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 Origin and Classification of the fowl            الدواجن وتصنيف أصل

 : الدجاج أصل : أوال

 ،الهند وجنوب وسط هو مختلف انواعهب الحالي الدجاج ألجداد األصلي الموطن ان 
ق علیه ان استئناس ، ومن المتف وسومطرة بورما ، سیالن ، لهمالیاا المحیطة بجبال المنطقة

 یمتاز:و  Gallus جنسل یعود الحالي الدجاج ، سنة قبل المیالد 3000 منذ الهندالدجاج بدأ ب
 . عنھا والبحث الغذائیة المواد اللتقاط متكیف قوي منقاره امتالك .1

  Wattlesالدالیات من اثنین أو واحد وجود .2

 . لعرفامتالكه ل .3

 .ریشة   16-14  من مؤلف ذیللل طویل ریش  .4

 والتي  Wild fowl  البریة الغاب طیور من  (Species)أنواع أربعة ملیش   Gallusجنس

 :هي األنواع وهذه الحدیث تجاريال  الدجاج لسالالت الحقیقیة األسالف إنھا یعتقد

 األحمر الغاب دجاج  Gallus banikava 

 سیالن غابات دجاج Gallus lafayetii  

 الرمادي الغاب دجاج  Gallus sonneratii 

 جاوه غابات دجاج Gallus varius shaw  

 . الحالي للدجاج الرئیسيالسلف  حتمل انهی و انتشارا   األنواع اكثر األول النوع وان

 الدجاج تصنيف  :ثانيا  

 :ملیش البیولوجي التصنیف لنظام تبعا   مصنفة العالمفي  الطیور من نوع 8580 لیا  حا یوجد -أ

                           Kingdom – Animalia الحیوانیة - المملكة• 

                               Phylum – Chordata الحبلیات – الشعبة• 

               Sub phylum – Vertebrata الفقریات – الشعبة تحت •

 Class – Aves                                           الطیور – الصنف•

 Order – Calliformes                        الدیوك شبیھات – الرتبة•

 Family – hasianidae                              الفزانیات – العائلة •

ً:التالیة األنواع تشمل الدواجن فان التصنیف ذاھ على وبناءاً 
  Gallus gallus او          Gallus domesticus المستأنس الدجاج أو الدجاج .1

                                                Meleagris gallopava الرومي الدجاج .2

 Coturnix japonica                                                   الیاباني السمان .3

                                                        Numida meleagris غینیا دجاج .4

 )                                      Phasianus colchicus العنق مطوق) الدراج .5

 Anas Platyrhynchos                                                المستأنس البط .6

 Cairina moschata                                                    المسكوفي البط .7

                                                                 Anser cygnoidesاالوز .8

 )           Chicken or Domestic Fowl المنزلي الدجاج (المستأنس الدجاج .9
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 : الدواجن من المختلفة السالالت

 .زینةوال للعرض المرباة الطیور .1

 .ئیةالغذا كمصادرللمنتجات المرباة الطیور .2

 .العلمیة لألبحاث المرباة الطیور .3

 .المحسنة غیر الطیور .4

 .المحلیة الطیور .5

 ویمكن الریش ونمط لون او العرف نوع باختالالف تتمایز راباض أو سالالت هناك 

 وإضراب سالالت من كبیر عدد یوجد وكذلك الرئیسیة الدواجن معارض في جمیعا   رؤیتھا

 .والقزم البانتام (Dwarf Chicken) . الحجم صغیر للدجاج نماذج وهي دجاج

      :لىا (Species) الواحد  النوع طيور تقسيمه أساس لتصنيفل أخر نظام وھناك - ب

 .الواحد القسم سالالت فیھا نشأ التي الجغرافیة المنطقة أساس على تصنف :Class القسم .1

 في ریةهالمظ االختالفات أساس على الواحد القسم طیور تصنف: Breedًالسالاللة .2
 سالالت عدد ویبلغ مختلفة سالالت إلى للجسم المغطي الریش ونظام للجسم العام الشكل

 ال حقیقیة اقتصادیة میةهأ لها التي األنواع إن إال ساللة 200 حوالي العالم في الدجاج
 األنواع أعداد ازدادت حین في بالتناقص النقیة األنواع بدأت حیث،  أنواع  6-7 تتعدى

 اللحم لفروج التجاریة األنواع جمیع فان لذا ، واألصناف األنواع خلط عن الناتجة الخلیطة
 .الوزن الثقیلة النقیة األنواع خلط عن ناتجة

 العرف لشكل تبعا   تختلف ان یمكن قسم ألي الواحدة الساللة طیور: (Variety)العروقً .3
 .ةمختلف عروق إلى الواحدة الساللة طیور تصنیف یمكن هوعلی ماهكال أو الریش ولون

 :إلى اإلنتاجي للغرض تبعاً  الدواجن تصنیف فيًثالث نظام ویوجد - ج
 . الخفیفة األنواع ویشمل المائدة بیض إلنتاج المخصص الدجاج – ١
 .الثقیلة األنواع ویشمل  اللحم( فروج (اللحم إلنتاج المخصص الدجاج -2
 . متساویة وبنسب واللحم البیض إلنتاج الغرض الثنائي الدجاج – 3
 ً(Class) : المنشأًویشمل حسب الدجاج تصنیف – د

ًبــــــ  ویمتاز (Mediterranean area) المتوسط األبیض البحر حوض دجاج
 .كغم 2 واألنثى كغم3 الذكر یزن حیث ، الوزن الخفیفة األنواع من .١
 للبیضة. غم 58 وزنب  سنویا   بیضة 280 حوالي البیض وضعل  جیدة قابلیة .2
  1 :3  بیض كغم 1 لكل علف كغم 3 تحویل كفاءةو  قلیلة علفكمیة استهالك  .3
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 . تقریبا   یوم  150الجنسي المبكر النضج .4
 :انواعهااشهرً ومنولون القشرة ابیض  البیض على ترقد ال الطیور .5

 .Leghorn     االیطالياللیكهورن  .١
 .االصل اسباني Black Minorca االسود المنوركا .2
  .ي المنشأایطال Ancona  االیطالي االنكونا .3
 .االسبانیة األندلس مدینة في نشأ  Andalusianالدجاج االندلسي  .4
ًبــــً وتمتاز Asiatic Class ًالثقیلة العروق األسیویة األنواع 

 .االرجل لیغطي یمتد الذي للریش العالیة والكثافة الحجم كبر .١
 شهر10 -12   الجنسي النضج متأخرة .2
  سنویا   بیضة  90-140البیض إنتاج في ردیئة .3
 الطبعوهي هادئة  للرقاد تمیل .4
 كغم 4 واإلناث كغم 5 البالغة الذكور وزن .5
 .احمر اإلذن فص ولون داكن بني البیض قشرة لون .6

ً:ومنًاشهرًانواعها
 Brahma لهندیة    ااهما البر  .١
 Cochin              الكوجن .2
 الصین شمال في االنكشان .3

ً تمتاز متوسطًحجم الغرض ثنائیة American class األمریكیة األنواع
 احمر اإلذن فص لون ویكون ، كغم 3 واإلناث كغم 4 الذكر وزن 
 سنویا   بیضة  220 – 180 بمعدل القشرة بني بیض تضع 
 عها:أنوا ومن      اشهر 7  الجنسي النضج متوسطة 
           Rhode Island ایالند الرود (١
       New Hampshire مشایرهالنیو (2
 Plymouth Rock      روك البلیموث (3
                Wyandotte الوایندوت (4
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 تها:ممیزا ومن English class االنكلیزیة األنواع –٤
 .الریش من عاریة واألرجل الحجم متوسطة .١
 سنویا   بیضة 200 -١60 البیض إنتاج .2
 عها:أنوا اشهر ومن . فاتح بني البیض قشرة لون .3
 Cornish ًالكورنش .1

 طیور في السریع والنمو الجسم لوزن المستمر االنتخاب بفعل الكورنش دجاج ساللة نشأت
 تستعمل الغذاء من االستفادةفي  عالیة كفاءة ذات ذكور أصبحت بحیث  المهارشة الهندیة

 90 وتضع كغم  3واإلناث كغم 5 البالغ الذكر وزن،  اللحم فروج إنتاج في أساسیة كآباء
 .نسبیا   فقیرة والفقس اإلخصاب نسبة وتكون سنویا   بیضة

 Sussex ًًًًًًًًًالساسكس .2
 Orpington ًًًًاالوربنكتون .3
 Dorking ًًًًًًًًكنك الدور .٤
 Australorpًًًاالسترالورب .5
ثر شیوعا  في معارض الدواجن لما یمتلكه كویعد من الدجاج اال:  Redcapsوالردكابً .6

من جمال مظهري حیث ریش الجسم مضغوط والذیل مرفوع وطویل في كال الجنسین والمنقار 
 . سنةكغم عند عمر  2كغم واالنثى  2.5صغیر الحجم یصل معدل وزن الذكر الى 

 :إلى الریش لون حسب الدجاج تصنیف -ه
 همشایرالنیو ودجاج األبیضاللكهورن   دجاج مثل اللون بني او ابیض أما اللون وحیدة .١
 المحلي الدجاج مثل األلوان متعدد .2

Poultryًً ًالدواجن وتعرف
صفاتها وشكلها واصلها  في بعضهاعن  تختلف والتي الداجنة الطیور من األنواع تلك نهابأ

 الدجاج وتشمل یتهورعافه أشرا تحت وتتكاثر وتنمو لإلنسان كبیرة اقتصادیة میةهأ وتشكل
 :الزراعیة الحقول في تربى التي الدواجن أنواع ومن ، والحمام واالوز والبط والرومي

 Chicken                   الدجاج .١
 Turkeys            الرومي الدجاج .2
                        Ducks البط .3

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 المحاضرة االولى     /     األولى المرحلةيواني      /      الح االنتاج قسم      /      كلية الزراعة
 

 Geees                      اإلوز .4
 Guinea                غنیا دجاج .5
 Partridges                الحجل .6
 Pigeon                    الحمام .7
 Quail               الكّویل السمان .8

         (Game Bird Production)الزینة دجاج
 المحلیة المعارض في ةللمنافس الزینة دجاج تربیة هواة قبل من یربى الدواجن من النوع هذا

 .مهجنة غیر أصلیة سالالت من طیورال هذه تكون ما غالبا ، والدولیةا
 الوطن في والمرباة المستوردة والبیض اللحم دجاج من التجاریة والعروق السالالت

ً:التالي الجدول فيجهاًإدرا یمكن والتي العربيًوالعراق
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً
ً
ً
نوعا قائما بذاته فهو لیس له شكل  تمثلال :   (Local Chicken)يًالمحل دجاجال

 منخفضة إنتاجیة ذو هووتلفة ، خمین كاالنواع االخرى ویعتبر خلیط من انواع وحجم مع

 البیض دجاج سالالت  اللحم دجاج سالالتًت
       مانهلو Arbor Acres LSH Lohman    اربور ارز1ً
مانهلو      Hubbard Lohman H αN           هابرد2ً   
مانهلو          Evian                Lohman LB أیڤیان3ً    
 بوڤان                   Isa Bovan                   ایزا٤ً
براونایزا            Lohman Isa Brown          لوهمان5ً  
 قولدن الین      Hybro Golden Line             هایبرو6ً
 وارن ایزا          Ross Warren Isa                روس7ً
 تترا سل              Vodette             Tetra SLڤودت8ً
ایسكسه                  Shaver Hisex               شیڤر9ً   

FOA-bro Shaver 444. 2000          فاوبرو10ً     شیڤر 
 بابكوك                Tetra B            Babcok تترا ب11ً
 هاي الین            Indian River  Hy – Line ریڤر اندیان12ً
 شیڤر              Asa Shaver HN                   أسا 13ً
    دجاج بلدي Hybeco Local Chicken            هایبكو1٤ً
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سالالت تتمایز باختالف نوع العرف او وهناك ً،قلیل البیض ال وانتاج البطئ بنموه ویتمیز
جد عدد كبیر یو  وكذلك الرئیسیة الدواجن معارض في جمیعا   یتهارؤ  ویمكن لون الریش ،

 هذه الظاهرة للتقزم بــــ  تسمىو  Dwarf Chickenالقزم دجاج المن سالالت واضراب 
Sex-Linked Dwarfism  وترجع هذه الصفة الى جین متنحي ومرتبط بالجنس ویرمز

والذي   Dw السائد للجین الحاملة باالفراد مقارنة الجسم حجم صغرویؤدي الى  dwله 
 .للجسم الطبیعي النمو حالةیؤدي الى 

 :البیولوجیة الناحیة من الداجنة الطیور ممیزات
 للطیران ذات الجسم المكیف الفقریة الحیوانات من هي .١
 بتغیر تتأثر ال التي Warm- bloodedالحار الدم أو الثابتة الحرارة درجة ذوات من .2

 .حرارة البیئة درجة
 .مزدوجة دمویة دورةلها و  رئوي تنفسها .3
 .الریشجسمها غطي ی .4
  .التفقیس بعدها صغار منه یخرج بیضا   تضع .5

  

Bantam 

Chick 
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  Poultry Science الدواجن علمالمحاضرة الثانية : 
 تهاوتربی طیور الداجنةال أساسیات بدراسة یهتم الزراعیة علومفروع ال  من فرع هو 

هذا  ویشملتها منتجا وعلى علیها الحدیثة العلمیة والحقائق العلوم وتطبیق یقهاوتسو 

 هي:و العلمیة االختصاصات من مجموعة العلم
 Poultry Breeding                        الدواجن وتحسین تربیة .1
 Poultry Physiology                             الدواجن فسلجة .2
 Poultry Nutrition                                 الدواجن تغذیة .3
  Poultry Health and Diseases        الدواجن وأمراض صحة .4
 Poultry Management                            الدواجن إدارة .5
 Poultry Products Technology     الدواجن منتجات تكنولوجیا .6
 :طيور الداجنةلل الغذائيةو  االقتصادية هميةاأل

 العلفیة المواد تحویل علىالجیدة  تهاقدر  فيطیور الداجنة ال نتاجا میةهأ تتمثل 
طیور ال وتتمیز ، لبشرياالستهالك  صالحة ذات قیمة غذائیة عالیة مواد إلى البسیطة

 إضافة مرتفعة غذائیة قیمة ذات بمواد اإلنسان تمد و السریعةة بدورة راس المال داجنال
 على عدیدة صناعات وقیام عمل فرص وتوفیر القومي الدخل زیادة في همتهامسا إلى

  ن.الدواج ومخلفات منتجات
 : الغذائية الدواجن منتجات هميةأ

 الدواجن لحوم Poultry Meats : من اهمیة اعلى ذات الدواجن لحوم تعد 
 .  لإلنسان العمریة الفئات مختلف تغذیة في تستخدماذ  الحیوانات االخرى لحوم بقیة

 : الدواجن لحوم انتشار إلى أدت التي العوامل همأ
 .هاوغیر وفرم إضافیة تقطیعات إلى تحتاج ال فهي للطبخ رهاتحضی سهولة .1
 .والتمثیل فهي اسهل بالهضم لذا واألبقار األغنام لحوم من طراوة ثركأ  .2
 من أكبر كمیات على تحتويكونها   الطبیة الناحیة من مفضلة الدواجن لحوم دتع .3

 كبیرة كمیات على فتحتوي واألغنام األبقار لحوم أما مشبعةال غیر هنيةالد الحوامض
 .بالدم الكولسترول مستوى زیادة إلى تؤدي والتي المشبعة هنيةالد الحوامض من
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 تكون الحیوانات ذبیحة وزن من اللحم وزن نسبة تمثل التي التشافي نسبة إن .4
 .األخرى رعیةز الم الحیوانات بقیة مع مقارنة الدواجن في عالیة

 في بعض الحيوانات الزراعية( قيم نسب التشافي 1جدول)
 
 
 
 
 
 

     
 اللحم وزن   

 =  ------------- * 100التشافي نسبة
 المجهزة الذبیحة وزن      

 جمیع تحتويودهونها  الطاقة من هامحتوا بانخفاض الدواجن لحوم تمتاز .5
 .األساسیة هنيةالد الحوامض

  اإلنسان تغذیة في األساسیة االمینیة ضماحلالمهم  مصدر الدواجن لحوم بروتین .6
 :المختلفة الحيوانات لحوم في البروتين نسب ( 2) جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبة التشافي)%( الحيوان ت
 64 اللحم فروج 1
 51 الرومي الدجاج 2
 35 األغنام 3
 38 األبقار 4
 48 الخنازیر 5

