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المحاضرة االولى 
 :لمحم ادارة فروج ا

 
 
 

تمتاز السبلالت التجارية الحديثة لفركج المحـ بسرعة فائقة لمنمك كبكفاءة عالية عمى 
تحكيؿ الغذاء كذلؾ نتيجة االنتخاب الكراثي المكثؼ الذم أجرتو الشركات العالمية المتخصصة 

 Arborكسبللة  Lohmanكسبللة  Rossكسبللة  Hybroفي إنتاج ىذه السبلالت مثؿ سبللة 

Acar  كسبللةCobb  كفي اخر اختبار الحدل سبلالت فركج المحـ كالمنشكر عمى شبكة . كغيرىا
ذككر )فقد لكحظ أف متكسط كزف الجسـ لكبل الجنسيف ( 2005االنترنيت )المعمكمات الدكلية 

ناث كبمغ ىذا المتكسط في الذككر ( . سبعة أسابيع)يكـ  49غراـ عند عمر  3026يبمغ ( كا 
 1976إذا عممنا أف كزف الجسـ لمفركج عاـ . غراـ في نفس العمر  2722ناث غراـ كلئل 3300

إذف ىنالؾ طفرة ىائمة في سرعة النمك . يكـ  63غراـ عند عمر  2000كاف ال يتجاكز كزف 
بحيث جعمت بعض الشركات تنصح أف يتـ ( Third millennium)حدثت مع بداية األلفية الثالثة 
 – 1500يكـ الف الفركج يصؿ بيذا العمر إلى كزف  36يتجاكز  التسكيؽ بعمر مبكر جدا كال

غراـ  كبالفعؿ تفضؿ معظـ الدكؿ األكربية بالكقت الحاضر أف يتـ التسكيؽ بيذا العمر  1700
كالف بعد ىذا العمر سكؼ تزداد نسبة ( More Lean Meat)لمحصكؿ عمى نسبة لحـ شرح أكثر 

. يؤثر عمى صحة المستيمكيف بالمستقبؿ كىذا ما قد ( More Fat)الشحكـ بالمحـ 
اف ىذا التطكر اليائؿ في سرعة النمك لفركج المحـ رافقو تطكر آخر في كفاءة تحكيؿ 
 2الغذاء فؤلجؿ أف يككف الطائر غراـ كاحد مف الزيادة الكزنية كاف يحتاج إلى استيبلؾ أكثر مف 

أما في الكقت .  1996ـ عاـ غرا 1.79كانخفضت ىذه الكمية إلى  1976غراـ مف العمؼ عاـ 
غراـ مف الغذاء ألجؿ أف  1.65فقد أصبح الطائر ال يحتاج أكثر مف ( 2005عاـ )الحاضر 

إف ىذا التحسف في معدالت كزف الجسـ لمدجاج البلحـ كتحسف . يزداد كزنو بمقدار غراـ كاحد 
( Production Index)ية كفاءة تحكيؿ الغذاء قد أدل إلى ظيكر ارتفاع بقيـ دليؿ الكفاءة اإلنتاج

. في مطمع السبعينات  150بعد أف كانت ال تتجاكز  249.7إلى  2005لتصؿ ىذه القيمة عاـ 
إف ىذا التطكر أيضا شمؿ تغيير بشكؿ كمبلمح ىذه الطيكر فبعد اف كاف شكميا مغزلي يشبو 

يرة الشكؿ الف المثمث قاعدتو في المؤخرة كمقدمتو في الرأس  أصبحت ىذه الطيكر دائرية كمستد
أم انتخاب الطيكر المكتنزة ( Breast)الشركات أخذت تركز عمى زيادة نسبة قطعة الصدر 

مف مجمكع نسبة % 30الصدر كذات الصدر العريض حتى أصبحت ىذه القطعة تمثؿ أكثر مف 

 ا السالالت الحديثة لفروج المحمأهم مزاي
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كالظير كالرقبة كاألجنحة عبلكة عمى ( Thigh)قطعيات الذبيحة كالتي تشمؿ كؿ مف قطعة الفخذ 
.  عة الصدر قط

إف ىذا التركيز عمى قطعة الصدر كنسبتيا نشأ ألف المستيمكيف في الدكؿ األكربية كأميركا 
يرغبكف بشراء كاستيبلؾ قطعة الصدر فقط كذلؾ ألنيا ذات نسبة بركتيف أعمى كنسبة دىف 

ف الناتجة ع( Diposity)كككلستركؿ اقؿ مف لحـ الفخذ كاف شعكب ىذه الدكؿ تعاني مف السمنة 
التخمة كاإلفراط باألكؿ كىذا ما يشكؿ ليـ مشاكؿ صحية معركفة كتصمب الشراييف كالجمطة 

ىذا الكضع جعميـ يفضمكف شراء قطعة الصدر كبسعر عالي قد يصؿ . القمبية أك الدماغية 
كىذا ما شجع بعض الدكؿ األخرل كالبرازيؿ مثبل عمى إنتاج كاستيراد . لسعر الدجاجة الكاممة 

ف ذبائح الدجاج البلحـ كالقياـ بتقطيع ىذه الذبائح كتصدير قطع الصدر فقط إلى الدكؿ المزيد ـ
مف ىنا يظير بأف الشركات .األكربية كطرح القطعيات األخرل لؤلسكاؽ العالمية كبأسعار زىيدة 

 .تنتج الطيكر بالمكاصفات التي يطمبيا السكؽ 
 
  التوجهات العالمية الحديثة لصناعة فروج اللحمالتوجهات العالمية الحديثة لصناعة فروج اللحم 

 
إف تربية فركج المحـ أصبحت بالكقت الحاضر صناعة يطمؽ عمييا اسـ صناعة فركج 

كمع بداية األلفية الثالثة كانتشار فكرة العكلمة السياسية كالعكلمة  . (Broiler Industry)المحـ 
في صناعة فركج  (New Trends)التجارية كعالـ القرية الكاحدة بدأت بعض التكجيات الجديدة 

  :-أىميا ما يمي  المحـ كمف
زيادة الطمب العالمي عمى استيبلؾ لحكـ الدكاجف مع انحصار ىذا الطمب عمى المحكـ  -1

الحمراء كذلؾ لما تمتاز بو ىذه المحكـ مف قيمة غذائية أعمى مع انخفاض محتكاىا مف 
  .مما يجعميا مرغكبة لمميتميف بمسالة تحديد أك السيطرة عمى الكزف  (قمة الدىف)الطاقة 

 Trade)تكجو الشركات العالمية نحك االندماج لتككيف كتؿ أك مجمكعات تجارية            -2

Groups)  كبيرة لتضمف إنتاج سبلالت ذات مكاصفات تجارية عالية ككفيمة بالسيطرة عمى
  :-مف أىـ ىذه المجاميع المشيكرة بالعالـ ىي . األسكاؽ العالمية 

كىي اكبر مجمكعة عمبلقة تأسست عاـ  :- Aviagen Groupمجموعة افياجن  -أ    
كلدييا مقر في اسكتمندا كآخر في الكاليات المتحدة األمريكية كىي اآلف تضـ كؿ  2001

.   Hylineك ىايبليف  Arbor Acarكشركة اربرايكر  Rossمف شركة ركز 
كشفر  Hubbardكتضـ كؿ مف شركة ىبرد  :- Group Merialمجموعة ميريل  -ب

Shaver  كآيساIsa  ك بابككؾBabcock   .
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ك   Hybro كتضـ كؿ مف شركة ىايبرك :- Nutrico Groupنيوتريكو  مجموعة -ج
.   Dekalbك ديكالب  Bovansك بكفانز  Hisexىام سكس 

التي نشأت مف اتحاد  :- Lohman Indian Riverمجموعة لوهمان انديان ريفر  -د
ت مؤخران إلى مجمكعة افياجف كانضـ Indian Riverكشركة   Lohmanشركة 

مف المبيعات العالمية لفركج المحـ كعمى % 47لتصبح اكبر مجمكعة تسيطر عمى 
.  مف مبيعات الشرؽ األكسط % 60

.   Cobbالتي تنتج سبللة فركج المحـ ككب  Cobb vantressمجمكعة ككب فانترس  -هـ
لمية بدأت الشركات بإنتاج أكثر مف ألجؿ تمبية احتياجات كالمكاصفات المطمكبة بالسكؽ العا -3

تنتج اآلف ثبلث  Hybroشركة ىايبرك . سبللة تتصؼ كؿ منيا بمكاصفات مختمفة 
Hybro PG ك  Hybro PGك  Hybro PNسبلالت باسـ 

+
تنتج  Rossك شركة ركز  

تنتج سبللة                    Arbor Acarكشركة .  Ross 306ك  Ross 508سبللة 
Arbor Acar Classic  كسبللةArbor Acar Plus  إذف نفس اسـ السبللة قد . كىكذا

كغالبان ما تختمؼ ىذه السبلالت بما يمي . يتغير ليشير إلى مكاصفات جديدة لمسبللة الجديدة 
  :
.  إنتاج دجاج ذك أكزاف جسـ عالية ككفاءة تحكيؿ غذاء ممتازة كسرعة نمك عالية   -أ    
 

سـ اقؿ كسرعة نمك أكطأ قميبلن إال إنيا تتحمؿ الحرارة العالية كزف ج اتإنتاج سبللة ذ -ب
فقد لكحظ كجكد معامؿ ارتباط سالب بيف النمك كمقاكمة  .كذات مقاكمة أعمى لؤلمراض 

كمما ركزنا االنتخاب الكراثي لمنمك العالي سكؼ تقؿ مقاكمة الطيكر . األمراض 
.  لؤلمراض كتصبح حساسة لمعظـ األمراض الكبائية 

إنتاج سبللة فركج المحـ تتصؼ بنمك جسمي جيد إال إنيا ذات صدر عريض يسمح  -ج
فكؿ شركة تنتج سبللة مف  (High breast meat strain)بزيادة كزف قطعة الصدر 

  .ىذا الدجاج ألجؿ مقابمة احتياجات السبللة العالمية 
جدان غالبان ما تككف  إف سبلالت فركج المحـ المتميزة بنمك عالي جدان ككزف جسـ عالي -د

أم إف أميات ىذه  . (Broiler Breeder stocks)فاشمة في حمقة اآلباء كاألميات 
فركج )السبللة ذات إنتاج بيض اقؿ كنسبة فقس أكطأ إال إف إنتاجيا النيائي لؤلبناء 

عممان إف الكثير مف دكؿ العالـ تفضؿ اختيار سبللة . يككف بمكاصفات عالية  (المحـ
كغالبان . لحـ المبلئمة لمتربية عمى شرط نجاحيا ككذلؾ في حقؿ مشاريع األميات فركج اؿ

. ما تككف مثؿ ىذه السبللة ذات مكاصفات إنتاجية جيدة لمفركج كجيدة لؤلميات ايضان 
أما إذا ركزنا عمى الفركج فقط كطمبنا سبللة ذات مكاصفات عالية جدان فاف ىذا سيككف 
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م ستصبح قمقة لممربيف كحساسة بالتربية ألنيا ال تتحمؿ عمى حساب حمقة األميات الت
نتاجيا مف البيض قميؿ  ىذه النقطة ميمة جدان عند اختيار نكع . الحرارة كال األمراض كا 
. السبللة أك السبلالت التي ستربى في أم بمد 

كقطعاف اآلباء  Grand Parentتكجو الشركات العالمية نحك نقؿ قطعاف األجداد   -4
إلى أكثر مف دكلة فيي تحاكؿ أف يككف لدييا منافذ  Broiler Breed Stocksىات كاألـ

فقد بدأت الشركات بفتح فركع ليا أك الدخكؿ بشراكات مع . تسكيقية لتغطية أسكاؽ العالـ 
شركات كطنية في أكثر مف بمد مف بمداف العالـ ألجؿ أف يككف ليا ككيؿ حصرم في كؿ 

طقة الشرؽ األكسط كككالة لدكؿ جنكب شرؽ آسيا كأمريكا فيي تعطي ككالة لمف. منطقة 
ففي كؿ بمد مف البمداف النامية مستقر سياسيان كلديو امف . البلتينية كالدكؿ العربية كىكذا 

ذا ما كقع عمى اتفاقية منظمة التجارة العالمية                  WTOمستقر كاقتصاد مستقر كا 
(World Trade Organization)  ىذا البمد سيككف مرشح لفتح أكثر مف ككالة فمثؿ

فضمف العكلمة التجارية أصبحت السمع تنتقؿ . كأكثر مف مشركع ليذه الشركات العمبلقة 
بشكؿ حر عبر العالـ كأصبحت المنافسة شديدة فاإلنتاج األفضؿ ذك المكاصفات المرغكبة 

الشركات أصبحت اآلف كىكذا فاف . كالسعر المبلئـ ىك الذم سيسكد عمى السكؽ الدكلي 
كىذا ما دفعيا إلى االندماج حيث دمجت قطعاف . بسباؽ مع بعضيا لمسيطرة عمى السكؽ 

األصكؿ كاألجداد كعمؿ تيجيف بيف سبلالت ىذه الشركات ألجؿ تجييز السكؽ بسبللة 
اآلف  Aviagenمجمكعة افياجف . منافسة ك تستكفي كؿ رغبة المستيمؾ كالمنتج معان 

ت إنتاجية في كؿ مف بريطانيا كأمريكا كجنكب أفريقيا كالبرازيؿ كفي مصر تمتمؾ مجمعا
  :-األردف كتركيا كغيرىا إف ىذا االنتشار قد كفر لمشركات العالمية عدة فكائد 

فتح مجاالت تسكيقية حيث إف كؿ مركز تسكيقي سكؼ يغطي احتياجات األسكاؽ في   -أ    
.   تحرص أف تككف مكجكدة بكؿ المناطؽ كليذا فاف الشركات . الدكؿ المجاكرة 

فبدالن مف نقؿ الدجاج كاألفراخ كبيض . االقتصاد بالنفقات المعركفة لمنقؿ كالشحف  -ب
التفقيس جكان أك بران أك بحران كلمسافات طكيمة جدان أصبحت اآلف المراكز القريبة مف تمؾ 

.  ؼ النقؿ كالشحف كىذا اقتصاد بكؿ. الدكلة ىي المصدر لمحصكؿ عمى االحتياجات 
 1000االقتصاد بكمؼ التشغيؿ فالعامؿ في أمريكا ال يعمؿ بأقؿ مف مرتب شيرم قدره  -ج

  .دكالر شيريان  100دكالر كلكف العامؿ يعمؿ في أم بمد نامي بمبمغ اقؿ مف 
نقؿ التكنكلكجيا كفتح المشاريع كاندماج الثقافات كتشغيؿ األيدم العاممة بالدكؿ النامية  -د

. يقمؿ مف حدة التكتر بيف الدكؿ كسينشؼ منابع اإلرىاب بالعالـ س
إمكانية فتح أسكاؽ تجارية في دكؿ ذات حككمات متخاصمة مع دكلة المنشأ األـ لمشركة  -هـ

شركة عالمية متخصصة بانتاج سبلالت لفركج المحـ تمتمؾ أمريكا سبع  11فمف بيف . 
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قد تككف الكاليات المتحدة . في كندا  شركات منيا كثبلث أخرل بدكؿ أكربية كشركة
. متخاصمة سياسيان مع الدكؿ المعينة كاف التعامؿ االقتصادم منقطع مع ىذه الدكلة 

إنتاجية متعددة الجنسيات  (Groups)كلكف بعد أف تدخؿ ىذه الشركات ضمف مجمعات 
(Multinational Company)  فاف مثؿ ىذا التقاطع السياسي سكؼ ال يؤثر عمى
.  تعامؿ التجارم اؿ

كالتعميب إلى مجازر الدكاجف ألجؿ تجييز  (Deboning)إدخاؿ تكنكلكجيا الطبخ كالتشفيو  -5
ىذا التكجو  .( Pre – cooked items)المستيمكيف بكجبات غذائية جاىزة كمطبكخة 

بإدخاؿ أنكاع جديدة مف التكنكلكجيا إلى مجازر الدكاجف ألجؿ إنتاج قطعيات الدجاج 
كالككنتاكي كالتي ال  (Smoking)كالمدخنة  (Fraying)كالمقمية  (Roasting)ة المشكم

 (Microwave)تحتاج مف المستيمؾ سكل إدخاليا لدقائؽ في أفراف المكجات فكؽ القصيرة 
 Electrical)كذلؾ أدخمت تكنكلكجيا التحضير الكيربائي . لتصبح جاىزة لؤلكؿ 

Simulation) إلى داخؿ  (أم فصؿ المحـ عف العظـ)لدكاجف ك تكنكلكجيا تشفيو لحكـ ا
عادة تشكيمو بعد التمميح كالضغط . المجازر  ىذه التكنكلكجيا فتحت إمكانية ثـر المحـ كا 

 Restructured)ليصبح عمى شكؿ قطعة لحـ كبيرة تشبو الركست كىذا ما يطمؽ عميو اسـ 

Meat ) دخالو في كجبات كأصناؼ  كالذم فتح مجاؿ ايضان أماـ تعميب لحـ الدجاج كا 
كىكذا . غذائية عديدة مثؿ أنكاع الصكصج كالبمكنا كالكباب كالكص كالفرانكفكرتر كغيرىا 

غزت لحكـ الدكاجف أسكاؽ العالـ كأصبحت منافسة قكية لمحكـ الحمراء بؿ كتفكقت عمييا 
ؽ الدجاج اآلف أصبح يعرض باألسكا. بالسنكات األخيرة حيث زاد الطمب عمييا بشكؿ ممحكظ

بأشكاؿ كأنكاع تبلئـ رغبة المستيمؾ كأصبح لحـ الدجاج كجبة غذائية يمكف أف تدخؿ في 
كال يمؿ المستيمؾ مف استيبلؾ لحـ . مائدة الفطكر صباحان كمائدة الغداء ظيران كالعشاء ليبلن 

كمف المعمكـ . الدجاج النو أصبح يقدـ لو بأكبلت ككصفات متنكعة كشيية كسريعة التحفيز 
بداية القرف الكاحد كالعشريف اصبح االنساف اكثر انشغاالن بالعمؿ كخرجت المراة مف  انو في

فبل يكجد كقت . بيتيا لمعمؿ لذلؾ بدأ الطمب في االستيبلكي يتجو الى االغذية الجاىزة 
اف ىذا التغير في النمط . كافي لممرأة العاممة اف تعد طعامان شييان كؿ يكـ ككؿ كجبة 

كب ادل بالضركرم الى تغير تكنكلكجي دخؿ الى مجازر الدكاجف ليقدـ االستيبلكي لمشع
لبلنساف العصرم انكاع عديدة مف  

.  اكبلت الدكاجف الشيية كالجاىزة 
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غراـ كاف مثؿ ىذه االفراخ ناتجة عف  45 -40أفراخ كبيرة الحجـ نكعما يتركاح كزنيا بيف  .1
 .غراـ 65-55تفقيس بيض يتراكح كزنو بيف 

كبشرة عظـ الساؽ المعو . ذات عيكف براقة . راخ  الجيده متجانسة الحجـ ك نشيطة االؼ .2
. كغير جافة 

بطف الفرخ مرتفعو كصمبو عند لمسيا باصابع اليد مف االسفؿ اما اذا كانت البطف ىشة فمف  .3
 yolk)أك التياب كيس المح  (naval disease )المحتمؿ اف تككف مصابو بالتياب  السرة 

sac infection)  .
كلمتاكد مف ذلؾ يمكف ثني البشرة مف منطقة  (Dehydration)التعاني االفراخ مف الجفاؼ  .4

االفراخ التي تعاني مف . البطف اك االرجؿ  كمبلحظة سرعة رجكعيا الى الكضع الطبيعي 
ني  اف سكائؿ الجسـ فييا قميمة ك ليذا يجب عالجفاؼ تبقى بشرتيا منثنية لفترة اطكؿ ،كىذا م

ـ تاخير اخراج االفراخ مف المفقسات بعد اتماـ جفافيا كنقميا لمحقكؿ لتناكؿ الغذاء كالماء عد
. ساعة بعد الفقس  12-10خبلؿ فترة التزيد عف 

ام . عالي(Material Immunity)يجب اف تحتكم االفراخ عمى مستكل مف المناعةاالمية  .5
الجساـ المضادة المكجية في مف ا (Titer)انيا تحتكم في دميا عمى معيار حجمي عالي 

. النيككاسؿ ك كاالمراض الفايركسية الخطيرة مثؿ مرض  الكمبكر
يفضؿ اف تككف االفراخ ناتجة مف بيض تفقيس منتج مف قطيع اميات كاحد كعدـ خمط بيض  .6

التفقيس الكثر مف قطيع الجؿ ضماف تجانس كزف البيض ككزف االفراخ الناتجة مف جية ك 
. جية اخرل مفالمية المتجانسة لكؿ افراد القطيع ضماف المناعة ا

غراـ 52غراـ كالناتجة عف تفقيس بيض يقؿ كزنو عف 38االفراخ الصغيرة التي يقؿ كزنيا عف 
يفضؿ عزليا كحضانتيا بشكؿ منعزؿ عف بقية افراد القطيع خبلؿ االسبكعيف االكليف مف 

. العمر الجؿ اف تاخذ عناية مركزة 
كالمنطقة الخمفية لمفصؿ  (Red beak)مرار في المنطقة العمكية لممنقار عدـ كجكد أم اح .7

اف االحمرار في ىذه المناطؽ يشير الى تعرض االجنة اثناء  . (Red hocks)العرقكب 
كلقد ثبت عمميا اف مثؿ ىذه . التفقيس الى درجات حرارة مرتفعة كاصابتيا باالجياد الحرارم 

ىاب السرة باالعمار المبكرة كستعاني مف مشاكؿ االرجؿ االفراخ ستعاني مستقببل مف الت
  .(يكـ 40ػ  30بعمر )خبلؿ االعمار المتقدمة 

كيمكف قياس تجانس كزف االفراخ عف . يجب اف تككف االفراخ متجانسة بالكزف كالطكؿ  .8
تساكم  (Uniformity)كنسبة التجانس . طريؽ كزف مئة فرخ كاستخراج معدؿ الكزف 

  (Chick quality)مواصفات افراخ المحم الجيدة 
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مف  (%10± )اقؿ % 10اكثر ك % 10كية لعدد االفراخ التي يتراكح كزنيا بيف النسبة المئ
غراـ فاف نسبة التجانس  40فمك كاف معدؿ كزف االفراخ  . (المعدؿ)متكسط كزف االفراخ 

غراـ مف العدد الكمي  44ػ  36ستمثؿ النسبة المئكية لعدد االفراخ التي يتراكح كزنيا بيف 
 .لبلفراخ التي تـ كزنيا 

 
 
 
 

ايضا يمكف قياس نسبة التجانس ، % 85ػ  80اف ىذه النسبة لمتجانس يجب اف ال تقؿ عف  .9
كلقياس طكؿ الفرخ يتـ مد الفرخ عمى مسطرة . لبلفراخ الفاقسة اعتمادا عمى طكؿ الفرخ 

كيتـ سحب رجمو الى الخمؼ كتقاس المسافة مف حافة المنقار كلغاية االصبع  (شريط قياس)
.  دـ الكسطي لمؽ

يجب اف تككف االفراخ ناتجة مف بيض تفقيس لقطعاف اميات خالية تمامأ مف االصابة 
ككذلؾ  (Typhoid) كالتيفكئيد (Pullorum) بالسالمكنيبل التي تسبب مرض االسياؿ االبيض  

التي تسبب مرض  (Mycoplasam galisepticum)خالية مف االصابة بالمايكك ببلزما كخاصةن 
التي تسبب التياب  (Mycoplasma synoviae)ككذلؾ   (CRD)التنفسي المزمف  التياب الجياز

.   (Infectious synovitis)الغشاء الزليمي المعدم 
 
 

فشؾ تؼَش ًٝ٘ ٗاؼذ الؼظ ػالٍاخ اىظؽح ٗاىْشاؽ  (1)اىشنو سقٌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   = ّغثح اىرعاّظ
ػذد االفشاؾ اىرٜ ذٌ ٗصّٖا 

ٍِ اىَؼذه % 10± ػذد االفشاؾ اىرٜ ٝثيغ ٗصّٖا 

 
 ×100 
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ّقاس الؼظ اىيُ٘ االؼَش فٜ اػيٚ اىٌ (Red Beak)اىَْقاس االؼَش  (2)اىشنو سقٌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الؼظ ٍفظو االسظو ٗاىيُ٘ االؼَش خيف  (Red hocks)ٍفظو االسظو االؼَش  (3)اىشنو سقٌ 

اىَفظو 

 
 
 
 
 
 
 

كيبمغ اقصر طكؿ لمفرخ  (سـ 22ػ  20بيف ) Chick lengthعادة يتراكح طكؿ الفرخ 
د االفراخ كيمكف حساب نسبة التجانس لبلفراخ استنادا عمى طكليا كذلؾ مف تقسيـ عد. سـ 16

: مف المتكسط عمى العدد الكمي لبلفراخ ككما يمي % 3±التي يبمغ طكليا 
 
 
 
 
 
 

 (Morphological scoring)لقد عمدت بعض جامعات العالـ الى تطكير مقياس شكمي 
غراـ كذات  43فاالفراخ التي يزداد كزنيا عف . لبلفراخ حيث يتـ اعطاء درجات تقيمية لبلفراخ 

 

 

ّغثح اىرعاّظ    =

ػذد االفشاؾ اىرٜ ذٌ قٞاط ؽ٘ىٖا ؼغة اىط٘ه  

ٍِ اىَؼذه % 3±  ؽ٘ىٖا ؾ اىرٜ ٝثيغػذد االفشا

  ×100 
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سـ دكف ظيكر أم لكف احمر عمى المنقار اك مفصؿ  22كيزداد طكليا عف  %85نسبة تجانس 
درجة ثـ تبدأ الدرجات باالنخفاض تدريجيا تبعا لتدىكر  100االرجؿ ستعطى اعمى درجة كىي 

ىذه الصفات بحيث يمكف تصنيؼ االفراخ الى افراخ ممتازة كافراخ جيدة جدا كجيدة كمقبكلة 
االفراخ التي اخذت التقييـ الممتاز كاف ادائيا االنتاجي بالحقؿ اثبتت الدراسات اف . كمرفكضة 

اعمى مستكل حيث تفكقت بمعدالت الكزف ككفاءة تحكيؿ الغذاء كانخفضت فييا نسبة اليبلكات 
. بشكؿ ممحكظ مقارنة مع االفراخ االقؿ بالنكعية 

 
اىَؽاػشج اىصاّٞح 

 
فاقغح  ٍشاؼو َّ٘ اظْح اىثٞغ ٗذأشٞشٕا ػيٚ طؽح االفشاؾ اه

: يمكف تقسيـ فترة التفقيس الى ثبلثة مراحؿ تبعا لتطكر النمك الجنيني كىي كما يمي
  (Differentiation phase)فترة التخميؽ   .1

عمما اف بدايات ىذه ، كىي تكلد كتمايز االنسجة لبلعضاء الجسمية المختمفة   
تنقسـ البكيضة المخصبة  المرحمة تبدأ كالبيضة الزالت داخؿ جسـ الدجاجة االـ كذلؾ عندما

(sigle cell oocyte)  عدة انقسامات خمكية ليتضاعؼ عدد الخبليا لمجنيف كيصؿ الى اكثر
كالجنيف الزاؿ كقرص  Gastrulaىذه المرحمة مف التطكر يطمؽ عمييا اسـ . خمية  3000مف 

اجة كبمجرد خركج البيضة الى خارج جسـ الدج. مف الخبليا الطافية فكؽ صفار البيضة 
ـ فاف الجنيف سيتكقؼ عف ˚27ػ  25)االـ كنزكؿ درجة الحرارة اقؿ مف الصفر الفسيكلكجي 

يعاكد الجنيف النمك كتستمر فترة التخميؽ عند كضع . النمك كسيدخؿ في طكر السبات 
البيضة داخؿ المفقسة فتتككف الطبقات الجنينية الثبلثة الخارجية كالكسطى كالداخمية كالتي 

بعد ذلؾ تبدأ االعضاء بالظيكر مثؿ ، أ لتطكر كؿ االعضاء كاالجيزة الجسمية تعتبر المنش
ساعة  80ساعة ثـ يبدك الجنيف كحمقة دمكية بعد  36الرأس كالقمب كالتي يمكف تمييزىا بعد 

بعد ذلؾ يبدأ ظيكر االغمفة اك االكياس الجنينية كاالمكنيكف كالككريكف ، مف فترة التفقيس 
تمتد . االلنتكبيس لتقكـ بكظائؼ االجيزة الجسمية التي لـ تكتمؿ بعد ككيس الصفار ككيس 

فترة التخميؽ مف اليكـ االكؿ لكضع البيضة بالمفقسة كلغاية اليكـ السادس كيككف الجنيف فييا 
.  الزاؿ طافي فكؽ صفار البيضة كقريب مف قشرة البيضة 
طكر االجيزة كاالعضاء فمكي تت، تمتاز فترة التخميؽ بحساسيتيا لدرجات الحرارة 
 . (ؼ˚100.4ػ  98.6)ـ ˚38ػ  37بشكؿ مثالي البد مف رفع درجة حرارة قشرة البيضة الى 

اف أم اختبلؼ كتبايف كبير بدرجات  الحرارة خبلؿ ىذه الفترة سيؤدم الى عدـ انتظاـ 
. بتخميؽ االنسجة كاالعضاء المختمفة لمجنيف 
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  (Growth phase)فترة النمك  .2

ؽ االجيزة كاالعضاء بالفترة االكلى تبدأ ىذه االجيزة بالنمك السريع خبلؿ بعد تخمي
كالنمك يعني زيادة بكتمة الجنيف . يكـ  17يكـ كلغاية عمر  7فترة النمك كالتي تمتد مف عمر 

كىذه الزيادة تأتي نتيجة لعمميتيف ىما عممية االنقساـ الخمكم كتضاعؼ عدد الخبليا أم 
الحرارة  . (Hypertrophy)كعممية زيادة في حجـ ىذه الخبليا  (Hyperplasia)التنسج الخمكم 

العالية خبلؿ ىذه الفترة تؤدم الى تعجيؿ كتسريع النمك كلذلؾ تقصر طكؿ فترة الفقس 
. كبالعكس فالحرارة المنخفضة تؤدم الى ابطاء النمك كاطالة مدة الفقس 

 
  (Maturation phase)فترة النضكج  .3

 (21باليكـ )ة مف اليكـ الثامف عشر لعمر الجنيف كتستمر لغاية الفقس تمتد ىذه الفتر
كالنضج يعني تراكـ بالمادة . كتستمر ىذه الفترة ايضا بعد الفقس كلمدة اسبكع بعد الفقس 

.  الجافة داخؿ الخبليا كاالنسجة كلذلؾ يحصؿ فقد بالماء المكجكد باالنسجة 
االساسية كالجياز العصبي كالدكراف في لحظة الفقس يتكامؿ نضج بعض االجيزة 

كالتنفسي كالييكؿ العظمي اال انو ىنالؾ نضج غير متكامؿ لثبلث اجيزة جسمية ميمة كىي 
فعند تعرض الجنيف داخؿ . الجياز اليضمي كالجياز المناعي كجياز التنظيـ الحرارم 

اتجة عف عممية تمثيؿ البيضة الى انخفاض اك ارتفاع بدرجات الحرارة فاف الطاقة التمثيمية الف
صفار البيض سكؼ تكجو نحك تثبيت درجة حرارة الجسـ بدال مف اف تكجو نحك تنضيج ىذه 

اذف سكؼ يفقس الفرخ كيخرج مف البيضة كىك يعاني مف عدـ نضج . االجيزة كتطكرىا 
: كتطكر ىذه االجيزة الحيكية كىذا الكضع سيعرضو الى مشاكؿ مستقبمية كثيرة اىميا مايمي 

  .(non-compensatory growth loses)خر بالنمك ال يمكف تعكيضو تأ -أ 

عدـ تطكر الجياز المناعي سيؤدم الى عدـ استجابة الجسـ لمقاحات كزيادة فرص  -ب 
 .تعرض الفرخ مستقببل لبلصابة باالمراض المختمفة 

يحتاج الفرخ في لحظة الفقس الى قكة كطاقة عالية كاذا كانت ىذه الطاقة مصركفة  -ج 
يجب  يفقس الفرخ كىك بحالة انياؾ كيحتاج الى مصدر سريع جدا لمطاقة كليذافسكؼ 

 .اف يقدـ لو الماء السكرم كالغذاء باسرع كقت ممكف

عدـ اكتماؿ جياز التنظيـ الحرارم سيجعؿ الفرخ اكثر حساسية اتجاه البركدة الجكية اك  -د 
 .ارتفاع درجات الحرارة 
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د مف فرص تعرض الفرخ اللتياب كيس الصفار عدـ نضج كتكامؿ الجياز اليضمي سيزم ىػ
كالتياب السرة ككذلؾ سيبطئ عممية استيطاف البكتريا المفيدة عمى الخبليا المبطنة لمقناة 
اليضمية كخاصة االمعاء كىذا ما يجعؿ الفرخ اكثر عرضة لبلصابة بالتيابات المعدة 

.  كالككالم كالكمكستريديا مستقببل كاالصابة بامراض السالمكنيبل
 
 
 
 
 

سغٌ اُ ػَيٞح اىرط٘س  (Embryonic Development)فرشاخ اىرط٘س اىعْْٜٞ  (4)اىشنو سقٌ 

ٍغرَشج اال اّٖا ذقغٌ ّظشٝا اىٚ شالز فرشاخ ٕٜٗ فرشج اىرخيٞق ٗاىَْ٘  جػَيٜ

 .ٗاىرْؼٞط 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ٍؽاسٝش ت٘اعطح  Egg shell temperatureقٞاط دسظح ؼشاسج قششج اىثٞؼح  (5)اىشنو سقٌ 

دسظح قششج اىثٞغ داخو اىَفقغح ٝعة اُ ال ذرثاِٝ تذسظح امصش ٍِ . ؼغاعح 

ف فٜ أٛ ٍ٘قغ ٍِ ٍ٘اقغ اىَفقغح ٕٗزا ٍا ذ٘فشٓ ٍفقغاخ اىذفؼح اى٘اؼذج ˚0.5

Single stage incubators  .

