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 موقع الدواجن

 
 

يمكنك زيارة موقع الدواجن على ا�نترنت لتجد العديد من 
.المواضيع القيمة عن الدواجن  

 
جميع المواضيع المطروحة بالموقع موثقة بأخر واحدث 
المراجع العالمية بعلم الدواجن ومنقحة على يد نخبة من 

راعيين والمھندسين الز ا�ساتذة وا�طباء البيطريين
 الحاصلين على شھادات عليا بعلم الدواجن.

 
 

 تنبيه
 

جميع الحقوق العلمية مسجلة باسم موقع الدواجن ويمنع 
موقع أخر بدون إذن خطي من  أينقلھا او نسخھا من 

إدارة الموقع وأي مخالفة ستعرض الموقع المخالف 
للمحاسبة القانونية المنصوص عليھا بقانون حماية 

 الملكيات.
  

مح بوضع ملخص بسيط للموضوع مع رابط للمقالة يس
 ا�صلية على موقع الدواجن

 
www.thepoultry.net 
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 دليل تربية السمان

  

 
 

ا1ستاذ الدكتور عبد هللا السبيل   
 

 
 مقدمة عن تربية السمان

السمان من الطيور سريعة الطيران تعمر حتى عشر سنوات و 
يستخدم كحيوان تجارب وحاليا ونتيجة  لتحسين صفاته ا)نتاجية 

في بعض  باستخدام طرق التربية الحديثة أصبح يحتل مركزا مرموقا
دول العالم إلى جانب أنواع الدواجن ا?خرى و>سيما الدجاج 
كمصدر مھم )نتاج اللحم والبيض ، يعيش السمان البري في مختلف 
مناطق العالم ما عدا ا?مريكيتين وبوجد العديد من ا?نواع 

)species) وتحت ا?نواع (subspecies إ> أن أھمھا في الوقت (
ياباني  والذي تم استئناسه  سلفه منذ القدم في ھو السمان ال الحاضر

الصين كطائر زينة،  وبعد ذلك نقل إلى اليابان خSل القرن الحادي 
عشر الميSدي عبر شبه الجزيرة الكورية كطائر زينة، وحدث أن 
إمبراطور اليابان شفي من مرض السل بعد تناوله لحم السمان 

سع عشر إلى انتخاب السمان وقادت ھذه الحادثة في نھاية القرن التا
)نتاج البيض واللحم في اليابان ، ومع بداية القرن العشرين  
انتشرت تربيته لغرض إنتاج اللحم والبيض  في معظم مناطق 
جنوب شرقي آسيا. وفي الوقت الحاضر يربى السمان الياباني في 
مختلف مناطق العالم لنفس الغرض. ويلي السمان الياباني با?ھمية 

سمان ا?وروبي  والذي > يزال يعيش بريا ويھاجر في الخريف ال
مSيين منه إلى جنوب صحراء شمال أفريقيا عبر البحر ا?بيض 
المتوسط ويعتبر ھذا النوع من طيور الصيد. غلى ويتكاثر في 
مختلف مناطق العالم  تتغذى طيور السمان على الحبوب والبذور 

نجاح على ا?عSف المركزة والثمار والحشرات ويمكن تربيتھا ب
وإنتاجھا من البيض غزير حيث ينتج كمية كبيرة من البيض بالنسبة 

 7لوحدة وزن الجسم وفي فترة أقل فالبيضة في السمان تمثل حوالي 
%، البط  3% من وزن الجسم في حين نجد أنھا في الدجاجة تمثل 

% ويمكن تربيته في  0.7% والنعام  1%، الرومي  2وا)وز 
 طاريات أو أقفاص أو على ا?رض ويمتاز السمان:ب
  
بقدرته على تحمل الظروف البيئية الرديئة وأنه غير مكلف في  -1

يوم) كما أنة مبكر  18-16اقتنائه ودورة حياته قصيرة فمدة تفريخه (
  يوم) مما يجعل دورة رأس المال سريعة  42النضج الجنسي (

  

  
  

ريع ورخيص ?نتاج شھور) فھو إذا مصدر س 4-2ومجزية (
  البروتين الحيواني.

السمان مقاوم نسبيا للعديد من ا?مراض التي أصبحت تشكل  -2
معضلة حقيقية في مجال صناعة الدواجن التقليدية المنتشرة في 

  جميع أنحاء العالم. 
ا>ستفادة من مخلفات الطيور واستخدامھا كأسمدة عضوية  -3

مشاتل الفاكھة والخضر ونباتات آزوتية مرتفعة القيمة السمادية في 
  الزينة والبساتين.        
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قلة تكاليف إنشاء العنابر الخاصة به كما يمكن بأجراء بعض  -4
التعديSت البسيطة بوحدات عنابر دجاج التربية أو التسمين أو بعض 

 أجزائھا تربيته بھا.
  