 نسبة البروتین% الحیوان  ت
 23-21 الدجاج 1
 18-15  االغنام 2
 21.3  االبقار  3
 19.5 ماعزال 4
 19  الجاموس 5
 22 االرانب 6
 15 الخیول 7
 14 الخنازیر 8
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 تهالكلالس مهاستخدا هو البیض إلنتاج ساسياال الهدف إن:  الدواجن بيض 

نتاج للتفقیس مستخدیو  البشري  :االتيمنها  كثیرة استخدامات إلى إضافة األفراخ وا 
نتاج الفیروسات تنمیة .1  .المختلفة اللقاحات وا 
 .التجمیل مستحضرات وصناعة واألدویة للدباغة الصقة مادة .2
 .جهریةالم األحیاء لتنمیة الغذائیة األوساط صناعة في البیض مستخدی .3
 .االصطناعي التلقیح في المستخدم المنوي للسائل كمخففات البیض مستخدی .4
 . للتربة وسماد للحیوانات كغذاء مستخدی .5
 .للكالسیوم جید مصدر البیض قشور تعد  .6

 نهووالد البروتینات فیه تتوفر إذ لإلنسان األساسیة األغذیة من البیض دیع 
 والحدید الفسفور على ئهواحتوا K  ، D  ، E   ، A الدهون في الذائبة والفیتامینات

 فان الجاف الوزن أساس وعلى الماء هو للبیضة الرئیسي كونالم ان،  والنحاس
 صفار ان والرمادهون والد البروتین من متساویة كمیات على تحتوي الكاملة البیضة
 .الغذائیة بالعناصر تركیزا   البیضة أجزاء أكثر هو البیض

 :ئهاوأجزا للبيضة الكيماوي التركيب( 3) جدول

البيضة  المكون
 الكاملة

محتويات 
القشرة  البياض الصفار البيضة

 واالغشية

 2 88 48 74 66 الماء

 98 12 52 26 34 المادة الجافة

 6 11 17 13 12 البروتين

 - - 23 11 10 الدهن

 - 1 1 1 1 الكربوهيدرات

 92 - 1 1 11 الرماد

 - - ملغم 210 ملغم 210 ملغم 210 الكولستيرول
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 :الصناعة في الدواجن تمخلفاو  منتجات ميةهأ
 وتشمل المجازر مخلفات: 
 كذلك ،  الدواجن عالئق في بروتیني كمصدر ریش كمسحوق یصنع : الريش .1

 . الوسائد وحشو المالبس صناعة في همن یستفاد
 .اتالحیوان عالئق في بروتیني كمصدر یعد الذي الدم مسحوق تصنیع  :الدم .2
 كمصدر مجفف حوقلمس لها تحوی نكیم : واألرجل والرأس الداخلية األحشاء .3

 .المختلفة اتالحیوان عالئق في بروتیني
 الزرق الفضالت Poultry manure or Poultry Dropping 

 بالنتروجین غنیةكونها الحیوانیة األسمدة من أفضل تعد التربة صوبةلخ  كسماد تستخدم
 .المجترة الحیوانات تغذیة فيم ستخدت كما ، العضویة والمواد
 والتسمید الحیوان تغذیة في ممكن استخدامها : المفاقس مخلفات. 

 :الحيواني اإلنتاج فروع بقية عن الدواجن تربية مميزات
 البیض،   العالیة الغذائیة القیمة ذو بالبروتین غنیة مصادر الدواجن منتجات دتع 

 متكامال   غذاء   لهیجع ما ةیالطبیع البروتینات أنواع أجود من دویع بروتین% 12 یحتوي
 .واألبقار األغنام لحوم من أعلىبروتین  % 23تحتوي  الدواجن لحوم ، لإلنسان

 المزرعة حیوانات بقیة من أكفاء يهو جیدة ئيغذا تحویل كفاءة ذات عدت .  
 من الوزنیة الوحدات عددهي :  (Feed Conversion)الغذاء تحويل كفاءة 
 الناتج النهائي سواء بیض او لحم. من واحدة وزنیة وحدة إلنتاج الالزمة الغذاء

 .الزراعية الحيوانات من لعدد الغذائي التحويل كفاءة قيم ( (4جدول
 
 
 
 
 
 
 

 كفاءة التحويل الغذائي نوع الحيوان
 1:  2 فروج اللحم

 1:  3 الدجاج البیاض
 1:  3.5-3 الدجاج الرومي

 1:  3.5-2 الخنازیر
 1:  8-7 االبقار
 1:  8-7 االغنام
 1:  1.6 االسماك
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 التصافي نسبة ارتفاع  (Dressing Percent) مع مقارنة الداجنة الطیور في 
 وتحسب: حالذب قبل المنظفة الذبیحة لوزن المئویة النسبة وهي المزرعة حیوانات بقیة

 المنظفة الذبیحة وزن         
 100*     = --------------التصافي نسبة

 الحي الطائر وزن        
 ( قيم نسبة التصافي لعدد من الحيوانات الزراعية5جدول)

 )%( التصافي نسبة النوع
 74-72 اللحم فروج
 73-62 البياض الدجاج

 74 الديكة
 82-72 الرومي الدجاج

 70 البط
 73 االوز
 55 االغنام
 62-50 االبقار
 72 الخنازير

 
 مقارنة اقل الداجنة الطیور في تكون اللحم من الواحدة الوزنیة الوحدة إنتاج كلف 
 .واألبقار األغنام مع
 نسبیا   صغیرة بمساحات بیتهاتر  وباإلمكان واسعة مساحات إلىتها تربی تحتاجإل ، 

 یمكن وبذلك مكیفة بیئیة ظروف وذات مغلقة حظائر في بیتهاتر  إمكانیة إلى باإلضافة
 . البلدان بعض في القاسیة المناخیة الظروف على السیطرة
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  الطیور ووظائفها اجهزة جسمالمحاضرة الثالثة : 
 :والجلد الریش  أوال

حيث يغطي ( Fluff)حديثاً ريش ناعم يسمى الزغب  اخ الفاقسةفر يغطي جسم اال 
انحاء الجسم ثم يتساقط  اغلب( اسابيع ليغطي 5– 4االجنحة والذيل ويتكامل خالل )

، وعادة بعد هذا العمر لينمو ريش جديد وهي حالة وسلوك طبيعي لدى الطيور الداجنة 
بالقلش  العملية وتسمى ما تغير الدجاجة ريشها بعد الموسم االول لوضع البيض

(Molting) الجلد جزءًا منه داخل ش من طبقة البشرة في الجلد وينغرس، ويتكون الري 
  . البالغ الحي الطائر وزن % من 8-4 الريش  ويشمل ،

 :یأتي ما والمربي للطیور الریش فوائد ومن
 الطيران على رو الطي يساعد .1
 جسم. لل يالحرار  التنظيم في ويساعد يساهم .2
 :  للمربي الريش فوائد أما . الخارجية المؤثرات من الطائر جسم حماية .3
وترتيبه  يشالر  نمو ان حيث رائللط الصحية الحالة الفسلجية و عن الكشف .4

 الجسم.وتطور  نمو سرعة مدى على يدل الجناح وخاصة 
يستخدم الريش بعد ذبح الطيور في التغذية من خالل عمل مسحوق الريش والذي  .5

 كعمل  الصناعات بعض منه في يستخدم في تغذية الحيوانات المجترة او االستفادة
 .الوسائد صناعة او الديكور وفي القبعات

 : یلي بما الطیور جلد یمتاز         Bird Skin الطیور جلد : ثانیا  
 .اللبائن في الموجدة هنيةالد أو العرقية الغدد على احتواءه عدم .1
يحتوي الجلد على الغدة الزيتية التي تقع اعلى الذيل والتي تفرز المادة الزيتية  .2

خاصة في الطيور المائية و المهمة للطير والتي تغطي الريش وتمنعه من االبتالل 
 والمساعدة في عملية تمشيط الريش من قبل الدجاجة بواسطة منقارها.

 : طبقتین من الطیور جلد یتركب
 أوالبشرة الخارجية بالطبقة تسمى األولى الطبقة Epidermis  
 األدمة أو الداخلية بالطبقة تسمى الثانية الطبقة Dermis 
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يمتاز جلد الطيور الداجنة بوجود الصبغات المسؤولة عن تلوين الجلد ومنها صبغة 
الطبقة الخارجية من الجلد وهذه  فيالموجودة  Xanthophyllالزانثوفيل الصفراء 

التي يكونها  Melaninوصبغة الميالنين السوداء الصبغة مصدرها العلف المتناول 
 . الخارجية أو الداخلية الجسم وتوجد في الطبقة 

 :هي عديدة تراكيب الطيور جلد من يتكّون •
 . Combالعرف  .1
 .Wattleالدالية  .2
 .Earlobeشحمة االذن  .3
 Scalesوقشور االرجل )الحراشف(  Clawsوالمخالب Beakتراكيب قرنية المنقار .4

 The Skeleton System   یكلياله العظمي جهازال :ثانیا  
 :يلي بما الطيور في العظمي الجهاز يمتاز

 وقوي الوزن مندمج وخفيف أو متراص الطيور في ويكون للجسم العام الشكل يحدد .1
 . الطيران على يساعد الحركة مما سهلو  جداً 
  بائن لال او الحيوانات لبقية العظمي الجهاز من خفة وأكثر صالبة أكثر يكون .2

Mammals لها تتخل بصورة محكمة البعض ضهابع مع العظام غالبية لتداخل وذلك
 .بالرئتين هاتتصل بدور  التي ائيةالهو  باألكياس ائية تتصلهو  وفجوات قنوات

تسمى بالعظام المجوفة  لذا تجاويف باحتوائها الطيور معظم عظام تتميز 
عظام الطيور اكثر  لذا تكون من وزن الجسم هو خزن الهواء االحتياطي وتقلل هاوفوائد

 خفة من عظام الثديات.
% من عظام الدواجن غنية بالكالسيوم وتسمى بالعظام النخاعية او  12ان  

 إنتاجيمكن االستفادة منها لتجهيز الكالسيوم اثناء  Medullary bonesالعظام اللبية 
 :العظامهذه  ومن واطئاً  الغذاء في الكالسيوم مستوى ونكي عندما البيض

 الفخذعظم  – 3              القصبةعظام  – 2           الضلوع عظام – 1
 القصعظام  – 5                        العانةعظام  – 4

في حين انها تكون غير متكاملة التكوين  الذكور في يوجد الاللبية هذا النوع من العظام 
 .التكوين في العظام من هذا الجهاز  يبدأ البلوغ وعند البالغة غيرفي االناث 
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 :التالیة األجزاء من الدجاج في العظمي الهیكل ویتكون
 والخلفية  األمامية األطراف        3 -الفقري العمود        2-الجمجمة-1

 .األضالع               4-
ان الفرق المميز للهيكل العظمي الدجاج هو ان عظامها متعددة وتكون مجوفة وتتصل 

 اتصال مباشر بالجهاز التنفسي وهذه العظام هي 
 عظم الجؤجؤ  -3عظم الترقوة                    -2عظم العضد               -1

 م الفقرات العظمية   عظ -5ات القطنية              عظم الفقر  -4            
 :قسمين إلى تقسم الطيور في لألضالع وبالنسبة

ازواج  وتسعةسبعة ازواج من االضالع في الدجاج والحمام ،  سم سفليقو  علوي قسم •
 .واإلوز البط فيمن االضالع 

 (Muscular system)العضلي  الجهاز : ثالثا 
 تعتبر االنسجة العضلية االعضاء الرئيسية في التقلص واالنبساط التي تولد الحركة

 .انفراد على المختلفة الجسم أعضاء وفي عامة بصورة الجسم في
 العظمي الجهاز التحامها مع بعد العامله شك اوظهره م للجسم العضالت تعطي. 
 أنواع ثالثة إلى العضالت تقسم: 
توجد في االوردة والشرايين   Smooth muscleالناعمة الملساء  العضالت -1

  Voluntary controlتقع تحت السيطرة االرادية  واالمعاء وبعض االجهزة التي ال
  فقط. القلب تشمل عضالت (Cardiac muscles) القلبية العضالت-2 
وتكون الجزء االكبر من  (Skeletal muscles) العضالت الجسمية او العظمية -3

االنسجة العضلية الصالحة لالكل  وجميعها تخضع للسيطرة االرادية في الحركة وتعتبر 
 .األخرى الجسمية تالعضال اكبر من واألفخاذ الصدر عضالت
 :هما  العضالت من نوعین على والرومي الدجاج ویحتوي

والفرق بينهما ان العضالت الحمراء تحتوي ، العضالت الحمراء والعضالت البيضاء 
 تحتوي التي المركبات وهي من Myoglobinعلى كمية اكبر من صبغة المايوكلوبين 

لها القدرة على حمل االوكسجين ومن هنا فهي تشبه صبغة الهيموغلوبين و  الحديد على
 .الدم من األوكسجين حمل قابلية الموجودة في الدم والتي لها 
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 Respiratory systemالتنفسي   الجهاز :رابعا  
 اهمیته 
  2CO وطرح  2O أخذ التنفس عملية- أ 

 .الطيور في العرقية الغدد فقدان بسبب Pantingاللهاث  تسمى بعملية التبخر -ب
 مكوناته  
 األمامية الحنجرة-4     البلعوم -3     الفم-2     األنفية المنخرية الفتحات-1  

 . الصوت إصدار عضو هيو  الخلفية الحنجرة-6       وائيةاله القصبة-5
 رئة إلى تدخل واحدة كل الرئوية (Bronchi) ائيةالهو  القصبات من اثنان-7

 :(Lungs) -8 عن الظهرية وهي عبارة جهةال فيوموقعها  ثابتة تكون الرئتين 
 االختالف إن حيث،  التنفس عملية خالل واالنبساط التقلصقليل  جامدو  صلب تركيب

 الرئتين إلى لدخولل لهواءا يحمل الذي الهوائية هو األكياس داخل الداخلي الضغط في
 منها. والخروج

على الجانبين ترتبط مع  (Air Sacs) الهوائية  األكياس من أزواج أربعة وجود-9 
 يبكتر  عن عبارة لهوائيةا واألكياس  ، البطن إلى الرقبة من يمتدكيس واحد وسطي 

 الوظيفة وان للدجاج تشريح إجراء عند هدتهامشا ويصعب رقيقة جدران ذا دقيق
  نظراً و  التنفس عملية في الطير مساعدة هو الطويلة العظام وكذلكلها  األساسية

 للطير الغازي التبادل عملية في تتدخل ال فهي الجسم لحجم بالنسبة الرئة حجم لصغر
 الحنجرة وان،  )الجسم خارج إلى الدم من 2CO ونقل الدم إلى الهواء من 2O نقل)

 توليد على القادرة التنفسية القناة من الوحيد الجزء هي  (Syrinx)الخلفية او السفلى
 نغماً  إعطاء أو الصوت تلطيف فقط هو األمامية أو العليا الحنجرة  عمل أما الصوت

 .واإلناث الذكور في العمل بنفس وتقوم معيناً 
 :الطیور في التنفس میكانیكیة

 :الغازي التبادل عملية وزفيريين إلتمام شهيقين إلى الطيور تحتاج
 الخلفية بدون لهوائيةا األكياس إلى مباشرة الهواء يتجه :  األول الشهيق في-1

 .بالرئة المرور
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 الرئة إلى هبويذ الخلفية لهوائيةا األكياس من الهواء يخرج  :األول الزفير في-2
 .الغازي التبادل يتم حيث

 الخلفية بدون لهوائيةا األكياس الى مباشرة يتجه الهواء : الثاني الشهيق في-3
 .األمامية لهوائيةا األكياس إلى الرئة في الموجود الهواء ويخرج بالرئة المرور

 الرئة الى هبويذ الخلفية لهوائيةااألكياس  من الهواء يخرج : الثاني الزفير في -4
 .الخارج إلى األمامية األكياس في الوجود    الهواء ويخرج التبادل الغازي يتم حيث
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 المحاضرة الرابعة : مبادئ الطيور الداجنة النظري
 Nervous System العصبيلجهاز ا :خامسا  
 . المحیطي العصبي لجهازا -٢ المركزي العصبي لجهازا -١ : الى ویقسم

 تنشأ التي تبهاالمن خالل من المختلفة الجسم فعالیات بتنظیم العصبي لجهازا یقوم 
 االستجابات او الردود لیعطي العصبي لجهازا الى تنتقل ثم ومن الحسیة المراكز في

(Responses)    ،من المركزي العصبي لجهازا ویتكون : 
 Spinal Cord  الشوكي الحبل -Cerebellum 3   المخیخ -٢ Brain   المخ– 1