 
 

           منذ اف تمكنت التكنكلكجيا الحديثة مف تصنيع مكائف حقف لبيض التفقيس 
(in-ova injections)  فقد اصبحت ىذه المكائف متعددة االىداؼ كىي كما يمي :

Maturation stage Growth stage Differentation stage 

 فرشج اىرخيٞق فرشج اىَْ٘ فرشج اىْؼ٘ض

17 ً٘ٝ 6 ً٘ٝ 

 

ؼقِ اظْح اىثٞغ ٗآشاسٕا ػيٚ االداء اىَغرقثيٜ ىفشٗض اىيؽٌ 
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اجراء عممية التمقيح ضد االمراض عمى اجنة البيضة كىي الزالت داخؿ المفقسة كىذا ما  .1
كلقد كصمت سرعة  (in-ova vaccination)يطمؽ عميو اسـ التمقيح داخؿ البيضة

كلقد اصبحت . ساعة /بيضة 10000 ػ 5000الماكنة الكاحدة بالكقت الحاضر لحكالي 
بمقاح المرؾ  (اجنة البيض)ىذه الطريقة تستخدـ لتمقيح االفراخ كىي دخؿ البيضة 

عادة يتـ التمقيح في مكعد نقؿ اطباؽ البيض مف الحاضنات . كالنيككاسؿ كالكمبكرك 
(Satters)  الى المفقس(Hatchers)  ـ يك 21يكـ مف فترة الفقس كالبالغة  18كذلؾ بعد
تخترؽ قشرة البيضة كتحقف المقاح  (Needles)ماكنة الحقف تحتكم عمى ابر دقيقة . 
كبعدىا ينقؿ البيض  (اك الشريط البلصؽ)ثـ تغمؽ الفتحة بالبرافيف  (مؿ لمجرعة 0.1)

 .الى اطباؽ المفقس كيدخؿ الى المفقسات ليبقى فييا االياـ الثبلث االخيرة قبؿ الفقس 

 ة البيض اك لبلفراخ كىي في داخؿ البيضة التغذية المبكرة الجف .2

فقد ثبت باف االحتياجات الغذائية الجنة السبلالت الحديثة لفركج المحـ اكثر مف 
السبلالت القديمة كىذا ما يجعميا تعاني مف نقص بامدادات الطاقة كمف بعض 

لة مف لذلؾ اظيرت الدراسات اف حقف اجنة البيضة بمحاليؿ سائ. الفيتامينات كالمعادف 
الفيتامينات كالمعادف الضركرية اك بمحمكؿ سكرم كمصدر لمطاقة التي يحتاجيا الفرخ 

مف جية كزيادة معدالت  (Hatchability)لكسر البيضة يؤدم الى زيادة نسبة الفقس 
مف  (يكـ 42بعمر )اكزاف االفراخ الفاقسة كبالتالي زيادة معدالت اكزانيا عند التسكيؽ 

تمثؿ  (Pellets)المختصة بتصنيع االعبلؼ انتجت اقراص عمفية  الشركات. جية اخرل 
عميقة متكاممة يتـ نثرىا عمى االفراخ في لحظة اخراجيا مف المفقسة ككضعيا في اطباؽ 

اما اذا تـ تسكيؽ االفراخ في اقفاص ببلستيكية مشبكة القاعدة فيتـ فرش ، التسكيؽ 
اقراص  3ػ  2اف قياـ الفرخ بالتقاط . لؼ القاعدة بقطعة كرقية ثـ تنثر عمييا اقراص الع

مف العميقة الكاممة ىذه سيعطيو جرعة كاممة مف الطاقة كالفيتامينات كالمعادف كالتي ليا 
. دكر جكىرم في تحسيف صفاتو االنتاجية كتحسيف صحتو طيمة فترة التربية 

تؤدم الى ما لبلفراخ  (Early Nutrition)الدراسات الحديثة اكدت اف التغذية المبكرة 
: يمي 

تسريع عممية امتصاص صفار البيض مف كيس الصفار كتقميؿ حاالت تعرض الفرخ  -أ 
 .اللتياب كيس الصفار كالتياب السرة 

 .تسريع عممية التطكر لمجياز اليضمي كالمناعي كجياز التنظيـ الحرارم  -ب 

ف معظـ اليبلكات فقد ثبت با، تقميؿ ىبلكات االفراخ خبلؿ االياـ الثبلثة االكلى مف عمرىا  -ج 
 .ناتجة عف الجكع كالعطش 

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



 14 

الف التغذية المبكرة كتسريع  (Dehydration)منع تعرض االفراخ الفاقسة لحاالت الجفاؼ  -د 
امتصاص صفار البيض كتمثيؿ الدىكف ستؤدم النتاج كمية مف الماء يطمؽ عميو اسـ 

سقطت كابطمت اف ىذه المعمكمات مجتمعة قد ا . (Metabolic water)الماء التمثيمي 
بعض المعمكمات كالفمسفات السابقة التي كاف يتبعيا الكثير مف المربيف مثؿ عدـ تقديـ 

كقد يتمادل البعض ليعرض ، ساعات مف كضعيا داخؿ القاعة  3العمؼ لبلفراخ اال بعد 
ساعة كذلؾ اعتقادا منيـ اف تجكيع االفراخ سيجعميا  24ساعات اك  8االفراخ لمجكع لمدة 

. حب خزينيا مف كيس الصفار ككذلؾ لجعميا تضطر لشرب الماء السكرم تضطر لس
فقد ثبت اف التغذية المبكرة جدا ليا دكر ميـ في سرعة ، العمـ الحديث اثبت عكس ذلؾ 

لذلؾ فاف مف الضركرم تقديـ العمؼ ، تطكر االمعاء كسرعة امتصاص كيس الصفار 
جيا مف المفقسة اك يتـ حقنيا باالجنة كالماء السكرم لبلفراخ بأسرع كقت ممكف بعد خرك

 .قبؿ فقس البيضة 

لبلجنة بعمر  (Probiotic)استخداـ عممية الحقف داخؿ البيضة في نقؿ المعززات الحيكية   .3
 .مبكر 

كالمعزز الحيكم عبارة عف انكاع مف البكتريا كالخمائر المفيدة كالتي تستكطف داخؿ القناة 
ببلت الخبليا المبطنة ليذه االجيزة كبذلؾ تمنع كصكؿ البكتريا اليضمية كالتنفسية كتغطي مستؽ

مف الضركرم جدا تقديـ ىذه الميكركبات المفيدة الى االفراخ باسرع كقت ممكف . المرضية الييا 
كقد ترش ىذه المزارع الميكركبية ، لذلؾ فمف االفضؿ حقنيا داخؿ البيضة قبؿ عممية الفقس ، 

ف مكعد الفقس لكي تسكد ىذه الميكركبات المفيدة في ىكاء عمى بيض التفقيس قبؿ يكـ ـ
كقد تقدـ ىذه المزارع الميكركبية . المفقسة كتنتقؿ لداخؿ الفرخ في لحظة تنفسو لميكاء الخارجي

اذف مف الضركرم تسكيف . المفيدة مع الماء السكرم كمع العمؼ المقدـ لبلفراخ في اليكـ االكؿ 
رخ قبؿ اف تدخؿ الميكركبات المرضية الضارة لتمعب دكر ميـ ىذه الميكركبات داخؿ جسـ الؼ

. في حماية االفراخ ضد الكثير مف االمراض 
 
 
 
 

بيف حقكؿ االميات  (Golden link)بالحقيقة يمثؿ المفقس حمقة الكصؿ الذىبية 
اك  (Broiler)المنتجة لبيض التفقيس كبيف حقكؿ التربية التجارية سكاء كانت الفراخ المحـ 

فالمفقس ىك المصنع المتخصص بانتاج افراخ صحية كحيكية كقادرة عمى  . (Layer)لبيض ا
كلقد ثبت عمميا كعمميا . ترجمة قدرتيا الكراثية لتعطي اعمى المعدالت مف المحـ خبلؿ فترةتربيتيا 

 والمفقس النجاح بتربية فروج المحم يبدأ من حقول االمهات
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كثبت ايضا اف بعض االخطاء االدارية بالمفقس ستؤثر تأثيرا غير . باف النجاح يبدأ مف المفقس
عمى صحة االفراخ كمناعتيا ضد االمراض كطبيعة ادائيا  (أم اليمكف تصحيحو)كسي ع

اشار الى اف  (1960عاـ )منذ حكالي نصؼ قرف  Romanovالعالـ . االنتاجي في المستقبؿ 
غراـ عند تكفير الظركؼ المثالية اثناء  41.4غراـ بامكانيا اف تنتج فرخ بكزف  60البيض بكزف 
غراـ عند  21.9غراـ قد تعطي فرخ بكزف  60نفس ىذه البيضة التي كزنيا كاف . فترة الفقس 

. تعرض البيضة الى تذبذب بدرجات الحرارة كالرطكبة النسبية داخؿ المفقسة
غراـ ذك اثر بالغ االىمية عمى  20اف ىذا الفارؽ بكزف الفرخ بعمر يكـ كاحد كالبالغ  

ففي افراخ المحـ لكحظ اف الفارؽ بكزف االفراخ . رخ الصحة المستقبمية كاالداء المستقبمي ليذا الؼ
بحكالي  (يكـ 42)الفاقسة كبمقدار غراـ كاحد فقط قد يترجـ الى فارؽ بالكزف عند عمر التسكيؽ 

.  غراـ  100
يكـ كىذا يعني اف طكؿ  82كاف فركج المحـ يسكؽ بعمر  (ثبلثكف سنة)قبؿ ثبلثة عقكد 

كاذا ما . مف عمر ىذه الطيكر عند التسكيؽ % 25مثؿ حكالي ت (يكـ 21البالغة )فترة التفقيس 
فاف  (تسكيقيا لممجزرة)حسبنا العمر ابتداءا مف كضع البيضة بالمفقس كلغاية تسكيؽ الطيكر 
اما بالكقت الحاضر % . 20نسبة طكؿ فترة التفقيس الى العمر االجمالي ستنخفض الى حكالي 

يكـ كىذا يعني اف طكؿ فترة التفقيس  42د تقمص الى فاف عمر التسكيؽ كالجزر لقعاف المحـ ؽ
مف العمر االجمالي % 33مف طكؿ فترة التربية لفركج المحـ كحكالي % 50اصبحت تمثؿ حكالي 

اذف قطعاف السبلالت الحديثة لفركج المحـ تقضي حكالي ثمث حياتيا في داخؿ ماكنات التفقيس . 
اخؿ البيضة ستؤثر بدرجة كبيرة عمى مكاصفات كليذا فاف الظركؼ التي تتعرض ليا االجنة د

 االفراخ الناتجة كادائيا االنتاجي بالمستقبؿ
البد مف  (كما ىك مبيف بالفقرة السابقة )الجؿ الحصكؿ عمىمكاصفات جيدة الفراخ المحـ 

الحصكؿ عمى بيض تفقيس مف حقكؿ مكثكقة كال بد مف تفقيس ىذا البيض في مفاقس تتبع 
اف الخطأ في ىاتيف الحمقتيف سكؼ يتحممو المربي في . النظافة كالتطيير  االسس العممية في

اف الخطأ البسيط فييا سكؼ يتضخـ مداه خبلؿ فترة تربية ىذه االفراخ .حقكؿ تربية فركج المحـ 
كسكؼ ينعكس عمى صحة ااالفراخ كادائيا ك بالتالي عمى المردكد  االقتصادم لممربي بالمستقبؿ 

: ركرم مراعات النقاط التالية كليذا فمف الض. 
يجب فحص حتكؿ اميات فركج المحـ بصكرة دكرية لمتأكد مف خمكىا مف االصابة  .1

بالسالمكنيبل ك االيككببلزما الف ىذه المسببات المرضية تؤدم الي ظيكر امراض تنتقؿ 
ا مف االـ الى البيضة كالى الفرخ الفاقس منو  (Ventrical transmission )بصكرة رأسية 

ص كؿ شيريف عمى االقؿ لمبلحظة حينات مف دـ االميات لغرض الؼعب اخذ جليو مكع. 
ة زجاجية ك حعمى شرمقطرة دـ بسيط حيث تؤخذ كالفحص . ابات االص مدل تكاجد ىذه
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 (المايككببلزما كلماخكذ مف السالمكنيبل اا)لمعيف ا (Antigen)يضاؼ الييا المستضد 
اف الدـ ؼابة االـ مص اذا كانت. حصكلو اك عدـ  (Agglutination)لمبلحظة حصكؿ 

 ثر الدـخسكؼ تربط مع المستضد ك ليذا يت  (Antibodies)تكم عمى اجساـ مضادة حم
كاذا لـ يحصؿ (ابة صتكجد ا)ص مكجب حعندئذ يككف الؼ كيو مثؿ حبيبات الرمؿ ؼ ظيبلحك

مة ال يستمـ البيض في ؿ العالـ المتقددكفي معظـ  . (ـ سميمةاال)سالب حص أف الؼؼتجمط 
ابة صرسمية تضمف خمك القطيع مف اال شيادة صحية ؿ مربيصام مفقس اال اذا ح

احد تعني نشر العدكم الى عدة كات قبة قطيع اـاصالف ا.بالسالمكنيبل ك المايككببلزما 
. لممرض ان قطعاف تجاريو لفركج المحـ كبمناطؽ جغرافية مختمفة ك ىذا يعني نشر

نقؿ ميس في حقكؿ االنتاج حيث يتـ جمعو عدة مرات باليكـ كفؽظافة بيض التجب العناية بفم .2
ة بالعيف المجردة فيي ؼالتي تبدك نظي ةعممآ بأف البيضباسرع كقت مكف  لمخازف مبردة

خمية في  26000ع ىذا العدد الى ؼخمية بكتيرية كيرت 3000تحكم عمى قشرتيا حكالي 
 . تسخ ـية في البيض اؿخؿ 40000البيض المتكسط النظافة كالى 

تعقيـ المفقسات كبيض التفتيس الذم يدخؿ الى المفقسات الف ام  كالىتماـ المتزايد بنظافة ا .3
كبي المكجكد عمى البيض كبالتالي تمكث ىكا رالي تضخيـ الحمؿ المايؾ ؤدمسي فشؿ بالتعقيـ

رة كالتياب كيس اىميا التياب الس الت مرضيةء المفقسة كاخير اصابة االفراخ الفاقسة بحا
دخنية بداء الرشاشيات اؿ خقد تصاب االفرا لؾالمح التي تسببيا البكتريا ك كذ

(Aspergillosis)   الذم ينتج عف استنشاؽ االفراخ البكاغ(Spores)  الفطر المسمى
(Aspergillus fumigatus)   باف كالتي قد تكجد عمى البيض اك في داخؿ الفقسات عممان

 . اعد عمى تشجيع نمك ىذه الفطرياتة تسفقسرطكبة الـ
مف حقكؿ مختمفة الى داخؿ الفقسات الف حجـ بيض التفقيس عدـ ادخاؿ بيض تفقيس  .4

سبكع أ 23 كما ىك معركؼ تبدأ باالنتاج بعمر  ك االميات . عمرىا ك يتناسب مع حجـ االـ
عميو فاف ك. بالعمراالـ  دـ ؽت عيزداد ـ كؼزف البيضة سكاف كدة عشرة اشير ـتستمر ؿ ك

ليذا ك. عاسبك 30 قاسبكع سيككف اكبر مف بيض القطيع الذم عمر 50. بيض القطيع بعمر 
 :الي ما يمي ؤدم فاف خمط البيض ليذيف القطيعيف سي

. بايف بحجـ االفراخ الفاقسة كجكد ت  .أ  
يبقى الفرخ داخؿ المفقسة لفترة  ؼبيض الصغير الحجـ يفقس بكقت مبكر ك عميو سكؿا .ب 

ؼ اب بالجفاصليذا سكؼ مكاخراجو منيا لضماف تفقيس البيض الباقي  ؿقب منية طكيمةز
 .   (Immunosuprision)مية سالج الى تثبيط مناعتوك

ىذا ما سيكلد كلتبايف عمر قطيع االميات  تكم المناعة االمية بيف االفراخ تبعاسـتبايف   .ج
 .لتمقيحات المبكرة دم الى فشؿ بعض اؤيح كقد مؽمناعية عند التؿ مشاكؿ
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ؿ عمى كاخذ التدابير البلزمة لمحصكقسات ؼالفاقسة مف داخؿ الـعدـ تاخير اخراج االفراخ  .5
احدة كعدـ بقاء بعضيا داخؿ كج االفراخ دفعة ككؿ الذم يضمف خرشباؿكمتقارب  مكعد فقس

ر حياة ليا تأثير كبير عمى مساكطة تعد ىامة جدآ ؽالف قىذ. المفقسات لفترة زمنية طكيمة 
اف  كؼفمف المعر.  ضلبلمرا ىامتكزاف باالعمار البلحقة كمدل مقاكمعدالت االكاالفراخ 

ساعات التماـ عممية ألجفاؼ داخؿ المفقسات  8االفراخ بعد الفقس تككف رطبة كتحتاج لفترة 
راخ اال ؼالتجارية ال يفضمكف اخراج اال ساف اصحاب المفاؽ. عد ذلؾ يجب اخراجيا فكرآ بك

اخ راف بعض االؼؼكليذا . يكمآ  21 البالغة كاتماـ فترة التفقيسمعظـ البيض  سؽؼاـ تـابعد 
 2-1داخؿ المفقسات لمدة  قىتبك ان الناتجة مف البيض الصغيرالحجـ قد تفقس مبكركغيرة صاؿ

سات فؽمكما فاف تاخير اخراج االفراخ مف داخؿ الـكع. اخراجيا مع بقية االنراخ  ريكـ لتنتظ
: ات التالية ؼا المضاعسيكلد لو

 قلى مثؿ ىذعة الجسـ كمف العبلمات الدالة بقداف رطكؼاؼ بسبب ؼراخ لمجؼاال ضتعر .أ 
بح ارجؿ صتؼب سكائؿ الجسـ حلكف االرجؿ حيث يؤدم الجفاؼ الى س االفراخ مبلحظة

. اتح لبلفراخ السميمةؼفر اؿصمميز مف المكف الـكامؽ تقريبأ غراخ ذات لكف ؼاال
  (Yolk Sac)الصفار اك المح  سيف مف المكاد الغذائية المكجكدة في كياستنفاذ الخز .ب 

الناتجة عف تمثيؿ المادة  (Ketosis)ا يسبب زيادة المكاد الكيتكنية ـىذا ككبشكؿ سريع 
ىا لممزيد مف ضاع تركيز المكاد الكيتكنية ني دـ االفراخ سيعرؼارت اف. فار صالدىنية باؿ
ؼ تيمؾ خبلؿ اليكـ االكؿ ك الثاني مف عمرىا كراخ سؼاالق اف مثؿ ىذكالضعؼ  االجياد 

. السكر  لىعتكم حىا بشرب الماء الـؼما لـ يتـ اسعا
 دميؤسات ساخؿ المفؽد تتعرض لو االفراخ الذم  داسات الحديثة الى اف االجياراشارت الد .ج 

 يايشرباؼلة صالى ضمكر حك. بالدـ   (Lymphocyte)اكبة ؼسبة الحبليا المـفض ؼالى خ
(Bursa of fabricia)  راخالؼا عطاءا فيالميمة كة دتكليد االجساـ المضا عفالمسؤكلة 

 .مرضيةببات اؿسالـ مفالية عاكمة ؽـ

 
 
 

   ضعيا في الصناديؽ الببلستيكية اك الكارتكنية ككبعد اخراج االفراخ مف المفقسات 
ناديؽ في غرفة التسميـ مع صؿتحاشي ازدحاـ اكيجب العناية بيا  (فرختتسع كؿ منيا الى مئة )

يؽ نقؿ االفراخ يجب اف دصنا. التيكية  ضرغناديؽ ؿصفكؼ اؿصؿ بيف صضع فكاكضركرة 
ـ  ْ 27عف  تيارجة حراردؿ ؽال تدافئة تككف  كذلؾ غرفة التسميـ ك التي يجب اف. تككف معقمة 

 كنقميا فقسب الـاحصافراخ مف ´بعد ذلؾ ياتي دكر المربي صاحب الحقؿ الذم سيقكـ باستبلـ ا

 قل االفراخ من المفقس الى الحقل ن
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 قىذك  (Chick vans)ؿ االفراخ ؽؿ المتقدمة تكجد شاحنات خاصة لفكبالد. الى الحقؿ 
الشاحنات في معظـ  قاف عدـ تكفر مثؿ ىذ. مناسبة اؿتيكية اؿكالتدفئة  ئؿبكسا كدةالشاحنات مز
ة كالسيارات كسائط النقؿ العادمـ النامية يجعؿ المربيف مضطريف الى استخدا كالبمداف العربية 
المكشكفة في بعض  كالبيكبات المغطاة اكالمكريات  ـك استخداانقؿ الركاب ؿالكبيرة المعدة 

في بعض  ق مف االفراخكبير دككارث قد تؤدم الى ىبلؾ اعدا لربي اؿـقد يتعرض اؿك .االحياف 
: يات التالية صالجؿ تفادم مثؿ ىذه الحاالت يفضؿ االلتزاـ بالتك، االحياف 

 .الباردة جدآ كالحارة ا باالكقاتتحاشي النقؿ كخبلؿ االكقات المعتدلة الحرارة  الفراخقؿ اف .1
في المسا ء خبلؿ اشير الصيؼ  كؿ في الصباح الباكر اؽد الفعمكد ؿ اف يحدضليذا يؼك

. قات الظييرةكفي ا قؿالباردة يفضؿ اف يتـ الف في خبلؿ اشير الشتاءك.الحارة 
ذات اىتزازات قميمة قدر االمكاف عمى اف تككف كافية الستيعاب كاسطة نقؿ مريحة كاختيار  .2

كبيرة مف االفراخ  دنقؿ اعدا دندما يراعجار اكثر مف سيارة ئاست ضركرةمع  قفاصاالجميع 
راكب تكفي لنقؿ  18ؿ التي تتسع الى ؽسيارات الف مف خبلؿ الخبرة العممية يبلحظ بافك. 

ابميتيا ؽر مف ثحميؿ السيارة اؾتضؿ ؼالمك . (فرخ  10000-8000)فص ام ؽ 80-100
-40)تتسع الى  السيارات التي. د يؤدم الى سكء تيكية كاختناؽ بعض االفراخ ؽالف ذلؾ 

تترؾ كالسيارة  عدمقا عمىفاص ؽتكضع اال.  الؼ فرخ 25-20راكب تكفي الى نقؿ  (50
ات حرؾ بعض الفتة شبابيؾ السيارة بؿ تتؼية لمتيكية كاليفضؿ غمؽ كاؼات كاؼبينيا مسا
ة في صة ك خاؼضؿ النقؿ بالسيارات المكشكؼال م. ءر اليكاكماف تداضتكحة ؿؼالمناسبة ـ

 )ءلى بغطاعفاص مف االؽب تغطية االجا مقندكعكل صند الضركرة الؽعاال ؿ الشتاء فص
ات مناسبة بيف ؼكضع مساضركرة المسير مع ء لمنع التيار اليكائي القكم اثنا (جادر 

 .فاص السفمية ؽاص لغرض التيكية المناسبة لبلؼؽخطكط اال
جنب تكنة مع مـترة زمنية ؼصر ؽقؿ باحراخ لؿؼاؿ االصاكلة امحصر الطرؽ ك ـؾ أؽكسؿ .3

الجيات  لاحد في االفراخ يؤدم الى تكدساالقفاص رة الف ميبلف عؽ الكرطاؿم ؼالسير 
 .داخؿ القفص كىبلؾ القسـ االكبر منيا 

المحاضرة الثالثة 
القاعات الستالم االفراخ  تهيئة
: فؽ الخطكات التالية كمميات التييئة ع لرتج
جيدآ  ؼ القاعة تنظيفآظرشة مع الفضبلت كتفؼراج اؿخازالة اثار الكجبة السابقة حيث يتـ ا (1

. ممية التعقيـ عقبؿ اجراء 
 الاك بالماء (اف امكف  )الجدراف ك السقؼ كتغسؿ االرضية . ات التربية عاؽتعتيـ كسؿ غ (2
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لكط مع احد مكاد التعقيـ خة بالماء الـعلتعقيـ حيث يتـ رش القاا مميةعكبعد ذلؾ تجرم 
. يؿ بنزسجيرمايكد  كليف ككريز، يؾ ؼالتجارية مثؿ ايكدك

-0.25ام يضاؼ . %0.5-0.2عقمات تضاؼ الى الماء بنسبة ـاؿ ىذهاف جميع 
لى خزاف عدة مرشات تحكم اعم الحقكؿ ؼتكجد . لتر ماء  100لتر مادة معقمة لكؿ . 0.50

لى علمرشات بالقكة الكيربائية اك ا قك تشتغؿ ىذ لتر ماء 100-80. يتسع الى  ماء كبير
لتعميمات ااة عمرا ة معؽلتر مادة مع 0.5-0.25 ضاؼ اليوم كء الماالبانزيف يمؤل الخزاف ب

بالماء يتـ رش بعد خمط المادة المعقمة . بؿ الشركة المنتجة ؽلى ىذه المادة مف عقة صالمؿ
 (نايمكف)طية ببلستيكية غالمعدات الكيربائية الثابتة باكبعد تغطية ااالجيزة  قيـة بماء التععالقا

مادة  سبنؼكالمناىؿ بعد غسميا جيدآ  كؼ ؿيـ المعاؽب تعجكذؾ م. الييا  ءلمنع كصكؿ الما
بشكؿ % 40يفد يستعمؿ الفكرماؿكؽ .(لتر 100ا لتر لكؿ  )فة عة مضاعالتعقيـ كلكف بجر

: بعآ لما يمي كتذلؾ ك%  4-2ممية التعقيـ ك يضاؼ لمماء بنسبة عم ؼلكؿ مع الماء حـ
 لتر ماء  95كرماليف الى لتر ؼ 5 كرماليف يضاؼؼ% 1لكؿ حير ـحضلت .
 ءلتر ما 90ماليف الى ركؼلتر  10كرماليف يضاؼ ؼ% 4لكؿ حـلتحضير .