  Quailالسمان (السلوى) 
   التصنيف العلمي 

  Phasianidaeاج والدراج إلى العائلة   ينتمي السمان مثل الدج
   Galliformisوالرتبة  

  ويوجد منه  العديد من ا?نواع وتحت ا?نواع لكن أھمھا ما يلي:
  :Coturnix  Coturnix  Coturnixالسمان ا?وروبي :  -1

ھذا النوع يتكاثر في جميع أنحاء أوروبا في أواخqر الصqيف. أمqا فqي 
تونس) فيتكqاثر فqي أواخqر  –الجزائر  –ا ليبي –شمال أفريقيا (مصر 

الربيqqع، فqqي منتصqqف الصqqيف يھqqاجر ھqqذا السqqمان إلqqى أوروبqqا مqqع 
النتqqاج    ليتكqqاثر مqqرة ثانيqqة ھنqqاك، فqqي بدايqqة كqqل خريqqف (النصqqف 
الثاني من سبتمبر) تھاجر مSيين مqن السqمان ا?وروبqي إلqى جنqوب 

ئ صqqحراء شqqمال أفريقيqqا حيqqث تقضqqي فصqqل الشqqتاء وعلqqى شqqواط
أفريقيا وخاصة على الشواطئ المصqرية يصqطاد كميqات وافqرة منqة 
وذلك ?نة يقطع المسافة من أوروبqا إلqى شqواطئ مصqر عبqر البحqر 

  المتوسط في ليلة واحدة ولذلك تكون الطيور منھكة ويسھل صيدھا.
  : Coturnix  Coturnix  Japonicaالسمان الياباني :   - 2

  
  

الشqqكلية السqqمان ا?وروبqqي فھqqو طqqائر وھqqذا النqqوع يشqqبه فqqي صqqفاته 
صغير يغلب على ريشه اللون الرصاصي أو ا?سمر الداكن أو البني 
الفاتح وھناك نqوع لqون ريشqه أبqيض بqه بعqض البقqع السqوداء نتيجqة 
لطفرة من النوع السqابق  ولقqد أسqتؤنس وھqو الqذي يسqتخدم اtن فqي 

لبqيض (متوسqط جqم) وا160مزارع إنتاج اللحم  (وزن الطائر البqالغ 
بيضqة) علqى  320جم وإنتاج البيض فqي السqنة 12-10وزن البيضة 

نطاق واسع في جميع أنحاء العqالم كمqا يسqتخدم كحيqوان تجqارب فqي 
أبحاث التسمم بالمبيدات الحشرية وأبحاث الفضاء وفي دراسqة علqوم 
ا?جنة والغدد الصماء والوراثة والتغذية وا?مراض وسلوك الطيqور 

 طان.وأبحاث السر
  

 والمقارنة التالية تبين مدى النجاح الذي أحرزته برامج التربية >ستئناس ھذا الطائر:  
  ) مقارنة بين صفات كS من السمان البري والسمان المستأنس.1جدول رقم (

  السمان المستأنس  السمان البري
  ھادئ الطباع وأليف.  عصبي الطباع غير أليف.

  تعيش وتتكاثر في حياة ا?سر.  ?سر. > تعيش أو تتكاثر في حياة ا
أضqqعفت عمليqqات التھجqqين قدرتqqه علqqى الطيqqران بحيqqث   له قدرة قوية على الطيران ولمسافات طويلة.

  أصبحت > تتعدى بضعة أمتار.
بيضة) وھqذا يعqود إلqى أنqة 150إنتاجه من البيض قليل(

بيضqqة بqqالعش ثqqم يقqqوم بحضqqانتھا لمqqدة 14-8يضqqع مqqن
  يوم.*17

qqه مqqر (إنتاجqqيض غزيqqع  320ن البqqنة) مqqي السqqة فqqبيض
  انعدام غريزة الرقاد وحضانة البيض.

  يوم). 42النضج الجنسي مبكر (  يوم). 120النضج الجنسي متأخر (
جم) وغير متخصص في إنتاج اللحqم  90وزنه صغير (

  أو البيض.
جم) وحاليqا ھنqاك سSq>ت متخصصqة 160وزنه ثقيل (

  اللحم.في إنتاج البيض وأخرى )نتاج 
 

  * الطائر يتوقف تماما عن وضع البيض أثناء فترة الحضانة.
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  أو�: التفريخ 
إنqqاث وللحصqqول علqqى أعلqqى نسqqبة  3-2: النسqqبة الجنسqqية : ذكqqر -1

لقد وجد أن  إناث . و 2%) ينصح بنسبة ذكر :  95(حوالي  خصوبة
جqqيS واحqqدا مqqن تqqزاوج ا?خqqوة ا?شqqقاء يqqؤدي إلqqى انخفqqاض نسqqبة 

 3%، وباسqqتمرار تqqزاوج ا?خqqوة ا?شqqقاء لمqqدة  60 فقqqس بحqqواليال
أجيال فإن نسqبة الفقqس تصqل إلqى صqفر. ونسqتطيع أن نحصqل علqى 
بqqيض مخصqqب ابتqqداء مqqن اليqqوم الثالqqث مqqن بعqqد وضqqع الqqذكور مqqع 

أيqqام بعqqد  6ا)نqqاث ونسqqتمر فqqي الحصqqول علqqى بqqيض مخصqqب لمqqدة 
  إبعاد الذكور. 

من الذكر وا?نثى بتقدم العمر تبدأ  انخفاض نسبة الخصب في كل -2
أشھر ولذلك ينصح بعدم ا>حتفاظ بقطيع التربية أكثر من  6بعد عمر 

  أشھر من بدء ا)نتاج.    8
من العوامل التي تساعد علqى رفqع نسqبة الخصqب وضqع الqذكور  -3

مع ا)نqاث قبqل النضqج الجنسqي كqذلك فqأن تلqك العمليqة تسqاعد علqى 
  تراس.انخفاض ظھور داء ا>ف

مqرات يوميqا ويqتم اسqتبعاد البqيض المتسqخ  4-2يجمع البيض من  -4
كما ھو الحqال فqي الqدجاج ويSحqظ أن وزن بqيض السqمان يبلqغ  فqي 

ملqqqم  ولونھqqqا 0.22-0.20جqqqم وسqqqمك قشqqqرته   12 - 10المتوسqqqط 
أزرق فاتح مصفر وعليqة بقqع داكنqة تميqل إلqى اللqون البنqي أو تكqون 

