل و أثناء التفریخ و كذلك الحضانات بغاز الفورمالین الناتج من إضافة 

الفورمالین إلى البرمنجنات و كذلك إضافة القلیل من المطھرات مثل برمنجنات البوتاسیوم إلى ماء 
.الشرب 

مناسبة للمعالف و المساقي حیث ال یزداد التزاحم علیھا و الشجار و إصابة و اختیار األحجام ال
. الطیور ، كما یجب تنظیم درجة حرارة المسكن لتالئم الطائر 

االھتمام بقدیم التغذیة المتزنة السلیمة و بالكمیات الكافیة حسب عمر السالالت و إضافة :التغذیة .٢
. یویة في العلیقة كمادة مكملة الفیتامینات و األمالح و المضادات الح

: و ھذه تشمل العملیات التي ال تسمح باإلصابة أو انتقال المرض و العدوى مثل :إدارة المزرعة .٣

 استمرار تغییر الفرشة و خاصة عند زیادة الرطوبة بھا
 ما یو١٥عدم إضافة سالالت جدیدة الى القطیع في حجم كبیر و عزل الطیور المشتراة حدیثا لمدة

على األقل قبل إدخالھا حظائر الطیور السلیمة 
 ابادة الفاش و القراض و غیرھا من الطفیلیات الخارجیة بصفة دوریة .
 فحص الطیور و فرزھا دوریا و التخلص مما ال یصلح للتربیة و عزل السلیمة إذا ظھر مرض معدي

و إبقاء المریضة مكانھا 
 األدویة المناسبة بشكل دوري و مالحظة عدم بلل األرضیة التخلص من لطفیلیات الداخلیة بإعطاء

. نتیجة للمساقي أو األمطار و التي تمھد الجو المالئم لتكاثر الدیدان 
 حرق جثث الطیور النافقة و المخلفات و التطھیر مكانھا
 إتباع برامج التحصین عن طریق اللقاحات و األمصال .
 مرة في شھر مارس و مرة أخرى قبل موسم التفریخ مباشرة و اختبار دجاج التربیة لإلسھال البیض

.التخلص من الحاالت االیجابیة بالذبح 
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:األمراض الناجمة عن سوء التغذیة

المركز القومي للبحوث–معمل تغذیة الحیوان و الدواجن –سلیمان محمد سلیمان /عن أ د 
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دلیلك للحصول على مستلزمات الدواجن و مشروعاتھا
)بعض الشركات المتخصصة(دلیلك للحصول على مستلزمات الدواجن و مشروعاتھا 

المراجع
:المراجع العربیة 

 مكتبة ابن سینا -مھندس محمد احمد الحسیني–تربیة الطیور المائیة البط و اإلوز
مكتبة ابن سینا –رضوان محمد بالل -مھندس- رع و المنازلزراعة الدواجن في المزا
مكتبة االنجلو المصریة–دكتور سامي عالم -تربیة الدواجن و رعایتھا .
مشروع الدعم اإلعالمي–سلیمان محمد سلیمان .أ د- الطرق المثلى لتربیة الدجاج ثنائي الغرض .
 معھد بحوث اإلرشاد الزراعي -اد سلیمفؤ.د–البرنامج اإلرشادي للنھوض بإنتاج دجاج القریة
 اإلدارة المركزیة لإلرشاد-معھد بحوث اإلنتاج الزراعي–لیلى جوھر .د–بداري اللحم .
 مركز الدعم اإلعالمي بمریوط–سلیمان محمد سلیمان أستاذ تغذیة الحیوان .د–رعایة دجاج البیض .
 مركز الدعم اإلعالمي –یمان محمد سلیمان سل.أد–أھم األمراض التي تصیب دجاج اللحم و البیض

بمریوط 
 دواجن الشرق األوسط و شمال أفریقیا- برامج التربیة للقطعان–سالالت إنتاج بیض األكل .

المراجع األجنبیة

Practical-chicken –keeping-Katie thear – London
Raising poultry the modern way –Leonard s. mercia
Practical – poultry feeding – ray feltwell&for Faber
Animal breeding – hagedoom –London , cosbey wood
Farm ventilation ,nordisk ventilation co .
Home poultry keeping –invest in living by dr. Geoffrey Ely – M-A-

London .
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