. معآ  دكاتاال كة عاؽلتعقيـ اؿ ـدخد يستكؽعالة ؼماليف مادة معقمة ركالؼيعتبر 
شة رالؼكثـ تدخؿ االدكات  (يكـ 3-2لمدة  )ة لتجؼ عممية التعقيـ تترؾ القاتماـ عبعد ا

سـ  5-2بسمؾ ف كالسبكس اك التب كلة مثؿ نشارة الخشب اعازبمادة  الحضفرش منطقة ؼيتـ ك
ير خممية التبع ءجراالتييئة باالتعقيـ كات ممؿعادة عكتختتـ  . ءان شتاسـ  10-5 كيفآ اص

(fumigation)  بتعقيـ كامؿ لكؿ  التبخير سيقكـ ممية عاز الفكرمالدييايد الناتج مف غحيث اف
رماليف كير بالتفاعؿ الحرارم ك يستخدـ فيو مسحكؽ الؼخيكجد نكعاف مف التبخير االكؿ ىك التب

ة صفي قدكر خا الذم يكضعكاك االلفاجيف  (Paraformldhide)ليو عالتجارم ك الذم يطمؽ 
ك التي تعمؿ عمى الكيرباء مع كجكد   (Fumigaton)رات خيف يطمؽ عمييا اسـ المبخبالتس

 .متر مكعب مف حجـ القاعة  300 ك يخصص ا كغـ مف البارافكرمالدييايد لكؿ. ساعة تكقيت 
اير سكؼ يتط (ؼ 425) ـ182ْبالقدر الى  رارةحفبعد تسخيف البارافكرمالدييايد ك كصكؿ درجة اؿ

ير بالتفاعؿ خر فيك التبمخاما النكع االخر مف التب. غاز الفكرمالدييايد الذم يقكـ بعممية التعقيـ 
مادة كيمياكية  الكيمياكم ام اف تحرير غاز الفكرمالدييايد مف الفكرماليف يحتاج الى تفاعمو مع

يتـ  (االرتفاع  ×العرض  ×الطكؿ  )ساب حجـ القاعة حفبعد . اخرل كىي برمنكنات البكتاسيكـ 
مممتر  60ك  مممتر مف الفكرماليف  60حساب الكيمياكيات المطمكبة لمتبخير ك ذلؾ بتخصص 

ـ مف برمنكات البكتاسيكـ لكؿ غ 30الماء ك
 خطيفزفية بشكؿ خع اكعية زتغمؽ فتحات القاعة جيدآ كتك. اعة ؽمتر مكعب مف حجـ اؿ 9

كبعدىا يضاؼ الفكرماليف ابتداءأ . آل كت مع الماء امتبادليف داخؿ القاعة ك يكضع فييا البرمنكنا
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لخركج ك تتـ االضافة بسرعة ثـ تغمؽ الباب الجؿ اباتجاه باب كدة مف القاعة ممف المنطقة البع
ؿ داخؿ القاعة ليقكـ بالتعقيـ الكامؿ ك تترؾ القاعة عج مف التفاتاالحتفاظ بغاز الفكرمالدييايد النا
س الكمامات اثنا ءالعممية الف بح بؿصيفك. از غايا اؿؽاحبات الخراج بلميكـ التالي حيث تشغؿ الس

يبلحظ اف الفكرماليف يعتبر مف المكاد الكاسعة . تحرر يؤثر عمى صحة االنساف ـالغاز اؿ
رة رش كح بضرصداـ في تعقيـ ك تبخيز قاعات التربية ك الجؿ زيادة فاعميتو التعقيمية يفخاالست

يؿ بعض غك كذلؾ ينصح بتش%  80-75ال الجؿ رفع نسبة الرطكبة الىقاعات التربية بالماء اك
رض االستخداـ االمثؿ لمفكرماليف غؿ.  ـ25ازية لغرض رفع درجة الحرارة الى غنات اؿضاحاؿ
 2 )يات الكاردة في الجدكؿ رقـ صتنصح بعض الشركات بمراعات التك كالتبخيرراض التعقيـ غال
)  .

مف تكرار االصابة بالكككسيديا اك النيككاسؿ اك مرض  كانت قاعة التربية تعاني اذا
حية اضافية لعمميات التعقيـ ك التبخير ك يمكف تمخيص صات ءاجراـ داخح باستصالككمبكرك فيف

:- ات كما يمي ءىذه االجرا
 كيمك غراـ مف مسحكؽ الكمس 100 (نثر)متر مربع مف مساحة القاعة يتـ رش 1000لكؿ  .1

(Dehydrated lime) مكنيكـ االكيمك غراـ مف سمفات  200 ىا ينثركبعد
(Ammonium sulphate) . 

لتر مف الماء عمى المزيج السابؽ كذلؾ  1000السمفات يتـ رش  كحكؽ الكمس سبعد نثر ـ .2
 .ة مء العادالما بكاسطة مرشة

 
 تجهيز قاعات التربية

 (Waterors)اىؿ المفك (Brooders)اف تجييز قاعات التربية بالعدد المناسب مف الحاضنات 
يعتبر مف االمكر الميمة جدآ ك يمكف االىتداء بالتكصيات المذككرة في  (Feeders)ؼ ؿكالمعا

 ؿدـ المعالؼ ك المناىؿ الببلستيكية خبلؿ االسبكع االكختست. في ىذا المجاؿ  (7)الجدكؿ رقـ 
ائرية المعمقة ك يمكف كماتيكية الطكلية اك الدكتيؿ المناىؿ االغمف عمر االفراخ ك بعدىا يمكف تش

رم ضبط كمف الضرك. تشغيؿ المعالؼ الطكلية اك العالؼ االنبكبية المعمقة طيمة فترة التربية 
. رخ ؼعالؼ ك المناىؿ عف سطح االرض ك عمى اف يككف االرتفاع بمستكل ظير اؿـارتفاع اؿ

مف جية العمؼ اكؿ تفكادة االرتفاع مع تقدـ عمر االفراخ الجؿ تسييؿ شرب الما ء مليذا يجب ز
تستخدـ . رشة مف جية اخرل ؼاؿكؼ عف التمكث بالفضبلت اد المناىؿ ك المعاعاالجؿ ابك

اما في الحقكؿ التابعة لمشركات الكبيرة . تربية التجارية قكؿ اؿح ـالحاضنات الغازية في معظ
 )لرات ساخف بكاسطة بكم ءف طريؽ ضخ ىكاعالساخف ك ذلؾ  ءة باليكائفتستخدـ طريقة التدؼ

 (ثرمكستات )حرارم  ـىي مرتبطة بمنظكالنفط  كاك الكازكليف اءتعمؿ عمى الكيربا (سخانات 
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 .يتحكـ بالدرجة المطمكبة 
 

استالم االفراخ في الحقول  
: ليؾ التاكد مف النقاط التالية عات التربية عاالفراخ الى قا ؿكصبؿ كؽ
ند انقطاع التيار الكيربائي عيميا غشمؿ مكلدة الكيرباء المكجكدة بالحقؿ الجؿ تعمة سبل .1

 .فكرآ 
. ية ؼؼ ك المناىؿ كبكميات كاؿم المعاؼ ءكالماالعمؼ ير ؼتك .2
 (اكسعذك )اح كاحد بف ك ليذا يفضؿ انزاؿ مصضم منطقة الحؼالية عئية كة ضدير شؼتك .3

راخ تحتاج شدة ؼالاذب االفراخ الى مكقع الحاضنة ك اف جء القكم مكنة الف الضضرب الحاؽ
. مار المتقدمة عكئية المطمكبة باالضمرات الشدة اؿ 6-4الية تقدر عكئية ض

دـ عك  (ناتضالحا)در الحرارة صريبة مف ـؽزة مبلئمة لبلفراخ تضمف بقائيا جير حؼتك .4
ة ؼبمسا فع الحضؽلى شرط اف ال يبعد الفرخ داخؿ مكع. ؿ قلمناكاابتعادىا مف المعاؼ 

. لعمؼء كادر الماصر مف متر كاحد مف ـثاؾ
كغـ سكر لكؿ 8 -5ام % 8 -5الشرب باليكـ االكؿ بمعدؿ  ءيضاؼ السكر الى ما .5

تمؤل . لتر ماء  100ؿ كغـ سكر لؾ  15-10ةؼاض اضالبع ؿفضكم.  ءلتر ما100
ة مف عسا  16-10بؿ ؽالحضانة  عؽع داخؿ مكزلى بالسكر ك تكحالـ ءناىؿ بالماـاؿ
 . ة عالقا ءالمناسبة مف ىكا الحرارة ءالمايكتسب راخ الجؿ اف ؼكؿ االصك

ة باليكميف صخاالعمؼ لييا عات التي ينثر حؼ ك المسطؿدد ممكف مف المعاعر ثادخاؿ اؾ .6
ش خطكط مف الكرؽ فريفضؿ  (العمؼكاني ص)ؼ الببلستيكية ؿة لممعاؼفباالضا. ليف كاال

 لييا الجؿ جذبع العمؼر ثة ك فغالفارالعمؼ  رش اكياسؼ كحت الحاضنات اتاالبيض 
 .راخ ليذه المنطقة ك منعيا مف تناكؿ مادة الفرشة ؼاال

نات ضام درجة الحرارة تحت الحا. ف ضة المطمكبة لمحررالحر درجة اؼمف تك كدب التاجم .7
خبلؿ  ـ35ْت الحاضنة تحمف اف درجة الحرارة  دتاؾ. ف حضلؿ ةخصصم المنطقة الـؼك

ـ كيجب اف 34ْض الحرارة الى ؼؿ خذ التيكية الجؼات الستة االكلى ك بعدىا تفتح مناعالسا
.  ـ31ْف عضف حة اؿؼرغم ؼال تقؿ درجة الحرارة 

قؿ لضماف حراخ لؿؼد كصكؿ االعساعة مف مك 24بؿ ؽات فب تشغيؿ الحاضجليذا مك
ئة الفرشة ك ؼلضماف تد كدرجات الحرارة لمدرجات المطمكبة ثانيآ  لرفعسبلمتيا اكآل ك كفايتيا 

. اثة ثاؿعارضية القا
راخ مف شاحنات ؼحيث يتـ نقؿ اال. راخ ؼمف النقاط السابقة يمكف استبلـ اال دلتاؾاد عبك

 فخارج منطقة الحض ؼفكصلى شكؿ عضعيا كك. ة التربية قاعخؿ داسيارات النقؿ الى  كا
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ف ضم منطقة الحاالفراخ كتكزع تحت الحاضنات ؼناديؽ صنقؿ تبعد ذلؾ . كف مـقت ككباسرع 
ءان ماؿ ابتداع 4-3اسطةبككاحدة كركة حراخ بؼفاص االؽك اخيرآ يتـ قمب ا. فاص ؽف تفريغ االكد

ة مف غلفارافييف يقكماف باستبلـ االقفاص ضاامميف اع. الخارج  قباتجاكة عمف القسـ االخير لمقا
ضؿ ؼاخ مفرريغ االؼت ـتماأد عب .ة عف بسرضفاص الى خارج منطقة الحؽاخراج االكماؿ التفريغ ع

لبات حياتيا طمت معكلتتكيؼ الطبيعي  كضعياات لتأخذ عسا 4-3 لمدة كستقر راخ لتؼترؾ اال
 .الجديدة 

 
  (Brooding –system)أنظمة الحضانه الفراخ المحم 

:- ىرىا ما يمي شدة انظمة لحضانة االفراخ اعكجد ت
 (Partial house brooding)نظام الحضانة في جزء من القاعه أي الحضانه الجزئية .1

يترؾ القسـ كير مف مساحة القاعة خاال ثؿثالمربيف حضانة االفراخ في اؿؿ معظـ ضيؼ
اعة ؽحيث يتـ عزؿ الجزء البعيد مف اؿ. مر االفراخ عالكلى مف ا االخر فارغآ خبلؿ الفترة

لى عة الى االرض ك يمتد عاؽاؿ قؼيتدلى مف س (جادر اك نايمكف)يؾ ـبكاسطة قماش س
م مف ؼاص بالحضانة ك الذم يجيز بالعدد الكالؽ تمامآ الجزء الخغعرض القاعة لي

فرخ لممتر المربع الكاحد مف مساحة  50-40صص خادة مع. اضنات لغرض التدفئة حاؿ
ؼ ؿاف كجبة التربية التي تتاؼليو عك . ضانة خبلؿ االسبكع االكؿ حة لؿخصصالمنطقة الـ

ة عمساحة القاام ما يعادؿ ربع  متر مربع 250-200تاج الى ستح مثؤلفرخ  10000مف 
خبلؿ االسبكع  . ( 2ـ 960بمساحة مقدارىا )ـ 11رضيا عـ ك  80التي يبمغ طكليا (25%)

 م الجزء الخاصؼ (Bird density)ة الطيكر ؼالثاني مف عمر االفراخ تخفض كثا
ك عميو يجب تكسيع  2ـ/فرخ  30-20كباالسبكع الثالث  2ـ/رخؼ 40-30ة الىحضافباؿ

 . (1)راخ ك كما ىك مبلحظ بالشكؿ رقـ ؼتتبلئـ مع كبر حجـ االيآ ؿعكأسبزة حجمساحة اؿ
تحت الحاضنات بؿ طميقة داخؿ منطقة الحضف ك  حجكزةير ـغراخ في ىذا النظاـ ؼاف اال

ة ؽة داخؿ المنطعمكز (4-3)ارير حبكاسطة ـ فياس درجة حرارة منطقة الحضؽليذا يجب 
الحاضنة خذ درجة الحرارة تحت طح االرض ك ال تؤسـ مف  1.5ك معمقة عمى ارتفاع 

ير درجة حرارة ؼكمف الضركرم تك. منطقة اؿ قد تككف بعيدة عف ىذؽراخ ؼالف اال مباشرةن 
تح ؼريؽ طف ع ْـ34فض الى خاخ ك بعدىا تفرمر االعالكلى مف اات عاسخبلؿ الستة  ْـ35

س لبلفراخ االنتشار المتجاف. (4)ـ ؽؿ ركح بالجدضما ىك مكؿات التيكية ك تبعأ حتؼبعض 
اما . ة لياحالمرمالحرارة عمى جميع منطقة الحضف يشير الي راحة االفراخ ك تكفر درجة 

ىذا يعني اف درجة الحرارة ؼند مبلحظة تجمع االفراخ قرب الجدراف بعيدة عف الحاضنات ع
ىذا ؼكص صابتعادىا عف بعض االماكف بالخكند تجمع االفراخ باحد الزكايا كع. الية جدآع
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 .راخ االؼتكل سم بـئلى كجكد تيار ىكايشير ا

 
  لهذا النظام عدة محاسن اهمها

ير الجيكد ؼاز ك تكغيات اؿؼرصضانة ك بالتالي تقميؿ حكبة لؿؿات المطفضلحادد اعليؿ ؽت .أ 
. الغاز  نانيؽ م استبداؿؼكبة ؿطـاؿ

 ءاة خبلؿ اشير الشتصاحة كاسعة خاسة ـفئة بدأل مف تدعغير مف القاصسـ ؽئة ؼسيكلة تد .ب 
 .الباردة 

 .نات ضمؿ حمقات حكؿ الحاعيو الى ؼتاج حال فؼكلة العمؿ قس .ج 

 

:- اوىء الحاضانه الجزئية فهيمسأما اهم 
نات بما ضدد كبير مف الحاعداـ خراخ مع استؼمصة لحضانة االخاحة الـسيؽ الـضاف  .1

ة مىكتذا القسـ غير طبيعي ك اؿقكر في حصالـاء ؿ اليكجعسي ازات ضارةغستكلده مف 
فمقد اشارت . ستقبؿ ـم اؿؼتيا االفراخ كصحكنـلى عبشكؿ سمبي  سينعؾسىذا ما كسيئة 

لى نسبتو الطبيعية عكم حم راخ باليكاء النقي الذمؼة الى اف نقص امداد االثالدراسات الحدم
ىك ؼلبطني ا ؼمكجمع السكائؿ بالتتجسيؤدم الى ظيكر حاالت  (%  16 )مف االككسجيف 

اف الحاضنات سكؼ تستيمؾ كميات كبيرة .   (Ascities)الحبف ة اب ظيكر حاؿباحد اس
اكؿ اككسيد  كازات ضارة مثؿ ثاني اككسيد الكاربكف غستكلد كم االحتراؽ ؼيف جاالككس مف
از غمير الفرشة مع الفضبلت لتنتج خة الى اف البكتريا ستقكـ بتضاؼباال ىذا. كف ربالكا

ير غلو سيجع ءالغازات في اليكا ىذهدياد تركيز از اف. االمكنيا ك كبريتيد اليايدركجيف
ؿ كالمبينة بالجدكالتربية  اتعالطبيعي لتيكية قاء ية لميكاعات النكصؼمتطابؽ مع المكا

  .(5)رقـ

ييز مكاقع تـال تستطيع  (ني الثاخبلؿ اليكـ االكؿ ك )ة الفقس ثالحدمكغيرة صراخ اؿؼاف اال .2
ريبة مف كؽع بعيدة ؽم مكاؼقد تنزكم ؼك ليذا  در الحرارةصـ تسترشد الى نات ك الضالحا

 .ابة المرضية اك اليبلؾ صثـ اال كدةلمبر الحاجز ك ىذا ما يعرضيا كالجدراف ا
م بعض االحياف ؼص لمحضانة يؤدم خصرارة داخؿ القسـ الـلحدرجة ا الشديد فياع ؼالرتا .3

مطمكبة باليكاء تبمغ كبة اؿطباف نسبة الر´لماع ءباليكا بةكطالر بةسفب فاض شديدخالى اف
 كراخ ؼالؾ التنفسية العميا لبلساؼ الـؼلى جا كبة سيؤدمطفاض الرخاف اف% . (60-70)

 سي المزمفؼز التفالجيا ؿ التيابثىا لبلمراض التنفسية ـضرص تعرؼىذا ما سيزيد مف 
(CRD)  ك التياب االكياس اليكائية(Air saculitis)  الذم تسببو بكتريا القكلكف E.coli 

. 
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لى اف القياـ عالكة عىذا . دىا جميعآ لمقمؽ كاالجياضاخ سيعرفرلى االاف ام دخكؿ ع .4
ا يعرضيا مـاخ ركالماء سيتـ كسط االؼقديـ العمؼ ؿ تثماؿ الركتينية اليكمية ـعباال
 .اج المستمرعاالزكطراب ضلبل

 لتربيةالمكاصفات النكعية لميكاء الطبيعي المطمكب في تيكية قاعات ا (5)الجدكؿ رقـ
 
  Whole house broodingة نظام الحضانة بتدفئة كل مساحة القاع.  2

ع اليكاء الساخف الناتج مف سخانات ؼالمغمقة حيث يتـ د قاعاتم اؿؼ ـىذا النظا يستخدـ
ت ؽة بكعئة كؿ القاؼة ليقكـ بتدعالى داخؿ القا (ةعرب القاؽة صاخة ؼرغم ؼتكضع ) ىكائية
كيتـ تكسيع ىذه ة علث االخير مف القاالثم ؼر تـ 0.5لى ارتفاع عاجز حراخ بؼتحجز اال. كاحد

ادة كتنصح عاضنات الغازية حاؿ ىذا النظاـم ؼ ـال تستخد. راخ ؼمر االعالمساحة مع تقدـ 
فض خت ك (ؼ 86-82ادؿ عم ام ما)ـ 30ْ-18 ةعاؽبعض الشركات اف تككف درجة حرارة اؿ

ـ 21ْ-18ة الى عؿ درجة الحرارة القاصؼ اسبكعيآ حتى ت 3.3)ـ 1.8ْدرجة الحرارة بمعدؿ 
ليذا يجب رش ك م ىذا النطاـ لمجفاؼؼتتعرض االفراخ . يكـ  35مر عند ع (ؼ 65-70)

 .دد المناىؿ لبلفراخعادة ممع ز (اخ فرخارج منطقة اال ) ءة بالماعقااؿبعض اجزاء 
 
  Brooder guard systemنظام الحضانة باستخدام الحواجز حول الحاضنات . 3

فيو يتـ عمؿ حمقات دائرية ك (open house)يستخدـ ىذا النظاـ في القاعات المفتكحة 

الدافئة  قمنعيا مف االبتعاد خارج المنطؽكفراخ تحت الحاضنة االجؿ حجز ال حكؿ كؿ حاضنة
 . (2)بالشكؿ رقـ  حكما ىك مكضك

 Surrounds or) لى ىذا النظاـ مف الحضانة اسـ نظاـ الحمقات الدائريةعد يطمؽ ؽ

cycle ststem) حافة  كؿ حمقة دائرية حكؿ الحاضنة عمى اف تبعدشلى عمؿ حاجز ع فيو يتـك
مساحة ىذه  غستبؿكـ 3ة حكالي ؽالحؿ رقطغ اضنة متر كاحد ك بذلؾ يبؿحالحمقة عف حافة اؿ

الحاجز  عاؼترا. فرخ  800 -700 ـ ك تكفي 7. 1ة لحضانة االفراخ حكالي صصالدائرة المخ

الكمية الغاز 
% O2 16االككسجيف 

% 0.3اقؿ مف  CO2ثاني اككسيد الكاربكف 
جزء بالمميكف  40اقؿ مف  COاكؿ اككسيد الكاربكف 

جزء بممميكف  20اقؿ مف   NH3غاز االمكنيا 
جزء بالمميكف   5اقؿ مف  H2Sغاز كبريتيد اليايدركجيف 
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جؿ ال)) .شبكة اك الماسكنايت اك الفايبرسنتيمتر كىك مف االسبلؾ الـ 40-30ف سطح الفرشة ع
 .( (ـ  8. 5المربي الى حاجز بطكؿ  حمقة سيحتاج ؿعـ

ـ الستخدامو بالتكسيع ك زيادة قطر 1. 5كيجب االحتفاظ بطكؿ اضافي لمحاجز بمقدار  
ترتب الحمقات حكؿ . متر 11الحمقة مع تقدـ العمر ك بذلؾ يبمغ طكؿ الحاجز المطمكب حكالي 

كمف . (4)كما ىك مكضح بالشكؿ رقـ . اما في كسط القاعة اك عمى جانبي القاعة الحاضنات 
لى ضكء مصباح ذك عاكس قرب الحاضنة الجؿ تقكية االضائة في ىذه المنطقة دالمفضؿ اف يت

المساحات خارج حمقات الحضانة يمكف تركيا . ك خاصة خبلؿ االسبكع االكؿ مف فترة التربية 
كمع % . 70-60ء باستمرار الجؿ رفع نسبة الرطكبة بيكاء القاعة الى بدكف فرشة ك ترش بالما

ك يمكف رفع ىذه الحكاجز . تقدـ العمر تكسع حمقة الحاضنة كقد تدمج كؿ حمقتيف مع بعضيما 
كميآ بعد االسبكع الثاني لتنتشر االفراخ عمى كؿ مساحة القسـ الخاص بالحضانة ك الذم يفصؿ 

. عف بقية اجزا ء القاعة الجؿ تسييؿ عممية التدفئة في ىذا القسـ  عادة بغطاء نايمكف اك جادر
عند تعذر القياـ بعمؿ حمقات حكؿ كؿ الحاضنات فمف الممكف تطكير ىذه الفكرة عف طريؽ 

سنتمتر كتثبت عمى ارجؿ المعمؼ  40-30عمؿ حمقة اك حمقتيف كبيرتيف مف النايمكف ك بارتفاع 
فراخ في اركاف القاعة ك حصرىا داخؿ المنطقة الدافئة ك كما االكتكماتيكي الجؿ منع تجمع اال

 . (13)ىك مكضح بالشكؿ رقـ 
ـ كعمى اف تككف درجة الحرارة بنياية 33يفضؿ ضبط درجة الحرارة تحت الحاضنة عمى 

ـ 0.5ْك تخفض درجة الحرارة تحت الحاضنة بمعدؿ . ـ 27ْـ ك درجة حرارة القاعة 28ْالحمقة 
يكـ كتبعآ لما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ  21ـ عند 24ْالكصكؿ بدرجة حرارة الى يكميآ كاليدؼ ىك 

: ك تتسع المساحة المحصكرة تحت الحاضنات لبلعداد التالية مف االفراخ  (6 )
فرخ لكؿ متر مربع  100-70االسبكع االكؿ 
فرخ لكؿ متر مربع  70-50االسبكع ا لثاني 
فرخ لكؿ متر مربع   50-30االسبكع الثالث 

 
:- من اهم محاسن هذا النظام مايمي

. سيكلة ادارة االفراخ كمراقبتيا بشكؿ دقيؽ .1
  .ضماف حصكؿ جميع االفراخ عمى الدفئ المطمكب كعمى الماء كالعمؼ بشكؿ يسير .2

 .منع تجمع االفراخ في زكايا القاعة  .3

زيادة امكانية التحكـ بنسبة الرطكبة داخؿ الجزء المخصص لمحضانة حيث يمكف رش  .4
 .رضية خارج الحمقات بالماءاال

  .منع تاثير التيارات اليكائية عمى االفراخ مع تقميؿ سير العامميف عمى الفرشة  .5
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كبالتالي زيادة (مف مساحة القاعة%70-50)اف زيادة مساحة الجزء المخصص لمحضانة  .6
. اـ حجـ اليكاءفي ىذه المنطقةسيزيدمف كفائةالتيكيةكامدا االفراخ باليكاءالمتجددعمى الدك

ما تتطمبو مف اعماؿ اضافية في كفتنحصر في كمفة الحمقات الدائرية  اما مساوىء هذا النظام
 .بداية فترة التربية 

المثمى لحضانة االفراخ عند استخداـ التدفئة  (درجة مئكية)درجات الحرارة  (6)الجدكؿ رقـ    
. باليكاء الساخف  (whole house)المكقعية بالحاضنات الغازية اك عند تدفئة كؿ القاعة 

تدفئة كؿ القاعة تدفئة مكقعية بالحاضنات العمر 
حرارة القاعة * تحت الحاضنة 

 32 27 33االياـ الثبلثة االكلى 
 30 26 31يـك  7بعمر 
 27 25 28يـك  14بعمر 
 24 24 24يـك  21بعمر 
 21-20 21-20- يـك كلغاية التسكيؽ  28بعمر 

ـ يكميان كاليدؼ ىك  0.5تخفض درجة الحرارة بمعدؿ . كل االفراخ تحت الحاضنة الغازية مباشرةن درجة الحرارة بمست* 
ـ لغاية  0.5ْيكـ يستمر الخفض اليكمي بمعدؿ  21كبعد عمر . يكـ  21ـ عند عمر 24الكصكؿ بدرجة الحرارة الى 

.  ـ لتبقى ثابتة لغاية عمر التسكيؽ21ْ-20الكصكؿ الى درجة 
 
 :- (Spot light Brooding)ضانة باستخدام الحمقات الضوئية نظام الح. 4

ىك مشابو لمنظاـ السابؽ اال انو ال كالمغمقة كات المفتكحة عم القاؼلنظاـ اىذا  ـدخيست
راخ تجذب لمبقاء قريبة مف الحاضنات بكاسطة ؼنات بؿ اف االالحاض ؿكح مؿ حمقاتعيتطمب 
لى المصابيح عقط ؼائة ضر االصتؽتكم ئكضدر صـ في ىذا النظاـ يتـ الغاء أم. قط ؼء كالض

يجب اف ك. متر مف الفرشة  عاؼرتا لىكعة لتككف بقرب الحاضنة عالقا سقؼالتي تتدلى مف 
لى ا االفراخب تنجذ جؿ افالطح الفرشة سلى عكء ضيعكس اؿ سابيح مجيزة بعاؾصتككف الـ

ء در الضكصحت الحاضنة ك ـلحرارة تادرجة . اضنات حريبة لؿؽبذلؾ ستككف كة ءدر االضاصـ
 light)           ئيكالضالطيؼ بنياية االشعاع الضرئي اك ك ـ33ْ-32ستككف بحدكد 

spectrum)  ـ 29ْبحدكد .
ف سطح االرض لتتكسع حمقة الطيؼ عباح صع مستكل الـؼلعمر يتـ ركمع تقدـ ا

 .ئي تدريجيأ كالض
ادر صلعمؿ الحمقات حكؿ ـ دـ حاجتوكعسيكلة التنفيذ  مهذا النطامن اهم محاسن 

  .(نات ضالحا)الحرارة 
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ة الحضانة علقا كءذ دخكؿ الضؼة مناؼىي صعكبة غمؽ كاؼ مالنظااما اهم مساوىء هذا 
 غالشبابيؾ باصبا ءبطبل ـالقياكات المفتكحة اعل القاؼبابيؾ شؿالى ع اجة لكضع ستائرحك اؿ
. داخؿ قاعة الحضانة الى  سشـاؿنع نفكذ اشعة تـ

 ضرة الرابعةالمحا
في حقول افراخ المحم   (Light Program)البرنامج الضوئي 

  Light Intensityالشدة الضوئية 
 ضاءةاح الكاحد البيكفي المصككاط  2 ابيح بقكةصادة بـعات التربية عاؽاء ضت 

ة التي تبمغ مساحتيا عليو فاف القاعك. ة عاؽع مف مساحة اؿربمتر ـ 25كالي حمساحة تقدر ب
ة عالقا سقؼابيح مف صؿ اف تتدلى الـفضمك. اط ك 60باح بقكة صـ  40تحتاج الى  2ـ1000

كء ضصباح الجؿ تكجيو اؿـاؿ فكؽاكس عكد كجـ مف سطح االرض مع 2لتككف عمى ارتفاع 
لى رؤية عدىا عالية تساعية ئراخ في بداية عمرىا الى شدة ضكؼتحتاج اال. ك االرض حف

-1لى ارتفاع عاح كاحد بالقرب مف كؿ حاضنة كبتعميؽ مصضؿ ؼك ليذا م كالمناىؿؼ ؿالمعا
مف جية ك الجؿ جذب االفراخ مف  ضاءةاال شدة يادةزطح االرض كذلؾ الجؿ سـ مف  1.5

ذلؾ تبعأ لما ىك مكضح ك راخمر االؼعريجيأ مع تقدـ دية تئكضاؿ شدةتخفض اؿ. جية اخرل
لو دكر ميـ  ءةدة االضاشالى اف خفض  ثةالحدماربر العممية ؽاشارت الت قدؿك .(7 )بالجدكؿ رقـ 

 (Cannibalism)ليؿ نسبة ظيكر حاالت النقر ؽم تكؼراخ ؼاط االشم تقميؿ حركة ك فؼ´ جدا
ؿ الغذاء مسيف كفاءة تحكتحـ كالجسف كزع معدالت ؼككذلؾ ر (feather piking)يش كنتؼ الر

. 
 الفراخ المحـ شدة االضاءة المكصى بيا خبلؿ فترة التربية  (7)الجدكؿ رقـ 

 ( 2ـ/ كاط)الشدة الضكئية العمر باالياـ 
1-3 3.5 
3-10 3 

10-20 1.5 
 1-0.5يكـ لغاية التسكيؽ  20

بمصابيح  تبداليااس كف طريؽ تقميؿ عدد المصابيح بالقاعة اعالشدة الضكئية  ضؼخ ـيت
ء كبقكة الضالذم يتحكـ  (dimmer)عف طريؽ استخداـ منظـ قكة االضاءة اك  ذات قكة اقؿ

. ىكذاكالقكة  تو اك بنصؼ القكة اك بربعكؽبكامؿ  باحصاح فقد يعمؿ الـبالمنبعث مف المص
لي ثمث الشدة الى حكا ـيك 20مر عف الجدكؿ السابؽ تخفض بعد ـئية كالحظ باف الشدة الض

. كرمطلؿ مالحئية العالية تقمؿ مف معدالت الكزف كلميأ اف الشدة الضعلقد ثبت ك. االبتدائية 
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مر ثبلثة اسابيع في عيبلحظ في بعض دكؿ العالـ مف الشائع تربية افراخ المحـ بعد  اذقؿك
 . (Simidarkness)شبة مظممة ات عقا

 
  Hours of lightعدد ساعات االضاءة 

خبلؿ االياـ  (ساعة ضكء باليكـ 24 )نظاـ االضاءة المستمر  ـكاف مف الشائع استخدا
اية مكعد غؿك اياـ 4احدة باليكـ بعمر كعة ظبلـ سافراخ ؿاال ضعرتبعد ىا ك. لى كالثبلثة اال
ظبلـ الجؿ اف ال ترتبؾ عند اؿلى عىا صغر د االفراخ منذماليدؼ مف ذلؾ ىك لتعك. التسكيؽ 

 يـ لو قداؿ اـالنظ اىذ افاالبحاث العممية الحديثة اشارت الى . انقطاع التيار الكيربائي مستقبآل 
فقد ثبت باف  (Intermeittent light)اءة المتقطعة ضبنظاـ اال قاستبداؿ تـليو عك عدة مساكلء

ىا الجؿ تناكؿ العمؼ ك شرب الماء دكف التاثير عمى الزيادة ؼباليكـ لبلفراخ تكي ضكء ساعة 12
ت ىي حة المتقطعة باالنتشار حتى اصبءس بدات انظمة االضاساالا اك عمى ىذ. الكزنية 

الدراسات العممية الى عدة مزايا لبلضاءة  ىذهارت شك لقد ا. لـ السائدة في معظـ دكؿ العا
 :المتقطعة اىميا ما يمي 

مف كتحسيف كفاءة الغذاء مف خبلؿ تقميؿ حركة الطيكر ك فعاليتيا مف جية كيادة الكزف ز .1
دة الغذائية بالقناة المابالتالي تقميؿ سرعة مركر اكالراحة ك ـت لمنككؽ خبلؿ اعطاء الطيكر

  .اص مف جية اخرل صكؿ لبلمتطاح لكقت اـلساك (Rate of Passage)ة اليضمي

                    SDS فاجئـظيكر حاالت التشكىات باالرجؿ ك حاالت المكت اؿ تقميؿ نسبة .2
( Sudden death syndrum)  . 