  بنية تميل للون ا?سود.
م ورطوبqة 518-12يحفظ البيض في برادات على درجqة حqرارة  -5

% لتجنب حqدوث فقqد للمحتqوى المqائي للبيضqة  90-80 نسبية مابين
أيqqام مqqع  7بسqqبب رقqqة القشqqرة، ويفضqqل أن > تزيqqد مqqدة الحفqqظ عqqن 

وضع جھqة البqيض العريضqة إلqى أعلqى وذلqك للحصqول علqى نسqبة 
طالqة مqدة التخqزين حتqqى %، ويمكqن إ 95فقqس عاليqة يمكqن أن تبلqغ 

يوم والحصول على نسبة فقس جيدة فqي حالqة وضqع البqيض فqي  21
  أكياس بSستيكية.

يمكqqن اسqqqتخدام مفرخqqqات بqqqيض الqqدجاج المألوفqqqة لتفqqqرخ بqqqيض  -6
السمان بنجاح بعد تعديل ا?دراج لتناسب بيض السمان صغير الحجم 
أو عمل أدراج خاصqة ببqيض السqمان ويفضqل وضqع طqرف البqيض 

لعqqريض إلqqى أعلqqى ويمكqqن أن يفقqqس البqqيض بنسqqبة عاليqqة فqqي أي ا

وضqع مqا عqدا كqqون الطqرف العqريض إلqى أسqqفل كqذلك يجqب تقليqqب 
  درجة. 90مرات يوميا بزاوية  8-6البيض آليا 

يجqqqqب تبخيqqqqر البqqqqيض قبqqqqل وضqqqqعة بqqqqالمفرخ باسqqqqتخدام بخqqqqار  -7
فورما لqين +  3سم 35جم برمنجنات بوتاسيوم +  17.5الفورمالين (

) لكل متqر مكعqب مqن حجqم المفرخqة ويسqتمر التبخيqر لمqدة 3سم 50
سqاعات علqي ا?قqل 3دقيقة ثم تفتح بعد ذلك أبواب المفرخة لمqدة  20

  حتى يزول أي أثر للتبخير. 
نفqqس احتياجqqات تفqqريخ بqqيض الqqدجاج مqqع  التفqqريخ:احتياجqqات  -8

  التالي:مراعاة 
  

لرومqي ودجqاج غينيqا ا –يqوم 21الدجاج  –يوم  17أ  ) مدة التفريخ :
  يوم.  28

م من اليوم ا?ول 538 – 37.8ب) درجة الحرارة المSئمة للتفريخ : 
م  فqqي الqqثSث أيqqام 537.4حتqqى اليqqوم الرابqqع عشqqر ثqqم تثبqqت علqqى  

  ا?خيرة.
ج) الرطوبqqة النسqqبية : نظqqرا لرقqqة سqqمك قشqqرة بيضqqة السqqمان فqqأن 

ى اليوم الرابqع عشqر % من اليوم ا?ول إل 70الرطوبة النسبية تبدأ بـ
  % في الثSث أيام ا?خيرة حتى الفقس. 80ثم ترتفع إلى

-6د) التقليب : يقلب البيض كما يتبع في تقليب بيض الدجاج أي مqن 
ثqم ينقqل البqيض إلqى أدراج الفقqس فqي  590مرات يوميqا بزاويqة خ 8

  اليوم الرابع عشر مع إيقاف عملية التقليب تماما. 
  
  

  
  
  

: يqتم فحqص البqيض بمصqباح الفحqص مqرة واحqدة و) فحص البيض 
في اليوم الرابqع عشqر عنqد نقqل البqيض مqن جqزء التفqريخ إلqى جqزء 

  الفقس لتحديد نسبة البيض الSيح والبيض ذو ا?جنة النافقة.
ھqـ) يمكqن تفqريخ البqيض طبيعيqا  حيqث ترقqد أنثqى السqمان عqل عqqدد 

ن تحqت محدود مqن البqيض  وكqذلك يمكqن إدخqال بعqض بqيض السqما
 أمھات الدجاج أو الحمام الراقدة.
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  ثانيا:الحضانة 
تربى صغار السمان فqي حضqانات أرضqية أو بطاريqات خاصqة،  -1

أما إذا تqم التحضqين فqي بطاريqات الqدجاج فيجqب تعqديلھا جزئيqا قبqل 
استعمالھا في حضانة كتاكيت السمان وذلك بوضع سلك على أرضية 

سقوط السمان الصغير والسلك  البطاريات وكذلك على الجوانب لمنع
إلqى  0.5المستخدم يكون شqبكي ويجqب أ> تزيqد مسqاحة فتحاتqه عqن 

جqم  7 – 5نظرا لصغر حجم ووزن الكتكوت عند الفقqس  3سم 0.75
سم لكي تسمح  20-15وأن يعدل ارتفاع سقف البطارية ليتراوح بين 

qؤدي إلqد يqا قqى ممqز ?علqى بوقوف الطائر منتصبا ، وتمنعه من القف
كتكqوت بqالمتر المربqع  300حدوث جqروح بqالرأس ويمكqن حضqانة 

 150خSqqل الqqثSث أسqqابيع ا?ولqqى مqqن فتqqرة التحضqqين، تخفqqض إلqqى
  خSل ا?سبوعين التاليين.    2كتكوت/ م

  
  

  
   
  
-3تمتد فترة حضانة  كتاكيت السمان من عمر الفقس حتqى عمqر  -2
ومqqن المھqqم جqqدا أسqابيع حيqqث تqqتم التغطيqة الكاملqqة للجسqqم بqالريش  5