 :فیشمل المحیطي العصبي لجهازا أما ، الفقري العمود داخل الموجود
 .التوالي على الشوكي والحبل الدماغ من تنشأ التي والشوكیة القحفیة األعصاب- 1
 .الحشوي العصبي التوزیع مع تتحد التي والضفائر العصبیة العقد من العدید -٢

تختلف كفاءة الحواس في الطیور عن غیرها من الحیوانات  :الطيور في الحواس
وحاسة السمع ایضًا ، فحاسة النظر تكون متطورة وحادة جدا في الطیور ، االخرى  

متطورة بحیث ان الصوت الغیر طبیعي یؤدي الى ازعاج الطیور ویؤثر في انتاج 
م ومذاق ییز طعبحیث ان الطیور یمكنها تم ذوق جیدةتوحتى النمو ، وحاسة الالبیض 

بعض انواع العالئق ، اما حاسة الشم فهي غیر متطورة لدى الطیور وال تسستطیع 
مس او االحساس لبال رالطیور التمییز بین روائح العالئق المختلفة ، وتتاثر الطیو 

الجلدي لدرجة فعالة بحیث تنفر الطیور عند لمسها كذلك یتمكن الدجاج من تعلم بعض 
بدرجة ذكاء عالیة ویتمكن من ادائها بعد فترة من  نه ال یمتاز الحركات البسیطة كو 

 .عملیة أیة إجراءالتدریب ومن استعمال بعض المحفزات كاعطائه العلف مثال بعد 
 Endocrinal system الصمي الجهاز  :سادسأ
 اكتسبت التي الغدد جموعةم Endocrine Glands The الصماء الغدد 

نما لنقلها قنوات وجود ودون مباشرة الدم في تصب تهاإفرازا الن نظرا االسمهذا   تنقل وا 
  (Hormones)موناتلهر با الصماء الغدد إفرازات وتسمى ، الدمویة الدورة بواسطة

 الجسم في الحیویة العملیات على للسیطرة اإلرشادات تقل كیماویة مواد عن عبارة هيو
نتاج الجنسي والنضج اإلخصابك  والوظائف الغذائي والتمثیل مالهضو  والنمو البیض وا 

 :يه الغدد هذهو الفسیولوجي الجسم بتوازن للتحكم األخرى الفسیولوجیة
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  Pituitary gland النخامیة الغدة•
 Thyroid glands   الدرقیة الغدة•
  Parathyroid gland الدرقیة فوق الغدة•
 Adrenal gland الكظریة الغدة•
    Islets of Langerhans of the pancreas البنكریاس في النجرهانز جزر•
 األنسولین هورمون وتفرز البنكریاس وقنوات حویصالت بین منتشرة خالیا هيو  

 (Insulin) الكلوكان هورمون وكذلك هيدراتللكربو الغذائي التمثیل ینظم الذي 
 (Glucagon) الدم في السكر زیادة یسبب الذي. 

  Testis  الخصیة •

  المبیضOvary 

 Excretory System     االبرازي البولي لجهازا : سابعأ
یتكون الجهاز البولي من الكلیتین والحالبان وكلیة الدواجن كبیرة ومتطاولة  

فصوص وتتكون من وترتبط بشدة على بدایة فمة التجویف البطني وتنقسم الى ثالثة 
االساسي والفعال ( وهي التركیب Nephronمجموعة من االنابیب تسمى نیفرون )

بالنسبة للكلیة ، عندما یمر الدم من خالل انابیب الكلیة فان الخالیا وبروتین الدم یرشح 
من خاللها ویعاد امتصاص الماء وجزیئات السكر بواسطة الجسم بینما تطرح نواتج 

 Acid-baseالفضالت مع البول وللكلیة دور رئیسي في توازن الحموضة والقلویة )
balanceكم )( ا انها تحافظ على التوازن االوزموزيOsmotic balance لسوائل )

الجسم ، كما تعمل الكلیة على تصفیة الدم من الفضالت الناتجة من عملیات التمثیل 
والبول عبارة عن سائل اصفر اللون مع مواد بیضاء طباشیریة    الغذائي والتنفس ،

قع البیضاء فانها تعزى الى حامض وهي التي تعطي البراز اللون االبیض اما لو نالب
( وهذا الحامض هو الناتج النهائي لعملیة تمثیل النتروجین   (Uric acidالبولیك 

مادة صعبة الذوبان في الماء ، یطرح البول من خالل  وهوداخل اسام الطیور الداجنة 
مشترك  ( وهذا التجویف Cloacaالكلیة ومن خالل الحالبان الذي ینتهي بفتحة المجمع )

 .Vent المخرجنتهي بفتحة ی والذي لجهاز الهظمي والبولي والتناسليا من كلل
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 Circulatory system    الدوران جهاز :ثامنا    
یتكون هذا الجهاز من القلب الذي یتكون من االذنین والبطینین یمر من خاللهما الدم 
الر الرئتین حیث یتم تبادل االوكسجین وثنائي اوكسید الكاربون والدورة الدمویة في 
الطیور تكون ذات كفاءة عالیة جدًا حتى تسمح بتبادل كمیات كافیة من الغازات ویمثل 

لطیر البالغ ویعمل على نقل الغازات والعناصر الغذائیة من وزن ا %6الدم حوالي 
والهورمونات ومخلفات التمثیل الغذائي مما یعمل على تنظیم حرارة الجسم والتي تبلغ 

 لكریات( جزء من هذا الجهاز ویعمل كمخزن (Spleen  الطحال ویعتبر م   41.9
 .الحمراء الدم

 Lymphatic system اللمفاوي لجهازا : تاسعا  
 بإعادة اللمفاویة األوعیة وتقوم اللبائن من تطوراً  اقل الطیور في اللمفاوي لجهازا یكون

 وتعود النسیج سائل بجمع تقومفهي  الدم إلى الدمویة األوعیة خارج المجودة السوائل
 بروتینات إعادة طریق عن السائل توازن على یحافظ وبهذا الدم داخل إلى كلمفبه 

 : من الطیور في اللمفاوي النسیج ویتالف .الدمویة الشعیرات غادرت التي البالزما
   (Thymus gland)التوثة غدة أو Thymus  التايموس-1

 غیر الطیور في وتمتد للصدر الوسطیة المنطقة في یقع لمفاوي عضو عن عبارة هي
 .كیبهاوتر  جمهاح في فسلجیة تغیرات التوثة وتعاني . العنق منطقة بطول البالغة
 الفقس الحدیثة األفراخ في لهااستئصا یؤدي حیث . بالمناعة مختصة ظیفتهاو  وتكون
 حقن ان ولوحظ .الثدییات فيعلیه  هي مما اقل بدرجة ولكن المناعة انخفاض إلى

 .اللمفاویة الخالیا عدد زیادة إلى یؤدي نفسها الغدة بمستخلص التوثة المستأصل الحمام
 Bursa of fabricius الفابريشي الكيس -٢ 

 مناعة في التوثة غدة مع همویسا فقط الطیور في خاص لمفاوي نسیج عن عبارةهو 
 .الدرقیة والغدة الكظر قشرة بفعالیة عالقةلها  الغدةهذه  إفرازات وان .الجسم

 :فابريشيا كيس وظائف •
 في األنسجة بعض نضج یزید من سرعة  موناً هور أو عامالً  تفرز صماء غدة - أ

 .الجسم
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 الكیس هذا إزالة وان الحمراء الدم كریات تكوین بعملیة عالقة له مونهور تفرز -ب
 . (األنیمیا) شدید دم فقر إلى یؤدي

 Lymph nodes :اللمفاوية العقد -3
 .الحقیقیة اللمفاویة والعقد والوز البط مثل المائیة الطیورفي  توجد التي

 اللمفاوي النسیج من كرسكوبیةیم عقیدات تمثل التي الجدارية اللمفاوية العقيدات-4
 .اللمفاویة األوعیة جدران في منتظمة غیر مسافات على الواقعة

 .الطائر جسم وأعضاء أنسجة: منعزلة وتوجد في جمیع المكدسة اللمفاوية العقيدات-5
  Spleen لطحالا-6

 وینتج . والتایموسوتعتمد المناعة في جسم الطیور على الكیس الفابریشي  
، والتایموس ینتج B   (B-Lymphocytes) نوع اللمفاویة الخالیا الفابریشي الكیس

 .T (T-Lymphocytes)الخالیا اللمفاویة نوع 
 اللحم لفروج والتنفسيلهضمي ا لجهازا في المناعية السيطرة
 أو المرضیة البكتریا لدخول المنافذ هما من والتنفسي لهضميا لجهازا یعتبر 

 لذلك ، عام بشكل الحیوانات بقیة لكوكذ الطیور لصحة المؤذیة والفطریات الفیروسات
 مراضالبا بتهاإصا فرص منع جلأل مناعیة خطوات عدةجهزة األ لهذه تأعد قدف

 :الخطوط هذه همأ ومن
 هذه وان جهزةاأل لهذه المبطنة للخالیا الخارجي السطح على المخاطیة الطبقة وجود •

 .المفیدة البكتریا لنمو مناسب غذاء تمثل المخاطیة الطبقة
لهضمي ا للجهاز المبطنة الخالیا تغطي التي المفیدة البكتریا منهائلة  أعداد وجود •

 .بكتیریة خلیة تریلیون ١00 إلى یصل العدد هذا إن لوحظ اإلنسان ففي ، والتنفسي
 فراغ في موجودة لتصبح الخارج إلى البیضاء الدمویة الخالیا أنواع بعض خروج

مرورها  عند المرضیة البكتریا لتهامبا الخالیا هذه تقوم ،  والتنفسيلهضمي ا لجهازا
 SIgAعلیها اسم  یطلق  (Phagocity)لتهاماال عملیة ،  او تواجدها في هذه االجهزة 

 . اإلفرازي المناعي البروتین هو و
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البائیة  اللمفاویة الخالیا قبل من هاتولید بعد المضادة األجسام هذه تقوم 
Lymphocytes) B- )تواجد وعند ، لهذه االجهزة المبطنة الخالیا خارج إلى ةلهجر با 

تجهزها و  والتكاثر الحركة منتمنعها و حها سط على تتجمع سوفنها فإ المرضیة البكتریا
 قادرة المناعية الخطوط هذه إن .البیضاء الدمویة الخالالیا قبل من لتهاماال لعملیة

 :ماه مهمان شرطان توفر إذا مرضية إصابة أي منع على
 منهائلة  أعداد قتلل تؤدي حیاتیة مضادات أو كیماویة أدویة المربي استخدام عدم •

 .(المعویة الفلورا (لألمعاء المیكروبي المجتمع
 الكثافة أو ، المحیط حرارة ارتفاع عن ناتج سواء  جهادلإل القطیع تعریض عدم •

 .القطیع تغذیة في المستخدمة للعلیقة المفاجئ التغیر أو ، القاعة داخل للطیور العالیة
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 المحاضرة الخامسة : مبادئ الطيور الداجنة النظري
 Digestive Systemمي الجهاز الهض

 جزء وفیه التركیب بسیط هضمي جهاز تمتلك نهابأ الداجنة الطیور تتمیز 
 المواد مضهعملیة  في ما حدالى ها تساعد دقیقة كائنات على یحتوى وبسیط محدود

 بالكائنات الجهاز الهضمي أن المعروف ومن،  ةالمجتر الحیوانات  في كما الغذائیة
نه فا الداجنة الطیور فيو   ، للتغذیة المتوفر الغذاء نوع  مئیال بما یتطور المختلفة
بدرجة  واعتمادها الهضم االنزیمي األسنان فقدانهال را  نظو  ئهاغذا طبیعة مع یتناسب
 .مع هضم میكروبي محدود جدا   رئیسیة

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 للطيور االعضاء الداخليةصورة توضح 

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 

2 
 

 
 :ميالهض لجهازا مكونات

 Mouth & Salivary gland اللعابية والغدد الفم -١
 یحتوى وال يوسفل يعلو  فكین من یتكون الذي المنقار بوجود الطیور تتمیز 

 الغذاء دفع على تعمل هداباأل من مجموعة نهایته  في و مدبب واللسان أسنان على
 اللعاب بافراز تقوم الفم جانب على اللعابیة الغدد من مجموعةهناك و ، المرئ داخل
 الى الغذاء نشا من جزء یحلل الذي االمیلیز مثل االنزیمات بعض على یحتوى الذي
 . مالتوزال سكر

 Esophagus & Crop والحوصلة المرئ-2
 ه التجویفدخول قبل وینتفخ سم  10-15 لحواليله طو  یمتد عضلي جزء المرئ
 ترطیبعملیة ال له یحدث حیث للغذاء مخزن تعتبر التي الحوصلة مكونا ميالجس

 الى الالكتوز سكر یحول الذي الالكتیز انزیم من قلیل الحوصلة في ویفرز نقعالو 
 اللبنیة الحویصالت على تحتوى الحمامطائر  في والحوصلة ،  كالكتوز و كلوكوز

 البروالكتین مونهور تأثیر تحت Crop Milk الحویصلي اللبن بافراز تقوم التي
 .عمرها من االولى الفترات في الحویصلي اللبن على الحمام صغار وتتغذى

 Proventriculus( الحقيقية (الغدية المعدة 3-
 الطیور في والمعدة ، الجدران سمیك و منتفخ الشكل يمخروط جزء عن عبارة 
 یحول الذي   Pepsinسینبالب انزیم تفرزلكن و  هضمية بوظیفة تقوم ال الداجنة

  HCl كلوریكالهیدرو  حامض زافر قوم بات وكذلك متعددة ببتیدات الىالمتناول  البروتین
 .نزیماتالا لعمل المثالي الوسط تهیئة على یعمل الذي

 :Gizzard القانصة 4- 
 من تتصل سمیك طالئى بنسیج مغلفةزوج من العضالت السمیكة القویة   

 من نوع اول یحدث القانصة وفي ، عشر باالثنى األسفل ومن الغدیة بالمعدة االعلى
 الغذاء طحن علىهائلة  قدرة ذات القانصة ان حیث المیكانیكي لهضمبا یسمى الهضم

 على التغذیة حال في ، داخلها الحصى بعض وجود ذلك في یساعدهاو  المتناول 
 . الهضم عملیةب محدود القانصة دور یكون ناعمة علیقة
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 :اجزاء ثالثة من الدقیقة االمعاء وتتكون Small intestinal الدقيقة األمعاء 5-
 Duodenum عشري االثني -أ

 ، البنكریاس عصارة تسمى مادةداخلها  تفرزالدقیقة  الجزء االول من االمعاء 
 الموجودة االنزیمات وتعمل الصفراءعصارة و  البنكریاس افراز عشري االثني في یصب

یحلل  الذي الالیبیز انزیم مثل الغذائیة المواد هضم على البنكریاسیة العصارة في
 الى النشا یحلل الذي االمیلز وانزیم وكلسرین هنيةد أحماض الىالدهون ویحولها 

  ماء و امینیة احماض الىتحوله  التي للبروتین المحللة واالنزیمات بسیطة سكریات
 االنزیميالهضم هو و الدجاج فيالهضم  من نوع ثاني یحدث عشر االثنى وفي، 
 تؤدي وحتى،  به الملحقة الغددو  یفرزها الجهاز الهضمي  التي االنزیمات بفعل یتمو

  (PH) الحموضة درجة من المناسبة الظروف توفر من البد ظیفتهاو  اإلنزیمات هذه
 .الخاصة المعدنیة االیونات بعض كذلك  قاعدیةاو  حامضیة مناسبةال
 jejunum الصائم – ب

 یكون الذي هوو الدقیقة االمعاء من الثاني الجزء إلى مهضومال الغذاء یمر 
 .الثالث بالجزء ویتصل  الدقیقة االمعاء في المتبقي العلوي الجزء (5\ 2) خمسي

 Ileum اللفائفي – ج
 یشغلوهو  (5\ 3) الدقیقة االمعاء طول من المتبقیة اخماس الثالثة یكون  

 كبیرة مجموعة على االمعاء جدار ویحتوى ، البطن التجویف من االیمن العلوي الجزء
 المهضومة.  العناصر الغذائیة امتصاصبالدور المهم في  تقوم التي الزغابات من
 : Ceca االعورين – 6

 10-15 لهماطو  ویصل بالزرق المملؤة المستطیلة الجیوب من زوج عن عبارة 
 باالعورین ویوجد،   المستقیم عم األمعاءن م السفلى الجزء اتصال منطقة في وتقع سم

 المیكروبات هذه تقوم حیث االلیاف هضم على تساعد التي الدقیقة المیكروبات من عدد
 قابلة مواد الى السیللوز من جزء تحول على یساعد الذي السیللیز إنزیم بافراز