 .حيث تتجمع السكائؿ في التجكؼ البطني (Ascitis) فىكر حاالت الحبظنسبة  تقميؿ .3

 .ابيح ك االقتصاد بمصاريؼ القكة الكيربائية صيمي لمـغمر التشلة العاطا .4
يبيف احد برامج االضاءة المستخدمة عمى نطاؽ تجارم كالذم يبدأ فيو التقطيع  (8رقـ )الجدكؿ 
باف بعض الحقكؿ التجارية قد بدأت ´ عمما.د التسكيؽ عيكـ كلغاية مك 22عمرئي مف كالض

 .اياـ  7مرعبعد  حقكؿ اخرل بدأتـ كيك 14مر عئي بعد كبالتقطيع الض
احد برامج االضاءة المتقطعو في حقكؿ فركج المحـ  (8)جدكؿ رقـ 

عدد ساعات االضاءة باليكـ  العمر باالياـ 
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ج المحـ كم في برامج االضاءة لفرئكالتحفيز الض ـحكف باستخداصيثأ بدأ الباحثكف يفحد
 ـساعة باليك 12لمدة  ـاعطاء االفراخ فترة ظبلكات االضاءة عساخفض عدد ف طريؽ عذلؾ ك

بعد ذلؾ  (9)رقـ  ؿكما ىك مكضح بالجدككر عش سءآ مف اليكـ الثالث لغاية اليكـ الخاـابتدا
مف ىذا البرنامج ىك  ىدؼكاف اؿك العمر ـدريجيآ مع تقدتترفع عدد ساعات االضا ءة اليكمية 

 لقد ثبتك. التربية  فترةلة دفع النمك في نياية كالبطاء سرعة النمك العالية في بداية العمر ثـ محا
مشاكؿ االرجؿ ك (Ascitis)ف باف ليذا البرنامج تاثير في خفض نسبة ظيكر حاالت الحب

.  SDSفاجئ ـحاالت المكت اؿ ىبلكاتقميؿ نسبة تالى  باالضافة
 

في احد برامج االضاءة  *(Light stimulation)استخداـ التحفيز الضكئي  (9)الجدكؿ رقـ 
 الحديثة لحقكؿ فركج المحـ 

 
عدد ساعات االضاءة اليكمية العمر باالياـ 

 (اضاءة مستمرة )ساعة باليكـ  24 1-3
ساعة ظبلـ متكاصمة  12ساعة ضكء تعقبيا  12 3-15

ساعات ظبلـ  8ساعة ضكء تعقبيا  16 15-22
ساعة ضكء مع ساعة ظبلـ   23مكعد التسكيؽ  -23

  . ذلؾ الجؿ تحفيز الجسـ عمى النمكالمقصكد بالتحفيز الضكئي ىك خفض عدد ساعات االضاءة ثـ رفعيا بعد *
 

استخدام البرنامج الضوئي في النمو التعويضي 
عمى انو قدرة الطيكر عمى تعكيض  (Compensatory growth)يعرؼ النمك التعكيضي 

كعند تطبيؽ . ما فاتيا مف نمك في فترة سابقة اذا ما اتيحت ليا الظركؼ المناسبة في فترة الحقة 
عانالدجاج البلحـ فاف ىذا يعني محاكلة اعاقة اك تعطيؿ النمك خبلؿ االعمار ىذا المبدأ عمى قط

 . (1)المبكرة كدفع اك تعجيؿ النمك باالعمار المتقدمة ككما ىك مكضح بالشكؿ رقـ 
 

 

ساعة باليكـ مع اعطاء ساعة ظبلـ باليكـ  23اضاءة مستمرة  0-21
ساعة ظبلـ بصكرة دكرية  1ساعات ضكء تعقبيا  3 22-35
ساعة ظبلـ بشكؿ دكرم  2ء تعقبيا ساعة ضك 2 36-49
ساعات ظبلـ بشكؿ دكرم  3ساعة ضكء تعقبيا  1لغاية التسكيؽ  -50

Compensatory Growth Period 

 فرشج اىَْ٘ اىرؼ٘ٝؼٜ
Decreasing Growth Period 

 فرشج إتطاء اىَْ٘

Normal Growth Period 

فرشج اىَْ٘ اىطثٞؼٜ 

افشاؾ تؼَش 

ًٝ٘ ٗاؼذ 

افشاؾ تؼَش 

21-35 ً٘ٝ 

اىذظاض اىالؼٌ 

 ًٝ٘ 56-42تؼَش

ٍش افشاؾ تغ

7 ً٘ٝ 
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مخطط فترات التربية لمدجاج البلحـ لمحصكؿ عمى النمك التعكيضي  : (1)لشكؿ رقـ ا
 

كف اتباع عدة انظمة مثؿ النظاـ الضكئي ، نظاـ تقنيف كلمكصكؿ الى ىذا اليدؼ يـ
العمؼ ، نظاـ تقميؿ فترة العمؼ ، نظاـ تخفيؼ العمؼ كنظاـ التغذية عمى عبلئؽ منخفضة 

كسنركز في ىذه المقالة عمى استخداـ النظاـ الضكئي المبلئـ لمحصكؿ عمى . الطاقة كالبركتيف 
. النمك التعكيضي في قطعاف الدجاج البلحـ 

يعتبر مفتاح  (Lighting Program)تؤكد الدراسات الحديثة عمى اف النظاـ الضكئي 
النجاح في تربية السبلالت الحديثة لفركج المحـ كالتي تتمتع بسرعة نمك فائقة كذات كفاءة عالية 

ففي مثؿ ىذه السبلالت البد مف تطبيؽ نظاـ ضكئي يضمف الحصكؿ عمى . في تحكيؿ الغذاء 
: مايمي 

فترة نمك طبيعية خبلؿ االسبكع االكؿ مف عمر االفراخ أم مف عمر يكـ كاحد كلغاية  اعطاء .1
كبعض الباحثيف يحدد كزف الجسـ البلـز الكصكؿ اليو خبلؿ ىذه الفترة كالبالغ . يكـ  7عمر 
غراـ تبدأ لبفترة البلحقة  160أم في اليكـ الذم يبمغ فيو معدؿ كزف االفراخ . غراـ 160

يكـ  9يكـ اك  8يكـ اك  7فقد تصؿ االفراخ ليذا الكزف عند عمر . ء النمك كىي فترة ابطا
كيجب تجييز االفراخ خبلؿ ىذه . حسب سبللة االفارخ كظركؼ تربيتيا كرعايتيا كتغذيتيا 

عالية  (Light intensity)الفترة المبكرة بعدد ساعات ضكئية عالية مف جية كبشدة ضكئية 
لى تناكؿ العمؼ لمبلفات احتياجات النمك السريع خبلؿ ىذه ايضا كذلؾ لتحفيز االفراخ ع

فاالسبكع االكؿ مف عمر االفراخ يعتبر مف اسرع اسابيع التربية في سرعة النمك . الفترة
(Growth Rate) .  100كتعرؼ سرعة النمك عمى لنيا مقدار النمك اك الزيادةالكزنية لكؿ 

اليكمية بكزف الجسـ ترتفع تدريجيا مع تقدـ صحيح اف الزيادة . غراـ مف كزف جسـ الطائر 
غراـ  50غراـ لكؿ فرخ باليكـ خبلؿ االسبكع االكؿ الى  10اسابيع التربية حيث ترتفع مف 

غراـ زيادة كزنية لكؿ طير باليكـ خبلؿ االسبكع السابع  60باليكـ خبلؿ االسبكع السادس ك 
غراـ مف كزف  100دة الكزنية لكؿ كلكف لك حسبنا سرعة النمك أم مقدار الزيا. كالثامف 
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الجسـ لبلحظنا اف اعمى سرعة لمنمك ىي في االسبكع االكؿ كتنخفض ىذه السرعة تدريجيا 
  .(2)مع تقدـ العمر ككما ىك مبلحظ في الشكؿ رقـ 

اذف فترة االسبكع االكؿ مف عمر االفراخ ميمة جدا النيا تمثؿ فترة النمك السريع اكال ، 
ة نمك القمب كاالكعية الدمكية ككذلؾ الكبد كالتي تعتبر مف اىـ االعضاء كلككنيا تمثؿ فتر

الذم  (Immunity System)كذلؾ تعتبر ىذه الفترة ميمة جدا لجياز المناعي ، الحيكية ثانيا 
ينمك بسرعة كيتكامؿ خبلؿ االسبكع االكؿ مف عمر االفراخ ليؤدم دكره في زيادة مناعة الطيكر 

ليذا كمو يجب تجييز االفراخ بعدد ساعات ضكئية خبلؿ . مار البلحقة ضد االمراض في االع
ىذه الفترة تكفي لتحفيزىا عمى تناكؿ العمؼ كذلؾ لسد احتياجاتيا الغذائية لنمك الجسـ كاجيزتو 

. الحيكية المختمفة 
تقميؿ طكؿ ساعات االضاءة اليكمية مع تقميؿ الشدة الضكئية خبلؿ فترة ابطاء النمك ككما  .2

كالذم يكضح طكؿ الفترة الضكئية كطكؿ فترة الظبلـ كالشدة  (1)ح بالجدكؿ رقـ مكض
الضكئية لمنظاـ الضكئي المقترح كالبلـز لمحصكؿ عمى النمك التعكيضي لقطعاف الدجاج 

اف تقميؿ عدد ساعات االضاءة اليكمية كالشدة الضكئية ميـ جدا خبلؿ ىذه الفترة . البلحـ 
مف عمر االفراخ حيث لكحظ مف الضركرم جدا ابطاء النمك  (Critical Period)الحرجة 

ساعات  6خبلؿ ىذه الفترة مف خبلؿ تعريض الطيكر لعدد ساعات ظبلـ طكيمة تتراكح مف 
اف تقميؿ عدد ساعات . ساعة باليكـ كذلؾ تبعا الختبلؼ البرامج الضكئية المتبعة  12الى 

 :لو عدة فكائد اىميا مايمي  (Dark Period)الضكء كزيادة عدد ساعات الظبلـ 

تقميؿ االجياد عمى الطيكر النو قريب الى الطبيعة حيث تناـ الطيكر الطبيعية بالميؿ ليرتاح  .1
 .جسميا كاف فتح الضكء المستمر يعتبر عامؿ اجياد عمييا 

بصكرة  Cardiovascular Systemتطكر الييكؿ العظمي كتطكر الجياز الكعائي القمبي  .2
 .حركة القمب كيرتاح خبلؿ فترة الظبلـافضؿ حيث تنخفض 

في الميؿ كيعتبر ىذا  alkaline phosphatesيرتفع مستكل انزيـ الفكسفاتيز القاعدم  .3
 .االنزيـ ميـ في تطكر الييكؿ العظمي 

الميـ في  (melatonin)اف دكرة الظبلـ كالضكء ستؤدم الى زيادة افراز ىرمكف الميبلتكنيف  .4
 .يكر تطكر الجخياز المناعي لمط

كعمكما تعتبر . بالقطيع أم تصبح اكزاف الطير متقاربة  (Uniformity)تحسف نسبة التجانس  .ىػ
فتعتبر % 60جيدة كلكف اذا انخفضت ىذه النسبة عف % 80  -70نسبة التجانس البالغة 

 :كيتمكف المربي مف حساب نسبة التجانس بتطبيؽ القانكف التالي . ضعيفة 

 

ػذد اىطٞ٘س اىَ٘صّٗح 

اقو ٍِ ٍر٘عؾ اى٘صُ رىل االعث٘ع % 10اػيٚ اٗ % 10ػذد اىطٞ٘س اىرٜ ٝرشاٗغ ٗصّٖا 

 ىرعاّظّغثح ا 100×                                                                                                                                       =
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اسابيع ككاف متكسط كزف الجسـ القياسي ذلؾ  4طير بعمر  100كزف فمك قاـ المربي ب

 1100غراـ الى  900اذف سيضع عدد الطيكر التي تتراكح اكزانيا بيف . غراـ  1000االسبكع 
. غراـ 

سرعة النمك ككزف الجسـ النيائي لمدجاج البلحـ عند التسكيؽ سيككف مساكم اك اكثر مف  .ك
  .(ساعة باليكـ 24)ذم ربي بنظاـ اضاءة مستمرة كزف الجسـ لمدجاج البلحـ اؿ

كليس بصكرة تدريجية  stepزيادة طكؿ ساعات االضاءة اليكمية عمى شكؿ خطكات كبيرة  .3
(gradual hourly increases)  خبلؿ فترة النمك التعكيضي كىذا يعني زيادة عدد ساعات

ساعة  12احدة فبدال مف االضاءة اليكمية كؿ ثبلث ساعات دفعة كاحدة اك ساعتيف دفعة ك
اليدؼ مف ذلؾ ىك الجؿ . ساعة باليكـ  18ساعة باليكـ ثـ  15باليكـ ترتفع مباشرة الى 

تحفيز الطيكر عمى تناكؿ الغذاء كدفع معدالت النمك بصكرة سريعة لمحصكؿ عمى النمك 
التعكيضي الذم يضمف الكصكؿ الى عمر التسكيؽ باكزاف عالية قد تفكؽ اكزاف الدجاج 

 .لبلحـ تحت االضاءة المستمرة ا

 
 
 
 
 

 

النظاـ الضكئي المقترح لقطعاف الدجاج البلحـ كالبلـز لمحصكؿ عمى النمك  (1)الجدكؿ رقـ 
 . (Compensatory Growth)التعكيضي 
كزف االفراخ  (يكـ)العمر 

 (غـ)
ساعات الضكء 

اليكمي 
ساعات الظبلـ 

اليكمي 
الشدة الضكئية 

 (لككس)
يعية فترة النمك الطب
 60-20---  24 40عند الفقس 

1 48 23 1 20-60 
7 160 18 6 5-10 
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فترة ابطاء النمك 
10 300 15 9 5-10 
13 450 12 12 5-10 

13-35  ---12 12 5-10 
فترة النمك التعكيضي 

36  ---15 9 5-10 
39  ---18 6 5-10 
42  ---21 3 5-10 
50  ---23 1 5-10 

 10-5 1 23--- * لغاية التسكيؽ
لككس لتييئة   20قبؿ التسكيؽ بيكـ اك يكميف يفضؿ مضاعفة الشدة الضكئية كرفعا الى  *
القطيع لعممية المسؾ كالتسكيؽ كمنع اضطراب الطيكر اثناء التحميؿ بعد غمؽ كافة    
. المصابيح    

 : مالحظات عامة حول تطبيق البرنامج الضوئي
 . (لككس 60-20)اءة مستمرة كبشدة ضكئية عالية الحظ اف الفرخ بعد الفقس يزكد باض (1)

 .كبنياية اليكـ االكؿ يتـ غمؽ الضكء ساعة كاحدة لتعكيده عمى الظبلـ 

ساعة باليكـ  18باليكـ السابع مف عمر االفراخ تخفض عدد ساعات االضاءة الى  (2)
أم اف شدة الضكء تخفض لغاية ربع الشدة  (لككس 10-5)كتخفض الشدة الضكئية الى 

مصباح احمر يخفض العدد  12فاذا كانت منطقة الحضانة تحتكم عمى . كلية اك اقؿ اال
كالشدة  (ساعة 23)يكـ تبقى نفس الفترة الضكئية  6-1كلمفترة مف . مصابيح فقط  3الى 

كال يتـ الخفض اال باليكـ السشابع مف العمر لتدخؿ فترة  (لككس 60-20)الضكئية العالية 
 .ابطاء النمك

ثبلث ساعات دفعة كاحدة كتزداد ساعات ، يكـ تخفض عدد الساعات مباشرة  10بعمر  (3)
. اليدؼ مف ذلؾ ىك ابطاء سرعة النمك بشكؿ مفاجئ . ساعات دفعة كاحدة  3الظبلـ 

ساعة لتبقى طيمة فترة ابطاء النمك كالممتدة الى  12كبعدىا تخفض ساعات االضاءة الى 
 8)يكـ  56م اف يسكؽ طيكره عند عمر ىذا في حالة رغبة المربي ؼ. يكـ  35عمر 
فينا عميو اف ينيي  (اسابيع 7)يكـ  49اما اذا رغب المربي في اف يسكؽ بعمر  . (اسابيع

كاذا ما رغب  . (يكـ 28لغاية  7أم مف عمر )يكـ  28فترة ابطاء النمك عند عمر 
 .يكـ 21ىي فترة ابطاء النمك بعمر فعميو اف يف (اسابيع 6)يكـ  42بالتسكيؽ بعمر 
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فترة النمك التعكيضي تبدأ عف طريؽ التحفيز الضكئي برفع عدد ساعات االضاءة اليكمية  (4)
الحظ اف االرتفاع . ساعات اخرل  3كبعد ثبلثة اياـ ترفع الساعات . ساعات  3بمعدؿ 

 . فقد لكحظ بأف التحفيز سكؼ يصبح افضؿ . عمى خطكات كليس تدريجي 

يكـ قبؿ  21النمك التعكيضي يجب اف التقؿ عف  فترة التحفيز الضكئي لمحصكؿ عمى (5)
يكـ  15كلكف مع ذلؾ فاف بعض الشركات العالمية تكصي اف يتـ التحفيز قبؿ . التسكيؽ 

ساعات كؿ ثبلثة  3حيث يتـ رفع عدد ساعات االضاءة . مف عمر التسكيؽ المطمكب 
 .تسكيؽ ساعة باليكـ ثـ تثبت عمى ىذا المعدؿ لغاية اؿ 23اياـ حتى تصؿ الى 

النقطة الميمة جدا كالتي يفضؿ العناية بيا ىي اف عدد ساعات الظبلـ تقدـ دفعة كاحدة  (6)
 (اك اكثر)ساعات ظبلـ مستمر  6فقد ثبت عمميا اف اعطاء . كال يتـ فييا تقطيع الضكء 

كذلؾ فاف نكـ الطيكر كامتناعيا عف . لو دكر ميـ في تطكر الجياز المناعي لمطيكر 
سيترؾ ليا فرصة اكبر ليضـ كتمثيؿ غذائيا المكجكد داخؿ قناتيا اليضمية تناكؿ الغذاء 
ىذا عبلكة عمى اف االمتناع عف تناكؿ الماء لفترة طكيمة سيجعؿ الكتمة . بكفاءة افضؿ 

الغذائية المتكاجدة داخؿ امعاء الطيكر اقؿ سيكلة كاقؿ رطكبة كاف ىذه الظركؼ ستشجع 
 Streptococcusك  Bifidobacterك  Lactobacilliمف نمك البكتريا المفيدة مثؿ 

كاف زيادة اعداد ىذه البكتريا سيؤثر سمبا كيثبط مف نمك البكتريا الضارة   Interococcusك
ىذا الكضع سكؼ يقمؿ احتماالت . كالككالم كالسالمكنيبل  (clostridia)مثؿ الكمكستريديا 

 .االصابة بالكثير مف االمراض لمعكية الخطيرة 

ميمة  (فكت كاندؿ 6-2)لككس  60-20ة الضكئية العالية في بداية العمر كالبالغة الشد (7)
أم بمستكل . كتقاس ىذه الشدة بارتفاع الفرخ . لتحفيز االفراخ عمى الحركة كتناكؿ العمؼ 

  .(فكت كاندؿ 1-0.5)لككس  10-5يكـ يجب خفض الشدة الى  7االفراخ ز بعد عمر 

لى اكقات الظبلـ فيي تقكـ بتناكؿ غذائيا كشرب الماء قبؿ االفراخ تتعكد كتكيؼ نفسيا ع (8)
 .لذلؾ اليفضؿ تغيير مكاعيد القطع مطمقا . مكعد القطع الضكئي 

يفضؿ اف تكجو الى ساعات الميؿ أم يقطع الضكء ليبل  (ساعات الظبلـ)اكقات الظبلـ  (9)
 .ليككف الظبلـ دامس كالقطيع يناـ بشكؿ كمي 

االستفادة مف مكعد غمؽ الضكء كتكجييو الى ساعات الظييرة  اذا تمت التربية صيفا يمكف (10)
فاذا . الجؿ تكجيو ساعات االضاءة كاستيبلؾ العمؼ الى االكقات الباردة ليبل . الحارة 

 :ساعة يمكف تقسيميا كما يمي  12كانت عدد ساعات الظبلـ 

  كاذا كانت . عصرا أم لمدة ستة ساعات  6ظيرا لغاية الساعة  12يغمؽ الضكء مف الساعة
القاعة مفتكحة فيمكف غمؽ المصابيح كتضميؿ الشبابيؾ لخفض الشدة الضكئية داخؿ القاعة 

 .القؿ مستكل ممكف 
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  ليبل لتتناكؿ الطيكر عمفيا  12عصرا لغاية ساعة  6يفتح الضكء مف الساعة. 

  ـ أم ستة ساعات ظبل. صباحا مف اليكـ التالي  6ليبل لغاية  12يغمؽ الضكء مف الساعة
 .ساعة  12اخرل ليصبح المجمكع الكمي 

 
عالقة النظام الضوئي بصحة القمب وعممه  

النقطة الجكىرية المؤثرة عمى صحة الدجاج البلحـ المتميز بسرعة نمكه العالية تأتي مف 
خبلؿ ارتفاع سرعة نمك ىذه الطيكر باالسابيع الثبلثة االكلى  كىذا ما يجعؿ ىذه الطيكر تمتيـ 

ة مف العمؼ كستحتاج الى كميات كبيرة مف االككسجيف في اليكاء الجؿ القياـ كميات عالي
اذف يجب تكفير تيكية مناسبة كىكاء متجدد يحتكم . بعمميات التمثيؿ الغذائي داخؿ الجسـ 

االسابيع )فاذا عممنا اف االفراخ خبلؿ ىذه الفترة مف عمرىا . كميات كبيرة مف االككسجيف 
ج لمتدفئة كتحتاج الى حاضنات كاذا كانت فترة التربية شتاءا فاف المربي تحتا (الثبلثة االكلى

فيك يعتقد اف الدؼء اىـ مف . سيضطر الى غمؽ معظـ فتحات التيكية الجؿ تدفئة القاعة 
داخؿ منطقة الحضف كىذاصعب جدا في  ºـ 35-30اليكاء كعميو اف يكفر درجة حرارة بحدكد 

اذف ماذا سكؼ ينتج عف ىذا الكضع ؟  ، مزيد مف منافذ التيكية بعض االحياف كاليتـ اال بغمؽ اؿ
. االفراخ بنمكىا السريع كبحركتيا كاستيبلكيا لمغذاء تحتاج الى المزيد مف االككسجيف 
كالمربي يقكـ بتقميؿ التيكية لمحفاظ عمى الحرارة كبالتالي تقميؿ امداد الطيكر باحتياجاتيا مف 

 (Anoxia)ـ الطيكر باالككسجيف كالذم يعبر عنو بمصطمح اف نقص امداد جس. االككسجيف 
سيؤدم بالنتيجة الى اجبار الجسـ لمضاعفة عدد خبليا الدـ الحمراء الجؿ نقؿ كميات اكبر مف 

 PCVىذا الكضع سيزيد مف نسبة الخبليا بالدـ كيزداد مكداس الدـ . االككسجيف لمخبليا 
(Packed Cell Volume) ؿ سيكلة مما يضطر القمب لضخ الدـ بقكة كمف ثـ يصبح الدـ اؽ

كيضطر القمب لمضخ بقكة كبسرعة فتزداد . ليذىب لمدكرة الدمكية لذلؾ سكؼ يزداد ضغط الدـ 
عدد ضرباتو بالدقيقة كلذلؾ تتعب عضبلت القمب مما يؤدم الى ظيكر تكسع كتضخـ في 

 . (2)مكضح في الشكؿ رقـ  االذيف كالبطيف االيمف لمقمب كبالتالي فشؿ القمب كالمكت ككما ىك
اف زيادة ضربات . الحظ صكرة القمب عمى اليميف متضخـ مقارنة بالقمب الطبيعي عمى اليسار 

القمب كضغط الدـ ستؤدم الى دفع السكائؿ المصمية المكجكدة بالدـ لمخركج الى خارج الدكرة 
خمة كمممكءة حيث يبلحظ اف البطف متض (Ascitis)الدمكية لتتجمع كتظير حالة الحبف 
 . (3)بالسكائؿ ككما مكضح بالشكؿ رقـ 

مع  (Pericarditis)كعند التشريح يظير ايضا القمب متضخـ مع كجكد التياب بغشاء التامكر 
كيمكف متابعة تسمسؿ ىذه التغيرات  . (4)تضخـ كشحكب بالكبد ككما ىك مكضح بالشكؿ رقـ 
اذف اذا ما ابطأنا النمك خبلؿ  . (5)قـ الفسمجية المؤدية الى ظيكر حاالت الحبف بالشكؿ ر
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االسبكعيف الثاني كالثالث مف عمر الطيكر عف طريؽ اطفاء الضكء ماذا سيحصؿ ؟ سكؼ يقؿ 
استيبلؾ الطيكر لمعمؼ كستقؿ احتياجات الطيكر لبلككسجيف بسبب قمة الحركة كقمة استيبلؾ 

يكـ لمتدفئة سكؼ تنخفض  21بعد ذلؾ يمكف تعجيؿ النمك الف حاجة الطيكر بعد عمر . العمؼ
درجات  ؾ لتحسيف التيكية دكف التخكؼ عمىكليذا سيتمكف المربي مف فتح المزيد مف الشبابي

فانيا سكؼ تنخفض  ºـ 35  -33فبعد اف كانت الحرارة المطمكبة خبلؿ االسبكع االكؿ . الحرارة 
 .يكـ  21عند عمر  ºـ 24الى 

 
. الطبعي وعمى اليمين صورة لمقمب المتضخم  عمى اليسار صورة لمقمب (2)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحظ  (Ascitis)اسابيع مصابة بحالة الحبن  4صورة لدجاجة الحمة بعمر  (3)الشكل رقم 
. ان البطن متوسعة وممموءة بالسوائل 
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 الحظ ان القمب متضخم. اسابيع مصاب بحالة الحبن  4تشريح لطير بعمر  (4)الشكل رقم 
. والكبد متضخم وشاحب المون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في  (Ascitis)مخطط لمتغيرات الفسمجية التي تقود لظهور حاالت الحبن  (5)الشكل رقم 
. الدجاج الالحم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ٗصٝادج عشػح اىرَصٞو اىغزائٜ  High Growth Rateعشػح َّ٘ ػاىٞح 

 صٝادج ؼاظح اىعغٌ ىالٗمغعِٞ

 صٝادج ػشتاخ اىقية

 صٝادج ػغؾ اىذً اىششٝاّٜ
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اف ىذا الكضع سيمكف المربي مف تحسيف التيكية كعندىا المانع مف زيادة استيبلؾ 
كبذلؾ سيككف المربي قادر عمى تكجيو احتياجات القطيع مف . لطيكر العمؼ كزيادة حركة ا

التيكية كتكجيو النمك الى االعمار المناسبة دكف حصكؿ تقاطع بف حاجة الجسـ لبلككسجيف 
. كمستكل التيكية كالحرارة داخؿ القاعة 
المحاضرة الخامسة                                       