عqqدم تعqqرض الكتاكيqqت لتيqqارات الھqqواء البqqارد خصوصqqا أثنqqاء الليqqل 
م 53م  علqqى أن تخفqqض 538وأ> تقqqل درجqqة حqqرارة الحضqqانة عqqن 

م حيqqث ترفqqع الqqدفايات، ويفضqqل أن  524أسqqبوعيا حتqqى  تصqqل إلqqى 
  %.  60-30تكون الرطوبة النسبية بالحضانة في حدود

  
لية التحضين بمSحظة انتشار يمكن الحكم على مدى نجاح عم -3

الكتاكيت داخل جميع أرجاء الحضانة أما في حالة وجود تيارات 
ھوائية بالحضانة فأن الكتاكيت تتجمع في أحد أركانھا، وفي حالة 
ارتفاع درجة الحرارة فأن الكتاكيت تتجمع في ا?طراف البعيدة عن 

لكتاكيت ض درجة الحرارة فأن  االمدفأة وعكس ذلك في حالة انخفا
  تتجمع حول أو تحت المدفأة.

  
يجب أن تكون التھوية في الحضqانات جيqدة ويقqدر معqدل التھويqة  -5

 2م 0.024) 3/ م  3م 1.48المSئم لحضانة صqغار السqمان بحqوالي( 

 100مqqن حجqqم الحضqqانة فqqي الدقيقqqة لكqqل  3قqqدم 0.5مqqن الھqqواء / 
  م. 522كتكوت عندما تكون درجة حرارة الغرفة 

وضع العليقة على أطباق من الورق أو غطاء علبة يجب  -6
منخفض الجوانب خSل الثSثة ا?يام ا?ول حتى تستطيع صغار 
طيور السمان أن تصل إلى الغذاء ويجب توافر الغذاء باستمرار 

 30X 3أمامھا، بعد ذلك يستخدم معالف أرضية مجلفنة سعة 
X10  1.2سم مغطاة بسلك شبكي سعة فتحاته x 1.2  لمنع فقد سم

  العلف. 
  
جم) فيجب  7 – 5نظرا لصغر حجم ووزن الكتكوت عند الفقس ( -7

اسqqتخدام مسqqاقي خاصqqة صqqغيرة حتqqى > تتعqqرض الكتاكيqqت للغqqرق 
ويجqqب فqqي حالqqة البطاريqqات إمqqا وضqqع سqqلك شqqبكي > تزيqqد مسqqاحة 

على الجانب أو الجqزء مqن البطاريqة  3سم 0.75إلى  0.5فتحاته عن 
مشرب بحيث > تسمح إ> بمرور منقار الكتكqوت التي تحتوي على ال

فقqqط عنqqد الشqqرب  أمqqا فqqي الحضqqانات ا?رضqqية فqqيمكن وضqqع سqqلك 
علqى المشqرب  3سqم 0.75إلى  0.5شبكي > تزيد مساحة فتحاته عن 

بحيث > تسمح إ> بمرور منقار الكتكوت فقط عنqد الشqرب أو وضqع 
لمqاء وتمنqع كمية كبيرة مqن الحصqى داخqل المشqرب بحيqث يتخللھqا ا

 غرق الكتاكيت وھذا أفضل كما يجب تنظيف المشارب يوميا.  
  

  ثالثا : تمييز الجنس:
يمكن تمييز الجنس اعتبارا من ا?سبوع الثاني وحتى الثالث من 

  عمر الطيور وذلك بأحد الطرق التالية:
لون ريش الذكر البالغ في منطقة الزور والرقبة  لون الريش: -1

ون القرفة) غير مخطط أما ا?نثى فريش والصدر بني محمر(ل
منطقة الرقبة والصدر يكون طويS ومدببا ولونه أفتح من لون ريش 
الذكر ويكون مخطط بالرمادي وا?سود. وغالبا ما يتواجد ريش بني 

  غامق ابتداء من نھاية المنقار السفلي إلى نھاية مؤخرة الرأس.
  
حاد يشبة نطق ذكر السمان البالغ له صوت مميز و الصوت: -2

أويك) أما ا?نثى   -بر -نيكس ) أو كلمة ( بن –ترو  –كلمة (كو 
  فصوتھا منخفض وأثناء موسم التكاثر تصيح الذكور خSل الليل.

  
في  ذكر السمان له ما يسمى بغدة المجمع فحص فتحة المجمع: -3

) وھذه الغدة موجودة فوق فتحة  Cloacal  gland(  الذكور
ومن مميزات ھذه الغدة أنھا  3سم1.5 -1المجمع وحجمھا حوالي من 

تتواجد في الذكور فقط و> تتواجد في ا)ناث وتفرز مواد رغوية 
مشابھة لرغاوى الصابون ولذلك يطلق عليھا أسم الغدة الرغوية( 

Foam  gland  وعندما يبلغ الذكر جنسيا تظھر ھذه الغدة على (
ك المادة ھيئة انتفاخ أعلى المجمع بالضغط عليھا تخرج منھا تل

الرغوية على ھيئة مرھم، وتستخدم ھذه الغدة من أجل تقييم كفاءة 
 الذكر الجنسية. 
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  ة: الرعايرابعا
يمتاز السمان بأن دورته ا)نتاجية قصيرة فھو مبكر النضqج الجنسqي 

يqqوم) وإنتاجqqه مqqن البqqيض  18-16يqqوم) ومqqدة تفريخqqه قصqqيرة (42(
متqع بقqدرة عاليqة علqى التمثيqل بيضة/سنة)  وحيث أنه يت 320غزير(

كجqqم علqqف / كجqqم لحqqم) فانqqه ينمqqو بسqqرعة لqqذا يمكqqن  1.8الغqqذائي (
جqqم  145يqqوم) بمتوسqqط وزن قqqدره  35تسqqويقه عنqqد عمqqر مبكqqر (

للطائر الواحد كمqا أنqه يتحمqل الظqروف البيئيqة السqيئة ومقqاوم نسqبيا 
 ل�مراض التي تصيب الدواجن بصفة عامة.