 االلیاف هضم على القدرة وزیادة االعورین حجم بین طردیة عالقة هناكو لالمتصاص
 بینما االلیاف هضم على الدجاج من أعلى قدرة ذات واالوز البط المثال سبیل فعلى

 ذلك یراعى أن ویجب اثریین االعورین الن االلیافهضم  على قدرةله  لیس الحمام
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 الهضم هوالهضم  من االخر النوع وأن ، المختلفة الطیور عالئق تكوین عند
  .االعورین في ویحدث المیكروبي

 Rectum & Cloaca  والمجمع الغليظة األمعاء - ٧
 المجمع بفتحة تنتهيو  فیها الصلبة الفضالت وتتجمع الدجاج في قصیرة تكون 

 والوظیفة ، والبولي والتناسلي الهضمي للجهاز مشتركة فتحة عن عبارة هي والتي
 من القادم المهضوم الغذاء من وااللكترولیتات الماء امتصاص هي لونو للق الرئیسیة
 Detecation البرازمع  للخارج  لطرحها المهضومة غیر المواد واستبعاد الفائفي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صورة توضح مكونات الجهاز الهضمي

 
 : ضميةاله القناة ملحقات

 بافراز البنكریاس ویقوم ابیض لونه عشر االثنى طرفي بین یقع  :البنكرياس 1-
 .البنكریاسیة القنوات بواسطة عشر لالثني السفلىالنهایة  في البنكریاسیة العصارة
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 الحویصلة األیمن الفص على ویوجد داكن أحمر نهملو  فصین من یتكون  :الكبد 2-
 صفراویتین قناتین طریق عن الصفراویة العصارة بافراز تقوم التي( المراریة (الصفراویة

 دهني مستحلب الى هونالد بتحویل الصفراء العصارة وتقوم عشر االثنى نهایة في
 علیها. االنزیمات عمل لتسهیل

 Male Reproductive System الذكري التناسلى جهازال
 : من يتكون

 ضام نسیج خصیة كل ویغلف الجسم من الجهة الظهریة  في توجد : الخصيتين -١
 كثیرة دمویة اوعیة فوقها وینتشر االصفرار الى یمیل ابیض الخصیة ولون ، رقیق

 كل تتكون .  الثدییات من  عكسعلى ال الجسم تجویف داخل نیالخصیت وتوجد
  الحیوانات المنویة فیها یتكون التي الملتویة المنویة االنابیب من كبیر عدد من خصیة

 االنابیب بین ینتشرخ ، البرب في تهامحتویا لتصب المنویة األنابیب وتتجمع ،)النطف( 
 الذكرى لهورمونا بافراز تقوم لیدج خالیا تسمى خالیا على یحتوى ضام نسیج المنویة

 تستستیرون  .ال
 یتعرج بدوره  يالذ و الناقل الوعاء یتصل او یخرج منه الذىالجزء : البربخ -٢

 . الجماع عند فقط تفتح المجمع تجویفداخل  بفتحةوینتهي  كثیرة تعرجات
 دفع على یساعد أثرى عند نهایة المجمع وهو عضو  ویوجد : الجماع عضو -٣

   ى.االنث جسم داخل المنویة الحیوانات
 Female Reproductive System األنثوي التناسلي الجهاز – ب

 : من ویتكون الوقت نفس في واإلنتاج التناسل في یستخدم
 Ovary المبيض – أ

 المبیض  ویحتوى الجسم من الیسرىلجهة ا في موجودة عنقودیة كتلة عن عبارة 
 الناضج ومنها الغیر) 6-5)  الناضج منها المبیضیة الحویصالت من كبیر عدد على

 تهاحیا في الدجاجةتضعه  يالذ البیض عدد أن المعروف ومن، ( 500-4000)
 وتتطور ،  المبیضیها یحتو  التي البویضات عدد من بكثیر أقل یكون اإلنتاجیة

 للغدة االمامي الفص من F.S.H هورمون الفراز نتیجة المبیضیة الحویصالت
 ویفرز،  المبیضیة الحویصالت ونضج نمو عن وهو الهورمون المسؤول  النخامیة
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 البروجسترون هورمون  وكذلك البیض قناة تطور عن ولؤ المس االستروجینهورمون 
 للغدة االمامي الفص من L. H رمونه افراز على المحفزة العوامل تنبیه عن ولؤ المس

 .الدجاج في التبویض عملیة عن ولؤ المس وهو النخامیة
 The Oviduct : البيض قناة– ب

 واالخرى جهة الیمین هما احدا للبیض قناتین هناك یكون الصغیرة االعمار في 
 يه الیسرى القناة وتبقى الیمنى القناة تضمر العمر في التطور مع ولكن جهة الیسار

 التوقف أثناء فیكون البیض، انتاج عن التوقف فترة البیض قناة طول ویختلف ، الفعالة
 :  اساسیة مناطق خمس من وتتكون سم  75- 70 اإلنتاج فترة وأثناء سم 18-11

 Funnel  القمع – ١
 من المفرزة البویضة التقاط هي االساسیةظیفته و  سم 10 یبلغ طوله حوالي 
 ویتحول ویتم في اجزاء القمع تلقیح البویضة الحویصلة المبیضیة الناضجة( ( المبیض
 )   لبالستودرمتسمى ا) مخصبة خلیة ىال) البالستودسیك) وتسمى الجرثومي القرص
 .دقیقة 20 -10  حوالي البویضةفیه  وتمكث
  Magnum المعظم  2–

 نوعین على ویحتوىیتم فیه افراز االلبومین ،  سم  33-30یبلغ طوله حوالي   
 الخلیة وحیدة والثانیة الخفیف البیاض بروتینات غالبیة تفرز أنبوبیة ماهاحدا الغدد من

 3- 2.5حوالي  المعظم في البیضة تمكث،   السمیك البیاض بروتینات غالبیة تفرز
 . ساعة 

 Isthmus البرزخ – 3 
 فیه ویتم سم 10 – 7ویبلغ طوله حوالي  دقیقة  75تمكث البیضة في البرزخ حوالي 

 الطرف عدا ما المناطق كل في یتحدان اللذان والخارجي الداخلي القشرة غشائي افراز
 . الهوائیة  الغرفة لتتكون للبیضة العریض

  Uterus الرحم – 4
( ویسمى القشرة افراز منطقة ( ساعة  20- 19 البیضة فیه وتمكث سم 10 طوله

 كالسیوم كربونات أساسا  هي و القشرة لطبقة المكونة المادة افراز یتم حیث القشریةبالغدة 
 .واألمالح الماء منتها لمكونا البیضة استكمال بالرحم ویتم
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 Vagina مهبلال – 5
 لحین للبیضة مخزن فقط یعتبر ولكن البیضة تكوین في دور له لیس سم7 له طو 

 عضالت النقباض نتیجة وتتم ، البیض وضع تسمى البیضة خروج وعملیة جهاخرو 
 Oxytocin. االوكسیتوسین رمونه تأثیر تحت  المهبلو  الرحم

 

 
  

 

  
 صورة توضح مكونات الجهاز التناسلي االنثوي للطيور
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 المحاضرة السادسة : مبادئ الطيور الداجنة النظري
 العلفية والمواد التغذية
التربیة  فترة خالل اللحم فروج قطعان تغذیة في العالئق من أنواع ثالثة تستخدم 
  :يھ العالئق ذهھو األكثر على یوم  56البالغة  

  Starter Diet البادئ عليقة – ١
یوم وهي تحتوي  21یوم لغایة   ١تستخدم هذه العلیقة للتغذیة خالل فترة من  

كیلو سعرة / كغم  3١00% وكمیة الطاقة  23على نسبة بروتین عالیة تبلغ حوالي 
 تعتبر والتي الطیور عمر من األولى الفترة خاللعلف ، لسد احتیاج جسم االفراخ 

فقد تبین ان سرعة النمو تكون على اقصاها خالل  حیاتها  في النمو فترات أسرع من
  .العمر تقدم مع التدریجي باالنخفاضاالسبوع االول من العمر ثم تبدأ 

 (Grower Diet):النموعليقة  
یوم وهي تحتوي  38لغایة   یوم 2١ تستخدم هذه العلیقة للتغذیة خالل فترة من 

 كیلو سعرة / كغم علف 3200% وكمیة الطاقة  20على نسبة بروتین تبلغ حوالي 
  Finisher Diet لنهائيةا العليقة 

یوم وهي تحتوي  56یوم لغایة   38تستخدم هذه العلیقة للتغذیة خالل فترة من 
 .علف كغم / كیلوسعرة  3200إلى الطاقة فیها وترفع % 18.5  بروتین نسبةعلى 
 :التالية النقاط مراعاة يجب اللحم فروج تغذية وعند

في   Metabolism energy(M.Eضرورة رفع مستوى الطاقة الممثلة )  -1
عالئق النمو والعالئق النهائیة لفسج المجال للطائر لترسیب كمیات من الدهن تحت 

 الجلد وتحسین طراوة ونكهة اللحوم المسوقة للمستهلكین .
مهمة جدا حیث یجب ان تبلغ  C:P Ratioان نسبة الطاقة الى البروتین   -2

، وتستخرج هذه في عالئق البادئ والنمو والنهائي على التوالي  170و  160،  135
 النسبة من تقسیم كمیة الطاقة الممثلة للعلیقة على نسبة البروتین.

والحنطة والشعیر تجرش الحبوب الكبیرة الداخلة بالعلیقة مثل الذرة الصفراء  -3
ملم وعلیقة التسمین  3-2والهرطمان والباقالء ، وینصح ان تكون علیقة البادئ بحجم 

   ملم . 7-4بحدود 
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 او فتات Pellets محبب شكل على العالئق تقدیم إن إلى الدراسات شارتا - 4
Crumbles  الغذاء تحویل وكفاءة النمو تحسین إلى یؤدي المجروشة العلیقة من بدالا 

 :إلى سیؤديمحبب  إلى الجریش من العلف شكل تحویل إن كما ،
 .الناعم الطحین وترك الكبیرة للعینات(Selectivity) االختیار  من الطیور منع – أ

 .الضارة والبكتریا المرضیة المسببات على والقضاء العلف تعقیم - ب
  اكثر. علف تناولل لطیورل مجال سیفتح علیقةلل الوزنیة الوحدة حجم تقلیل – ج
 .العلف تناول في الطیر فهیصر  الذي والوقت لجهدا تقلیل – د
 .مومالس بعض تدمیر مع العلف مواد بعض Digestibility ضمه نسبة رفع - ھ
لهالكات ا نسبةارتفاع  لوحظ الحدیثة اللحم فروج لسالالت العالیة النمو لسرعة نظراا  – 5
 خفض بضرورة السالالتلهذه  المنتجة والشركات الباحثین ینصح لهذاالطيور ھذه  في

 : خالل من وذلك االسبوعین االولین خالل لألفراخ النمو سرعة
 . یوم/  ساعة ١2 ظالم ساعاتل لمستهل بتعریضهاا العلف كمیة تقنین •
 .العمر من یوم ١5- ١0 من الفترة خالل كامل لیوم األفراخ تصویم •
حیث  ، والطاقة البروتین من المحتوى منخفضة بادئعلیقة  على التغذیة •
 ولتصبح نسبة كغم / كیلوسعرة 2800 إلى والطاقة% 20  إلى البروتین  خفضی

  . ١40 البروتین إلى الطاقة
 ، السموم من وخالیة سلیمة العالئق تكوین في الداخلة األولیة المواد إن تأكد •

 وقد( أحیانا والشعیر الحنطة) الصفراء الذرة حبوب على الفطریة السموم تتواجد فقد
   الكراتتشبه  فطریة تكتالت على الصویا فول كسبة تحتوي

على  السمكمسحوق  من یصنع الذي خاصة ألبروتیني المركز یحتوي قد كذلك •
  القانصة تأكل تعري حالة التي تسبب Gizzerosion  وسم  Histaminسم  مثل

(Gizzard erosion) 
 نیةھالد من الحوامض اھمحتوا فان العلیقة إلى النباتیة الزیوت إضافة عند •

 بإضافة ینصح لذلك للطیور وضارة سامة لتنتج مواد لألكسدة تتعرض قد المشبعة غیر
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 كمانع للعلف E فیتامین یضاف أو للعلف Ethoxyquinمثل  لألكسدةمانعة  مواد
   علف طن / كیلوغرام 50 .0 – 25 .0 بمعدل أكسدة

 الدواجن عالئق تكوين في الداخلة العلفية المواد
  Yellow Corn الصفراء الذرة -أ

 % 60 - 40 بنسبة اللحم فروج عالئق في تدخل مهمة ،  علفیة مادة •
 الزیوت إلضافة الحاجة یقلل عالیة بنسب مهااستخدا بالطاقة غنیة علفیة مادة •

 .بالعلیقة الطاقة مستوىلرفع   تضاف والتي الحیوانیة ونھالد أو النباتیة
 .الطیور قبل من مستساغة يھو األصفر اللون العلف تكسب الصفراء الذرة •
تلوث ال على بلیتهاقا حیث من الحبوب أنواع أخطر من الصفراء الذرة تعتبر •

 لغزو ا یعرضهام للجفاف طویلة فترة وتحتاج الحجم كبیرة فبذورها الفطریة بالسموم
فراز الفطریات   فالتوكسینالأ سم ھاأخطر ومن (Mycotoxin)الفطریة  السموم وا 

(Aflatoxin) اهمها  عفانالأ من  أنواععدة  تفرزه الذيAspergillus flavous 
 .والشعیر بالحنطة الصفراء الذرة استبدال المربین بعض یفضل لذلك
 Meal (Soybean)الصويا  فول كسبة – ب
 .النباتي في العالئق للبروتین المصادر أنواع أجود من الصویا فول كسبة تعتبر – ١
 .بالمثیونین وفقیرة الالیسین االمیني بالحامض غنیة – 2
 الحالة ذهھوفي  للبروتین وحید كمصدر الكسبة على االعتماد المربین یفضل– 3

 بنسبة الذرة تستخدم أو  (Methionine)المثیونین  من مناسبة بكمیات العالئق تجهز
والكسبة  الذرةعلیقة  اسم الحالة هذه في العلیقة وتسمى بالمثیونین غنیة نهالكو  عالیة

(Corn-Soya diet)   ومعظم األوربیة الدول من الكثیرفي  وهي علیقة متبعة 
 الكالسیوم فوسفات من محسوبة بكمیات العلیقة نجهز إن شرط على األمریكیة الوالیات
 شكل على للعلف المضافة والمعادن الفیتامینات كمیات مضاعفة والمثیونین مع الثنائیة
 Premix. خلیط مسحوق
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 المحاضرة السابعة : مبادئ طيور داجنة نظري
 مركزات البروتين الحيواني:  -ج 
بارتفاع قيمته  الحيواني الذي يمتاز غنية بالبروتينكونها تعتبر مهمة في العالئق  -１

 .الحوامض األمينية األساسية وكذلك بارتفاع محتواه من الحيوية
لمركزات كميات من المعادن والفيتامينات ومضادات الكوكسيديا لتضاف   -２

 .ومضادات األكسدة باإلضافة لبعض الحوامض األمينية األساسية والحرجة
طن( في عالئق البادئ  /کيلو 100% ) 10يضاف المركز ألبروتيني بنسبة   -３

 .النهائية التسمينئق النمو و في عال % 8 - 5وتنخفض النسبة هذه إلى 
 .العظام اللحم و  واالسمك أو مسحوق اللحم  المركز من مسحوق يصنع -４
بنسب عالية سوف التحتاج العليقة الى اضافة  عند استخدام المركز ألبروتيني -５

  فوسفات الكالسيوم الثنائية وال اضافة الميثيونين وال مضادات الكوكسيديا. 
المواد العلفية الداخلة في تكوين العالئق لفروج اللحم ولكن ليس المهم تحديد نسب  -د

( تغطي احتياجات الطيور من الطاقة Balancedالمهم إن تكون العليقة متزنة )
والبروتين والمعادن وتتناسب مع ظروف التربية أو مع درجة حرارة البيئة المحيطة 

 يركز المختصين بالتغذية على : ،للطير

يطلق عليه اسم نسبة الطاقة ممثلة بالعليقة مع نسبة البروتين و تناسب الطاقة ال -أ 
ويشترط إن تتراوح  (C/p Ratioتختصر )  calorie \ Protein Ratioإلى البروتين 

 .بالعليقة النهائية 173عالئق النمو و ل 160بعالئق البادئ و  130بين 

مثال: احسب نسبة الطاقة إلى البروتين في العالئق الثالث التالية : اذا علمت إن 
 کيلوسعرة/ غم ونسبة البروتين 3۲00و  3۲00و  3100كمية الطاقة الممثلة تساوي 

 على التوالي ؟ فيها %  18.5و  20،  23
        ME Kcal/Kg 3100    3100 
C/P = ---------=-------= 135 ------1) 
          Protein % 23             23 
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        ME Kcal/Kg 3100    3200 
C/P = ---------=-------= 160 ------2) 
          Protein % 23             20 

 
        ME Kcal/Kg 3100    3200 
C/P = ---------=-------= 173 ------3) 
          Protein % 23             18.5 

 

 Ca: P Ratio نسبة الكالسيوم إلى الفسفور -ب 
 يجب تلبية االحتياجات بنسب معينةإن العالقة بين هذين العنصرين مهمة جدا لذا 

 وعدم تاثير احدهما على االخر.
 نسبة الكالسيوم إلى الفسفور نوع الطيور وأعمارها
 1:  2.2 ( اسبوع 8-0فروج أو دجاج بياض )

 1:  2.5 أسبوع(  20-8دجاج بياض )
 1:  6.5 دجاج بياض )أثناء إنتاج البيض

 : يجب معرفة المعلومات اآلتية قبل البدء في تكوين العليقة  تكوين عالئق الدواجن:
 .العليقةب المواد األولية التي ستدخلخصائص و الغذائية  لطيورامعرفة احتياجات  .1
 .تحديد مرحلة ونوع اإلنتاج للطيور .2
 .بكميات تكفي لتركيب العالئقتوافر مواد العلف  .3
 .مراعاة النواحي االقتصادية .4
 .إن تفي هذه المكونات بكل متطلبات الدواجن من العناصر الغذائية المختلفة .5
 .مراعاة جودة العلف بحيث يكون خال من مسببات األمراض والملوثات الضارة .6
 كفاءة الخلط والتصنيع.  .7
 .خلو العلف من الفطريات والسموم الفطرية .8
. ئق متزنة ورخيصة لتكوين عالة وقت وخبرة واسعلتحتاج عملية تركيب العالئق  

 ويمكن تكوين العالئق باستخدام الكمبيوتر بعد تزويده بالمعلومات اآلتية: 
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 التحليل الكيماوي لكل مادة علفية . 
 االحتياجات الغذائية المطلوبة للطيور في المراحل المختلفة. 