  (Ventilation)التهوية 
كسجيف يعتبر مف االحتياجات االساسية لنمك كتكيو مف احما مكم ؽالف ءير اليكاؼاف تك

تاج حالكزف الحي م فراـ الكاحد ـغارت الدراسات العممية الى اف الكيمك اش لقدكتيا كصحالطيكر 
المطمكب  (vans)ة بدد المراكح الساحعلحساب ك. ة عبالسا متر مكعب مف اليكاء المتجدد2الى 
:- ع الخطكات التالية بة تتعابالؽ

ام الكزف النيائي لمطير . يع باسا 8-7مر عم معدؿ كزف الطير عند ؼدد الطيكر عرب ض .1
 .ة التربية عاؽف الحي المكجكد داخؿ زرامات الكغكيمكعدد اج رخالجؿ ا

ـ مف الخطكة ؽمف اليكاء المتجدد بالساعة ك ليذا يضرب الر 3ـ 6الكاحد الى  كتاج الكيؿحم .2
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ام عدد االمتار المكعبة مف اليكاء . المطمكب  ءـ اليكاجحالستخراج  6لى بالعدد كاال
  .المتجدد 

دد عراج خرة باالسكاؽ الستؼح المتككلممرا لى قكة سحب اليكاءعالثانية يقسـ ناتج الخطكة  .3
 .ة عاؽؿ اؿداخ بياصراكح المطمكب فـاؿ

ـ تحتاج الى ساحبة ىكاء حلؿا كجطير لفر 2000 خبلؿ الخبرة العممية اف كؿ مفظ حلك
تاج حطير ست1000ة التي تتسع الى عاؽاؿ فافليو كع.  سـ 60-50 حتياككؿ مرطاحدة يبمغ ك

رم تكزيع كمف الضر . الحجـ السابؽ ساحبات بنصؼ شرةاك عالى خمسة ساحبات بيذا الحجـ 
اج خرممية اعيؿ قستجؿ تجاه الرياح الة المعاكسة اللجوك با ـة بشكؿ منتظعالساحبات داخؿ القا

يفضؿ كضع   م منطقة الحضانةؼ. لى كفاءة الساحبات اليكائية ععدـ التاثير ك فاسداليكاء اؿ
ؿ بصكرة غمر االفراخ لتشتعلى مف كالستخداميا في التيكية خبلؿ االياـ االساحبتيف صغيرتيف 

ثانية  30يقة ؽؿ ليا التيار الكيربائي لمدة نصؼ دصيت كيربائي يكؽتك جيازط ببركتا مستمرة
م ؼادخاؿ ىكا ء متجدد بالقدر الكاكالمطمكب  ىكائيب اؿحالس تكفر ائؽ لضمافؽكؿ خمسة د

 .راخ ؼمر االعلى مف كخبلؿ االياـ اال
لى حياة الطيكر عاح التربية النيا تؤثر جلتيكية مف العكامؿ االساسية لفات حبصد اؽؿ

 :باب التالية سذلؾ لبلكر ضاحت اؿكؽباؿ كلقد زادت اىمية التيكية تيا كادائيا االنتاجيصحك
م النمك ؼـ ادل الى انتاج سبلالت سريعة جدآ حركج الؿؼيف الكراثي المستمر لسبلالت حسالت .1

  .دد جيف كاليكاء المتجت حاجتيا الى االككسعؼتضا كليذا

 ءاشير الشتا ؿة خبلصات التربية كخاعاؽدد الطيكر المرباة داخؿ عك زيادة حالتكجو ف .2
 .رة زيادة كفائة التيكية ضركلى اادل  دؽىذا كدة البار

لكؿ متر  طير 10-8في الصيؼ تبمغ  (Bird density)ة الطيكر ؼؼ باف كثاكالمعر فمف
اف ؼليو كع .ءر الشتاقع خبلؿ اشببالمتر المر طير 15ىذه الكثافة الى ع ؼترتالقاعة ك ةحمسا فمربع ـ

طير  15000طير صيفان كالى  10000 -8000لتربية سكؼ تتسع  2ـ1000 ة التي تبمغ مساحتياعالقا
ة ك عكبة داخؿ القاطراخ ك نسبة الرؼة لحضانة االبكؿخؿ التيكية مع درجة الحرارة المطتتدا. شتاءان 
ـ غبالرؼ. الفترة  قر خبلؿ ىذقالتيكية تظ ءـ مشاكؿ سكظاف مع حظالمليذا ء كة ني مكسـ الشتاصخا

رضية ـيفية اال اف المشاكؿ اؿصلى مف التربية اؿعكزاف اأـ بحؿ جكرؼ اجمف اف التربية الشتكية تؤدم النت
 .ة مكقالتكء ر بنسبة اكبر معظيا يعكد الى سقتظ
 

فصل تربية الذكور لفروج المحم عن االناث 
 (sex seperat growing)ؽ عمييا ؿؿ تربية الذككر مف االناث ك التي يطفصف ا

 بالكقت الحاضر (Broiler Industry)فركج المحـ الحديثة في صناعة  تعتبر مف التكجيات
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 :لتالية ا بابسترجع مسببات ىذا التكجو الى االك
 مف المبلحظ اف كزفؼ. ند التسكيؽ عالكزف  (Uniformity)انسة جلى طيكر متعكؿ حصلؿ .1

 اف ىذا التبايف الكاسع% .  20ؿ الى صند التسكيؽ بنسبة تيزيد عف كزف االناث عالذككر 
. ند التسكيؽ عكة رزجم الـؼىيز جاثنا ء التكزف الجسـ سيكلد بعض الصعكبات معدالت  ب

كبالشكؿ االجناس المنفصمو ستفتح المجاؿ لمتبلعب بنكعيات العبلئؽ لكبل الجنسيف  اف تربية
  . متجانسة الذم يضمف انتاج اكزاف

م ؼضؿ ؼة اءاؼؾالذككر سريعة النمك كذات ؼ. االناث كية لمذككر ئحتياجات الغذااختبلؼ اال .2
 High)ر لممستكل الغذائي العالي ثيب اؾجانيا تستؼذا قؿك اكنمك ـ حؿل اؿ ءكيؿ الغذاتح

plan of nutrition) كؿ طم ؼالتغيرات  كعند ذلؾ سيمكف عمؿ بعض. االناث ارنة مع ؽـ
كما ىك مبلحض ك.  كاالناثالذككر  بيفم ئلنياكاك ـالفكالبادئ  ؽالئعلى عترة التغذية ؼ
  . (10)كؿ رقـ جدباؿ

 .ة تبلئـ احتياجاتو ؽليعلى عس فذية كؿ جغنتيجة ت (feed cost)تقميؿ كمفة العمؼ  .3
 
 
 
 

كالنمك  (Starter)االحتياجات الغذائية الكاجب تكفرىا في عبلئؽ البادمء  (10) الجدكؿ رقـ
(Growth)  كالعبلئؽ الناىية(Finisher) االناث لفركج المحـ عند تغذية الذككر مفصكلو عف  

عميقة ناىية عميقة نمك عميقة بادمء  (يـك)عمر االفراخ 
اناث ذككر اناث ذككر  اناث ذككر 

التسكيؽ  -41التسكيؽ  -41 15-40 21-40 0-14 0-20
 17.5 19 21 21 23 23 (%)لخاـ البركتيف

 3200 3200 3200 3200 3100 3100 (كغـ/ كيمكسعرة )الطاقة الممثمو
 183 168 168 152 135 135لى البركتيف نسبة الطاقة ا
 0.85-0.8 0.84-0.8 0.88  –0.85 0.88 -0.85 0.95 -0.9 0.95-0.9الكالسيـك 

 0.42-0.4 2 0.44-0.42 0.44-0.42 0.47-0.45 0.47-0.45الفسفكر المتكفر 
 0.9 1 0.95 1.1 1.25 1.25 (%)البليسيف 

 (%)مجمكع الحكامض الكبريتيدية 
TSAA  

0.96 0.96 0.85 0.75 0.76 0.7 

 
 

بح لحـ صا دكالتي تغيرت تبعآ لتغير نمط الحياة العصرية فؽ.اؽ كساالتياجات احتمبية  .4
. ية مختمفة ئلممستيمكيف باشكاؿ متعددة ك بمكاصفات غذا يقدـ رضاالحالدجاج بالكقت 
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: يميمنيا ما كالتكجيات ىداؼ كمتعددة اال بحت حاجة االسكاؽ لمحكـ الدجاجصكليذا ا
الجؿ تقديميا   (Debond meat)حاجة االسكاؽ الى لحكـ الدجاج المنزكعة عف العظـ  (1

في  ـلتستخد  (Restructured meat)معادة التشكيؿ  كمة كمثر كمعمبة ا عمى شكؿ لحكـ
كليذا بدأ التكجو الى . الكجبات سريعة التحضرك (Sandwich) يجكنداتحضير كجبات الس
اكثر مف ثبلث )اليا الى اكزاف عالية صمالغرض  (ـيك 67 - 60) كؿطتربية الذككر لعمر ا

زف كتزداد مع زيادة   (meat to bone ratio) فقد ثبت باف نسبة المحـ الى العظـ (كيمكات
كزف الجسـ الحي  الى (breast)درصكذلؾ لكحظ باف نسبة المحـ في قطعة اؿ. الجسـ 

اف . لتكالي الى ع ـيك 63 ك 56لعمر  مند تربية الذككر% 21الى %  18سكؼ ترتفع مف 
بيتيا تر اطالة فترة كلى تربية الذككر معزكلة عف االناث عىذا التكجو قد شجع المنتجيف 

كليا لكزف صاما االناث فانيا تسكؽ عند ك. ة عف العظـ كعالدجاج المنز ـالجؿ انتاج لحك
سكاؽ اما بشكؿ ذبانح تعرض في االكجازر ـلكي تجيز في اؿ (ـيك 36بعمر ) ـراغكيمك 1.8
  .  (cut-up marketing)اك تسكؽ بشكؿ مقطع   (whole carcass) كاممة

 (كيمك الى كيمك كربع  )حاجة االسكاؽ الى ذبانح جاىزة كمكيسة باكزاف صغيرة الى معتدلة  (2
اصحاب المطاعـ التجارية التي تقدـ الدجاج لمزبائف عمى اساس الكحدة كليس عمى  لتبلئـ

يمكف تسكيؽ االناث فقط لتمبية ىذه الحاجة عممأ باف اصحاب المطاعـ  كليذا. زف اساس الك
  .ال يفضمكف مطمقآ االكزاف العالية 

ج المحـ العالية الكزف لتككف مناسبة لمشكم الف مثؿ ىذه كح فرئؽ الى ذبااسكاالحاجة  (3
دىني سكؼ مكتنزة بالمحـ كذات غطاء دىني تحت الجمد كاف ىذا الغطاء اؿ الطيكر تككف

يمنع تاثير حرارة الشكم مف اف تصؿ الى اعماؽ العضبلت المحمية كبذلؾ يساعد ىذه 
اما الذبائح . ل المحكـ طرية كلذيذة ؽالعضبلت عمى االحتفاظ بنسبة اكبر مف الماء ليذا تب

ا المحمية ستفقد نسبة قعضبلت فاف جمديرة التي ال تحتكم عمى غطاء دىني تحت اؿصغاؿ
 .قميمة   (Tenderness)رطكبة كتتيبس عند الشكم كليذا تصبح طراكتياعالية مف اؿ

ج المحـ لفركاف ىذاالطمب قد دفع بعض شركات الدكاجف المتخصصة في التحسيف الكراثي 
ة تستخدـ لحكميا لغرض الشكم ك يطمؽ عمى ىذه السبلالت اسـ صالى انتاج سبلالت خا

 .  (Broiler)ج المحـ كاسـ سبلالت فر ال يطمؽ عميياك (Roster)ج الشكم كت فرالسبل
 – 3.6    ح بيفكركج الشكاء قد برمجت كراثيآ لتككف ذككرىا ذات اكزاف تتراؼاف سبلالت 

ليا الغذائي عالية ميكـ كانتخبت ىذه السبلالت لتككف كفاءة تحك 63عند عمر  كيمكغراـ 4.6
ىذا باالضافة الي تميزىا بنسبة . عالية في االعمار المتقدمة  (livability)ك نسبة حيكبتيا 

%  21ك عمى اف تككف نسبة كزف لحمة الصدر الى الكزف الحي % 77تصافي تصؿ الى 
. زاف عادية كاما االناث فركج الشكاء فتباع عادة كفركج لحـ ك با. 
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 )             ة التريشعفة سرصلى عتعتمد  افراخ فركج المحـ (Sexing)تجنيس ة ؽرمطاف 

Feathering rate) لجنس ة باطتبصفة مرم قك(sex linked)  مكؿ حنيا جيف ـعؿ كمسؤأم
. ة الترييش يئالذككر البط سريش بعؾحيث تككف االناث سريعة الت .سيجفمكسكـ اؿكلى الكرع

رخ ؼ  1750حكالي جنس اف م عمطستس ممرتص الـخىكلة كاف الشسس بفييز الجـكليذا يمكف ت
كات لخطاتبع ا ية التجنيس ياـ بعمؿؽلؿ% .  98_ 97ة تبمغ ؽف الدبدرجة ـ. ة كاحدة عخبلؿ سا
: التالية 

الحظ اف طرؼ الجناح يحتكم . امسؾ الفرخ باليد اليسرل كافتح الجناح باصابع اليد اليمنى  .1
الريش الذم )يطمؽ عمييا اسـ ريش القكادـ  (خارجية)عمى صؼ مف الريشات الطرفية 

كخمؼ ىذا الصؼ يكجد صؼ  (Primaries)ريش االكلي اك اؿ (يستعممو الطير بالطيراف
ككما ىك مبلحظ بالشكؿ  . (Coverts)آخر مف الريشات يطمؽ عمييا اسـ ريشات الغطاء 

الشكؿ باالعمى يبلحظ اف قمة الجناح تحكم عمى صفيف مف الريش صؼ خارجي اك  . (1)
كىك  Bق بالرمز كىك ريش القكادـ كصؼ ثاني خمفي كيرمز ؿ Aطرفي كيرمز لو بالرمز 

. ريش الغطاء 
  .(الصؼ الثاني)كطكؿ ريش الغطاء  (الصؼ االكؿ)الحظ طكؿ ريش القكادـ  .2

عمى يسار الشكؿ الحظ الصؼ االكؿ مف الريش كىك ريش القكادـ  (FEMALS)باالناث  .3
ففي لحظة الفقس تككف كبل الصفيف مف الريش قصيرة كلكف ريش . اطكؿ مف ريش الغطاء 

كبعد عدة ساعات . طكؿ ريش القكادـ  (4/3)الى ثبلثة ارباع  (2/1)صؼ الغطاء يمثؿ ف
. سيبدك الريش اطكؿ كلكف ريش الغطاء سيبقى اقصر مف ريش القكادـ 

عمى يميف الشكؿ يبلحظ في لحظة الفقس اف ريش القكادـ كريش  (MALES)بالذككر  .4
بطكؿ ريش الغطاء  بعد عدة ساعات مف الفقس سيبلحظ استطالة. الغطاء متساكية الطكؿ 

كبعد عدة ساعات اخرل اك بنياية اليكـ . لتصبح اطكؿ قميبل مف ريش القكادـ (الصؼ الثاني)
 .االكؿ مف عمر الفرخ سيصبح ريش الغطاء اطكؿ بكثير مف ريش القكادـ 

 
 
 
 
 

 

 المحم راختجنس اف فكي
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ار صكرة عمى اليس. طريقة التجنيس الفراخ فركج المحـ تبعا لسرعة نمك الريش  (1)الشكؿ رقـ 
كعمى . لجناح االناث كيبلحظ فييا اف ريش الغطاء اقؿ طكال مف ريش القكادـ عمى الدكاـ 

اليميف صكرة لجناح الذككر كفييا يظير اف ريش الغطاء متساكم الطكؿ مع ريش القكادـ في 
. كلكنو بعد ذلؾ سيصبح اطكؿ مف ريش القكادـ . لحظة الفقس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحظ اف الريشات  (عمى اليسار)لريش الجناح لفرخ انثى سريعة التريش صكرة  (2)الشكؿ رقـ 
عمى )في الذككر . الكبيرة ىي ريشات القكادـ كالريشات الناعمة الصغيرة ىي ريشات الغطاء 

. الحظ اف كبل الخطيف مف الريش متساكم (اليميف
المحاضرة السادسة                                    

روج المحم تغذية قطعان ف
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يكمآ  56ة غية الباؿبترة الترؼـ خبلؿ حذية فركج الؿغثبلثة انكاع مف العبلئؽ لت تستخدـ
: م ق ؽلعبلئق ار كىذثؾلى االع
يكـ  21عمرمر يكـ كاحد لغاية عدـ لمتغذية مف ختست (Starter diet)الباديء  ة قليع .1

راخ خبلؿ الفترة ؼاالالجؿ سد احتياجات جسـ  (%31)الية عيف كترب لى نسبةعكىي تحكم 
ة النمك عقد لكحظ اف سرؼ. م حياتيا ؼلنمك اات ترؼ مرىا كالتي تعتبر مف اسرععلى مف كاال

م مع تقدـ جناض التدرمخفالبا ةعتبدأ ىذه السركاالكؿ  عصاىا خبلؿ االسبكؽلى اعتككف 
  .العمر 

. يكـ  37مر عيكـ لغاية  22مرعذية مف غدـ لمتختست (grower diet)عميقة النمو .2
ليقة عفي  3100ع كمية الطاقة الممثمة مف ؼمع ر (%20)تيف الىالبرك ييا نسبةؼفض خت

 .ة النمك ؽليعم ؼ راـغكيمكسعرة لكؿ كيمك 3200البادئ الى 

دـ لمتغذية خليقة التسميف ك تستعلييا اسـ عد يطمؽ كؽ (finsher diet)العميقة الناهية  .3
ة بركتيف بلى نسعالعميقة  قكتحكم ىذ . (كـم56)مر التسربؽ عاية غؿ يكـ 38مر عمف 

 ولبالجدح ضكما ىك مك .راـ غرة لكؿ كيمكعكسؿمؾ 3200ييا الطاقة الى ؼع ؼكتر% 18.5
  . محاللج ورف ئقالع في رهافتياجات الغذائية الواجب توحالذي يبين اال ( 11 )رقم 

:-  ـحج الؿكرؼطعاف ؽذية غند تعم باالىتماـ بالنقاط التالية صنك
ك  الئؽ النمكعم ؼ (Metabolizable energy )لة ثة المـؽع مستكل الطاؼرضركرة  (1

ت تحاؿ لجسـ الطيكر لترسيب كميات مبلئمة مف الدىف مجاؿ افساحجؿ ال العبلئؽ الناىية
ف طريؽ عيتـ رفع الطاقة بالعبلئؽ . المسكقة  ـكحنكية الؿكراكة طسيف تحبالتالي  كالجمد 
اشارت الدراسات الى ك .ر ثاك اؾ% 2-1بنسة  يكانيةحاك الدىكف اؿة الزيكت النباتية ؼاضا

نية الغير قالد ضكاـحاؿ ةبسف فال ضؿ مف الدىكف الحيكانيةؼكت النباتية امة الزؼاف اضا
لنباتية مع ايكت الز المانع مف مزجك. الية عييا ؼالمشبعة ك الحكامض الدىنية االساسية 

 الئؽ النمكعم ؼلة مثة الـؽتكل الطاسع ـؼاف ر. ؽ اضافتيا لمعبلئ كالدىكف الحيكانية 
ثبت باف  قدارة ؼحاؿ ـ الصيؼابية االجياد الحرارم خبلؿ اياجتسميف ميـ ايضآ في ـكاؿ
  . اليبلكاتتقميؿ نسبة كجياد الحرارم االليؿ ؽلتضركرية ة ؼاضاال

م ؼ 173 ك 160ك 135بة ستيف ميمة جدآ حيث تبمغ ىذد الفكة الى البرؽطاؿبة اسفاف  (2
ة ؽالنسبة بتقسيـ كمية الطا قرح ىذختست ك. لى التكاليعية قالناكلنمك ا كالئؽ البادئ ع

       النسبة ايضآ اسـ قلى ىذع لؽطكم تيفكبة البرسلى فعيقة ؿلة لمعثالمـ
(calori/protein ratio)   . م ؼ مر ميـ جدآابر عتم لىثد الـكالنسبة بالحد ققيؽ ىذتحاف

 ك عند 23البركتيف  بةنسك. 3100اقة ليقة البادئ تبمغ كمية الطع في آلثـؼ. ليقة عام 
 افؼكغـ /قكيمكسعر 2800قة اييا كمية الطؼليقة علك حضرنا ؼ.  135ج النسبة تخرسيـ سؽالت
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 3100كم تحلى التي كر مف الكمية التي ياكميا مف العميقة االثياكؿ كمية اؾ سكؼطائر اؿ
ر مف احتياجاتو ثيف التي سكؼ تدخؿ جسمو سكؼ تزداد اؾتككمية البر كليذا فاف . قةطا

م ىذا ؼؼ يتعب كؿ مف الكبد ك الكميتيف كىذا ما سكرج خالؿيطرحيا  ليو افكعالجسمية 
ة الى ؽنسبة الطا فسقيؽ فتحتيف تبعآ لذلؾ الجؿ كلبراسبة ض فلذلؾ البد مف خؼ. اؿ جالـ
  . %20.7 ةؽبالعمي فنسبة البركتي حبصتيف لتكالبر

فرا ء ك الحنطة ك الشعير ك اليرطماف صبكب الكبيرة الداخمة بالعميقة مثؿ الذرة اؿحتجرش اؿ (3
سيتحكـ   (screen)مكائف جاركشات العمؼ ك اف حجـ فتحة المنخؿ  ـك الباقبلء باستخدا

ح اف تككف عميقة البادئ ناعمة الجرش ك يتراكح قطر صيف. بحجـ دقائؽ الجريش الناتج 
التسميف فمف الممكف جرشيا في جاركشات كاما عبلئؽ النمك . مممتر  3-2فتحة المنخؿ 

كال مانع مف . جـ اكبر لمجريش الناتجحمممتر لتعطي 7-4ذات مناخؿ قطر فتحاتيا اكبر 
شف الف ذلؾ سكؼ خمرتيف اذا لكحظ اف الجرش الناتج  (ة البادئ صخا)جرش العميقة 

 .يحدث خمؿ فى تجانس العميقة الناتجة 

 
 

كالنمك  (starter)االحتياجات الغذائية الكاجب تكفرىا في عبلئؽ البادمء  (11) كؿ رقـالجد
(grower)  كالعبلئؽ الناىية(finisher) لفركج المحـ 
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اك فتات  (pellets) صاراشارت الدراسات العممية الى اف تقديـ العبلئؽ عمى شكؿ اؽ (4

(crumble) ىذا . ءذاة المجركشة يؤدم الى تحسيف النمك ككفاءة تحكيؿ الغؽبدأل مف العمي
 :ريش الى اقراص اك فتات سيؤدم الىلجمف ا العمؼباالضافة الى اف تحكيؿ شكؿ 

 .ات الكبيرة ك ترؾ الطحيف الناعـ فلمعي (selectivity)منع الطيكر مف االختيار   .أ 
 .القضاء عمى المسببات المرضية ك البكتريا الضارة كقيـ العمؼ تع .ب
. العمؼؿ كميات اكبرمف كتقميؿ حجـ الكحدةالكزنية مف العميقةسيفتح المجاؿ اماـ الطيرلتنا .ج 
 .ليؿ الجيد ك الكقت الذم يصرفو الطير في تناكؿ العمؼ ؽت .د 
 .مع تدمير بعض المكاد السامة فييالبعض المكادالعمفية(digestability)ضـرفع نسبةالو . ىػ
في  ليبلكاتج المحـ الحديثة لكحظ اف نسبة اكنظر أ لسرعة النمك العالية جدأ لسبلالت فر (5

ح بعض الباحثيف صكليذا السبب يف. الية عما كانت عميو بالماضيعبحت صا ىذه الطيكر
رعة النمك فركج المحـ بضركرة خفض س تككذلؾ بعض الشركات العالية المنتجة لسبلال

التسكيؽ  -38عميقة ناىية يـك  (37-22)عميقة نمك  (يـك 21-1)عميقة بادمء االحتياجات 
 18.5 20 23% بركتيف خاـ 
 3100 3200 3100 (كغـ / رةكيمك سع )طاقة ممثمو 

 173 160 135 (%)نسبة الطاقة الى البركتيف
 1 1 1% حامض المنكليؾ 
 120 120 120 (كغـ/ ممغـ  )مضادات االكسدة 

 (حد اقصى –حد ادنى % )المعادف 
 0.85-0.8 0.9-0.85 0.95 -0.9كالسيـك 

 0.43-0.4 0.45-0.42 0.47-0.45فسفكر متكفر 
 0.45-0.3 0.45-0.3 0.45-0.3ممح طعاـ 
 0.22-0.18 0.22-0.18 0.23-0.18صكديـك 
 0.9-0.7 0.9-0.7 0.9-0.7بكتاسيـك 
 0.3-0.2 0.3-0.2 0.3-0.2كمكرايد 

 (كحد ادنى% )حكامض امينية 
 0.94 1.01 1.2اليسيف 
 0.77 0.82 0.92سيستيف + ميثيكنيف

 (لكؿ كغـ  )الفيتامينات 
 7500 9000 9000 (ةكحدة دكلي)  Aفيتاميف 
 2500 3300 3300 (كحدة دكلية) D3فيتاميف 
 30 30 30 (كحدة دكلية ) Eفيتاميف 
 1.65 2.2 2.2 (ممغـ )ثايميف 

 6 8 8 (ممغـ )رايبكفبلفيف 
 440 550 550 (ممغـ )ككليف 
 0.15 0.2 0.2بايكتيف 
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 :لى كذلؾ مف خبلؿ كالعالية لبلفراخ خبلؿ االسابيع الثبلثة ااال
  (ساعة باليكـ 12 )تقنييف كمية العمؼ المستيمؾ مف خبلؿ تعريضيا الى ساعات ظبلـ 
 يكـ مف العمر15-10ـ االفراخ ليكـ كامؿ خبلؿ الفترة مف مكصت .
 الطاقة ، حيث تخفض نسبة لى عميقة بادم منخفضة المحتكل مف البركتيف كعذية غالت

لتصح نسبة الطاقة الى ككميك سعرة لكؿ كيمك غراـ  2800ل الطاقة اؿك% 20 البركتيف الى
. اف ىذه التكصيات الزالت بحاجة الى المزيد مف الدراسات المستقبمية .140البركتيف 

د تتكاجد تأكد اف المكاد االكلية الداخمة في تككيف العبلئؽ سميمة كخالية مف السمكـ ، فؽ (6
كقد تحتكم كسبة فكؿ  (الحنطة كالشعير احيانآ )لى حبكب الذرة الصفرا ء عطرية ؼاؿ ـالسمك

ع ف، كذلؾ قد يحتكم المركز البركتيني الذم يص (تشبو الكرات)طرية ؼالصكيا عمى تكتبلت 
 (histamen)كسـ  (gizzerosin)مثؿ سـ   (toxins) ـمف مسحكؽ السمؾ عمى سمك

 .  (gizzard erosion )تعرم القانصة  التي تسبب حالة

ند اضافة الزيكت النباتية الى العبلئؽ فأف محتكياتيا مف الحكامض الدىنية الغير المشبعة ع (7
 افة مكاد مانعةضح باصلذلؾ يف ارة لمطيكرضلتنتج مكاد سامة كلبلكسدة قد تتعرض 

لمعمؼ كمانع  ( Eفيتاميف ) ىػيضاؼ فيتاميف  لمعمؼ اك  (ethoxyquin)لبلكصسدة مثؿ 
 .طف  ؿلؾ غراـكيمك  0.5-0.25ة بمعدؿ لبلكسد

 
العمفية الداخمه في تكوين عالئق فروج المحم مواد لا

ج كالئؽ فرعيكضحاف نماذج لممكاد العمفية الداخمة في تككيف  ( 13، 12 )الجدكليف رقـ
دمة خالمست (starter rations)كؿ االكؿ عمى ستة انكاع مف عبلئؽ البادمءيحتكم الجد. المحـ 

المكاد  عددالعبلئؽ ت قفي اختيار ىذ االفراخ ، كلقد ركعي مرعلى مف كخبلؿ االسابيع الثبلثة اال
ذلؾ حسب اسعارىا في كل العميقة ؼ لياخادا ب فيغالعمفية ليتسنى لممربي اختيار المكاد التي ير

ية الداخمة في تككيف ؼلعؿا ادفيكضح المك ( 13)اما الجدكؿ رقـ . مدل تكفرىا كاالسكاؽ التجارية 
التى كلفركج المحـ   (finisher)كالعبلئؽ الناىية اك عبلئؽ التسميف  (grower)عبلئؽ النمك 

عند رغبة المربي باالستفادة مف ىذه . ثبلثة اسابيع كلغاية مكعد التسكيؽ  كربعد مر تخدـتس
: نرجك مبلحظة النقاط التالية  ؽالنماذج مف العبل

فراء تعتبر اىـ مادة عمفية كىي تدخؿ في عبلئؽ فركج المحـ بنسبة صرة اؿظ اف الذحال .1
اقة كاف استخداميا بنسب طتعتبر الذرة مف اغنى المكاد العمفية باؿك% 60-40تتراكح مف 

يكانية كالتي تضاؼ الجؿ تدعيـ حالدىكف اؿ كعالية سيقمؿ الحاجة الضافة الزيكت النباتية ا
ذاب كىي جفر اؿصكالذرة الصفرا ء تكسب العمؼ المكف اال. ة كرفع مستكل الطاقة بالعميؽ

كمع ذلؾ فأف الذرة تعتبر مف اخطر انكاع الحبكب . مرغكبة اك مستساغة مف قبؿ االفراخ 
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تحتاج الى فترة كطرية حيث اف بذكرىا كبيرة الحجـ ؼمف حيث قابميتيا عمى التسمـ بالسمكـ اؿ
الفطرية  ـك الفطريات كافراز السمكطكيمة لمجفاؼ كىذا ما يعرضيا اكثر لغز

(Mycotoxine)  كمف اخطرىا السـ افبلتككسيف(Aflatoxine)   الذم تفرزه انكاع مف
الصفراء بيف استبداؿ الذرة مرلذلؾ يفضؿ بعض اؿ. (Aspergillus flavous)االعفاف اىميا

  .كالشعيرطة فبالح

صادر لمبركتيف النباتي ـاؿمف اجكد انكاع  (soybean meal)عتبر كسبة فكؿ الصربا ت .2
كليذا يفضؿ . ىي غنية بالحامض ااالميني البليسيف كلكنيا فقيرة بالمثيكنيف كؽ ئبالعبل

ؽ عمى اف ئتيف في العبلكحيد لمبراساسي كك در صبعض المربيف االعتماد عمى الكسبة كـ
ميني الميثكنيف االتجيز العميقة في ىذه الحالة بالكمية المناسبة مف الحامض 

(methionin)  ة الذرة كالكسبة ؽليعكليذا يطمؽ عمى العميقة في ىذه الحالة اسـ(corn- 

soya diet) ربية كمعظـ الكاليات االمريكية عمى كليقة متبعة في الكثير مف الدكؿ االعىي ك
الثنائية كالميثكنيف مع  ـشرط اف تجيز العميقة بكميات محسكبة مف فكسفات الكالسيك

 (premix)لى شكؿ مسحكؽ خميط ع لؼالمعادف المضافة لمعكفيتامينات مضاعفة كميات اؿ
.  