  
  
  

  ارنة بين السمان وبعض الطيور ا?خرى من حيث بعض  الصفات ا)نتاجية.) مق 3جدول رقم (
  

  دجاج الوادي  الدجاج  الرومي  السمان    
  80  110-100  300-260  15  العلف المستھلك للفرد البالغ (جم / يوم)

  4-3,5  2-1.8  3.5  1.8  متوسط معامل التحويل (كجم عليقه/كجم لحم)
  26-18  20-18  24-22  5  عمر النضج الجنسي (أسبوع)

  200 – 60  320  100-70  320  متوسط إنتاج البيض في الموسم
  46-42  65-60  90-85  12-10  متوسط وزن البيضة (جم)

 
  
  
  

يمكن إيواء السمان في نفس مساكن  :نظم تربية طيور السمان
  :الدجاج ورعايته بشكل عام مثل رعاية الدجاج

  
بى السمان في أحواش محاطة ير :نظام التربية ا1رضية المفتوحة -أ

 2م55ومغطاة بالشبك السلكي (بفتحات نصف بوصة) وتكفي مساحة 

  طائر في الدورة الواحدة. 500)نتاج 
  

  
  

يربى السمان  :نظام التربية ا1رضية في حظائر أو غرف مغلقة  - ب
في حظائر أو حجرات مغلقة ومزودة بشبابيك أو فتحات أو وسائل 

م بارتفاع 6× م 3.6للتھوية وتكون أبعاد تلك الحظائر أو الحجرات 
  طائر في الدورة الواحدة. 500م وذلك )نتاج 3

ويفضل نظام التربية في  :نظام التربية في أقفاص أو بطاريات - ج
ة الرغبة في الحصول على بيض أقفاص أو بطاريات في حال

لSستھSك اtدمي أو التفريخ ويستعمل لذلك أقفاص أو بطاريات 
 36سم وتلك المساحة لتربية  30سم بارتفاع  180× سم  60بأبعاد 

أنثى في  48ذكر في حالة إنتاج بيض صالح للتفريخ أو  12أنثى + 
طيور حالة إنتاج بيض صالح لSستھSك اtدمي، أما في حالة تربية 

وذلك للحد من  2سم30للتسمين فيخصص للطائر الواحد مساحة 
  حركة الطيور لزيادة سرعة تسمينھا.  

  
 8يجب عدم تغذية السمان على عليقه عمر تصنيعھا أكثر من  -

أسابيع في الصيف كما يجب حفظ العSئق في  4أسابيع في الشتاء و 
الفيتامينات مع  مكان جاف وبارد نسبيا لتجنب نمو الفطريات و تحلل

وجوب إضافة مضادات ا?كسدة لتجنب تزنخ العليقة، ويفضل 
استعمال معالف ومساقي يسھل تنظيفھا مع مراعاة توافر الغذاء 
والماء النظيف باستمرار أمام السمان، ويSحظ عدم م� المعالف 
?ن ذلك سوف يؤدي إلى حدوث فقد كبير في العليقة ، ويحسن 

ت مناسبة فوق المعالف للحد من فقد وتناثر وضع سلك شبكي بفتحا
  العليقة.

  
  ظاھرة ا>فتراس أو النھش : -

ينتشر داء ا>فتراس أو النھش في قطعان السمان التي تربى في 
بطاريات ومن أبرز مظاھرة أن يكون رأس وظھر الطائر خالية من 

  الريش ووجود أثار جروح بالجسم. 
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  تباع ا?تي: وينصح عند ظھور تلك الظاھرة با
قطع منقار السمان كمqا فqي الqدجاج وھqو أھqم إجqراء يجqب اتخqاذه  -أ

فqور ظھqور تلqك الظqاھرة ولكqن يجqب قطqع نصqف المنقqار مqن أمqqام 
  فتحتي ا?نف.

 / وات 150شqqمعة / قqqqدم ( 0.5تخفqqيض ا)ضqqاءة إلqqى حqqوالي  -ب
  ).2100م
  تقليل عدد الطيور في البطارية أو العش. -ج
  ?لياف في العليقة وكذلك الحصى أمام السمان.زيادة نسبة ا -د

  زيادة نسبة الحمض ا?ميني أرجنين بالعليقة.  -ھـ
:   تكqqqون شqqqدة ا)ضqqqاءة للمتqqqر المربqqqع مqqqن أرض نظOOOام  اPضOOOاءة

)  خSل ا?سqبوع ا?ول 2وات /م 10.5شمعة / قدم (  3.5الحظيرة  
ة ا)ضqاءة ) وتكون مد 2وات/م 3شمعة / قدم (  1بعدھا تخفض إلى 

  تبعا للعمر حسب الجدول التالي: 

  
  
  

  ) ساعات ا)ضاءة المقررة تبعا للعمر. 4جدول رقم ( 
  

  أكثر < 6  5  4  3  2  1  العمر با?سبوع
  14  14-16  16-18  18-20  20-23  23-24  ساعات ا)ضاءة

  
 
  