 العليقة.سعر كل مكون من مكونات  •
  خطوات تكوين العالئق :

 .اختيار مكونات العليقة• 
 تحسب نسب كل مكون على حدة في العليقة ويراعى اآلتي:•  
 %  70- 55الكربوهيدرات تتراوح نسبتها بين  .1
 %   30-10البروتينات النباتية تتراوح نسبتها بين  .۲
انه ليس من الضروري مع العلم %  -510البروتينات الحيوانية تتراوح نسبتها بين  .3

  % . 100نباتية واني ويمكن استخدام عالئق إضافة البروتين الحي
 %   5-0الدهون تتراوح نسبتها بين .4
 . %4 – 1األمالح المعدنية تتراوح نسبتها بين .5

 :تكوين عالئق البادئ والنهائي الفروج اللحم والتحليل الكيماوي المحسوب بنسب المواد العلفية الداخلة : 1جدول 

 النسبة المئوية )عليقة النهائي( النسبة المئوية )عليقة البادئ( المادة العلفية

 65 50 الذرة الصفراء

 4 18 الحنطة

 21 22 کسبة فول الصويا

 9 9 المركز ألبروتيني

 0.50 0.50 حجر الكلس

    0.25    0.25 ملح الطعام

    0.25    0.25 خليط الفيتامينات والمعادن

 100 100 المجموع

 التحليل الكميائي المحسوب

 الطاقة الممثلة

 كيلوسعرة/كغم
3053 3086 

 20.84 22.25 البروتين الخام %

 1.00 1.00 الكالسيوم %

 0.60 0.58 % الفسفور المتوفر
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 :تكوين عالئق الدجاج البياض والتحليل الكيماوي المحسوب بنسب المواد العلفية الداخلة : 2جدول

 (االنتاجالنسبة المئوية )عليقة  المادة العلفية

 54 الذرة الصفراء

 15 الحنطة

 20 کسبة فول الصويا

 3 المركز ألبروتيني

 7.5 حجر الكلس

   0.25 ملح الطعام

    0.25 والمعادنخليط الفيتامينات 

 100 المجموع

 التركيب الكيميائي المحسوب

 الطاقة الممثلة

 كيلوسعرة/كغم
2888 

 17.97 البروتين الخام %

 3.17 الكالسيوم %

 0.43 % الفسفور المتوفر
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 : مبادئ الطيور الداجنة النظري  ثامنةالمحاضرة ال
 :التالية الخطوات إتباع يتم الطيور ذبائح إلعدادنها وخز  الذبائح ومعاملة الجزر

 Reception of live birds الطيور استقبال -1
 لحساب فارغة العربة توزن و الناقلة العربة وزن یتم المجزرة إلى الطیور وصول بعد
 الجنزیر من المدالة المشابك في الطیور تعلق ثم ،بحها ذ المراد الطیور دفعة وزن

 العمال من عدد ناكھ ویكون والتنظیف التجویف غرفة الى لهالدخو   وذلك المتحرك
رجاع األقفاص من الطیور باخراج یقومون  یكون أن والبد العربة داخل األقفاص وا 
 . نهام والمستبعد الفاقد لتقلیل وذلك الطیور مسك عملیة في خبرةذو  العملیةب القائم

 التعليق -2
 سهارؤو  وتكون الغرض لهذا معدة خطاطیف بواسطة جلهاأر  من الطیور تعلیق یتم

 الذبیحة في كدمات حدوث لمنع األجراء ذاھو لالسفل مدالة
  Slaughtering Zone الطيور ذبح -3 
 :طرق بعدة الطیور ذبح ویتم ثوانى عدة من اكثر الذبح عند المعلقة الذبائح نتركعدم  
 السكين باستخدام الذبح -١
 مؤثرات أي استخدام وبدون عیهو  كامل في والطائر حاد سكین باستخدام الذبح یتم

 الذبح عملیة قبلھا غیر أو بائیةكهر  أم میكانیكیة كانت سواء الوعي تفقده خارجیة
 دون واحد أتجاة في السفلى الفك مؤخرة عند موجود ھوو الوداجى الورید یقطع حیث

 واالرجل اسفل الى الرأس تكون بحیث قمع في الطائر وضع ویتم أخرى مرة الرجوع
 في همن لالستفادة الدم جمع یتم واحیانا الطائر دم تصفیة بالطریقة فیتم اعلى الى

 .الدم مسحوق باسم یعرف ما ھوو والدواجن الحیوانات تغذیة
 اآللى الذبح ثم يةكهربائال الصدمات استخدام - ب
 صدمة ألحداث وذلك بسیطة بنسبة بائيكهر  تیار بها یسرى سكین أو إبرة عن عبارة 

 ویقوم ھب معلقة ىھو المتحرك السیر على الطیور تمرر ثم الطائر حركة من تقلل
 .السیر على ھامرور أثناء الطیور بذبح عامل

  حادة الصلب من اسطوانة باستخدام آليا - ج
 . الدم وینزف الوداجى الورید فیقطعجلها أر  من المعلقة الطیورعلیها رقاب  تمر
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 Bleeding  النزف -4
 الفاقد أن إال الجسم وزن% ر  ١0 الدم ویمثل ، دقیقة 1.5 – 1النزف  عمیلة تستغرق

 .الطائر جسم داخل یظل والباقي الجسم وزن من % 7 حوالي یمثل الذبح عملیة من
 األوعیة داخل الدم تجلط ألن وذلك عدیدة فوائد: للذبيحة والسريع الكامل اإلدماء فوائد

 : یسبب الدمویة
 اللحم وطعم رائحة في تغیر -١
 الحارة المناطق في وخاصة سریعة بصورة الدم لتعفن نتیجة وتفسد الذبیحة تتلف -٢
 وألجنحة والرقبة الصدر مناطق في وخاصة الجلد تحت حمراء بقع تظهر -٣
 ظهروال الصدر منطقة في وخاصة الریش حویصالت من كبیر عدد یتضخم -٤

 یجها.تدر  درجة وتقل مقبول غیر بشكل تظهرو  واألجنحة واألفخاذ
 الدمویة األوعیة داخل الدم تجلط من ینتج اوهذ  الدم نزف بطئ بسبب رشح یحدث -٥

 الداكن باللونة الكبیر  الدمویة األوعیة وتتلون المفاصل حول تتشكل الرشوحات ھذه
 . المجاورة األنسجة معخلها لتدا نتیجة

 Plucking Zone الريش إزالةاو  نزع -5
 على تلكالعملیة لتأثیر نظرا كبیرة میةھله او  الریش نزع یتم الطائر نزف اتمام بعد

 -:طرق بعدة الريش نزع ويتم . الخارجي الذبیحة وشكل جودة
 الجاف الريش نزع -أ

 الذیل بریش بدءا   العملیة وتتم السمط الماء في الطائر تغطیس بدون الریش نزع یتم
 ریش ثم واألرجل األفخاذ ریش ثم والجانبین الظهرو  الصدر ریش ثم األجنحة ریش ثم

 . الحمام مثل الصغیرة األحجام ذات الطیور على العملیة تجرى ، الرقبة
 .الذبیحة وتشوه الجلد تمزق لمنع الذبیحة جلد من جهخرو  باتجاه الریش ینزع 1-
 لصعوبة یؤدى الذبیحة جسم حرارة درجة انخفاض ألن طویلة مده الذبیحة تترك ال 2-
  .نزعه أثناء الجلد تمزق یسبب وبالتالي الریش نزع
 عصبیة صدمة بأجراء تسمح التي الدول بعض في الطریقة بهذه الریش ینزع -٣

 . الصناعة في الطائر ریش من االستفادة حالة في أو للطائر
 -: مرحلتين على تتم الخطوة هذهو  : السمط بعد الريش نزع -ب
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 Scalding السمط – أ
 في المساعدة ھو السمط من والغرض الریش نزع قبل الساخن بالماء الطائر غمر یتم
 . الطائر جسم على من الریش ازالة

 ومدة الحرارة درجات الختالالف وفقا   السمط طرق تختلف : للذبائح السمط طرق
 :كاالتي الطرق ھذهو،  السمط

 ثانیة 60 – 30م لمدة  80- 71 حرارة درجة على یتم : الشديد السمط -١
 .الریش ازالة فيسهولة و  للذبیحة جید مظهر تعطى : تهاومميزا

 .الجلد لون تغیر : بهاعيو  اما
 ثانیة 60 – ٥9م لمدة  60 حرارة درجة على یتم : المتوسط السمط -2

 .الریش ازالة فيسهولة و  للذبیحة جید مظهر تعطى : تهاومميزا
 .الجلد لون تغیر  :بهاعيو  اما
  :ثانیة 120– 90م لمدة  50- 45 حرارة درجة على یتم  الخفيف السمط -3

الهواء  نفخ العملیة  في ویتم) طازج بشكل المسوقة الذبائح) التبرید لذبائح الطرق انسب
 الریش لغمد للوصول الطائر ریش بین للتوغل الساخن الماء لدفع سمطال حوضداخل 

 DE feathering الريش نزع او نتف -ب
 بنتف خاصة ماكنة ویستعمل الریش نزع عملیة تتم الساخن الماء من الطائر رفع بعد

 المطاطیة األصابع من العدیدیها عل الشكل اسطوانى جسم : عن عبارة الماكنةو   الریش
 لتلك السمط بعد المعلقة الذبائح وتتعرض االسطوانة تلك وتدور معینة لیونة ذات

 احواض على فیتساقط الذبیحة ریش المطاطیة االصابع تلك تضرب ثم ومن األسطوانة
 . سریعة بصورة تتم العملیة وتلك .الحقاجمعها   یتم خاصة
 : ياألبر  الريش
 شمع في الطائر بغطس ذلك نزع یتم الذبیحة جلد على األبري الریش بعض یتبقى
 طبقة وتتشكل بارد ماء في الذبیحة غمس ثم ثوان 4 لمدة م 80 ةحرار  درجة ساخن
 .النتف بواسطة الطبقة تلك نزع یتم الذبیحة جلد على الشمع
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 Pinning حديثا النامى الريش إزالة
 في تجرى ال الخطوة ھذهو الریش لنزع سكینة باستخدام بالید احیانا الریش ذاھ یزال

 تعریض یتم حیث  Singeingالتشییط  تسمى عملیة تجرى قد او ،  الكبیرة المجازر
 .الزغب والمتبقي الصغیر الریش إلزالة لهبل الذبیحة

 التبريد-6
 ألن وذلك الریش نزع بعد وذلك المجزرة خطوط على لهاانتقا خالل الذبائح تبرید یتم

 .البكتیري النشاط من یحد الذبیحة حرارة خفض
 : الذبائح تبريد ميةھا
  يھو  0م  37-40 من تتراوح والسمط الذبح خالل الذبیحة حرارة درجة الن- ١

 .الطبیعیة الطائر جسم لدرجة مقاربة
 الحركة من الطیور ومنع 0م15  لدرجة وبسرعة الذبائح تبرید جدالمهم ا من - ٢

 الحدیثة المجازر في ولكن التیبس عملیة لتأخیر األدماء عملیة واثناء الذبح قبل الزائدة
 التغلیف ثم والتبرید لخط الوصول حتى الذبح من الفترة لقصر االجراء تطبیق یتم ال
  .0م  4 عنته حرار  درجة تزید اال یجب التبرید ماء- ٣
 بین المستغرق الوقت ألن ذلك التجویف مرحلة بعد لما التبرید عملیة تأخیر یمكن و

 . جدا قیاسي وقتتعبئتها و  یفها وتجو  الطائر ذبح
 Eviscerating room التجويف غرفة -7
 الصدر بفتح وتقوم المعلقة الذبائح تستقبل خاصة مكائن بواسطة الیا   التجویف یتم - ١

 .للخارج الداخلیة األألحشاء سحب یتم ثم اوالال القص عظم اسفل
 . خاصة االت بواسطة واألرجل الرأس من والتخلص الرقبة قطع یتم - ٢
 . الداخلیة واألحشاء والقانصة والكبد القلب من التخلص یتم -٣

 (Washing)التجويف بعد الطيور غسل8-
 لغسلل الذبائح أعلى من الجاري الماء یضخ خاص انبوب من المعلقة الذبائح تمر

  على الماء ویحتوى الذبائح وخارج لداخل والغسل الضخ ویتم ،  الجاري بالماء شطف
 وكمیة . البارد بالماء التبرید یتم التجفیف بعد للتطهیر بالملیون جزء 20  حوالي كلور
 .طائر/ ماء غالون 8 الغسیل لعملیات المستخدمة المیاه
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 Cooling التبريد -9
 او المثلج بالماء سواء السریع فالتبرید كلیا الذبیحة حرارة إلزالة ضروریة عملیةھي 
 كما  ، الذبیحة على بالنمولها  السماح وعدم البكتریا قتل على یساعد المجروش الثلج

 بواسطة اتوماتیكیا التبرید بماء التبرید یتم ما وعادة الذبیحة تخزین فترة من تزیدنها ا
 :-اھمن للتبرید طرق عدة كھناو الكفاءة عالیة تبریدجهزة أ
 لهواء. با التبرید- ب   0م ٤- 0 من البارد بالماء التبرید- أ

 وان للذبائح بكتیري تلوث یحدث قد انة الماء في بالغمر التبرید على یؤخذ 
 على یؤثر والذي الذبیحة وزن من %  12-6 الغمر ماء من جزء تكتسب الذبائح
 لمستهلك .ا شكوى إلى تؤدى والتي ائيھالن والمنتج الذبیح زون
 الذبائح تجهيز  -10
 الوزن منصات إلى الناقل السیر بواسطة المعلقة الذبائح تنقل والتبرید بالماء لغسلا بعد

 حسب مسبقا المبرمج الحاسوب بواسطة للذبائح االوتماتیكي التدریج ویتم والتعبئة
 اكیاس في الذبائح تعبئة ویتم للتعبئة معین مسار في یسقط محدد وزن وكل نهااوزا

 سحبیغها تفر  مع بالتزامن اوتوماتیكیا األكیاس تلك ربط ویتم ائیاھو تفتح خاصة
 بواسطة المنتج صالحیة ومدة التعبئة تاریخ ویوضع ،  أخرى مرة الكیس من لهواء ا