ؽ في بعض دكؿ العالـ كمنيا ئاف مركزات البركتيف الحيكاني تعتبر ميمة جدآ في العبل .3
تبار اف ىذه المركزات غنية بالبركتيف الحيكاني الذم يتميز بنسبة عالدكؿ العربية كذلؾ عمى ا

كتضاؼ ليذه . كامض االمينية االساسية حمف اؿ قمحتكابركتيف عالية ككذلؾ بارتفاع 
االكسدة  كمضاداتالمركزات كميات مف المعادف كالفيتامينات كمضادات الكككسيديا 

تيني منفذآ ككليذا يعتبر المركز البر. باالضافة لبعض الحكامض االمينية االساسية كالحرجة 
لى اف يضاؼ ىذا المركز بنسبة ؽ بنسب محسكبة عئكاد الى العبلـؿ جميع ىذد اؿيصاإل

ؽ ئفي عبل% 8-5ض النسبة ىذه الى ؼختكالبادئ  عبلئؽ في (كيمك لمطف  100 )% 10
ادة مف مسحكؽ عيني ركز البركتـاؿنع صم.  (ؽ الناىيةئاك العبل)ؽ التسميف ئعبلكالنمك 

 المركزستخداـ الحظ عند ا. الذم تدخؿ معو بعض العظاـ كمف مسحكؽ المحـ  كالسمؾ ا
ال الى كالثنانية  ـالية سكؼ التحتاج العميقة الضافة فكسفات الكالسيكعتيني بنسب كالبر

  .الى مضادات كككسيديا كال كنيف مثـاضافة اؿ

لكف الميـ اف  كج المحـ كالميـ تحديد نسب المكاد العمفية الداخمة في تككيف العبلئؽ لفر ليس .4
تيف كالبركمف الطاقة  ت الطيكرطي احتياجاغت  (balanced)لعميقة متزنة !تككف 

. ة المحيطة لمطيرئرجة حرارة البيدمع اكتتناسب مع ظركؼ التربية كالمعادف  ككالفيتامينات 
مينية اال ضكاـحاؿ ضنسب بعكتيف كرم حساب مستكل الطاقة كنسبة البركليذا مف الضرك

لى عية كرالضر ككذلؾ بعض المعادف كالفيتامينات (البليسيف كالميثكنيف )ية مثؿ ساالسا
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تيف فييا كلى تناسب الطاقة الممثمة بالعميقة مع نسبة البريركز المختصيف بالتغذية ع  القؿا
تختصر  (calorie/ protein ratio)طاقة الى البركتيف كىذا ما يطمؽ عميو اسـ نسبة اؿ

 .بالناىية  173بعبلئؽ البادئ ك  135بيف  قح ىذكيشترط اف تتراك (C/P ratio)بالرمز 

لفركج المحـ تستخدـ خبلؿ االسابيع  (starter)ستة نماذج لعبلئؽ البادمء  (12)لجدكؿ رقـ ا
 .الكميات محسكبة عمى اساس كيمكغراـ لكؿ طف عميقة. الثبلث االكلى مف العمر 

 
 6 5 4 3 2 1المكاد العمفية 
 644-  615.5 500 500 562ذرة صفراء 

-  49-  95- - حنطة 
-  80.3- -  84- شعير 

-  17.4- - - - نخالو حنطة 
- - -  20- - مسحكؽ الجت 

 315.5 264 327 300 295 349كسبة فكؿ الصكيا 
-  72-  30 100 20مركز بركتيف حيكاني 
- - -  22.5- - مسحكؽ عظاـ معقـ 
-  59 20 18.8 10 35زيت اك دىف حيكاني 

 13 13 5 7.5 8 13حجر كمسي 
 17-  22- -  15نائية فكسفات الكالسيـك الث

 4 1 4 3 5 4ممح مدعـ باليكد 
 5 1 4 2.3 2 1مزيج فيتامينات كمعادف 

 1 2.3 2 0.7-  1مثيكنيف 
 0.5-  0.5- - - مضاد كككسيديا 

التركيب الكيمياكم المحسكب 
 3168 3100 3.80 3.36 3.15 3.86 (كغـ/ كيمك سعرة )طاقة ممثمو

 20.8 22.3 21.6 22.5 23.5 22.5البركتيف % 
 1.23 1.2 1.19 1.28 1.32 1.21البليسيف 
 0.63 0.59 0.61 0.47 0.6 0.51المثيكنيف 
 1.32 1.23 1.22 1.03 1.19 1الكالسيـك 

 0.64 0.6 0.55 0.49 0.53 0.45الفسفكر المتكفر 

 
 

 تاجي لقطعان فروج المحمنيم االداء االيتق
بية كاالدارة الناجحة تعتمد عمى عدة عكامؿ منيا ج المحـ ككفاءة التركرؼطيع ؽ اءاف اد

. ة تحكيؿ الغذاء كطكؿ فترة التربية ءت ككفااليبلكاكيؽ كنسبة سلتا متكسط الكزف الحي عند
تجمع كؿ ىذه العكامؿ  ساييؽـ عدة  متاستخد كلمتعبير عف كفاءة اداء قطعاف فركج المحـ

 : مايمي  سالمقايي قالسابقة كمف اىـ كاشير ىذ

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



 50 

: الذم يحسب بتطبيؽ المعادلة التالية  PI (Production Index)الدليؿ االنتاجي  سيامؽ .1
 
 
  
 

 نسبة اليبلكات  -100= عممان اف نسبة الحيكية 
 
 
  
 

                       
كالذم يحسب بتطبيؽ المعادلة  EF(Economic Figure)مقياس المؤشر االقتصادم  .2

 :-التالية

 
         
                      

 
 

 (European Production Efficiency Factor)مقياس عامؿ الكفاءة االنتاجيةاالكربي .3

EPEF 

 :-كيحسب ىذا المقياس مف المعادلة التالية       
 
 
 
 

يـ ؽحقيؽ تلى عادرة ؽج المحـ ألنتاج سبلالت كرؼة لسبلالت منتجشركات اؿتتسابؽ اؿ
لى اف السبلالت عند التسكيؽ ىك المؤشر علكزف امتكسط ر فبل يعتب. س اييؽالية مف ىذه الـع
ؿ ؽا كزف مسكؽ كلى اعقؽ حم ملذاك ء  الجيد قبؿ اف االدا.  ءجبة التربية جيدة األداك كا

لى علممربى ا ستحقؽ الكجبة قؿ ىذثـ. جيدة  ءذاغكيؿ تحة ءبكفاكترة زمنية ىبلكات كباقصر ؼ
 .ادم صتؽد اكمرد

PI = 

 نسبة الحيكية × (بالغرامات  )زف الجسـ كمتكسط 

  10×كفاءة تحكيؿ الغذائي × عدد اياـ التربية 

 = كفاءة تحكيؿ الغذاء

 (كغـ )الكزف الكمي لمعمؼ المستيمؾ خبلؿ التربية 
 

 (كغـ )الكزف الحي الكمي لمطيكر المسكقة 
 

 =المؤشر االقتصادم 

 (كغـ )م لمطيكر المسكقة الكزف الكؿ

 كفاءة تحكيؿ الغذاء× طكؿ فترة التربية باالياـ× المسكقة  الطيكرعدد ا

EPEF = 

عدد الفراخ المسكنة    / (كغـ)الكزف الكمي لمطيكر المسكقة ×  (كغـ)متكسط كزف الجسـ الحي 
 

مسكؽ عدد الفركج اؿ/  (كغـ)كمية العمؼ المستيمؾ × طكؿ فترة التربية باالياـ 
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:- مثال

قاـ المربي بتربية ىذه الكجبة . عشر االؼ فرخة لحـ بعمر يكـ كاحد 10000مربيف استمـ احد اؿ 
ككاف عدد . غراـ 2500كبمغ متكسط كزف الطيكر المسكقة  (يكـ 49)اسابيع  7لغاية عمر 

 45كبمغت كمية العمؼ المستخدمة لتغذية ىذه الكجبة . فرخ 1000اليبلكات خبلؿ فترة التربية 
مثؿ ىذا القطيع؟ فما ىك تقييمؾ ؿ. طف

طير  9000= 100-10000= عدد الطيكر المسكقة لممجزرة 
 

عدد اليبلكات الكمية                      
% 10=  100×  –––––––––––––––––= نسبة اليبلكات

عدد الطيكر المستممة                     
 

% 90= تسبة اليبلكات -100= نسبة الحيكية
 

 2500×  90000= ةالكزف الحي المسكؽ لممجزر
غراـ  22500000=         
كيمك غراـ  22500=         
طف  22.5=         
 

كمية العمؼ المستيمؾ                             
 –––––––––––––––––= كفائة تحكيؿ الغذاء 

الكزف الحي المسكؽ                             
 

45  
    =–––––– 

22.5 
. ـ عمؼ لكؿ كيمك غراـ كزف حي مسكؽكيمك غرا 2=     

غراـ   2500= متكسط كزف الجسـ لمطيكر المسكقة
 

                             2500  ×90 
 –––––––––= (PI)قيمة الدليؿ االنتاجي 

                             49  ×2 ×10 
 

                                 
                              225000 
 =––––––––– 

                                   980 
            =229.6 

                                           22500 
 10000×  –––––––––––––––= (EF)قيمة المؤشر االقتصادم 

                                    10000  ×49  ×2 
      

                                        2500 
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                =––––––––– 
                                         98 

        =229.6 
                                                               22500 

                                                      2.5  ×–––––– 
                                                               10000 

 10000×  ––––––––––––––––=(EPEF)مقياس عامؿ الكفائة االنتاجية االكربي 
                                                               45000 

                                                       49  ×–––––– 
                                                               9000 

 
                                                        5.6250 

                                                    =–––––––––  ×10000 
                                                          245 

                                                       56250 
                                                     =––––––– 

                                                         245 

              =229.6 
كعمى العمكـ تعتبر قيـ المقاييس . 229.6الحظ اف قيـ المقاييس الثبلثة متساكية حيث بمغت 

ممتازة حيث تشير الى اف مستكل االدارة كالرعاية ليذا الحقؿ  260 – 240التي تتراكح بيف 
كيمك  2ككفاءة التحكيؿ الغذاء ممتازة لـ تزداد عف % 5ممتازة فمـ تزداد نسبة اليبلكات فيو عف 

% 5ففي المثاؿ السابؽ لك انخفضت نسبة اليبلكات الى . غراـ عمؼ لكؿ كيمك غراـ كزف حي
كاعدنا حساب قيـ المقاييس الثبلثة سنبلحظ اف قيمة الدليؿ االنتاجي % 10بدالن مف 

(Production index) ستصبح :
 

                                 2500  ×95 
 ––––––––––––= (PI)قيمة الدليؿ االنتاجي 

                              49  ×1.89 ×10 
 

                                237500 
 =––––––––– 

                                 926.1 
             =256.5 

عمى العمكـ يمكف تصنيؼ القطعاف كادائيا تبعان لقيـ الدليؿ االنتاجي بمكجب القيـ المبينة 
 (12  )كؿ رقـ بالجد

. تقييـ قطعاف فركج المحـ تبعان لقيـ الدليؿ االنتاجي كالمؤشر االقتصادم ( 12 )الجدكؿ رقـ 
درجة التقييم الدارة القطيع  (PI)* قيم الدليل االنتاجي

ممتاز  260 – 240
جيد جدًا  239 -230
جيد  229 – 220
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مقبول  219 – 210
رديء  210اقل من 

دليؿ تعني ارتفاع معدالت كزف الفركج المسكؽ كانخفاض اليبلكات كتحسف كفائة تحكيؿ الغذاء ارتفاع قيمة اؿ* 
اف ىذه القيـ تعتبر مرتفعة جدان عند مقارنتيا بقيـ الدليؿ االنتاجي لقطعاف فركج المحـ  

كلكف مع مطمع االلفية الثانية . 200-170فقد كانت ىذه القيـ تتراكح بيف  2000قبؿ عاـ 
غراـ  3500سبلالت الحديثة لفركج المحـ فقزة نكعية فقد ارتفعت اكزانيا الى اكثر مف شيدت اؿ
كيمك غراـ  1.68كانخفضت قيـ كفائة التحكيؿ الغذائي فييا الى  (اسابيع 8)يكـ  56عند عمر 

عمؼ النتاج كيمك غراـ كاحد مف الكزف الحي كلذلؾ قفزت قيـ الدليؿ االنتاجي قفزة نكعية عالية 
. جدان 

: اهمية تقييم االداء االنتاجي لقطعان المحم
كاذا كانت ىذه . البد مف كضع مقاييس لتقييـ االداء االنتاجي لقطعاف التربية لفركج المحـ 

. المقاييس قد اصبحت ميمة بالكقت الحاضر فمف المؤكد بأف اىميتيا سكؼ تتضاعؼ بالمستقبؿ
كقعة عمى بركتكككؿ التعاكف مع منظمة التجارة فمع مطمع االلفية الثانية ازداد عدد البمداف الـ

كبما اف ىذه المنظمة ىي منظمة تعاقدية . WTO (World Trade Organization)العالمية 
تضـ كبريات الشركات العالمية التي تتفاكض مع الدكؿ المرشحة لبلنظماـ فبالكقت الذم تقدـ 

م كزيادة مممكسة بمستكل المنظمة ضمانات لمدكؿ المكقعة معيا بحصكؿ نيكض اقتصاد
المعيشة كالقضاء عمى البطالة كالفقر فأنيا تفرض عمى الدكؿ المكقعة معيا اف تقكـ بتنفيذ 

: الشركط التالية
فتح اسكاقيا اماـ السمع كالبضائع االجنبية كرفع الترفيعة الكمركية كجعؿ السمع  -1

. تنساب لبلسكاؽ بشكؿ حر
ف اك لدعـ اسعار بعض المكاد الغذائية اك منع الدعـ الذم تقدمو الدكلة لممنتجي -2

 .االستيبلكية الميمة لحياة الشعب

 .منع تدخؿ الدكلة في تحديد االسعار بالعممية االنتاجية -3

 .منع تداكؿ السمع باالسكاؽ العالمية اال اذا كانت ذات مكاصفات نكعية عالية -4

ينتج فركج المحـ  اماـ ىذه الظركؼ فأف المربي الحديث سكؼ يصبح مف البلـز عمية اف
. بأكزاف عالية كبكفائة تحكيؿ غذاء ممتازة كنسبة ىبلكات قميمة كعميو اف ينتج لحكـ بنكعية عالية
بدكف ىذه المكاصفات سكؼ اليستطيع المنتج المحمي اف ينافس باالسكاؽ المنتجات االجنبية 

الرخيص كلمنكعية فبل مجاؿ باالسكاؽ اال لممنتج . المعركضة بأسعار منخفضة كنكعية عالية
كفي بعض الدكؿ النامية تقكـ الشركات الكطنية اك االجنبية مف التعاقد مع المنتجيف . الجيدة
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الصغار اك الشركات الصغيرة عمى تجييزىـ باالفراخ كالعمؼ كاالستشارات الفنية كالبيطرية عمى 
. ممتاز شرط تسكيؽ المنتج الى ىذه الشركات بنكعية عالية كبمكاصفات اداء انتاجي

فعمى اساس قيمة االداء االنتاجي سكؼ يتحدد سعر الطف اك سعر الكيمك مف الكزف 
فالمربي الذم سيحصؿ عمى درجة امتياز . الحي المسكؽ كبالتالي سيتحدد الربح الصافي لممربي

بقيمة الدليؿ االنتاجي سيحقؽ اعمى االرباح كسينخفض ىذا الربح مع انخفاض قيـ الدليؿ 
اذف قيـ الدليؿ االنتاجي . رط اف يتـ تدكيف ذلؾ بعقد قانكني بيف الطرفيفاالنتاجي بش

(Production Index) الذم سيحققو المربي ستصبح ذات اىمية خاصة بالمستقبؿ .
 
كاف  151الثبلثة المستخدمة لمتقييـ تشير الى اف الدليؿ االنتاجي بحدكد  ساييؽف الـا

 200-170ح فييا القيمة بيف كالتي تتراك (Optimium)المثمى  الحدكد ؿ مفؽىذة القيمة ىي ا
االنتاجية التجارية النيا قيـ مثالية في كاقع الحقكؿ   يقياؽالقيـ اليكف تح قفأف ىذ اعمكـك

القكؿ باف ارتفاع الدليؿ االنتاجي   اـ يمكفعكبكجة . لييا ع رمحسكبة في ظركؼ تجريبية مسيط
عف ىذا المجاؿ  اضؼاما االنخ. قؿ جيد كالتربية كفؤة يعتبر الح 150اك المؤشر االقتصادم عف 

 كانخفاضاليبلكات في االدارة كتدىكر في صحة القطيع ادل الى ارتفاع ضعؼ ر لكجكد شيؤؼ
 .المسكؽ كجـ لمفرسف الجمعدالت كز

 

المعززات الحيوية بحقول فروج المحم 
يعني ألجؿ الحياة مأخكذ مف المغة البلتينية ك Probioticاف مصطمح المعزز الحيكم 

(For the life)  كىك عكس مصطمحAntibiotic  الذم يعني ضد الحياة(Against life) . 
كالبركبايكتؾ عبارة عف تجييز الطيكر بمزارع مايكركبية حية سكاء أكانت بكتريا اك خمائر اك 

ية كبالتالي غمؽ اعفاف لتقكـ ىذه االحياء باالستيطاف عمى الخبليا الطبلئية المبطنة لمقناة اليضـ
اف ىذا الغمؽ لممستقببلت سكؼ . المكجكدة عمى جدراف ىذه الخبليا  Receptorsالمستقببلت 

كالتصاقيا بالخبليا الطبلئية كليذا  (مثؿ السالمكنيبل كالككالم)يمنع كصكؿ البكتريا المرضية 
ء التنافسي ىذه العممية يطمؽ عمييا اسـ االقصا. سكؼ تخرج مع الفضبلت الى خارج الجسـ 

(Competitive exclusion)  كالذم يعني اف البكتريا المفيدة قد شغمت مكاقع المستقببلت
.  كمنعت البكتريا المرضية مف االلتصاؽ بالخبليا الطبلئية كبالتالي استبعادىا الى خارج الجسـ 

 اف ىذا االقصاء كاالستبعاد لمبكتريا المرضية يعني منع اصابة الطيكر بالكثير مف
االمراض المعكية مثؿ التياب االمعاء التنخرم كالتيفكئيد كاالسياؿ االبيض كلقد ثبت ايضا اف 

 . (CRD)ىذه العممية ستقمؿ فرص االصابة بالكككسيديا كالتياب االكياس اليكائية المزمف 
ؿ كذلؾ لكحظ اف ىذا االجراء يزيد مف مناعة الطيكر كتزداد استجابة الجياز المناعي لمقاحات مث
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كانفمكانزا  (IB)المقاح ضد مرض النيككاسؿ كالكمبكرك كالمرؾ كالتياب الشعب اليكئاية المعدم 
 . (Avian flu)الطيكر كالتي يطمؽ عمييا ايضا اسـ نشمة الطيكر 

 
مصدر الفمورا المعوية بالطيور البرية  

الغذاء كتخزنو أم انيا تتناكؿ ، بالطيكر البرية تقكـ االـ بزؽ افراخيا الفاقسة بالغذاء 
بيذه الطريقة . بحكصمتيا كيترطب بمعابيا كيتخمر بالحكصمة ثـ تزقو الى منقار الفرخ الصغير 

بالدجاج التقكـ االناث بزؽ افراخيا . ستنتقؿ االحياء المجيرية مع غذاء االـ الى فرخيا الصغير 
نتقؿ الميكركبات المفيدة اال اف االفراخ القربية مف اميا ستقكـ بتناكؿ بعض فضبلت االـ كبذلؾ ت

اما بالتربية المكثفة الفراخ المحـ فاف االفراخ تعيش بعيدة عف االـ كال ترل . مف االـ لصغارىا 
كمع ذلؾ فسكؼ يتككف . امياتيا لذلؾ سكؼ اليحصؿ ىذا االنتقاؿ الطبيعي لمفمكرا المعكية 

طريؽ البكتريا المتكاجدة المجتمع الميكركبي داخؿ االمعاء كبقية الجياز اليضمي كذلؾ عف 
مف ىنا جاءت اىمية تقديـ . اسابيع  3-2بالماء كالعمؼ كاليتكامؿ ىذا المجتمع اال عند عمر 

المعززات الحيكية كبعمر مبكر ليذه االفراخ الجؿ االسراع بتككيف المجتمع الميكركبي لمجياز 
. اليضمي كمنع اصابة افراخ القطيع باالمراض 

 
الحيوية   طرق تقديم المعززات

كلقد . (Probiotic)لقد اختصت شركات عالمية في تصنيع منتجات المعززات الحيكية 
تعددت طرؽ تقديـ ىذه المنتجات عمى حسب تكصيات الشركة المنتجة اال اف اىـ ىذه الطرؽ 

: ىي 
تقديـ المعززات الحيكية مع ماء الشرب كخاصة الماء السكرم الذم يقدـ باليكـ االكؿ مف  .1

التقديـ المبكر يعني خمؽ تكازف ميكركبي مفيد داخؿ القناة اليضمية . الفراخ لمحقؿ كصكؿ ا
 .بعمر مبكر كمنع تعرض االفراخ لبلصابات المرضية 

كيمك غراـ لكؿ طف عمؼ كعمى حسب  5-1اضافة المعززات الحيكية لمعمؼ كبمعدالت  .2
 .تكصية الشركة المنتجة 

حضر بالماء كيرش عمى االفراخ بالمفقس اك حيث يذاب المست (Spraying)طريقة الرش  .3
 .في لحظة كصكليا لمحقؿ 

كذلؾ باليكـ  (In-ova injection)طريقة حقف المعززات الحيكية الى داخؿ بيض التفقيس  .4
 .مف فترة التفقيس  19

 
اهم فوائد استخدام المعززات الحيوية  
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 .تقميؿ احتماالت اصابة الطيكر بالكثير مف االمراض الخطيرة  .1

 .تقميؿ الحاجة الستخداـ االدكية البيطرية كبالتالي االقتصاد بقيميا كاستيرادىا .2

 .زيادة فعالية الجياز المناعي كرفع استجابتو لمتمقيح ضد االمراض  .3

غراـ لمطير الكاحد  250  -100زيادة معدالت كزف الجسـ عند التسكيؽ بمقدار يتراكح بيف  .4
. 

 .حسيف كفاءة اليضـ كاالمتصاص تحسيف كفاءة تحكيؿ الغذاء مف خبلؿ ت .5

 .تقميؿ نسبة اليبلكات كزيادة الناتج الكمي المسكؽ كالمردكد االقتصادم  .6

  .(Aflatoxines)تقميؿ االثار السمبية لمسمكـ الفطرية كاالفبلتككسينات  .7

فقد ثبت عمميا اف تقديـ المعززات  (Heat stress)تقميؿ االثار السمبية لبلجياد الحرارم  .8
افضؿ كسيمة لتقميؿ االجياد الحرارم بالصيؼ مقارنة مع تقديـ بعض االمبلح الحيكية 
 .كالخؿ  Cكفيتاميف 

 .تقميؿ احتماالت اصابة الطيكر بالكثير مف االمراض الخطيرة  .9

 .تقميؿ الحاجة الستخداـ االدكية البيطرية كبالتالي االقتصاد بقيميا كاستيرادىا .10

 .تجابتو لمتمقيح ضد االمراض زيادة فعالية الجياز المناعي كرفع اس .11

غراـ لمطير  250  -100زيادة معدالت كزف الجسـ عند التسكيؽ بمقدار يتراكح بيف  .12
 .الكاحد 

 .تحسيف كفاءة تحكيؿ الغذاء مف خبلؿ تحسيف كفاءة اليضـ كاالمتصاص  .13

 .تقميؿ نسبة اليبلكات كزيادة الناتج الكمي المسكؽ كالمردكد االقتصادم  .14

  .(Aflatoxines)لسمبية لمسمكـ الفطرية كاالفبلتككسينات تقميؿ االثار ا .15

فقد ثبت عمميا اف تقديـ المعززات  (Heat stress)تقميؿ االثار السمبية لبلجياد الحرارم  .16
الحيكية افضؿ كسيمة لتقميؿ االجياد الحرارم بالصيؼ مقارنة مع تقديـ بعض االمبلح 

 .كالخؿ  Cكفيتاميف 

ي حقول فروج المحم استخدام السابق الحيوي ف
 

 FOS (Fructo Oligoعبارة عف سكريات معقدة مثؿ  (Prebiotic)السابؽ الحيكم 

Saccharid)  كسكرياتMOS (Manno Oligo Saccharid) .  ىذه السكريات تتكاجد في
ككذلؾ تتكاجد بكثرة في بعض . الجدار الخارجي لبعض انكاع البكتريا كالخمائر كاالعفاف 

لكحظ مف خبلؿ الدراسات . شاب الطبية كالبصؿ كالثكـ كاليندباء كاليانسكف كغيرىا النباتات كاالع
المكجكدة عمى سطح  (Receptor)الحديثة اف ىذه السكريات قادرة عمى غمؽ المستقببلت 

البكتريا المرضية كبذلؾ تمنعيا مف االلتصاؽ عمى مستقببلت الخبليا المبطنة لمقناة اليضمية 
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شركات عالمية بدأت بانتاج . صابة باالمراض الناتجة عف ىذه االنكاع البكتيرية كبالتالي تمنع اال
ىذه المستحضرات البكتيرية اك النباتية كقد تخمطيا مع المعززات الحيكية كيطمؽ عمى الخميط 

 .  (Synobiotic)بينيما اسـ المرادؼ الحيكم 
مشابية لمياـ المعززات الدراسات الحديثة اشارت ايضا الى اف ميمات السابؽ الحيكم 

الحيكية فالسابؽ الحيةم يقكـ بتقميؿ فرص االصابة باالمراض كيعزز مناعة الجسـ كيزيد 
. المعدالت الكزنية لقطعاف فركج المحـ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المحاضرة السابعة                     
ع ع اااىثٜاىثٜ  اىذظاضاىذظاض  اّراضاّراض

  

اىغالالخ اىٖعْٞح ىيذظاض اىثٞاع اىغالالخ اىٖعْٞح ىيذظاض اىثٞاع 

 
اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ ؽلس رـ٤٤و عنه١ ك٢ روث٤خ اُلٝاعٖ كِْ ٣ؼل أُ٘زغ٤ٖ ثؼل اُؾوة 

ٝأُقز٤ٖٖ ك٢ روث٤خ ٝرؾ٤َٖ اُلٝاعٖ ٜٓز٤ٖٔ ثزوث٤خ األٗٞاع اُ٘و٤خ ُـوٗ ػوٜٙب ثبُٔؼبهٗ 

ثَ أفنٝا ٣ٜزٕٔٞ ثبألٗزبط اُزغبه١ اُٞاٍغ ٝثٜنا رـ٤ود اُزوث٤خ ٖٓ روث٤خ األٗٞاع اُ٘و٤خ ا٠ُ 

                         ٓب ث٤ٖ اَُالالد اُزبثؼخ ُ٘ٞػ٤ٖ ٓقزِل٤ٖ  ( Crossing )أٍزقلاّ اُزٚو٣ت 

( Outbreed crossing)  أٝ ٓب ث٤ٖ اَُالالد اُزبثؼخ ُ٘لٌ اُ٘ٞع( Inbreed crossing ) 
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ُٜٝنا اَُجت أٗؾَود األٗٞاع اُ٘و٤خ ٜٝٙود ثلالً ػٜ٘ب ٍالالد ٛغ٤٘خ رْ رط٣ٞوٛب ٖٓ هجَ 

١ اُزؾ٤َٖ اُٞهاص٢ ٝإٔجؾذ ٛنٙ اُْوًبد ك٢ ٍجبم َٓزٔو ُِؾٍٖٞ ّوًبد ػب٤ُٔخ ٓقزٖخ ف

ُٝول ثِؾ ك٢ اُٞهذ اُؾبٙو ػلك اُْوًبد أُقزٖخ ك٢ . ػ٠ِ أٍٞام رغبه٣خ ك٢ كٍٝ اُؼبُْ

رط٣ٞو اَُالالد اُٜغ٤٘خ ُِلعبط اُج٤بٗ ػْوح ّوًبد ػب٤ُٔخ ٍزخ ٜٓ٘ب ك٢ اُٞالد أُزؾلح 

روّٞ ٛنٙ اُْوًبد ثزٖل٣و هطؼبٕ . ك٢ اُلٍٝ األٝهث٤خ األ٤ٓو٤ًخ ٝٝاؽلح ك٢ ً٘لا ٝصالس ّوًبد

 (ثؼل اُزياٝط  )ا٠ُ ع٤ٔغ اُلٍٝ ألعَ اُؾٍٖٞ ٖٓ ٛنٙ اُوطؼبٕ  ( Parent stocks )ا٥ثبء 

ٝاُز٢  ( Commercial stocks )ػ٠ِ ث٤٘ رلو٤ٌ ٣٘زظ ثؼل كوَخ أكواؿ اُوطؼبٕ اُزغبه٣خ 

. (أ١ اُج٤٘ أَُزقلّ ُألًَ  )رَزقلّ ثبُزوث٤خ اُزغبه٣خ ألٗزبط ث٤٘ أُبئلح 

 