دقائق يوميا حتqى نھايqة ا?سqبوع  10أ) تقلل ساعات ا)ضاءة بمعدل 
qدل  23ى ا?ول لتصل إلqم بمعqاءة ثqاعة إضqى  30سqا حتqة يوميqدقيق

  ساعة إضاءة. 20نھاية ا?سبوع الثاني لتصل إلى 
دقيقة يوميا حتى نھاية ا?سبوع  20ب) تقلل ساعات ا)ضاءة بمعدل 

سqاعة إضqاءة يوميqة علqى 16ساعة ويفضqل  14الخامس لتصل إلى 
 وات 300(    2شqqqمعة/قدم1ا?قqqqل علqqqي أ> تفqqqل شqqqدة الضqqqوء عqqqن 

) وذلك للحصول على أقصي إنتاج من البيض ويستحسن 2م100لكل
ا>عتمqqاد علqqى سqqاعات ا)ضqqqاءة الطبيعيqqة دون اسqqتخدام ا)ضqqqاءة 
الصqqناعية إن أمكqqن ذلqqك، إ> أن مqqدة ا)ضqqاءة يجqqب أن > تقqqل عqqن 

  ساعة في اليوم حتى > يؤثر ذلك سلبا على إنتاج البيض.  14-16
  
الھضqم ومستسqاغ الطعqم ويعتبqر مqن  يتميز لحم السqمان بأنqه سqھل -

 30 -%  25اللحوم الغنية بالطاقة حيث تحتوي ذبيحته علqى حqوالي 
% من وزنھا دھنا كذلك تتميز عضلة الصدر به بأنھqا كبيqرة وتعتبqر 
مqqن القطqqع المرغوبqqة ونتيجqqة أن بيضqqه مماثqqل فqqي تركيبqqه لبqqيض 

تامينqات مثqل الدجاج با)ضافة إلى أنه أغنى بالعناصqر المعدنيqة والفي
الرايبqqqوفSفين والنياسqqqين أكثqqqر ممqqqا ھqqqو عليqqqة فqqqي بqqqيض الqqqدواجن 
ا?خرى فأنه يوصف في غذاء ا?طفال، وأھم ما يميqز بqيض السqمان 
ھqqو أن الطبقqqة مqqا تحqqت القشqqرة جSتينيqqة سqqميكة ممqqا يعطيھqqا صqqفة 

  ا>ستمرارية في النقل والتخزين فترات طويلة.  
    
افرھا بمزارع الفري مع شروط مزارع تتماثل الشروط الواجب تو -

  الدجاج العادي.
إ> أن الفqqارق ا?ساسqqي ھqqو إمكانيqqة تفqqريخ وتربيqqة وتجھيqqز الفqqري  

  كحلقة إنتاج متكاملة في المزرعة الواحدة كما يلي:  

بيض تفريخ + بيض مائدة + فروج ( صوص تسqمين  [  ←أمھات  
أجھزة توضqيب + مفقسات + مسلخ صغير +  ]) + قطيع ا>ستبدال 

وتعبئة ا)نتqاج ضqمن البرنqامج المحqدد للمزرعqة وعلqى مqدار العqام. 
دورات إنتاجيqqة مqqن السqqمان فqqي  8علمqqا بأنqqه يمكqqن الحصqqول علqqى 

  العام. 
تبqqدأ ا)نqqاث فqqي إنتqqاج  فqqي ا?سqqبوع السqqادس مqqن العمqqر وتسqqتمر  -

بوضqqع البqqيض بمعqqدل بيضqqة يوميqqا لمqqدة ثمانيqqة شqqھور (فqqي حqqا>ت 
سqاعة) ثqم يقqل إنتqاج  36وضعت بعض ا)ناث بيضتان خSqل نادرة 

شھر)  12البيض نسبيا حيث يصل متوسط ا)نتاج في نھاية الموسم (
بيضqqة إ> أنqqة يفضqqل إسqqتبدال القطيqqع البيqqاض كqqل ثمانيqqة  320إلqqى 

  أشھر من بداية ا)نتاج.
عqqزل ا)نqqاث عqqن الqqذكور عمليqqة أساسqqية حيqqث تخلqqط الqqذكور مqqع  -

qة ا)ناث عنqي حالqا فqريخ أمqب للتفqيض مخصqاج بqي إنتqة فqد  الرغب
إنتاج بيض المائدة فتستبعد الذكور ويتم تسqمينھا لتسqويقھا كصيصqان 

  لحم. 
طqائر  100م /  1تستخدم مشqارب طوليqة لقطيqع التربيqة بواقqع  -12

سqم مqن قطqر المعلqف/  30عند عمر شھرين، ومعالف دائريqة بواقqع 
  طائر لنفس العمر.   125
يتم اختيار الصيصان الجيدة بعد الفقس وبحد أدنى للوزن يعادل  -13
  جم لصوص اللحم. 9جم لصوص البيض و  7
  
% خSل فتqرة التربيqة  3-2يجب أ> تزيد نسبة النفوق بالقطيع عن  -

  بيضة. 250وأ> يقل متوسط إنتاج البيض في الموسم عن 
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تيqqار تجqqانس القطيqqع ضqqروري شqqكS وعرقqqا وعمqqرا. ويجqqب اخ -
نيqqة السqqليمة الطيqqور مبكqqرة النضqqج الجنسqqي ذات الحيويqqة الجيqqدة والب

  لتكوين قطيع ا?مھات.
يراعى الحذر عند مسك الطيور ويستخدم لذلك شبك خاص  كما يجب  -

عند القيام بعمليات الخدمة للطيور عدم إزعاجھا أو عدم الدخول الفجائي 
ابتھا بكسور أو جروح عليھا حتى > يتسبب ذلك في ھياج الطيور وأص

  نتيجة تجمعھا وتكدس بعضھا على بعض. 