 درجة تراعى أن على المطاط بأكیاس التغلیف ویتم مباشرة التعبئة بعد خاصة الة
 0م ٤عن تزید ال بحیث الذبیحة حرارة
 Zone for classification by unit weight والتدريج الذبائح وزن - 11
 في نهاوز  حسب تلقائیا وتسقط الوزن لجزء المتحرك السیر بواسطة الذبیحة نقل یتم

 غیر الذبائح عن السلیمة الذبائح فرز یتم وعادة علیه المتفق للتقسیم تبعا معینة أدراج
 عن یختلف مجموعة كل وزن بمجموعات السلیمة الذبائح وضع یتم ثم ومن لسلیمةا

  تاریخ – الذبیحة وزن یهاعل مطبوع خاصة أكیاس في وتعبأ ، غم 50 بــــــ بقتهاسا
 كارتون في ذبیحة 20-10 كل تعبأ ثم ،الصالحیة  تاریخ – الذبح

 Zone for packing of whole birds التغليف 12 -
 وذلك مجمدة او مبردة اما النایلون من أكیاس في عادة الدواجن ذبائح  تعبأ 

 .مقطعة تغلف وقد طویلة مدة بعدتستهلك   كانت اذا
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 freezing التجميد – 13
 في وتستعمل طویلة مدة الذبائح على للحفاظ الشائعة الطریقة ھو التجمید 
 لطلبات وفقا محددة دفعات على اتهامنتج تسوق والتي العالي اإلنتاج ذات المشاریع
 .ستهالكیةاال السوق
 :التجميد طرق

 (Blast freezing ) الباردة ئيةلهواا التيارات باستعمال التجميد -1
 توضع الجانبین مفتوحة بالستیكیة صنادیق في المغلفة الذبائح وضع الطریقة بهذه یتم
 ھواء دفع لهخال من یتم  تبرید خازنم برادات في البعض عضها فوق الصنادیق تلك
 تتراوح حرارة درجات في ذلك بعد وتحفظ 0م ٣٥ - إلى  ٢9-ته حرار  درجة تبلغ بارد
 0م ٢0 –الى  ١١  –بین
 بالسوائل التجميد-2
 ملحي محلول عن عبارة خاص بسائل الذبیحة غمر اھوتبرید الذبیحة تغلیف بعد یتم

 0م ٢0 -الى  ١8- حرارته درجة
 الهوائي والتيار بالغمر التجميد -٣

 التجمید ویستكمل السابقة الخطوة في كما التجمید بسائل بغمرها  للذبائح التبرید طریقة
 . التخزین غرفبالنقل ل  یكتفي وقد التجمیع احواض في الذبائح برص

 بالتماس التجميد -٤
 ویمر مبردة رفوف ذات بغرف الطیور وتوضع الذبائح تجمید في الشائعة الطرق من
 یتم .المجزأة أو المقطعة الطیور حالة في الطریقة وتستعمل الرفوف بین بارد تیار

 ١0- فیها  الحرارة درجة تتراوح ضخمة ثالجات في السریع التجمید بعد الذبائح تخزین
 اشهر دون أي تغییر . 8ویمكن تخزین الذبائح الى  ١٥ –الى 
 .الذبیحة وصفات ةھنك في فقد
 التجميد بعد الذبائح إذابة - 14
الجو  درجة فيضعها بو  وذلك التجمید قبل الطبیعي ضعهالو  الذبائح إعادة یمكن

یوم حسب حجم  ٢-١م لمدة  8-٥ساعة او في ثالجة  ٣-١لمدة  0م ٢٥العادي 
 الذبیحة .

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 

7 
 

 Further Processing االخرى االضافية العمليات-15
 :مثل الذبیحة على تجرى التي اإلضافیة العملیات المرحلة وتشمل
 Cutting الذبيحة تقطيع 1-
 الى الدواجن لحوم تصنیع یتم واحیانا األلیة المجزرة في نصافال تقطع الذبائح بعض
 او بدونه او الخارجي بالجلد Breast  كامل صدر مثل جزاءال تقطع واحیانا سجق
  Back لظهرا (Drumstick) جزئین او كاملة أفخاذ ،بدونه  او بالجلد صدر نصف
  والكبد والقانصة القلب Thigh ذ الفخ ولوح  Wings األجنحة  Neck الرقبة

 Vehicles, trucks and transport section والنقل الشحن- 2
 خاصة شحن مراكب بواسطة م   ٣0  -تبرید غرف في مبردة الدواجن لحوم نقل یفضل
 .التبرید لعملیة خاصة صنادیق في الغرف ذهھ داخل وتوضع
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 : مبادئ الطيور الداجنة النظري تاسعةالمحاضرة ال
 مساكن الطيور الداجنة :

التغذية  ، اجهزة التهوية، ساکن وانواعها تصميم المس ، عدات الطيور الداجنةمساكن وم
 .وماء الشرب 

ي المساكن على ان الهدف الرئيسي من تربية الدواجن ف: أهمية مساكن الدواجن
 : اختالف انواعها هو

 ة الطيور من ظروف المحيط القاسيةحماي . 
 توفير الظروف البيئية المالئمة لها للحصول على أفضل إنتاج. 
 مميزات مساكن الدواجن: 

 .يجب ان تكون مصممة بالكيفية التي تحافظ على سالمة الطيور .1
التدفئة  ودةوتتوفر فيها كل الشروط الصحية من ناحية الرطوبة وجة نظيف نتکو ان  .2

 .والتبريد والتهوية واالضاءة في مختلف فصول السنة
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 انواع مساكن الدواجن:
في ذلك على راس يعتمد اكن انما معينة لطول وعرض المس ليس هناك قاعدة 

وكلما كانت مساحة المسكن كبيرة ، المستثمر ومساحة األرض وحجم االنتاج  مالال
 ثفي نفقات التربية من حياكثر كون اقتصادية الطيور ت داد كبيرة منع العوتتس
 .المراقبة الصحية والفنية للقطيعو ة ءوالتهوية والتدفئة واالضا والمناهل الفالمع

 :بعضها في نتختلف مساكن الدواجن ع
 . البناء المستعملة مواد -ب                 التصميم الهندسي  -أ 

 تبعا لطرق التربية او التهوية أو األدوات المستعملة : -ج            
 وتقسم مساكن الدواجن كما يلي
 : على نوعين وتقسم:  حسب االستعمال واعمار الطيور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 

3 
 

ن اكن لفترتي الحضانة والنمو ماألفراخ في هذه المس تبقى : ةعاياكن الحضانة والر سم
 .اسبوع 18-20ن الدجاج قد بلغ مساكن اإلنتاج حيث الى يوم واحد ولغاية نقله ا عمر

اکن فروج اللحم تضمن هذا النوع من المساكن حيث تتم حضانة مس، مع  من العمر
  أسابيع. 8 الى 7يوم واحد ولحين تسويقها بعمر  ورعاية األفراخ من عمر

على  األقفاص او في او االمهات تخدم إليواء الدجاج البياض تس  نتاج:اكن ال سم 
مناسبة ألعمار الطيور وحالتها  دمة في التربيةالمستخ ون االدواتاألرض حيث تك

 ات جمع البيض والمجاثم وغيرها.اكنماإلنتاجية وتتوفر األعشاش او 
تختلف سقوف مساكن الدواجن بالشكل واالنحدار والمواد  : حسب نوعية السقف

على طبيعة  االمناخية وتأثيرهالداخلة في انشائها تبعا لمالئمتها لظروف المنطقة 
 كن الداخلية المالئمة للطيور وتكاليف انشائها. المس

 الشائعة :  مساكنومن أنواع ال
 ا  هذه المساكن مرتفع جدار: يكون د حجانب واالى المساكن ذات السقف المائل  -1

الشمس لغرض االضاءة ودخول اشعة الشمس من الشبابيك  همن الجانب الذي تدور من
ويكون الجدار المرتفع مواجها للجانب الذي تهب منه الرياح وذلك إلمداد المسكن 

 من الهواء. هباحتياجات
  Gable Roof : المساكن ذات السقف المائل الى الجانبين )الجملون( -2

تحتوي جدرانها على ة االرتفاع وسقفها على شكل مظلة تكون جدرانها متساوي 
مس شالة عوفائدة هذا النوع التقليل من اشمنافذ التهوية  العدد من الشبابيك او نفس

 على سقف المسكن.
 :المساكن ذات السقف المستوي -3

السطح الخارجي للسقف  يكونيمكن ان  ، ا النوع في المساكن المغلقةهذيوجد   
للسقف مستويا حتى ال  داخلييکون السطح الان  ه يفضلانلجملوني اال انوع من ال

 يعوق او يعكس التيارات الهوائية الداخلية .
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 على ثالثة أنواع:تكون  و :حسب نوعية األرضية
  Litter Floor األرضية المغطاة بالفرشة  
ية المغطاة االرض دواجن هياالستعمال في مساكن ال الشائعةضية االر  ةنوعي نا

بالفرشة لسهولة تنظيفها وسهولة العمل فيها وقليلة الكلفة من الناحية االقتصادية 
 .واستمرارها لفترة طويلة

 Wire-Floor : األرضية السلكية -ب 
تها انج بكة مساحة فتحان المساكن مبلطة وعليها أسالك مشتكون ارضية هذا النوع م

بية الغاية منها تقليل اإلصابة بمرض خشو مربع واحد مرفوعة علی مساند حديدية ا
 المواد الغريبة . والحصول على بيض نظيف خالي من ياديالكوكس

  Slat Floor : االرضية المغطاة بشرائح خشبية -ج
ا يكمن في نوع رق بينهمان الفكن ذات األرضية السلكية إال اابه للمسشت وهي 

سم. وتكون  2-2.5حيث تستعمل شرائح خشبية طويلة بعرض ، المادة المستخدمة 
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رة بجوار بعضها على امتداد سم موضوعة بصو  2.5 المسافة بين شريحة واخرى
  .اع قدمين أو أكثر من مستوى األرضمساند بارتف ومرفوعة على يا  كن وليس عرضسالم

  المساكن ذات األرضية المشبكة : ومن محاسن
 استيعابها لعدد اكبر من الطيور -1
  .عدم الحاجة إلى الفرشة -2
 .الحصول على بيض نظيف وخال من الملوثات والقاذورات -3
 نظافة المعالف والمناهل لكونها موضوعة على األرضية المشبكة .  -4
بك المش بية والسلكبل تنزل من خالل الشرائح الخش ال تبقى أمامها الفضالت -5

 . مما يقلل من اإلصابة باألمراض
 . ومن عيوبها:

 .المساكن عالية ا النوع منكلفة إنشاء هذ -1
يم المسكن تقس کن طوال وعرضا لذا يفضلالطيران في المسالى الدجاج يميل  -2

 بوضع حواجز للحد من هذه الظاهرة. 
منها جزء ،  All Salt floorكن مغطاة بالشرائح الخشبية كاملة المسرضية اون تك -3

مغطاة  االرض ونفرشة بنسب مختلفة فتكر مغطى بخمغطى بشرائح خشبية وجزء ا
 بالفرشة ىغطي ثالثة أرباع والباقي لنصف او الثلثين اوة لبيبالشرائح الخش

التربية ع رحلة وسطية بين المساكن التي تتبيعتبر هذا النظام من المساكن كم -4
  .في األقفاصاكن التي تتبع التربية سفي األرضية والم

 وهي على نوعين:  حسب طريقة التهوية والضاءة :
  Open Conventional Houses : المفتوحة اكنالمس

 : ومن مميزاتها االضاءة والتهوية الطبيعية:على  تعتمد 
 .ن مساحة األرضيةم % 20درانها تمثل في ج بالكامل مع وجود نوافذ مغلقة -1
الحرارة الجوية  في مختلف مواسم السنة ) مثلرجية تتأثر بالعوامل الجوية الخا  -2

 فترة النهار ومستوى الرطوبة(. ولوسرعتها وتأثير أشعة الشمس وط واتجاه الرياح
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ندما تكون فترة ع لكن في فصل الشتاء، اءة الطبيعية يمكن االعتماد على االض  -3
 باإلضاءة االصطناعية لسد حاجة الطيور. قصيرة فتكمل اإلضاءة الطبيعية

 ور المسكنحماد كليا على اتجاه الرياح اذ يکون مالتهوية الطبيعية تعتمد اعت  -4
 الطولي متعامدا مع اتجاه الرياح.

 متر حتى ال يحجب احدهما 20متجاورين عن  كنينتقل المسافة بين مس ان ال – 5
 تيارات الهواء عن األخر.

م الن أي عرض اكثر من ذلك يزيد من  12يفضل ان ال يزيد عرض المسكن عن -6
  واحتمال االصابة بامراض الجهاز التنفسيمشاكل التهوية 

  Full Environmental control houseالمساكن المغلقة 
قة من جميع الجهات باستثناء وجود الفتحات الخاصة في احد او المساكن مغل -1

 تركب عليها المراوح الساحبة او الدافعة او فتحات الطوارئ.كال جانبي والتي 
تستخدم في المناطق التي تتفاوت فيها درجات الحرارة وبذلك يمكن التحكم بدرجات  -2

 الحرارة والرطوبة والتهوية واالضاءة وتوفير البيئة المالئمة للطيور
اتجاه المسكن ان اتجاه المساكن المغلقة موزيا التجاه الرياح اي بالعكس من  -3

 المفتوح.
لرياح حتى ال تؤثر سرعة الرياح في كفاءة باتجاه ا يعمل المحور القصير للمسكن -4

المراوح الموجودة على جوانب المسكن وال تعوق عملية طرد الهواء الداخلي لخارج 
المسكن حيث ان التحكم في التهوية وخفض درجة حرارة المسكن تعتمد على كفاءة 

 هذه المراوح .
 .تمد هذه المساكن على التهوية واالضاءة االصطناعيةتع

 .عرض المسكن اعتمادا على عدد الطيور المراد تربيتها فيهيتحدد طول و 
ال متر حتی  20ان ال تقل المسافة المتروكة بين مسكنين مغلقين متجاورين عن 

 المجاورة. اکنن المساكن الهواء الفاسد المطرود محد المسالالمراوح  تسحب
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النتاج وانتظامه اتؤدي هذه المساكن الى تجانس انواع الطيور المرباة داخلها وتحسين 
طوال ايام السنة وتقليل تعرض الطيور الى للمسببات المرضية التي تنتج من زيادة 

  .الرطوبة او انخفاض درجات الحرارة
 : لالسبابالمساكن المفتوحة  مني المساكن المغلقة اقل فن تربية الدواج كلفة إنتاج

 .التغذية كلف لتقليل في المساكن المغلقة مما يؤدي انخفاض العلف المستهلك .1
 .انخفاض كلفة التدفئة .2
 .ارتفاع معدل نمو الطيور وانتاج البيض  .3
 .انخفاض نسبة هالك الطيور .4
 مكانية التحكم بشدةالواالفتراس  رالحدوث النق تالفي قص المنقارالحاجة لدم ع .5

  .المغلق للحد من هذه الظاهرة اإلضاءة داخل المسكن
 .انخفاض عدد الطيور المرفوضة عند الذبح .6
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 لمحاضرة العاشرة : مبادئ الطيور الداجنة النظري ا
 :المنتج البيض لتسويق طرق عدة تستخدم:  البيض تسويق

   ق البيض الكامل يطريقة تسو: 
بعد اتمام عملية تصنيف البيض فالم الع أنحاء جميعهي الطريقة السائدة في  

  (Egg Packing)  البيض تعبئة عملية ىتجر (Grading) وتدريجه حسب الوزن 
بصورة وتجري هذه العملية بيضة  30سعة الواحدة منها بوضعه في علب كارتونية 

وبعد ، وبصورة يدوية في المراكز الصغرى  الكبرىفي المراكز االنتاجية  اوتوماتيكية
كارتونية توضع هذه العلب في صناديق كارتونية العلب الاتمام عملية تعبئة البيض في 

علبة ، ثم تنقل بواسطة الشاحنات الى االسوق الجل ضمان  12ايضًا سعة الواحدة 
وصول البيض الى المستهلك بجودة عالية يججب نقل البيض باسرع وقت ممكن الن 

ما يمكن لحظة االنتاج وتبدأ بعد ذلك بالتدهور نوعية وجودة البيض تكون افضل 
 .لى النوعية والجودة للبيض المسوقالنسبي وان اي تأخر في عملية النقل سوف يأثر ع

 السائل البيض تسويق طريقة 
 والمجمد السائل البيض صفار من األطفال أغذية معامل احتياجات جهيزلت 
 بعض اختصت والمعجنات الكيك تحضير معامل أو المثلجات صناعة ومعامل