ُول أرلن اُجبؽض٤ٖ ٝأُقز٤ٖٖ ثؼِّٞ اُلٝاعٖ ػ٠ِ رو٤َْ اَُالالد اُٜغ٤٘خ ٝاُؾل٣ضخ ٝاُز٢ 

ر٘زغٜب ٓقزِق اُْوًبد اُؼب٤ُٔخ ا٠ُ ه٤َٖٔ ٝمُي رجؼبً ُِٕٞ اُو٣ِ ُٕٝٞ اُج٤٘ اُن١ ر٘زغخ، 

: ٝٛن٣ٖ اُو٤َٖٔ ٛٔب 

أٝ اَُالالد أُ٘زغخ  ((  BBrroowwnn  LLaayyeerr  SSttrraaiinnss) )  اىغالالخ اىثْٞح اىيُ٘اىغالالخ اىثْٞح اىيُ٘ .1

ٓضَ . ( Brown Egg Stains )ُِج٤٘ مٝ اُوْوح اُج٤٘خ أٝ اُغٞى٣خ إُِٞ 

 .(1)ٍالُخ أ٣َب ٍٝالُخ ٛب١ ٌٌٍ، ًٔب ٛٞ ٓٞٙؼ ثبُغلٍٝ ههْ 

أٝ اَُالالد أُ٘زغخ  ((  WWhhiittee  LLaayyeerr  SSttaaiinnss) )  اىغالالخ اىثٞؼاء اىيُ٘اىغالالخ اىثٞؼاء اىيُ٘ .2

ٓضَ ٍالُخ ٛب١  ( White Egg Strains )ُِج٤٘ مٝ اُوْوح اُج٤ٚبء إُِٞ 

 .ال٣ٖ ٍٝالُخ ٤ّلو

 

ٝاُج٤٘ األث٤٘ إُِٞ  (اُغٞى١)ػٔٞٓبً ال ٣ٞعل كوم اُجو٤ٔخ اُـنائ٤خ ُِج٤٘ اُج٢٘ إُِٞ 

إال إ أَُز٤ٌِٜٖ ك٢ كٍٝ اُؼبُْ أُقزِلخ ُْٜ رل٤َٚ ٗل٢َ كجؼ٘ اُْؼٞة رلَٚ اُج٤٘ اُج٢٘ 

ُلٍٝ اُؼوث٤خ أٗزْود روث٤خ اَُالالد ث٤٘خ كل٢ ٓؼظْ ا. ٝاُجؼ٘ ا٥فو ٣لَٚ اُج٤٘ األث٤٘

ؽ٤ش ٣زْ رغ٤ٌ٘  ( Sexing )إُِٞ ٝمُي ألٕ ٛنٙ اَُالالد ٛبكئخ أُياط ٍِٜٝخ اُزغ٤ٌ٘ 

أٓب . ماد ُٕٞ أث٤٘ ٝاُنًٞه (عٞى٣خ)األكواؿ األكواؿ اُلبهَخ رجؼبً ُِٕٞ اُو٣ِ كبألٗبس ث٤٘خ 

اً ُٕٞ اُو٣ِ ٣ٝؾزبط ا٠ُ أعٜيح ٝفجواد اَُالالد ث٤ٚبء إُِٞ كبُزغ٤ٌ٘ ك٤ٜب ال ٣زْ ػ٠ِ أً

فبٕخ ٝٛنا ٓب ؽلك ٖٓ أٗزْبهٛب ك٢ ثؼ٘ اُلٍٝ ثبألٙبكخ ا٠ُ إٔ ٓياط ٛنٙ اَُالالد ٣ٔزبى 

ٝٓغ مُي كإٔ ٛنٙ اَُالالد رٔزبى . ثبُؼٖج٤خ ٢ٛٝ رؾزبط ُِٜلٝء ُٜٝ٘ٔ روث٤خ ُٝزؼبَٓ هه٤ن

ٝاٌُلبءح اُؼب٤ُخ ك٢ رؾ٣َٞ اُـناء  ثجؼ٘ ا٤ُٔٔياد اُغ٤لح ٓضَ ٕـو اُؾغْ ٝهِّخ أٍزٜالى اُؼِق

. ٝاُز٤٤ٌق اُؼب٢ُ ُألعٜبك اُؾواه١

٣ج٤ٖ أْٛ اَُالالد اُٜغ٤٘خ ٝاُْوًبد أُ٘زغخ ُٜنٙ اَُالالد ثبألٙبكخ  (14)اُغلٍٝ ههْ 

. ا٠ُ أْٛ ٓؼلالد اُٖلبد األٗزبع٤خ ٝأُٞإلبد اُزغبه٣خ ُٜنٙ اَُالالد ثو٤َٜٔب اُج٢٘ ٝاألث٤٘

ٍالالد اُٜغ٤٘خ ُِلعبط اُج٤بٗ ٓزْبثٜٚ ا٠ُ ؽٍل ًج٤و اال إ اَُالالد اُج٤٘خ إٕ روث٤خ ٝأكاهح اٍ

إُِٞ هل رقزِق ػٖ اَُالالد اُج٤ٚبء ثجؼ٘ اُق٤ٕٖٞبد ٖٓ ؽ٤ش اُٞىٕ ٝرطٞه اُغَْ 

ٝاُ٘ٚظ اُغ٢َ٘ ٝأٍزٜالى اُؼِق ُٜٝنا كول إهرأ٣٘ب ك٢ ٛنا اُل٤َُ ّوػ ف٤ٕٖٞبد األكاهح  

 

اىرعاسٝح اىؽذٝصح ىيذظاض اىثٞاع اىَْرعح ىيثٞغ اىثْٜ اىيُ٘ اىغالالخ  (14)اىعذٗه سقٌ 

( Brown )  ٗاألتٞغ( White Layer )  ًٍٗ٘اطفاذٖا األّراظٞح خاله ػا

1998- 1999 *
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ذؼرثشاُ ٍِ (ظ٘صٛ اىيُ٘  )ىيثٞغ رٗ اىقششج اىثّْٞح عالىح اٝغا ٗعالىح ٕاٛ عنظ اىَْرعح  (*)  

.أشٖش اىغالالخ اىَْرششج تاىذٗه اىؼشتٞح         

(*) H.D   ْٜذؼ( Hen-day ) أٛ ؼغة ػذد اىذظاض فٜ ّٖاٝح اىفرشج ٗفٜ ًٝ٘ اىؽغاب .

     H.H    ْٜذؼ(Hen-House)   أٛ ؼغة ػذد اىذظاض اىَغنِ أٛ اىزٛ دخو ىقاػح اىرشتٞح

. فٜ تذاٝح اىفرشج األّراظٞح      

ٝاُزوث٤خ َُِالالد اُج٤٘خ ٝاَُالالد اُج٤ٚبء ٓؼبً ٝهوهٗب إٔ ال ٣ٌٕٞ ٛنا اُْوػ ٣َٞٛ َٓٔ أٝ 

ٝإٔ أُؼِٞٓبد اُٞاهكح ك٢ ٛنا اُل٤َُ ٢ٛ ٓي٣ظ ُٔؼِٞٓبد اٌُض٤و ٖٓ اٌُزت . ه٤ٖو ٓقَ

ث٢ ٍٟٞ رؾل٣ل اَُالُخ اُز٢ كٔب ػ٠ِ أُو. ٝاألثؾبس ٝٓؼِٞاد اُْوًبد أُ٘زغخ ُٜنٙ اَُالالد

٤ٍوث٤ٜب ٤ُزجغ اُقطٞاد األكاه٣خ أُالئٔخ ُٜنٙ اَُالُخ َٝٗأٍ هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ إٔ ٣ٌٕٞ ٛنا 

. اُل٤َُ ًبك٤بً ٝٝاك٤بً ُؾبعخ أُوث٤ٖ ٝٗز٠٘ٔ إٔ ٣ِو٠ ُل٣ْٜ ثؼ٘ اُوٙب ٝؽَٖ اُوجٍٞ

 

 

أعَاء اىغالالخ اىرعاسٝح ٍٗ٘اطفاذٖا 

األّراظٞح 

اىغالالخ اىثّْٞح 

(BROWN LAYER ) 

اىغالالخ اىثٞؼاء 

( WHITE LAYER ) 

الخ ٗاىششماخ اىَْرعح أعَاء اىغال

 

 

 

Isa Brown Hisex 

Brown Hy-Line 

Brown Tetra-SL 

Hubbard 

Isa Babcock B300 

Hisex White Hy-

Line W-98 Shaver 

Starcross Arbor 

Acres 

 ( Growing period )فرشج اىَْ٘ 

أعث٘ع  18 – 1ٍِ ػَش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (%)تح اىٖالماخ األظَاىٞح ّظ

 (ؽٞش/ مغٌ)أعرٖالك اىؼيف اىنيٜ 

 (غشاً)أعث٘ع  18ٗصُ اىعغٌ ػْذ ػَش 

 

 

 

4 - 2 

6,7 - 5,7 

1550 

 

 

 

 

2,0 

5,99 

1320 

 

 ( Layer Period )فرشج أّراض اىثٞغ 

أعث٘ع  80اىٚ  19ٍِ ػَش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

 

 

 
 

 H.D** 351  351-344 ىثٞغ اىَْرط ىيذظاظح اى٘اؼذج ؼغةػذد ا

 H.H 344 339-333ػذد اىثٞغ اىَْرط ىيذظاظح اى٘اؼذج ؼغة 

 101 114 (ًٝ٘/ ؽٞش/ غٌ)ٍر٘عؾ أعرٖالك اىؼيف اىٍٜٞ٘ 

 43.8 49,5 (مغٌ)أظَاىٜ اىؼيف اىَغرٖيل خاله اىفرشج األّراظٞح 

 21.5 22.5 (مغٌ)ى٘اؼذج أظَاىٜ ٗصُ اىثٞغ اىَْرط ىيذظاظح ا

 2.04 2.2مٞي٘ غشاً ػيف ىنو مٞي٘ غشاً تٞغ 

 8.0 5.0ّغثح اىٖالماخ خاله اىفرشج األّراظٞح 

 140 149أّراض تٞغ % 50ػْذ اى٘ط٘ه اىٚ  (تاألٝاً)اىؼَش 

 2250 (غٌ)أعث٘ع  80ٗصُ اىعغٌ ىيذظاظح تؼَش 

 

1730 
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فرشاخ ذشتٞح اىقطٞغ اىثٞاع فرشاخ ذشتٞح اىقطٞغ اىثٞاع 
 

 

: أٍجٞع ٝروَْ ػبكح ا٠ُ كزور٤ٖ هئ٤َ٤ز٤ٖ ٛٔب 80ؽٞا٢ُ  رجِؾ ٓلح روث٤خ اُوط٤غ اُج٤بٗ

 

 18ٝرٔزل ٛنٙ اُلزوح ٖٓ ػٔو ٣ّٞ ٝاؽل ُٝـب٣خ  ((  GGrroowwiinngg  ppeerriioodd) )  فرشج اىَْ٘فرشج اىَْ٘ .1

   ٝرؼزجو ٛنٙ اُلزوح ٖٓ اُلزواد اُؾوعخ       . (1)أٍجٞع ًٝٔب ٛٞ ٓالؽع ثبٌَُْ ههْ 

( Critical period )ٗكبُٜلف . ُِلزوح األٗزبع٤خ ألٜٗب كزوح رؾ٤ٚو اُوط٤غ اُج٤ب

األ٢ُٝ ُزوث٤خ اُوط٤غ اُج٤بٗ ٛٞ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أػ٠ِ أٗزبط ٖٓ اُج٤٘ اُغ٤ل اُ٘ٞػ٤خ 

فالٍ اُلزوح األٗزبع٤خ ٝإٔ ٛنا اُٜلف ٣زطِت ر٤ٔ٘خ اُوط٤غ اُج٤بٗ ٝكن أٍِٞة ػ٢ِٔ 

كه٤ن ٣ٖٚٔ أ٣ٖبٍ اُوط٤غ اُج٤بٗ ا٠ُ اُ٘ٚظ اُغ٢َ٘ ثؼٔو ٝٝىٕ ٓ٘بٍت ٣ؤِٛٚ 

ٝإٔ أ١ فطأ ثبُزوث٤خ فالٍ كزوح اُ٘ٔٞ ٍٞف ال . اُؼب٢ُ فالٍ اُلزوح األٗزبع٤خُألٗزبط 

ثؼ٘ اُْوًبد اُؼب٤ُٔخ ٝاٌُزت اُؼ٤ِٔخ رلَٚ . ٣ٌٖٔ رٖؾ٤ؾٚ فالٍ اُلزوح األٗزبع٤خ

 :رو٤َْ اُلزوح األٗزبع٤خ ا٠ُ كزور٤ٖ ٛٔب 

 

رٔزل ٖٓ ػٔو ٣ّٞ ٝاؽل ُٝـب٣خ  ((  BBrrooooddiinngg  ppeerriioodd) )  فرشج ؼؼاّحفرشج ؼؼاّح -أ 

ع ٝك٤ٜب رؾزبط األكواؿ ا٠ُ ٖٓبكه ؽواه٣خ ُِزلكئخ ٝرؾزبط ا٠ُ أٍبث٢ 6

ػالئن رـن٣خ ع٤لح رزٞاًت ٓغ أؽز٤بعبد اُغَْ اُـنائ٤خ اُز٢ رٌٕٞ 

 . ٓورلؼخ فالٍ ٛنٙ اُلزوح ألٜٗب ٖٓ اُلزواد أُز٤ٔيح ثَوػخ اُ٘ٔٞ

أٍبث٤غ ُـب٣خ  6ٝرٔزل ٖٓ ػٔو  ((  RReeaarriinngg  ppeerriioodd    )) فرشج سػاٝحفرشج سػاٝح -ة 

 .رجو كزوح رؾ٤ٚو٣خ ٣غٜي ك٤ٜب اُوط٤غ ٍُْٔٞ األٗزبطأٍجٞع ٢ٛٝ رغ 18

 

٣ٝطِن ػ٤ِٜب أٍْ اُلزوح األٗزبع٤خ  ((  EEgggg  pprroodduuccttiioonn  ppeerriioodd) )  فرشج أّراض اىثٞغفرشج أّراض اىثٞغ .2

٢ٛٝ رٔزل ٖٓ ٓٞػل اُ٘ٚظ اُغ٢َ٘         ( production year )أٝ اَُ٘خ األٗزبع٤خ 

( Sexual maturity )  ُٝـب٣خ  (أٍجٞع  18 ثؼٔو )ٝثلا٣خ ٝٙغ أٍٝ ث٤ٚخ ثبُوط٤غ

إٔ اُؼٔو ػ٘ل اُ٘ٚظ اُغ٢َ٘ ػ٠ِ . أٍجٞع 80ٓٞػل ر٣َٞن اُوط٤غ اُج٤بٗ ثؼٔو 

َٓزٟٞ اُلعبعخ ٣زؾلك ثبُؼٔو ػ٘ل ٝٙغ أٍٝ ث٤ٚخ ٝػ٘لٛب رزـ٤و اُز٤َٔخ اُؼ٤ِٔخ ٖٓ 

أٓب ػ٠ِ َٓزٟٞ اُوط٤غ كال .  ( Laying hen )ا٠ُ كعبعخ ث٤بٗ   ( pullet )كوٝعخ 

أ١ إ ٖٗق اُوط٤غ ثلأ % 50إال ػ٘ل ٍٕٝٞ َٗجخ األٗزبط ا٠ُ  ٣ؼزجو ٗبٙظ ع٤َ٘بً 

ثؼ٘ أُٖبكه اُؼ٤ِٔخ ال رؼزجو اُوط٤غ ٗٚظ ع٤َ٘بً إال ػ٘لٓب رَٖ َٗجخ . ثأٗزبط اُج٤٘

ٝػ٠ِ اُؼّٔٞ كإٔ اَُالالد اُزغبه٣خ اُؾل٣ضخ ٍو٣ؼخ اُ٘ٔٞ ٝر٘ٚظ % . 5األٗزبط ا٠ُ 

 .أٍجٞع 18ٓو ع٤َ٘بً ثؼٔو ٓجٌو ٝرظٜو أٍٝ ث٤ٚخ ثبُوط٤غ ثغ

 

 
 Growing Periodفرشج َّ٘                   

 
فرشج سػاٝح                       فرشج أّراض اىثٞغ      ج ؼؼاّح                 فرش              

Brooding Period                 Rearing Period             Egg Production Period  
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افشاؾ فاقغح                 فشٗض تؼَش                           دظاض تاىغ               ذغ٘ٝق اىقطٞغ 

اعث٘ػاً             اىثٞاع تؼَش  18أعاتٞغ                         تؼَش  6تؼَش ًٝ٘ ٗاؼذ              

أعث٘ػاً  80                                                                                                   

 .اعث٘ػاً  80فرشاخ ذشتٞح اىقطٞغ اىثٞاع ٍِ اىفقظ ٗىغاٝح اىرغ٘ٝق تؼَش  (3)اىشنو سقٌ 
 

 

 

: : ّظٌ ذشتٞح اىذظاضّظٌ ذشتٞح اىذظاض
 

 

ٝٛٞ ٗظبّ هل٣ْ ال ىاٍ ّبئؼبً ك٢ ٓؼظْ اُؾوٍٞ  ((  FFlloooorr  SSyysstteemm) )  ّظاً اىرشتٞح األسػٞحّظاً اىرشتٞح األسػٞح .1

ح ٝك٤ٚ ٣وث٠ اُلعبط ػ٠ِ األهٗ ثؼل رـط٤زٜب ثٔبكح اُلوّخ ٓضَ اُزجٖ أٝ  اُزغبه٣خ األ٢ِٛ

ٍ٘زٔزو ّزبءاً  10-7ٍ٘زٔزو ٤ٕلبً أٝ  5-3ٝثَٔي  (هْٞه اُوى)ْٗبهح اُقْت أٝ اَُجًٞ 

 .( Litter System )ُٜٝنا ٣طِن ػ٤ِٚ أٍْ ٗظبّ اُزوث٤خ ػ٠ِ اُلوّخ 

 

                                              اىرشتٞح تاىثطاسٝاخاىرشتٞح تاىثطاسٝاخ  ّٗظاًّٗظاً   ((  CCaaggee  SSyysstteemm) )   ّظاً اىرشتٞح تاألقفاصّظاً اىرشتٞح تاألقفاص .2

 ( (BBaatttteerryy  SSyysstteemm  ))  ٖ٢ٛٝ ٖٓ األٗظٔخ اُؾل٣ضخ اُز٢ أٗزْود ثَوػخ فالٍ اُؼول٣

ٝإٔجؼ  . اَُبثو٤ٖ ٝك٤ٜب ٣وث٠ اُلعبط ك٢ أهلبٓ ماد ٛبثن ٝاؽل أٝ ٛبثو٤ٖ أٝ صالصخ ٛٞاثن

اه٣غ اٌُج٤وح ٝثغ٤ٔغ أٗؾبء ثبُٞهذ اُؾبٙو ٛنا اُ٘ظبّ ٖٓ اُزوث٤خ ٛٞ اَُبئل ك٢ ع٤ٔغ أُِ

 .ٖٓ اُلعبط اُج٤بٗ أُوث٠ ثبُؼبُْ ٣وث٠ كافَ األهلبٓ ٝاُجطبه٣بد%  90اُؼبُْ ٝإٔ 

 

: ك٢ ٛنٙ أُْبه٣غ اٌُج٤وح ٣وث٠ اُلعبط اُج٤بٗ ث٘ٞػ٤ٖ ٖٓ اُوبػبد ٛٔب

 

٢ٛٝ هبػبد ماد أهلبٓ أٝ ثطبه٣بد ( (   RReeaarriinngg  HHoouusseess) ) قاػاخ اىرشتٞح قاػاخ اىرشتٞح  -أ 

ٝثؼلٛب ٣٘وَ . أٍجٞع 16ؿ ٖٓ ػٔو ٣ّٞ ٝاؽل ُٝـب٣خ ػٔو ٤ٜٓئخ ألٍزالّ األكوا

 .اُلعبط هج٤َ ٓٞػل اُجِٞؽ اُغ٢َ٘ ا٠ُ اُوبػبد األٗزبُغ٤خ

٣٘وَ ُٜب اُلعبط  ((  LLaayyeerr  HHoouusseess) ) اىقاػاخ األّراظٞح اٗ قاػاخ اّراض اىثٞغ اىقاػاخ األّراظٞح اٗ قاػاخ اّراض اىثٞغ  -ب 

اٍجٞع ٤ُجلأ ثؼل ٛنا اُؼٔو أٗزبط اُج٤٘ ٣ٝجو٠ اُلعبط ك٢ ٛنٙ اُوبػبد  17ثؼٔو 

ٝٛنٙ اُوبػبد ٤ٜٓئخ ألٍزالّ كعبط ًج٤و  (اٍجٞع 18ثؼٔو )ح ٓٞػل اُز٣َٞن ُـب١

 .اُؾغْ ٤ٜٓٝئخ ألٗزبط ٝعٔغ اُج٤٘

 

 

 

 

  ::ؼؼاّح األفشاؾ ٗسػاٝرٖاؼؼاّح األفشاؾ ٗسػاٝرٖا
 

 

 ( Floor Brooding )٣ٞعل ٗظب٤ٖٓ ُؾٚبٗخ األكواؿ ٛٔب ٗظبّ اُؾٚبٗخ األه٤ٙخ 

ثبُْٔبه٣غ اُٖـ٤وح ٝاُضب٢ٗ األٍٝ ٣َزقلّ  ( Cage Brooding )ٝٗظبّ اُؾٚبٗخ ثبألهلبٓ 

٣ج٤ٖ كهعبد اُؾواهح أُطِٞثخ ُؾٚبٗخ  (2)اُغلٍٝ هكْ . ٣َزقلّ ثبُْوًبد األٗزبع٤خ اٌُج٤وح

ٖٝٓ ٓالؽظخ اُغلٍٝ أُنًٞه ٣زج٤ٖ ٣زٚؼ إٕ األكواؿ . األكواؿ فالٍ كزوح اُؾٚبٗخ ٝاُ٘ٔٞ
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ٕ األٍٝ ألٕ األكواؿ رؾزبط ُلهعبد ؽواهح ػب٤ُخ فالٍ اُلزوح األ٠ُٝ ٖٓ ػٔوٛب ٝمُي َُجج٢

٤ٌُٝ اُو٣ِ ٝال ٣ٌزَٔ أًَبء اُلوؿ ثبُو٣ِ إال ػ٘ل  ( Filoplom )اُٖـ٤وح ٓـطبح ثبُيؿت 

ػٔو صالصخ أٍبث٤غ ٤ُٖجؼ اُو٣ِ ؿطبء ٝاه٢ ًٝبك٢ ُزلكئخ عَْ اُلوؿ ٣ٝٔ٘غ أٗقلبٗ كهعخ 

أػٔبهٛب األ٠ُٝ اَُجت اُضب٢ٗ ُؾبعخ األكواؿ ُِؾواهح اُؼب٤ُخ ة. ؽواهح عَٔٚ ػ٘ل رؼوٙٚ ُِجوٝكح

ك٢ أعَبٜٓب  ( Thermo-regulation System )ٛٞ ػلّ أًزٔبٍ عٜبى اُز٘ظ٤ْ اُؾواه١ 

ٝر٘ؾٖو  Hypothalamusأٝ  (رؾذ أُٜبك اُؼٖج٢)ٝٛنا اُغٜبى ٤َ٣طو ػ٤ِٚ أُـ األٍلَ 

٤ٙٝلزخ ك٢ اعواء اُزـ٤واد اُلَِغ٤خ اُل٤ي٣ب٣ٝخ ٝا٤ٔ٤ٌُب٣ٝخ ٝاُالىٓخ ُزضج٤ذ كهعخ ؽواهح 

٣ٌزَٔ رطٞه ٛنا اُغٜبى ػ٘ل ػٔو صالصخ أٍبث٤غ ٓغ . ّ هؿْ رـ٤و كهعخ ؽواهح أُؾ٤ٜاُغٌ

أًزٔبٍ أًَبء عَْ اُلوؿ ثبُو٣ِ ٤َُزط٤غ ثؼل ٛنا اُؼٔو ٖٓ رضج٤ذ كهعخ ؽواهح عَٔخ ػ٠ِ 

. ّ هؿْ رـ٤و كهعخ ؽواهح أُؾ٤ٜ 41,9ْ

 

: ٣خألعَ اُ٘غبػ ثؾٚبٗخ األكواؿ ٝهػب٣زٜب ٖٗ٘ؼ ثأرجبع اُز٤ٕٞبد اُزبٍ

 

ٍبػخ ٖٓ ٓٞػل اٍزالّ  24 -12ٙوٝهح اُزْـ٤َ ُٖٔبكه اُزلكئخ ُوبػخ اُزوث٤خ هجَ  .1

ػ٘ل . األكواؿ ُِزأًل ٖٓ ًلبئزٜب ٍٝالٓخ ػِٜٔب ٝهلهرٜب ػ٠ِ رٞك٤و اُؾواهح أُطِٞثخ

كوؿ ٝرؼِن ػ٠ِ  1000أٍزقلاّ ٗظبّ اُؾٚبٗخ األه٤ٙخ رقٖٔ ؽبٙ٘خ ؿبى٣خ ٌَُ 

ُلوّخ ٣ٖٝ٘ؼ ثؼَٔ ؽِوخ ٖٓ االٍالى أُْجٌخ اٝ ٍ٘زٔزو ػٖ ٍطؼ ا 100-70اهرلبع 

اٌُبهرٕٞ ؽٍٞ اُؾبٙ٘خ ػ٠ِ إ رجؼل ؽبكخ اُؾِوخ ػٖ ؽبكخ اُؾبٙ٘خ ثٔولاه ٓزو ٝاؽل 

ألعَ ؽٖو اُلواؿ رؾذ اُؾبٙ٘خ ٝٓ٘ؼٜب ٖٓ االثزؼبك ػٖ ٖٓله اُؾواهح فالٍ أ٣بٜٓب 

عَ رو٤ًي ٣ٌٖٝٔ ؽٖو األكواؿ ك٢ اُوثغ األف٤و ٖٓ َٓبؽخ اُوبػخ أل. األ٠ُٝ

اُؾبٙ٘بد ك٢ ٛنٙ أُ٘طوخ ُٚٔبٕ اُزلكئخ اٌُلؤح ٖٓ عٜٚ ُٝٚٔبٕ رو٤ًي أُؼبُق 

أُ٘بَٛ ك٢ ٓ٘طوخ اُؾٚبٗخ ثبٌَُْ اُن١ ٣ٖٚٔ ٍٕٝٞ اُلوؿ ثَُٜٞخ ُِٔؼِق ٝأَُٜ٘ 

أُزو . اُن١ ال ٣جؼل ػ٘ٚ ثٔولاه اًضو ٖٓ ٓزو ٝاؽل ا٣٘ٔب ًبٕ اُلوؿ ك٢ كافَ ٛنٙ أُ٘طوخ

كوؿ ثبألٍجٞع األٍٝ     60ٕ َٓبؽخ ٓ٘طوخ اُؾٚبٗخ ٣ٌل٢ ُؾٚبٗخ أُوثغ اُٞاؽل ّ

كوؿ ثبألٍجٞع اُواثغ ٌٝٛنا  20كوؿ ثبألٍجٞع اُضبُش 30ٝكوؿ ثبألٍجٞع اُضب٢ٗ ٝ 40ٝ

أٓبػ٘ل . رٍٞغ ٓ٘طوخ اُؾٚبٗخ اٍجٞػ٤بً ُززالئْ ٓغ ى٣بكح ؽغْ األكواؿ ٓغ رولٜٓب ثبُؼٔو

هثغ اُٞاؽل ٖٓ َٓبؽخ اُولٔ ٣ٌل٢ ُؾٚبٗخ أٍزقلاّ اُؾٚبٗخ ثبألهلبٓ كإٔ أُزو اُْ

ك٢ األٍجٞع اُضب٢ٗ ٝاُضبُش  40ٝ 60كوؿ ثبألٍجٞع األٍٝ ٝرقل٘ اٌُضبكخ ٛنٙ ا٠ُ  80

ٝألعَ رلبك١ كفٍٞ أهعَ األكواؿ ٖٓ فالٍ األٍالى أُْجٌخ ٖٗ٘ؼ . ػ٠ِ اُزٞا٢ُ

 .ثلوُ أه٤ٙخ اُولٔ ثبُٞهم اٝ اٌُبهرٕٞ فالٍ األٍجٞع األٍٝ

 

ف اُٜٞاء كافَ ٓ٘طوخ اُؾٚبٗخ ٝأٗقلبٗ َٗجخ هٛٞثزخ ٣ٖ٘ؼ ثزوى ألعَ ٓ٘غ علب .2

َٓبؽبد ٓالئٔخ ٖٓ أه٤ٙخ اُوبػخ ُـوٗ هُ أُبء ػ٤ِٜب ُزٞك٤و اُوٛٞثخ اَُ٘ج٤خ 

ٝرؼزجو اُوٛٞثخ ٜٓٔٚ علاً ػ٘ل اُؾٚبٗخ % 70-60أُالئٔخ ُؾٚبٗخ األكواؿ ٝاُز٢ رجِؾ 

كول صجذ إ أٗقلبٗ َٗجخ . ٍزٔواهثبألهلبٓ ُٜٝنا ٣ٖ٘ؼ ثوُ أه٤ٙخ اُوبػخ ثبُٔبء ثأ

اُوٛٞثخ ثبُٜٞاء فالٍ األػٔبه األ٠ُٝ ٖٓ ػٔو األكواؿ ُٚ أصو ًج٤و ك٢ علبف أَُبُي 

اُز٘ل٤َخ ٝثبُزب٢ُ ى٣بكح ؽَب٤ٍزٜب ُألٕبثخ ثبألٓواٗ اُز٘ل٤َخ ٓضَ اٌُٞها٣يا ٝاُزٜبة 

هٗ ٝروَِ ًنُي ٖٓ ٓوبٝٓخ اُلوؿ ُألٕبثخ ثْ (CRD)اُغٜبى اُز٘ل٢َ أُيٖٓ 

ا٤ًُ٘ٞبٍَ ألٕ علبف أَُبُي اُز٘ل٤َخ اُؼ٤ِب ُِلوؿ ٣وَِ ٖٓ أُ٘بػخ أُٞٙؼ٤خ             

( Local Immunity )  ُِطجوخ أُقب٤ٛخ أُزٞاعلح ك٢ ٛنٙ أُ٘بٛن ٓٔب ٣غؼِٜب

 .ػوٙخ ُألٕبثبد أُو٤ٙخ
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كوؿ  1000َٜٓ٘ ثالٍز٢ٌ٤ ٓوِٞة ٌَُ  15-10 فٖٔ ػْو أٛجبم ثبَُز٤ٌ٤خ ٓغ .3