يسوق فروج السمان عند عمر خمسة أو سqتة أسqابيع ويكqون وزنqه  -
 16–12جم وأحيانا يتم تسويقه عند عمqر  160 – 140في المتوسط 

  جم. 214 – 180أسبوع ويكون وزنه في المتوسط 
  
 اليومي للغذاء :يوضح الجدول التالي معدل استھSك الطائر  -

  
  

  ) يوضح معدل استھSك الطائر اليومي للغذاء. 5جدول رقم ( 
   

   < 6  6 -5  5 -4   4 -3  3 -2  2 -1  1 - 0   العمر با?سبوع
  20  15  12.5  9.5  7.5  5  2.5  متوسط استھSك العلف اليومي(جم)

  
  
  

وعلى ذلك فأنه ينصح بتسويق فروج الفري / اللحم / بعمر خمسة أو 
سابيع لSسqتفادة مqن معامqل التحويqل الغqذائي (كجqم عليقqه/كجم ستة أ

  ).  1:  1.8لحم) العالي ( 
  

  :           خامسا التغذية
أسابيع تحتاج إلى عليقه بھا  4كتاكيت السمان من عمر يوم حتى عمر -1

كيلو كالورى من الطاقة المنتجة لكل  2000% بروتين وحوالي  28
  .كيلو جرام واحد من العليقة

استعمال عSئق عالية في الطاقة يؤدى إلى حدوث حا>ت تدھن  -2
  الكبد. وأحسن العSئق لكتاكيت السمان ھي عليقة بادئ الرومي. 

بالنسبة للسمان النامي وقبل وصوله إلى مرحلة النضج الجنسي فھو  -3
يحتاج إلى نفس العليقة السابقة ولكن يحتاج إلى كمية أكبر من الكالسيوم 

%  3.5ور في العليقة فيجب رفع نسبة الكالسيوم في العليقة إلى والفسف
% وذلك بإضافة مسحوق فوسفات ثنائي الكالسيوم  1.25والفسفور إلى 

  إلى عليقة بادئ الرومي. 

  
  % بروتين ) >ستخدامھا لتغذية كتاكيت السمان. 30عليقة بادئ رومي معدلة ( 

  الكمية %  المكونات
  43  ذرة صفراء مجروشة

  30  % بروتين )  50كسب فول صويا ( 
  5  % بروتين )  50مسحوق لحم وعظم  ( 

  10  مسحوق سمك 
  2.5  دھن حيواني
  2  خميرة جافة

  2  شرش مجفف
  3  مسحوق دريس

  0.5  فوسفات ثنائي الكالسيوم 
  1.5  حجر جيري مطحون 

  0,3  ملح طعام 
  0,025  % ) 75سلفات منجنيز ( 

  0.01  أو كسيد  زنك
  0.165  مخلوط فيتامينات وأمSح معدنية ( مجھز ) *
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  كجم ( طن ) بعد أن يكمل وزن المخلوط بمادة خاملة. 1000مخلوط فيتامينات وأمSح معدنية ( يضاف لمقدار  *
 6 جqم + ريبqو فSفqين 2وحqدة دوليqة + فيتqامين ك  10000مليون وحدة دولية + فيتqامين ھqـ  1.5مليون وحدة دولية + فيتامين د  4 :فيتامين  أ

جqم +  400ملجqم + كالوريqد الكqولين 5 12جqم + فيتqامين ب  0.5جqم + حمqض الفوليqك  10جqم + بانتوسqيانات الكالسqيوم  40جم + نيا سqين 
 جم. 100جم + مضاد أكسدة ( سانتا كوين )  5مضاد حيوي ( زنك باستراسين ) 

     
 نتاج البيض وذلك بعد رفع نسبة الكالسيوم والفسفور بھا.ويمكن استخدام العليقة السابقة كعليقه لقطعان إ

  
  

كجم علف ) روعي فيھا  100ونذكر ھنا بعض نماذج لعSئق تجارية تستخدم لتغذية بدارى السمان بالمزارع (حسبت المكونات على أساس 
  المرونة في التركيب.

  
  5نموذج   4نموذج   3نموذج   2نموذج   1نموذج   المكونات

  30  -  35  50  43.5  ذرة صفراء
  -  40  -  -  -  ذرة شامية

  -  -  -  -  26  كسب فول صويا
  15  20  -  23  -  كسب قطن أو فول صويا

  -  10  8.5  9  14  مسحوق لحم أو سمك
  -  -  -  -  13.5  ذرة رفيعة

  10  13  24.5  13.5  -  نخالة ( ردة ناعمة )
  10  -  15  -  -  رجيع كون
  -  -  7  -  -  لبن مجفف

  -  -  5  -  -  شعير
  =  3  3  -  -  يرة مجففةخميرة ب

  -  5  -  -  -  دھون
  -  5  -  -  -  مسحوق دريس

  15  -  -  -  -  كسر أرز
  10  -  -  -  -  كسر فول

  -  2  0.5  2  2  جير
  7  -  -  -  -  مسحوق عظم أو أصداف

  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  ملح طعام
  2.7  1.7  1.2  2,2  0.7  مخلوط فيتامينات وأمSح معدنية ( مجھز )

  
  

  ة التالية لتربية بدارى السمان )نتاج اللحم.ويمكن تخصيص العليق
  

مخلوط فيتامينات وأمSح   مسحوق لحم أو سمك  نخالة  (ردة ناعمة)  شعير  ذرة صفراء  المكونات
  معدنية (مجھز)