 يمرر حيث ، وتجميدهته بستر  بعد السائل البيض بتسويق المتقدمة الدول في الشركات
 بفصل تقوم وكذلك أوتوماتيكياً  البيض بكسر تقوم خاصة مكائن إلى أوالً  البيض
 كسر إلى النوع هذا  من الواحدة الماكنة طاقة تصل حيث ، البياض عن الصفار

 لنقل خاص جهاز على تحتوي المكائنهذه  وانة ، الواحد بالساعة بيضة  18000
 لمجهريةا باإلحياء السائل البيض تلوث لتقليل الناقل الجزء إلى األطباق من البيض

 ،  كسره قبل البيض لغسل مجهزة بجهاز انها كما القشور، على المتواجدة واألوساخ
 منهما كل يجمع البياض عن الصفار وفصل البيض وكسر غسل عملية إتمام وبعد
 للقضاء الضرورية Pasteurization البسترة لعملية هزةجا لتكون كبيرة أواني في

 .المنتجات هذه مثل في الموجودةجهرية الم األحياء معظم على
 األحياء وخاصةالبيض منتجات  في  جهريةالم األحياء من%  99لقتل تؤدي البسترة

في  لإلنسان األمراض تسببقد التي و   Pathogenic microorganismالمرضية 
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 مهأ من (Salmonella)السالمونيال  ريايبكت وتعتبر حال تناول هذه المنتجات ، 
  14 وان ، تهومنتجا البيض في موجودة تكون ما غالباً  والتي المرضية البكتريا أنواع
 إلى السائل حرارة البيض درجة رفع ان وجد وقد ، بالحرارة تقتل البكتريا هذه من نوع
 السائل البيض يبستر وعادة  .االنواع هذه لقتل كافية تكون دقيقة 3 ولمدة 0م 65

 الصفار بسترة وعند دقيقة 3 ولمدة 0م 66-57 حرارة درجةعلى  (والصفار البياض)
 :التالية الحرارية الدرجات فتستخدم لوحده

 .دقائق 4 ولمدة 0م 60 .1
 .دقيقة 2 ولمدة 0م 61 .2
 .دقيقة 1 ولمدة 0م 62 .3
  .دقيقة 0.5 ولمدة 0م 63 .4

 .لبسترةا الحرارة درجة ارتفعت كلما ينخفض البيض صفار لبسترة وقت إن يالحظ
غالون  400الى  200تتراوح سعتها من ان االواني االسطوانية المستخدمة في البسترة 

ذات جدران مزدوجة يجري من خاللها الماء الحار المستخدم بالتسخين ومزودة بمقياس 
دقيق لضبط درجات الحرارة وبعد اتمام عملية البسترة يتم تفريغ الماء الساخن واستبداله 

 بالماء البارد الجل تبريد المحتويات مباشرة بعد البسترة .
بروتينات البياض  فتحيطه عدة محاذير وذلك لعدم ثبوب اما بسترة بياض البيض 

وميلها الى التخثر بسرعة ولهذا السبب تجري عملية البسترة  عند ارتفاع درجات الحرارة
حيث  Vacuum chamberفي اجهزة خاصة ومزودة بمعدات خاصة لتفريغ الهواء 

م لمدة  57ة حرارة المعاملة بالحرارة ثم يبستر على درج تسحب الهواء من البياض قبل
دقيقة وتعتبر عملية تخلخل الضغط ضرورية لسحب الهواء من البياض من جهة  3.5

ولضبط درجة الحرارة الالزمة للبسترة  والكافية لتحطيم معظم االحياء المجهرية الموجودة 
من االحياء المجهرية الموجودة في البيض السائل  %1من الجهة االخرى ، ان حوالي 

 البقاء بعد انتهاء عملية البسترة. ستتمكن من
تنقل الى بعد ذلك بيض تتم تعبئته في علب خاصة ال بسترةال عملية إتمام وبعد  

الكامل مخازن مبردة لغرض تجميده ونقله وتسويقه على شكل البيض السائل المجمد 
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البياض او صفار البيض المجمد ، ان نقل البيض السائل بهذه الصورة سيقلل من او 
 % مقارنة بتكاليف نقل البيض الكامل. 75تكاليف النقل بنسبة 

 المجفف البيض تسويق  (Dried eggs) 
 البيض وتحضير بتجفيف الخاصة المعامل إلىته بستر  بعد السائل البيض ينقل

 :إلى تؤدي يقهتسو  قبل البيض تجفيف عملية وان ، المجفف البيض
 .الجاف بالمنتوج تنمو ال للتلف المسببةجهرية الم اإلحياء الن الخزن فترة إطالة .1
 . للتسويق هزالجا البيض وزن تقليل .2
 .الشحن لغرض المطلوبة النفقات بعض اختصار .3

 البياض على أو الصفار أو الكامل السائل البيض على التجفيف عملية تجري وقد
بها  يتميز التي الطبيعية الخواص على الحفاظ يجب الحاالت جميع وفي،  لوحده

 .االستحالب وقوةلنكهة وا اللون كذلك للحرارةضه ر تع عند التخثر على البيض قدرته
 :بطريقتين البيض يجفف

  (Spray drying)  الرذاذ بطريقة – أ
 البيض سائل بضخ تقوم مضخة إلى البيض سائل يمرر الطريقة هذه في  

 السائل البيض رذاذ يجفف الغرفة هذه وفي ، التجفيف غرفة إلى رذاذ شكل على
 .كبيرة مراوح بواسطة بقوة المندفع الحار لهواءا بواسطة

 (Freeze Drying) التجفيد بالتجميد التجفيف – ب
 وخلخلة الهوائي للتفريغ يعرض هاوبعد أوال السائل البيض تجميد يتم الطريقة هذه في

 الماء فيتحول التسخين عملية تجري ذلكوبعد    (High  vacuum)العالي الضغط
 ودون مباشرة (البخار( الغازية لتهحا إلى الصلبةلته حا من المجمد بالبيض الموجود
هذه  استخدامن وا ، التسامي اسم هرةالظاهذه  على ويطلق السائلة بالحالة المرور

 تستخدم زالت ال لهذا فهي السابقة بالطريقة مقارنة جداً  مكلفة التجفيف في الطريقة
 . تجاريال  نطاقال على تستخدم وال محدود نطاق على
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 نظرة تأريخية عن تطور التفقيس ومقارنة بين طرق التفقيس الطبيعي واالصطناعي 

ويقصد به الحصول على  االدواجن  تاجان في األساسية العمليات احد وه : لتفقيسا
 (Fertile eggs)وانتاج البيض المخصب  افراخ جديدة بعد تزاوج االباء واالمهات 

تبذل الجهود للمحافظة على حيوية هذه االجنة بعد   يةح اجنة على يحتوي الذيو 
وضع البيض واتاحة الفرصة لها لكي تستكمل نموها خالل فترة الحضانة والتفقيس 

ل و السليمة بعد ذلك عرف االنسان التفقيس االصطناعي كوسيلة للحصولتخرج االفراخ 
لكن التطور الذي ، الدجاجة لحضن البيض استعمال على االفراخ دون اللجوء الى 

 ماكنة علىبحيث يستطيع كل مربي الحصول شهده هذا المجال جعل الطريقة بسيطة 
 . بسهولةتها وادار  تفقيس

هذه العملية حاليًا باستخدام ماكنة التفقيس الحديثة تتم  حضانة البيض او تفقيسه :
 Artificial Incubation  الصطناعيا التفقيس وباشراف فني وتسمى هذه العملية 

 يتم والذي تهخطوا بكل  Natural Incubation الطبيعي للتفقيس تقليد نهبا ويعرف
  الدجاجة تحضن حيث االنسان تدخل دون الراقدة الدجاجة او االم الدجاجة بواسطة

 .هلتفقيس البيض من قليلعدد 
 :صطناعياال التفقيس مميزات

 .السنة فصول من وقت أي في ئهإجرا إمكانية .1
 .الواحدة الفقسة في البيض من كبير عدد تفقيس .2
 .الطبيعي بالتفقيس مقارنة الفاقسة االفراخ من عالية نسبة على الحصول .3

 : الى تقسم : التفقيس ماكنات
 100- 100داد قليلة من البيض تتراوح من اع لتفقيس وتستخدم : البسيطة المفقسات

ويفقس البيض فيها في مكان واحد دون الحاجة  يوم 21 فترة خاللبيضة ويحضن 
 .اخرى ماكنة الىالى نقله 
 :االوتوماتيكية الكبيرة المفقسات
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تستخدم لتفقيس اعداد كبيرة من البيض قد تصل الى مليون بيضة في الدفعة الواحدة 
قود الو  ومصدر التشغيلوتختلف هذه المفقسات في االحجام واالشكال وطريقة 

 المستعمل بها وتتكون من وحدتين منفصلتين هما :
  Incubator or Setter : الحاضنة  

 .المفقسة الى ينقل ثميوم االولى  18لمدة  ضناتالحا في البيض يوضع
 Hatcher ةالمفقس  

 للفقس البيض احتياجاتايام االخيرة الى المفقسة وتتوفر فيها  3ينقل البيض في 
 .التفقيس عملية واتمام

يجب ان توضع الحاضنات والمفقسات في اماكن تتوفر فيها الهواء النقي وبعيد  
عن  التام هابعد مع والرطوبة الحرارة لدرجات المفاجئة والتغيرات ئيةلهواا التياراتعن 

اشعة الشمس وكذلك يجب ان تكون مثبتة على ارضية مستوية الن أي مسل في 
 .بانتظام والرطوبة الحرارة درجات توزيع عدمالماكنات يسبب 

 (Hatchary): المفقس مواصفات
 الى المرضيةيجب ان يكون بعيدا عن حقول الدواجن لتجنب انتقال المسببات  .1

 المفقس
 يرهوتط وتدريج وفرز استقبالان يكون فيه عدد من الغرف الكافية لعمليات  .2

 .االدارة ومكاتب البيض والعداد والمفقسات للحاضنات وقاعات البيض وحفظ
من  االفراخ لتخرج المفقسان يكون مصمم بحيث يكون دخول البيض من احد جوانب 

 البيض مرور يوضح التالي والمخطط ، االمراض ونقلالجانب االخر لتجنب التلوث 
 : واحد باتجاه المفقس في واألفراخ

 
الحمام المرافق  المخزن

 الصحية
 غرقة استراحة

 العاملين
 غرقة المكائن االدارة

االفراخ فرز 
 وتعبئتهاوتلقيحها 

 المفقسات
→ 

استالم 
 الحاضنات

غرفة 
 الخزن

→ 
 استالم
 البيض
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→ → 
 

غرفة فرز 
وتدريج واعداد 

 البيض
→ 

→ 
غرفة 
 التبخير
→ 

 
 الداخلية البيضة مواصفات

 :من استخدامها للتفقيس تمنع التي الداخلية البيضة عيوب من 
 او تكون للبيضة العريضة يةلنهاا عن بعيد موقع في ائيةلهواا الغرفة وجود 

 . مستقرة وغير عديدة مواقع في متحركة
 الصفار او بالبياض مختلطة دموية بقع وجود 
 يعود الفقس نسبة بانخفاض االحيان بعض في مرتبط هتالبا الصفار لون 

  A . وفيتامين الكاروتين صبغة لنقص
 1:  2 هي  الطبيعية النسبة طبيعية غير الصفار الى البياض نسبة 
 االجنة بنمو اختالل لحدوث تفقيسها عدم يجب البيضة في صفارين وجود 

 . الجنينين لنمو الحيز كفاية وعدمكه وهال
 : التفقيس بيض شروط
 :التالية الشروط التفقيس بيض في تتوفر ان يجب

 التفقيس بيض النتاج مخصصة اتهام حقول من ومأخوذ طازجاً  يكون ان •
 .الفقس نسبة انخفضت زادت كلما،   ايام سبعة عن حفظال فترة التزيد •
 والجدري االبيض الهكاالس المعدية االمراض من خالية حقول من يكون ان •

ان يكون البيض بيضوي الشكل وال يكون كروي او متطاول وال كبير او صغير 
 .الحجم انما يكون متوسط الحم

 افضل يعطيانه و  غم 65 – 55 بين يتراوح التفقيس لبيض وزن افضل ان • –
 فقس نسبة

 الصغيرة والشروخ الكسور من وخالية وقوية ملساء التفقيس بيض قشرة تكون ان •
 . الكلسية والحبيبات التجاعيد من وخالية
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 : مبادئ الطيور الداجنة النظري  حادية عشر لمحاضرة الا
 

نظرة تأريخية عن تطور التفقيس ومقارنة بين طرق التفقيس 
 الطبيعي واالصطناعي 

ویقصد  االدواجن  تاجان في األساسیة العملیات احد وھ : لتفقيسا
وانتاج  به الحصول على افراخ جدیدة بعد تزاوج االباء واالمهات 

  یةح اجنة على یحتوي الذيو  (Fertile eggs)البیض المخصب 
تبذل الجهود للمحافظة على حیویة هذه االجنة بعد وضع البیض 
واتاحة الفرصة لها لكي تستكمل نموها خالل فترة الحضانة والتفقیس 

السلیمة بعد ذلك عرف االنسان التفقیس االصطناعي ولتخرج االفراخ 
الدجاجة استعمال ل على االفراخ دون اللجوء الى و كوسیلة للحص

لكن التطور الذي شهده هذا المجال جعل الطریقة ، لحضن البیض 
تها وادار  تفقیس ماكنة علىبحیث یستطیع كل مربي الحصول بسیطة 
 . بسهولة

هذه العملیة حالیاً باستخدام ماكنة تتم  حضانة البيض او تفقيسه :
 التفقيس التفقیس الحدیثة وباشراف فني وتسمى هذه العملیة 

 Artificial Incubation  الصطناعيا
 بكل  Natural Incubation الطبيعي للتفقيس تقلید نهبا ویعرف
 دون الراقدة الدجاجة او االم الدجاجة بواسطة یتم والذي تهخطوا
 .هلتفقیس البیض من قلیلعدد   الدجاجة تحضن حیث االنسان تدخل

 :صطناعياال التفقيس مميزات
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 .السنة فصول من وقت أي في ئهإجرا إمكانیة .1
 .الواحدة الفقسة في البیض من كبیر عدد تفقیس .2
 بالتفقیس مقارنة الفاقسة االفراخ من عالیة نسبة على الحصول .3

 .الطبیعي
 : الى تقسم : التفقيس ماكنات

داد قلیلة من البیض تتراوح اع لتفقیس وتستخدم : البسیطة المفقسات
ویفقس البیض  یوم 21 فترة خاللبیضة ویحضن  100- 100من 

 .اخرى ماكنة الىفیها في مكان واحد دون الحاجة الى نقله 
 :االوتوماتيكية الكبيرة المفقسات

تستخدم لتفقیس اعداد كبیرة من البیض قد تصل الى ملیون بیضة 
في الدفعة الواحدة وتختلف هذه المفقسات في االحجام واالشكال 

قود المستعمل بها وتتكون من وحدتین الو  ومصدر التشغیلوطریقة 
 منفصلتین هما :

  Incubator or Setter : الحاضنة  
 الى ینقل ثميوم االولى  18لمدة  ضناتالحا في البیض یوضع

 .المفقسة
 Hatcher ةالمفقس  

 احتیاجاتایام االخیرة الى المفقسة وتتوفر فیها  3ینقل البیض في 
 .التفقیس عملیة واتمام للفقس البیض
یجب ان توضع الحاضنات والمفقسات في اماكن تتوفر فیها  

 لدرجات المفاجئة والتغیرات ئیةلهواا التیاراتالهواء النقي وبعید عن 
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عن اشعة الشمس وكذلك یجب ان  التام هابعد مع والرطوبة الحرارة
تكون مثبتة على ارضیة مستویة الن أي مسل في الماكنات یسبب 

 .بانتظام والرطوبة الحرارة درجات توزیع عدم
 (Hatchary): المفقس مواصفات

یجب ان یكون بعیدا عن حقول الدواجن لتجنب انتقال المسببات  .1
 المفقس الى المرضیة

 وفرز استقبالان یكون فیه عدد من الغرف الكافیة لعملیات  .2
 والمفقسات للحاضنات وقاعات البیض وحفظ یرھوتط وتدریج
 .االدارة ومكاتب البیض والعداد

 المفقسان یكون مصمم بحیث یكون دخول البیض من احد جوانب 
 ، االمراض ونقلمن الجانب االخر لتجنب التلوث  االفراخ لتخرج

 باتجاه المفقس في واألفراخ البیض مرور یوضح التالي والمخطط
 : واحد

 