%  25  25  25  20  5  
  
  
  



 الدواجن   )2تربية الفري / رقم المقال (   
 

 www.thepoultry.net    10                         جميع الحقوق محفوظة لموقع الدواجن                                              
  

  ا1مراض
السqqمان يصqqاب بأغلqqب ا?مqqراض التqqي تصqqيب الqqدجاج. وعلqqى ذلqqك 

بعيدة عن أماكن تواجد الدجاج فيجب وضع السمان في أماكن خاصة 
والرومqqي. وبوجqqه عqqام فqqإن السqqمان يعتبqqر مqqن الطيqqور التqqي عنqqده 
مقاومqqة جيqqدة ل�مqqراض أكثqqر مqqن الqqدجاج ويمكqqن بواسqqطة الرعايqqة 
الجيدة تجنqب حqدوث أي حqا>ت نفqوق كبيqرة. وكqذلك فأنqه يستحسqن 
إتباع برنامج تحصين للسمان. ويستحب إضافة مضادات الكوكسqيديا 

 المضادات الحيوية إلى العSئق.   أو
  
  ةا1مراض الفيروسي 
  .Leucosis  virusالليكوزيس ( مرض ابيضاض الدم )    - 1
  .Newcastle  diseaseالنيوكاسل    – 2
  .Marek,s diseaseمرض ماريك    – 3
  .Infuluenzaا?نفلونزا    – 4
  .Avian  poxالجدري    – 5
 Avianمعqqqqqqqqدي الطيqqqqqqqqري   التھqqqqqqqqاب المqqqqqqqqخ والسqqqqqqqqحايا ال – 6

encephalomyelitis.  
7 – qqرقيالتھqqي الشqqحايا الخيلqqخ والسqqاب الم Eastern equine 

encephalomyelitis.  
  .Quail  bronchitis  virusالتھاب القصبات عند الفري    – 8

يجqqب تحصqqين الطيqqور باللقqqاح الqqواقي حسqqب الموصqqى بqqه مqqن جھqqة 
 ا>ختصاص.

  
  ا1مراض البكتيرية 

  .Fowl  choleraكوليرا الدجاج    - 1
  .Coli  granulomatosisالمرض الحبيبي المعوي   – 2
3 –    Sا)صابة بالسالمونيSalmonellosis.  
  .Proteusا)صابة بالبر وتيوس    – 4
  .Erysipelasحمرة الخنازير    – 5
  .Micoplasmosisا)صابة بالميكوبSزما    – 6

 لحيوية المناسبة.تعالج باستخدام المضادات ا
  
  

  وتنقسم إلى: .. . ا1مراض الطفيلية
طفيليqqات خارجيqqة مثqqل الحلqqم والقمqqل والقqqراد وتعqqالج باسqqتخدام  -أ

  المبيدات الحشرية المناسبة. 
 - Coccidiosisطفيليqqqqqqqqات داخليqqqqqqqqة مثqqqqqqqqل: الكوكسqqqqqqqqيديا    -ب

_ الديqqqqqqqqqqqدان الشqqqqqqqqqqqعرية      Chilomastixالشيلوماسqqqqqqqqqqqتيكس   
Capillariosis  ي وتعالجqجات المنسبة تبعا لما يوصSباستخدام الع

 به ا>ختصاصيين. 
  

  ا1مراض الفطرية
  .Aspergillosisا?سبيرجيلوس   ِ  -1
  .DactylariosisالداكتيSريا     -2

  وتعالج باستخدام مضادات الفطريات.
  

  أمراض سوء التغذية :
خqqرى تنشqqأ بسqqبب نقqqص أحqqد الفيتامينqqات أو المعqqادن أو أي عوامqqل أ

يسببھا سوء التغذية ، ويجب تSفي ذلك بإعطاء عليقqة كاملqة ومتزنqة 
  في محتواھا من العناصر الغذائية المختلفة.

  
  خاتمة

مما سبق ذكره نجد أنqه يمكqن تربيqة السqمان علqى مqدار السqنة سqواء 
علqqى ا?رض أو فqqي أقفqqاص (بطاريqqات) وبنجqqاح حيqqث أن الشqqروط 

تماثqل مqع شqروط مqزارع الqدجاج الواجب توافرھا بمزارع السqمان ت
العادي وإن كان يتمتqع بمقاومتqه للعديqد مqن ا?مqراض علqى النقqيض 
من تربيqة الqدواجن ا?خqرى التqي قqد تتعqرض لكqوارث كبيqرة نتيجqة 
ا)صqqابات المرضqqية المختلفqqة ممqqا يqqوفر الكثيqqر مqqن تكqqاليف العنايqqة 

مqqدار لقاحqqات ) وإذا أمكqqن تربيqqة السqqمان علqqى  –الصqqحية ( أدويqqة 
السqqنة فqqيمكن بqqذلك امتqqداد فتqqرة تسqqويقة وأسqqتعمالة محليqqا أو تصqqدير 
لحومqqة لqqى الخqqارج حيqqث تعتبqqر مqqن اللحqqوم المرغوبqqة المستسqqاغة 
المرتفعqqة السqqعر ويمكqqن كqqذلك التوسqqع فqqي إنتqqاج البqqيض وتصqqديره 
للخارج حيث يعتبر السمان مqن اكفqأ الطيqور إنتاجqا للبqيض حيqث أن 

بيضqة سqنويا ويصqل  320ثqى قqد يصqل إلqى متوسط مqا  تضqعه  ا?ن
  % من وزن الجسم.    7وزن البيضة إلى 
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