 المخزن
الحمام 
المرافق 
 الصحية

غرقة 
 استراحة

 العاملين
 االدارة

غرقة 
 المكائن

االفراخ فرز 
وتلقيحها 
 وتعبئتها

 المفقسات
→ 

استالم 
 الحاضنات

غرفة فرز 
وتدريج 

غرفة 
 الخزن

→ 
 استالم
 البيض
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→ → 
 

واعداد 
 البيض

→ 

غرفة  →
 التبخير

→ 

 
 الداخلية البيضة مواصفات

 :من استخدامها للتفقیس تمنع التي الداخلیة البیضة عیوب من 
 العریضة یةلنهاا عن بعید موقع في ائیةلهواا الغرفة وجود 

 . مستقرة وغیر عدیدة مواقع في متحركة او تكون للبیضة
 الصفار او بالبیاض مختلطة دمویة بقع وجود 
 نسبة بانخفاض االحیان بعض في مرتبط هتالبا الصفار لون 

  A . وفیتامین الكاروتین صبغة لنقص یعود الفقس
 هي  الطبیعیة النسبة طبیعیة غیر الصفار الى البیاض نسبة 
2  :1 
 اختالل لحدوث تفقیسها عدم یجب البیضة في صفارین وجود 

 . الجنینین لنمو الحیز كفایة وعدمكه وهال االجنة بنمو
 : التفقيس بيض شروط
 :التالیة الشروط التفقیس بیض في تتوفر ان یجب

 النتاج مخصصة اتھام حقول من ومأخوذ طازجاً  یكون ان •
 التفقیس بیض
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 نسبة انخفضت زادت كلما،   ایام سبعة عن حفظال فترة التزید •
 .الفقس

 الھكاالس المعدیة االمراض من خالیة حقول من یكون ان •
 والجدري االبیض

ان یكون البیض بیضوي الشكل وال یكون كروي او متطاول وال 
 .كبیر او صغیر الحجم انما یكون متوسط الحم

انه و  غم 65 – 55 بین یتراوح التفقیس لبیض وزن افضل ان • –
 فقس نسبة افضل یعطي

 الكسور من وخالیة وقویة ملساء التفقیس بیض قشرة تكون ان •

 . الكلسیة والحبیبات التجاعید من وخالیة الصغیرة والشروخ
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  Principled of Poultry Science : مبادئ طيور داجنة  عشر  ثانيةالمحاضرة ال
 

  امراض الدواجن الشائعة 
 منها  الوقایة وطرق الداجنة الطیور تصیب التي األمراض اهم

  االمراض البكتيرية.١ 
 :  White Diarrhea or Pullorum Disease االبيض لسهااال مرض

 عالیة بنسبة ویسبب االسهالب االفراخ الحدیثة الفقس مرض بیكتیري خطر معد یصی
 المرضالبالغة. ویسبب  الطیور بتهبینما یكون مزمن عند اصا % ،  100تصل  قد

  .السالمونیال بلورم pullorum Salmonella تسمى بكتریا
 :أعراض المرض 

 بعضها حول وتتجمع یشهار  ویخشن الطیور اجنحة تتدلى – ٢ لشهیةفقدان ا – ١ 
 .صعوبة في التنفس مع وجود افرازات بیضاء لزجة حول فتحة المجمع – ٣ البعض

عالج  .والعطش ض الشهیة واالسهالالخمول وانخفا علیها رھالطیور البالغة یظ – ٤ 
المرض: اعطاء الطیور احد مركبات السلفا عن طریق العلف او الماء . وان االجراءات 

 یرھبتط  وذلك المرض ظهورضل الوسائل لمنع االجراءات الوقائیة الوقائیة تعد اف
الدواجن واجراء  ومساكن المفاقس المفاقس یرھبتط وذلك المرض ورھظ لمنع الوسائل

 .المرض من القطیع سالمة من للتاكد دوریا اتھفحص الدم لقطعان االم
 Chorizo مرض الزكام المعدي – ٣ Typhoid Fowl مرض تیفوئید الطیور 2– 

Infectious Chronic Respiratory Disease (CRD) ازھالمزمن التنفسي الج 
 Cholera Fowl مرض كولیرا الطیور – ٥ ٤ – مرض

  األمراض الفيروسية -ب  
مرض   Disease Newcastle(طاعون الدجاج الكاذب) مرض النیوكاسل – ١

 یسببهو  یوم  15 الى تطول وقد ایام 6 – 4 نتهفیروسي معدي ، تتراوح فترة حضا
Paramyxo  viridae Rubla virus   

 :اعراض المرض
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 ھتورم الوج – ٢ .وصلةبالح الغذاء تصریف وعدم یةھخمول ونعاس وفقدان للش – ١ 
اعراض تنفسیة واعراض عصبیة ورعشة بالعضالت فیلتوي  – ٣ والمفاصل والعین

 الھسباال الھاصابة الطیور باالس –٤ . الراس للخلف او تصاب بشلل في االرجل
 الكاتھارتفاع نسبة ال – ٥ .اخضر لون ذو یكون والذي اخضر لون ذو یكون والذي
  % 100 الى تصل قد والتي

 ھتورم الوج – ٢عدم تصریف و  یةھخمول ونعاس وفقدان للش –١:أعراض المرض 
اعراض تنفسیة وأعراض عصبیة ورعشة االرجل . بالعضالت  – ٣ والمفاصل والعین

 الھباالساصابة الطیور  –٤فیلتوي الرأس للخلف او تصاب بشلل في االرجل . 
. اخضر ١٠٠ الى تصل قد والتي الكاتھارتفاع نسبة ال – ٥ لون ذو یكون والذي

یالحظ  – ١ :الصفة التشریحیة %.ال والذي یكون ذو لون ھباالس الطیور اصابة –٤
تقرحات نزفیة متنخرة في المعدة الحقیقیة وبطانة االمعاء وخاصة في منطقة التجمعات 

 متجبنة مواد تحوي وقد اھسمك لزیادة معتمة وائیةھس التكون األكیا – ٢ .اللمفاویة
من الطبیعي ویالحظ علیة  اكبر ،الطحال ھاحتقان الكبد وزیادة حجم – ٣ .ومخاطیة
 Lasota(B1,F) , التلقیح ضد المرض : یتم إعطاء الطیور لقاح عترة .بقع نزفیة

Ag68L + GA/Vg غیر التعر ذهھوتسمى تجاریا وتسمى تجاریا افینو، السوتا و 
 التلقیح یتم كوماروف ، روكین يھو اقوى عتر ناكھو ضاریة غیر عتر ناكھو ضاریة

 لذا ،ھب القطیع اصابة بعد المرضلهذا. الیوجد عالج فعال  أیام 10 – 7 بعمر
 برنامج بإعطاء ھمن الوقایة وتتم،  قهوحر  مهالقطیع باعدا من الفوري التخلص یجب

  Avian flu virus (H5N1) .به خاص وقائي
مرض فیروسي یصیب الدواجن :  Avian Influenza الطيور انفلونزامرض  -٢

 وكان،  م 1878 منذ طویلة فترة من معروف وھوالبط واالوز وقد ینتقل لإلنسان و
وموجود في عدة ،  ایطالیا في م 1878 عام االكلینیكیة بالصورة للمرض ورھظ أول

. وقد حذرت منظمة الصحة العالمیة مناطق من العالم ویعرف باسم طاعون الدجاج
 ھمن احتمال اتحاد فیروس انفلونزا الطیور مع فایروس االنفلونزا البشریة مؤكدین ان

 : أعراض المرض على الطيور المصابة  جهعال یصعب قاتل جدید فیروس ینتج قد
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نوع الطیور ) دجاج  – ١ :على تعتمد للطیور بالنسبة االعراض في كبیر تفاوت هناك
 العدوى كانت اذا: ته عترة الفایروس وشدة ضراو  ٣-عمر الطیور  – ٢، بط ، اوز( 

 لجهازا في باتلتهاا –أ  .متوسطة الضراوة فان أعراض المرض او ضعیفة بعترات
 وكحة وعطاس زكام شكل على التنفسي جهازال في اباتھالت زكام شكل على التنفسي

من الناحیة التشریحیة یالحظ  –ب  .نفیةالجیوب اال في التهابو  وكحة في لتهابوا
 تكون –ج  .المغلف للقلب وغشاء التامور البلوري الغشاء في مائیة اباتھوجود الت

 تصل لهالكاتفاالضراوة  شدیدة العترات كانت اذا اما. %  15 – 3 بین ما الكاته
ب   .أعراض تنفسیة حادة واحتقانات شدیدة –أ التالیة األعراض رھوتظ%  100 الى

تورم في  –ج  .اسوداد او ازرقاق في العرف والجلد غیر المكسو بالریش واألرجل –
تنخفض نسبة إنتاج البیض الى  –د   .الوفاة اھیعقب عصبیة وأعراض سهالالراس وا

 ازھینتقل عن طریق الج – ١ :% في الدجاج البیاض طرق انتقال المرض 30
 – ٢الخنازیر في المقام األول  وكذلك المصاب الدجاج بمخالطة وذلك التنفسي

 بهابة او عن طریق العیون حیث یلتصق استنشاق الرذاذ الخارج من الطیور المصا
 الطیور جرةھ خالل من خاصة الموسمیة الطیور رةهجمن خالل  – ٣ احیانا الغبار

ریش الطیور المصابة ینقل  – ٤ لمهاجرةا وزاال طیور من اسرابا   خاصة الموسمیة
أكل لحم وبیض الطیور النیئة في حین اكل لحوم الطیور المصابة او  – ٥المرض 

 ٧استیراد بعض الطیور من مناطق موبوءة  – ٦ الفیروس الینقل المطبوخة اھبیض
اإلجراءات قد تنتقل العدوى الى العاملون على عزل الفیروس وذلك اذا لم تتخذ  –

ال ینتقل من انسان الى انسان اخر)  – ٩شرب المیاه الحاملة للفیروس  – ٨الالزمة 
 – ١ :اعراض انفلونزا الطیور على االنسان (اذ لم تثبت العدوى لحد االن بین البشر

 واوجاع العلوي التنفسي الجزء في اباتھالت – ٢( ارتفاع في درجة الحرارة )حمى
 والقيء الھاعراض معویة كاالس – ٤اس وحرقة في الفم زكام وعط – ٣العضالت 

 . معویة واالم
 الرئتین في رئوي ابھالت – ١ :الصفة التشریحیة لالشخاص الذین توفوا كانت 

 في سجیلهت تم ما وهذاوكبدي  كلوي فشل شكل على مضاعفات هناكقد تكون  – ٢
  . 1997 عام
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 :الوقاية من المرض
واإلنسان ، من  المحلیة والطیور ، جهةر البریة من منع االختالط بین الطیو  1– 

 .خرىالأجهة ال
 لهاك عند كافة نقاط العبور، واستقباإیقاف كل الطیور التي تدخل البالد على الجمار  -2

 .الفحص المختبري عبرنتها سال من التاكد حتى ، الصحي الحجر في
باالختالط بالطیور  لها السماح وعدم األقفاص داخل هملدجاج لطیوربقاء مربي ا – ٣ 

 .البریة
 مھتطبیق شروط النظافة الكاملة على العاملین مع الدواجن والطیور وغسل ایدی – ٤

 .باستمرار العمل ومساحات
التوصیة بمنع الصید في المواسم ذات الخطورة الوبائیة المرتفعة ، فالصیادون  – ٥ 

   .ورالطی النفلونزا تعرضا فراداأل أكثر هم
 األشخاصفي الوقت الحاضر ال یتوفر لقاح لحمایة   :التلقيح ضد المرض 

، ولكن اجریت العدید من الدراسات  في اسیا ظهرالذي  H5N1 القاتل من الفایروس
الفیروس إضافة إلى عمل العلماء لتحضیر لقاح ضد العلمیة لتحضیر لقاح ضد 

   .وع اخر من انفلونزا الطیورالذي یسبب ن H9N2 فیروس
 قاتلنه فا یعالج لم اذا المرض هذاعالج االنسان المصاب بانفلونزا الطیور ان  

األدویة او مضادات الفیروس تستعمل حالیا  من أنواع أربعة هناكو%  89 بنسبة
 الطیور انفلونزا عالج في ةفعالی وأثبتت مهالعالج األشخاص المصابین وقد تم استخدا

للوقایة ولیس للعالج وعلى الرغم من ذلك فان بعض أنواع فیروس  تستخدم نهام ثالثة
 وهي فعالة االدویة هذه دائما لیس لذلك الدواء لهذاانفلونزا الطیور سجلت مقاومة 

١-  Amanatadine  ٢-  Rimanatadine    ٣- Oseltamivir ٤- 
Zanamivir   مینفیتا واهمهاكذلك الراحة وتناول مجموعة الفیتامینات C  وشرب
% عند التدخل السریع  100نسبة الشفاء : من الممكن ان تصل الى  . السوائل الدافئة

  . ملغم 75التامیفلو بجرعة Flu Tami یستخدم دواء .بالعالج 
المسبب للمرض : فیروس یؤثرعلى  Gumboro disease مرض الكامبورا 

 تدریجیا الضمور في ذلك بعد دةالغ تبدأ حیث طهااألنسجة اللمفاویة لغدة فابریشیا و نشا
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ولذلك فإن العدوى تحدث و الغدة  یختفي تماما بعد أسابیع قلیلة . حتى هاتأثیر یقل و
 لكنهاخطورة المرض ال تتمثل في نسبة النفوق الضئیلة و طها نشا و هافي طور نمو

غدة فابریشیا المسئولة عن تكوین المناعة في الطیور المصابة  لتهابإ في تتركز
مرض النیوكاسل أو مرض المیرك أو األمراض التنفسیة األخرى رغم التحصین كما ب

تكون   .الفیروسیة و البكتیریة باألمراض لإلصابة ضهیعر  و الطائر مقاومة ُیضعف انه
أسابیع أو تكون تحت الحادة في عمر أقل من إسبوعین  3اإلصابة حادة في عمر 

 في تؤثر النهااألولى  من أخطر اھبنتیجة اإلصابة بعترات ضعیفة و اإلصابة 
األجسام المناعیة لألمراض  تكوین على القدرة فتقل مبكر عمر في المناعي الجهاز
 :أعراض المرض ، األخرى

 :وتشمل عصبيا القطيع يصبح و فجأة األعراض رھتظ 
  .المجمعالریش منفوش مع إبتالل ریش خمول و عدم الرغبة في الحركة ویكون  1 :

 الرأس بطھی الرأس بطھیرقد الطائر على األرض یرقد الطائر على األرض و ی:  2
 ة.الى أسفل فقد یدفن الطائر منقاره في الفرش

 .اإلمتناع عن األكل و الشرب :3
  . أبیض مائي سهالإ : ٤
 .ممیزة عالمة يھالمصاب و  للفرخ الكتاكیت نقر نتیجة المجمع تهابإل: 5
اإلصابة - 6المیرك  Marek Disease .الحركة ثقل وجهاد اإلصابة بحالة اإل:  6

بعض  رھتظ و ھیقع الطائر على أحد جوانب - 7 .الحركة ثقل و ادھبحالة اإلج
  .الطیور إرتعاشات في األرجل ثم ینفق بعد فترة قصیرة

ضامرة بعد اإلصابة  ٢سلیمة و طبیعیة والغدة رقم  (1)غدة الفابریشیا رقم  
 و ثم نزفغدة من الیسار الى الیمین كبیرة بالحجم ثم یحدث بخمسة أیام تكون ال

تضمر و  ثم نزف یحدث ثم بالحجم كبیرة الیمین الى ضامرة 2 رقم والغدة طبیعیة
ال یمثل مرض الكامبورا مشكلة من  :الوقایة من المرض الطبیعي اھحجم 8/1تصبح 

 على یساعد مما المناعةلى المشكلة تتمثل في تأثیره ع لكن و الكاتھحیث نسبة ال
ضعف أو توقف ضعف أو توقف اإلستجابة اإلستجابة لتأثیر اللقاحات التي تعطى 

 المیرك لقاح عمرها واهمهالتأثیر اللقاحات التي تعطى لالفراخ في اإلسابیع األولى من 
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 امتمھو لذا یجب اإل أخرى بامراض للعدوى ھالنیوكاسل كما أن الطائر تزداد قابلیت و
العالج:  .برنامج القاحات لألمراض الفیروسیة األخرى ضمن الكامبورا بلقاح بالتلقیح

ملغم / طائر یومیا ولمدة  5بمعدل  K3 فیتامین استعمال یفید ولكن منهال جدوى 
 . خمسة أیام
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