ٝاثلأ اٍزقلاّ أُؼبُق ٝأُ٘بَٛ األٝرٞٓبر٤ٌ٤خ ػ٘ل . ألٍجٞػ٤ٖ األ٤ُٖٝ ٖٓ اُؼٔوفالٍ ا

ٜٗب٣خ األٍجٞع األٍٝ ٝثؼل ٤ٓٞ٣ٖ اثلأ ثزو٤َِ أػلاك اٛجبم اُؼِق ٝأُ٘بَٛ اُجالٍز٤ٌ٤خ 

رله٣غ٤بً ؽز٠ ٣زْ هكؼٜب ٤ًِبً ػ٘ل ٜٗب٣خ األٍجٞع اُضب٢ٗ ٖٓ اُؼٔو ثؼل إٔ رٌٕٞ األكواؿ هل 

أؽنه ٖٓ اُو٤بّ ثٜنا اُزـ٤٤و . ٝاُْوة ٖٓ أُ٘بَٛ ٝأُؼبُق األٝرٞٓبر٤ٌ٤خرؼِٔذ األًَ 

ثٖٞهح ٓلبعئخ ٝث٤ّٞ ٝاؽل ٝأػِْ إٔ ا١ رـ٤٤و ٣غت إٔ ٣غو١ ثٖٞهح رله٣غ٤خ ٝفالٍ 

٣ج٤ٖ أٛٞاٍ أُؼبُق ٝأُ٘بَٛ  (3)اُغلٍٝ ههْ . صالصخ ا٠ُ اهثؼخ ا٣بّ ػ٠ِ األهَ

ٝأػِْ إٔ األٛٞاٍ اُٞاهكح ثبُغلٍٝ رٔضَ  أُقٖٖخ ٌَُ كوؿ فالٍ األػٔبه أُقزِلخ

 .أَُبكخ أُقٖٖخ ُِطبئو اُٞاؽل ٖٓ عٜخ ٝاؽلح ٖٓ أُؼِق أٝ أَُٜ٘ اُط٢ُٞ

  

ا٠ُٕٞٔ ثٜب ؽَت ٗظبّ اُزوث٤خ ٝػٔو  ( Bird density )رو٤ل ثأرجبع ًضبكخ اُط٤ٞه  .4

ٍ أُنًٞه ٝأػِْ إ ٛنٙ األههبّ أُج٤٘خ اُغلٝ. (3)اُط٤ٞه ٝأُج٤٘خ ك٢ اُغلٍٝ ههْ 

ّْ ٖٝٓ اُٚوٝه١ علاً فل٘ 20ٖٓٔٔخ ػ٠ِ أٍبً إ كهعخ ؽواهح هبػخ اُزوث٤خ 
أػلاك اُط٤ٞه أُقٖٖخ ُِٔزو أُوثغ اُٞاؽل ٖٓ َٓبؽخ اُوبػخ ػ٘ل أهرلبع كهعخ 

ٌَُ أهرلبع % 2ٝأّبهد األثؾبس اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ ٙوٝهح فل٘ اٌُضبكخ ثَ٘جخ . اُؾواهح

. (ّْ 20)كهعخ ٓئ٣ٞخ ٝاؽلح ػٖ أُؼلٍ  ثلهعخ ؽواهح هبػخ اُزوث٤خ ثٔولاه

. إ رؾل٣ل اُؼلك أَُزِْ ٖٓ األكواؿ ٝأُقٖٔ روث٤زٜب ثبُوبػخ اُٞاؽلح أٓو ْٜٓ .5

 :٣ٝؾَت ٛنا اُؼلك ٝكن اُقطٞاد اُزب٤ُخ

 

كل٢ اُوبػخ اُز٢ ٣جِؾ . أٍزقوط َٓبؽخ هبػخ اُزوث٤خ ثٚوة اُطٍٞ ك٢ اُؼوٗ -أ 

 .ٓزو ٓوثغ1200ّ ٍزٌٕٞ أَُبؽخ 12ّ ٝػوٜٙب 100ُٜٛٞب  

أؽَت ػلك اُلعبط اُج٤بٗ اُن١ رَزٞػجٚ ٛنٙ اُوبػخ ك٢ ٓوؽِخ األٗزبط ػ٠ِ أٍبً  -ة 

 7200=1200×6ًٝٔب ٢ِ٣ . كعبعبد ث٤بٙخ ك٢ أُزو أُوثغ اُٞاؽل 6رقٖٔ 

 .كعبعخ ث٤بٙخ

 (رؾذ اُٚوٝف اُزغبه٣خ)ًٜالًبد فالٍ كزوح اُ٘ٔٞ % 10أٙق ُٜنا اُؼلك َٗجخ  -ط 

 .كعبعخ %720 =10×7200

 ( Culling )٣ٔضَ اُلعبط أَُزجؼل أٝ أُؼيٍٝ % 10ف ُٜنا اُؼلك َٗجخ أٗ -ك 

ًبُلعبط اُٚؼ٤ق ٝأُو٣٘ ٝأُْٞٙ ألٕ ٓضَ ٛنا اُلعبط ؿ٤و ٓ٘زظ ٤ٍٝجو٠ 

٤ُجو٠ ٓقزجئبً  (األػْبُ)ٓٚطٜلاً كافَ اُوبػخ ٝهل ٣ؾغي ثؼ٘ كزؾبد أُجب٣٘ 

 .كعبعخ اٙبك٤خ 720ٛنٙ اَُ٘جخ ٍزٔضَ . ك٤ٜب

:  ألكواؿ أُطِٞة أٍزالٓٚ ُِزوث٤خ ك٢ ٛنٙ اُوبػخ ٤ٍجِؾامٕ ػلك ا ٕـ

  .كوؿ ثؼٔو ٣ّٞ ٝاؽل 8640= 7200+720+720    

 

 
 

: : إٔذاف اىرشتٞح خاله فرشج اىَْ٘إٔذاف اىرشتٞح خاله فرشج اىَْ٘

  
أٍجٞع ٖٓ اُلزواد اُؾوعخ  18ػٔو ٣ّٞ ٝاؽل ُٝـ٤خ ػٔو  رؼزجو كزوح اُ٘ٔٞ أُٔزلح ٖٓ

ُوط٤غ اُج٤بٗ أػ٠ِ َٓزٟٞ ٖٓ أٗزبط اُج٤٘ ٢ٌُٝ ٣ؾون ا. ٝأُٜٔخ ٝػ٤ِٜب ٣زٞهق ٗغبػ اُزوث٤خ

: ٝثأٝىإ ث٤٘ ػب٤ُخ ٣غت رؾو٤ن األٛلاف اُزب٤ُخ فالٍ كزوح اُ٘ٔٞ
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أ٣ٖبٍ اُوط٤غ ُِ٘ٚظ اُغ٢َ٘ ثؼٔو ٓ٘بٍت ٝإ ٛنا اُؼٔو هل رْ رؾل٣لح ٝهاص٤بً          (1

( genetically determined )  ؽ٤ش ٣جلأ اُوط٤غ ثأٗزبط أٍٝ . أٍجٞع 18ػ٘ل ػٔو

٣جلأ اُزؾل٤ي اُٚٞئ٢ ؽ٤ش ٣زْ هكغ ػلك ٍبػبد  (أٍجٞع 18)ٝثٜنا اُؼٔو . حث٤٘

 .ٝاٛ ثبُٔزو أُوثغ 4ٍبػخ ػ٠ِ األهَ، ٓغ ى٣بكح ّّلح األٙبءح ا٠ُ  13األٙبءح ا٠ُ 

أٍجٞع أ١  18ػ٘ل ػٔو  ( Target weight )أ٣ٖبٍ اُوط٤غ ا٠ُ اُٞىٕ أَُزٜلف  (2

٣ٝجِؾ ٓزٍٜٞ اُٞىٕ أَُزٜلف ك٢ ٛنا . ك٢ ثلا٣خ اُ٘ٚظ اُغ٢َ٘ ٝثلأ أٗزبط اُج٤٘

ٓضَ . ؿواّ َُِالالد اُج٤٘خ إُِٞ 1550ؿواّ َُِالالد اُج٤ٚبء إُِٞ ٝ  1315اُؼٔو 

ٍالُخ ا٣َب ٝٛب١ ٌٌٍ ٣ٝغت ػلّ أعواء أ١ رؾل٤ي ٙٞئ٢ ُِوط٤غ اال ثؼل إٍُٞٞ 

 .ُٜنا اُٞىٕ أَُزٜلف

ٍخ ػ٠ِ إٔ ال روَ َٗجخ أ٣ٖبٍ اُوط٤غ ا٠ُ ػٔو اُ٘ٚظ اُغ٢َ٘ ٝٛٞ مٝ أٝىإ ٓزغبٕ (3

 %.80ػٖ  ( Uniformity )اُزغبٌٗ 

ٝثؼل إٔ  ( Healthy )اُوط٤غ ا٠ُ ػٔو اُ٘ٚظ اُغ٢َ٘ ٝٛٞ ثٖؾخ ربٓخ  أ٣ٖبٍ (4

أٍزٌَٔ ثوٗبٓغخ اُٞهبئ٢ ٝرْ رِو٤ؾٚ ٙل ًَ األٓواٗ اُٞثبئ٤خ اُقط٤وح ثبُٔ٘طوخ 

٠ُ ٖٓ ٝالٌَّ اُن١ ٣ٖٚٔ هكغ ٓ٘بػخ اُط٤ٞه ٙل ٛنٙ األٓواٗ ا٠ُ َٓزٟٞ أع

كال ٣ٖ٘ؼ ثزِو٤ؼ . ٤ِٛخ اُلزوح األٗزبع٤خ ( Protective level )َٓزٟٞ اُؾٔب٣خ 

اُوط٤غ اُج٤بٗ فالٍ اُلزوح األٗزبع٤خ إال ػ٘ل اُٚوٝهح اُوٖٟٞ ٝمُي فٞكبً ٖٓ اُزأص٤و 

 .ػ٠ِ أٗزبط اُج٤٘

 

: ح اُزب٤ُخألعَ إٍُٞٞ ا٠ُ ٛنٙ األٛلاف األهثؼخ اَُبثوخ اُنًو ٣غت اُو٤بّ ثبألعواءاد أُْٜ

 

ٓؾلك ٣زالئْ ٓغ ٗٞع هبػبد اُزوث٤خ  ( Lighting Program )أرجبع ثوٗبٓظ ٙٞئ٢  (1

ٝك٢ ٛنا اُجوٗبٓظ ٣زؾلك ٍٛٞ . (٤ٕق أٝ ّزبء)ٝٓغ ٍْٓٞ اُزوث٤خ  (ٓـِوخ أٝ ٓلزٞؽخ)

 .اُلزوح اُٚٞئ٤خ ا٤ٓٞ٤ُخ ًٝنُي اُّْلح اُٚٞئ٤خ أُ٘بٍجخ

ٍجٞػ٤ٖ ُٔالؽظخ ٓلٟ ٓطبثوخ ٓؼلالد ٝىٕ ػ٤٘بد ٖٓ ٤ٛٞه اُوط٤غ أٍجٞػ٤بً أٝ ًَ أ (2

ٝىٕ اُغَْ اُلؼ٤ِخ اُوط٤غ ٓغ األٝىإ اُو٤ب٤ٍخ ُزِي اَُالُخ ًٝنُي ُؾَبة َٗجخ 

 .اُزغبٌٗ  ثبُوط٤غ

أرجبع ثوٗبٓظ ٝهبئ٢ ٣زٖٚٔ ٓٞاػ٤ل ٓؾلكح ألٍزقلاّ األك٣ٝخ ٝاُِوبؽبد ٝثبٌَُْ اُن١  (3

ٝك٤ٔب ٢ِ٣ ٍٞف . اُزوث٤خ٣ٖٚٔ أثؼبك ّجؼ األٕبثبد أُو٤ٙخ ػٖ اُوط٤غ فالٍ كزوح 

 :ٗزٌِْ ػٖ ٛنٙ األعواءاد ػ٠ِ اُزور٤ت

 

 

 

 

 

 

اىَؽاػشج اىصاٍْح 
 

: ىقطؼاُ اىذظاض اىثٞاع ( Light Program )اىثشّاٍط اىؼ٘ئٜ 
 

ًٝنُي اُْلح اُٚٞئ٤خ ػ٠ِ اُوط٤غ اُج٤بٗ  (أٝ ٍٛٞ اُٜ٘به)٣ؤصو ٍٛٞ اُلزوح اُٚٞئ٤خ 

٣ِٝخ ًٝنُي ّلح األٙبءح اُؼب٤ُخ رؾلي اُوط٤غ ػ٠ِ اُزج٤ٌو كبُلزوح اُٚٞئ٤خ اُٜ. ثلهعخ ًج٤وح علاً 
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ك٢ اُ٘ٚظ اُغ٢َ٘ ٝثلأ أٗزبط اُج٤٘ ٖٓ فالٍ رأص٤وٛب ػ٠ِ اُٜوٓٞٗبد أُؾليح ُِـلك اُغ٤َ٘خ 

ٝإٔ اُزج٤ٌو ك٢ أكواى ٛنٙ اُٜوٓٞٗبد ٣ؼ٢٘ ؽٍٖٞ ٗٚظ ع٢َ٘ ٓجٌو ٝا٣وبف ٓجٌو ُٜوٕٓٞ 

اعخ ٍزجو٠ ٕـ٤وح اُؾغْ ٣ٝزٞهق ٗٔٞٛب ثؼٔو ُٜٝنا كإٔ اُلط ( Growth Hormon )اُ٘ٔٞ 

ٓجٌو ٝٛنا ٓب ٤ٍوَِ ٖٓ هبث٤ِزٜب ػ٠ِ أٗزبط اُج٤٘ فالٍ اُلزوح األٗزبع٤خ ٤ٍٝوَِ أ٣ٚبً ٖٓ ؽغْ 

اُج٤٘ أُ٘زغٞاُن١ ٤ٍٖجؼ ٕـ٤و اُؾغْ ألٕ ٛ٘بى ٓؼبَٓ أهرجبٛ ٓٞعت ث٤ٖ ؽغْ اُغبعخ األّ 

ُؼٔو ػ٘ل اُ٘ٚظ اُغ٢َ٘ ؿ٤و ٓوؿٞة ًنُي كإٔ ًٝٔب إٔ اُزج٤ٌو ثب. ٓغ ؽغْ اُج٤ٚخ اُز٢ ر٘زغٜب

رأف٤و ٛنا اُؼٔو ػٖ اُؾل أُ٘بٍت ٣ؼزجو ؿ٤و ٓوؿٞة أ٣ٚبً ألٗٚ ٣ؼ٢٘ ٕوف أُي٣ل ٖٓ اُؼِق 

ٝأٍز٘بكاً ُنُي ٣غت أرجبع ثوٗبٓظ ٙٞئ٢ . ٝأُٖبه٣ق األكاه٣ٚ ػٖ اُوط٤غ كٕٝ ٓوكٝك أهزٖبك١

أٍجٞع ٓغ رؾو٤ن ٝىٕ اُغَْ  18ثؼٔو  ٓ٘بٍت ٣ٖٚٔ أ٣ٖبٍ اُوط٤غ ُِؼٔو ػ٘ل اُ٘ٚظ اُغ٢َ٘

. أَُزٜلف ػ٘ل ٛنا اُؼٔو

٣ج٤ٖ اُجوٗبٓظ اُٚٞئ٢ ٓ٘ن ا٤ُّٞ األٍٝ ٖٓ اُؼٔو ُٝـب٣خ اُز٣َٞن ُِلعبط  (4)اُغلٍٝ ههْ 

ٍبػخ ك٢  24الؽع  إٔ ػلك ٍبػبد األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ رجو٠ . اُج٤بٗ ٝاُج٢٘ ك٢ اُوبػبد أُـِوخ

ّ/ ٝاٛ 4)٠ُ ٖٓ ػٔو األكواؿ ٝثْلح ٙٞئ٤خ ػب٤ُخ ا٤ُّٞ فالٍ األ٣بّ اُضالصخ األٝ
2

صْ ٣قل٘  (

ٍبػبد ثب٤ُّٞ ٝثْلح رجِؾ  8ػلك ٍبػبد األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ رله٣غ٤بً ٓغ رولّ اُؼٔو ؽز٠ ٣َٖ ا٠ُ 

أٍجٞع  18ػ٘ل ػٔو . أٍجٞع 17أٍبث٤غ ٝرجو٠ ًنُي ُـب٣خ ػٔو  4ٝاٛ ُِٔزو أُوثغ ػ٘ل ػٔو  1

 9ؽ٤ش روكغ ػلك ٍبػبد األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ ا٠ُ  (Light Stimulation)٣جلأ اُزؾل٤ي اُٚٞئ٢

. ٝاٛ ُِٔزو أُوثغ 4ٝروكغ اُْلح اُٚٞئ٤خ ا٠ُ  (ى٣بكح ٍبػخ ٝاؽلح ثب٤ُّٞ)ٍبػبد ثب٤ُّٞ 

أٍجٞع  26ٍبػخ ثب٤ُّٞ ثؼٔو  14َٝٗزٔو ثي٣بكح ػلك ٍبػبد األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ ؽز٠ رَٖ ا٠ُ 

ثؼل مُي ٣جلأ اُزؾل٤ي اُٚٞئ٢ اُضب٢ٗ ؽ٤ش روكغ . عأٍجٞ 50ٝرجو٠ ٛنٙ اَُبػبد صبثزخ ُـب٣خ ػٔو 

ٍبػخ ثب٤ُّٞ ٣ٝجو٠  16ػلك ٍبػبد األٙبءح ثٔؼلٍ ٖٗق ٍبػخ ٌَُ أٍجٞع ؽز٠ إٍُٞٞ ا٠ُ 

. (أٍجٞع 80)ٛنا أُؼـلٍ صبثذ ٤ِٛخ كزوح اُزوث٤خ ُٝـب٣خ ػٔو اُز٣َٞن 

اءح َٓزٔوح ثؼ٘ اُْوًبد اُؼب٤ُٔخ روزوػ ثوٗبٓظ ٙٞئ٢ صب٢ٗ ؽ٤ش رغٜي األكواؿ ثأٗ

ٍبػخ ثب٤ُّٞ ٓ٘ن ا٤ُّٞ  15فالٍ ا٤ٓٞ٤ُٖ األ٤ُٖٝ ٖٓ ػٔوٛب كوٜ صْ رقل٘ ا٠ُ  (ٍبػخ 24)

. ٍبػبد ثب٤ُّٞ 10-8رجو٠ األٙبءح صبثزخ ػ٠ِ  17-3ٖٝٓ ػٔو . اُضبُش ُٝـب٣خ األٍجٞع اُضبُش

. ٍّبػخ ثب٤ُٞ 13أٍجٞع ٣جلأ اُزؾل٤ي اُٚٞئ٢ ؽ٤ش روكغ ػلك ٍبػبد األٙبءح ا٠ُ  18ٝثؼٔو 

 ٣ٝ16َزٔو هكغ ػلك ٍبػبد األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ ثٔؼلٍ ٖٗق ٍبػخ ثبألٍجٞع ؽز٠ إٍُٞٞ ا٠ُ 

. ٍبػخ ثب٤ُّٞ ٣ٝجو٠ ٛنا أُؼلٍ صبثذ ٤ِٛخ كزوح اُزوث٤خ

 

: ٖٝٓ ٓوبهٗخ اُجوٗبٓغ٤ٖ اُٚٞئ٤٤ٖ األٍٝ ٝاُضب٢ٗ ٣ٌٖٔ اُقوٝط ثبُ٘وبٛ اُزب٤ُخ

 

كألعَ رؾل٤ي اُوط٤غ ػ٠ِ اُ٘ٚظ  . أٍجٞع 18إٔ أٍٝ رؾل٤ي ٙٞئ٢ ُِوط٤غ ٣ؾلس ثؼٔو  .1

اُغ٢َ٘ ٝثلء أٗزبط اُج٤٘ ال ثل ٖٓ هكغ ػلك ٍبػبد األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ ثٔؼل ال ٣وَ ػٖ ٍبػخ 

ٝال ثل إٔ ٣َْٔ اُزؾل٤ي أ٣ٚبً ى٣بكح اُْلح اُٚٞئ٤خ ا٠ُ اهثؼخ . ٝاؽلح ثب٤ُّٞ ػٔب ًبٕ ػ٤ِٚ

األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ ٍٞف ٣ؼَٔ إٔ ٛنا اُزـ٤٤و ك٢ ػلك ٍبػبد . اٙؼبف اُْلح اُٚٞئ٤خ اَُبثوخ

اُزؾل٤ي ػ٠ِ أكواى اُٜوٓٞٗبد أُؾليح ُِـلك  (Turn-on) ػَٔ أُلزبػ اَُؾو١ ٤ُلزؼ

اُٜوٕٓٞ أُؾلي ث٣ٞٚبد أُج٤٘ ٝٛوٕٓٞ ) FSH  ٝLHاُغ٤َ٘خ ٝٛٔب ٛو٢ٗٞٓ 

 .ٝثنُي ٤ٍجلأ اُ٘ٚظ اُغ٢َ٘ ٣ٝجلأ أٗزبط اُج٤٘ (اُزج٣ٞ٘

 

ٍْز اىًٞ٘  (Brown Layer)دظاض اىثٞاع اىثْٜ اىيُ٘ اىثشّاٍط اىؼ٘ئٜ ىو (15)اىعذٗه سقٌ 

اىثشّاٍط اىَقرشغ ألؼذ  (أعث٘ع 80-76تؼَش )األٗه ٍِ اىؼَش ٗىغاٝح اىرغ٘ٝق 

 . (Closed Houses)فٜ اىقاػاخ اىَغيقح  1999اىغالالخ اىثْٞح ىؼاً 

 

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



 66 

اىؼَش تاألعاتٞغ 

ػذد 

عاػاخ 

األػاءج 

تاىًٞ٘ 

شذج األػاءج 

ف٘خ ماّذاه ط ى٘كٍرش ٗستغ / ٗاؽ

 (األ٣بّ اُضالصخ األ٠ُٝ )1

 (ُـب٣خ ٜٗب٣خ األٍجٞع األٍٝ)1
2 

3 
أٍجٞع 17ُـب٣خ ػٔو 4ٖٓ ػٔو

24 

18 

14 

12 

8 

4 

3 

2 

2 

1 

20 

10-20 

10 

10 

5-10 

2 

1-2 

1 

1 

0.5-1 

 2 20 4 9 (ثلا٣خ اُزؾل٤ي اُٚٞئ٢) 18

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 *

ُـب٣خ 26ٖٓ ػٔو

أٍجٞع 50ػٔو

10 

11 

12 

12.5 

13 

13.5 

14 

14 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 ثلا٣خ اُؾل٤ي اُٚٞئ٢  51

اُضب٢ٗ ػ٘ل أٗقلبٗ   52

 %85األٗزبط ألهَ ٖٓ          
53 

54 

55 

14.5 

15 
 

15.5 

16 

16 

4 

4 
 

4 

4 

4 

20 

20 
 

20 

20 

20 

2 

2 
 

2 

2 

2 

 2 20 4 16ُٝـب٣خ اُز٣َٞن  56

   

ثؼ٘ اُْوًبد اُؼب٤ُٔخ روزوػ األٍزٔواه ثوكغ ٍبػبد األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ ثٔؼلٍ ٖٗق ٍبػخ ًَ أٍجٞع ؽز٠ رَٖ ػلك  إ (*)

أ١ . (أٍجٞع 80)أٍجٞع ٣ٝجو٠ ٛنا أُؼلٍ صبثزبً ُـب٣خ ػٔو اُز٣َٞن  29-28ٍبػخ ثب٤ُّٞ ػ٘ل ػٔو  16اَُبػبد ا٤ٓٞ٤ُخ ا٠ُ 

 .أٜٗب رلَٚ أٍزقلاّ رؾل٤ي ٙٞئ٢ ٝاؽل
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أٍجٞع ٝمُي  50ػ٘ل ػٔو  اُجوٗبٓظ األٍٝ ػٖ اُضب٢ٗ ك٢ أٍزقلاّ رؾل٤ي ٙٞئ٢ صب٢ٗأفزِق   .2

ألعَ اػطبء ككغ ألػبكح األٗزبط ا٠ُ هٔخ األٗزبع٤خ % 85ػ٘ل أٗقلبٗ َٗجخ اٗزبط اُج٤٘ ػٖ 

(Peak of Production)  ٝثبُزب٢ُ ى٣بكح ٓضبثوح(persistency)  اُوط٤غ ػ٠ِ اُجوبء ك٢

 .هٔخ األٗزبع٤خ

 

ُؾل٣ش ػٖ اُجوآظ اُٚٞئ٤خ ُِلعبط اُج٤بٗ ال ثل ٖٓ مًو هبػلر٤ٖ مٛج٤ز٤ٖ ٣غت إ ػ٘ل ا

: ٣لهًٜٔب ًَ أُوث٤ٖ ٛٔب

 

ا٠ُ أ١ ى٣بكح  (أٍجٞع 18ٖٓ ػٔو ٣ّٞ ُـب٣خ ػٔو )ال رؼوٗ اُط٤ٞه فالٍ كزوح اُ٘ٔٞ  (1

ٓلبعئخ ثطٍٞ اُلزوح اُٚٞئ٤خ أٝ اُْلح اُٚٞئ٤خ ألٕ مُي هل ٣ؤك١ ا٠ُ اُزج٤ٌو ثبُ٘ٚظ 

. ُغ٢َ٘ا

ال روَِ ٍٛٞ اُلزوح اُٚٞئ٤خ أٝ اُْلح اُٚٞئ٤خ فالٍ كزوح أٗزبط اُج٤٘ ألٕ مُي ٤ٍ٘ؼٌٌ  (2

٣ٝزٞهق عيئ٤بً  (Molting)هأٍبً ػ٠ِ األٗزبط ٝهل ٣ؤك١ ا٠ُ كفٍٞ اُوط٤غ ك٢ كزوح اُوِِ 

  .ػٖ األٗزبط فبٕخ إما ؽلس مُي ك٢ ٜٗب٣خ اُلزوح األٗزبع٤خ

 

 

: : تاىقاػاخ اىَغيقح ٗاىَفر٘ؼحتاىقاػاخ اىَغيقح ٗاىَفر٘ؼحأعي٘ب ذطثٞق اىثشّاٍط اىؼ٘ئٜ أعي٘ب ذطثٞق اىثشّاٍط اىؼ٘ئٜ 

  
٢ٛ اُوبػبد اُز٢ ال رؾز١ٞ ػ٠ِ ّجبث٤ي  (Closed house)أُوٖٞك ثبُوبػبد أُـِوخ 

ريٝك ٛنٙ اُوبػبد ػبكح ثَبػبد رٞه٤ذ فبٕخ ٣ٌٖٔ رٞه٤زٜب ثَُٜٞخ . ٝال ٣لفِٜب ٙٞء أٌُْ

رب٢ُ اػطبء اُوط٤غ ُزوّٞ ثأ٣ٖبٍ ٝهطغ اُز٤به اٌُٜوثبئ٢ ٌَُ أُٖبث٤ؼ أُٞعٞكح ثبُوبػخ ٝثبٍ

ًٝنُي رغٜي ٛنٙ اُوبػبد . اُؼلك أُطِٞة ٖٓ ٍبػبد األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ أُضجزخ ثبُجوٗبٓظ اُٚٞئ٢

٣ٌٖٔ ٖٓ فالُخ اُزؾٌْ  ثْلح اُٚٞء أُ٘جؼش ٖٓ  (Dimmer)ثغٜبى ٙجٜ ّلح األٙبءح 

اُٚٞئ٤خ أُٖبث٤ؼ ؽ٤ش رْـَ أُٖبث٤ؼ ثٌبَٓ هٞرٜب ك٢ ثلا٣خ كزوح اُزوث٤خ صْ رقل٘ اُْلح 

. أٍجٞع 18رله٣غ٤بً فالٍ كزوح اُ٘ٔٞ ٝثؼلٛب روكغ اُْلح ٓغ ثلا٣خ كزوح اُزؾل٤ي اُٚٞئ٢ ثؼٔو 

امٕ ال رٞعل ٌِْٓخ ك٢ رطج٤ن اُجوٗبٓظ اُٚٞئ٢ ك٢ اُوبػبد أُـِوخ ٌُٖٝ أٌُِْخ رْ٘أ ػ٘ل 

 ٢ٛٝ اُوبػبد اُز٢ رؾز١ٞ (Open house)رطج٤ن اُجوٗبٓظ اُٚٞئ٢ ك٢ اُوبػبد أُلزٞؽخ 

ػ٠ِ ّجبث٤ي ٣لفَ ٜٓ٘ب ٙٞء أٌُْ ٝاُز٢ رزأصو ثطٍٞ اُٜ٘به اُطج٤ؼ٢ ٝاُن١ ٣ٌٕٞ ػبكح مٝ 

كؼبكح ٣ٌٕٞ ٍٛٞ اُٜ٘به ػ٠ِ . ٍٛٞ ؿ٤و ٓز٘بٍت ٓغ ٍٛٞ اُلزوح اُٚٞئ٤خ أُطِٞثخ ُِوط٤غ

كؼ٠ِ ؽَت رٞه٤ذ اُْوٝم ٝاُـوٝة ُٔل٣٘خ . (ؽي٣وإ ٝرٔٞى ٝآة)أهٖبح ك٢ أّٜو ا٤ُٖق 

ك٢ ّٜو رٔٞى ٝرـ٤ت ك٢ اَُبػخ  (6.6)رْوم ثبَُبػخ اَُبكٍخ ٍٝذ كهبئن ثـلاك كإٔ أٌُْ 

 ٣14جِؾ ؽٞا٢ُ        (ٍبػبد األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ)ُٜٝنا كإٔ ٍٛٞ اُٜ٘به  (8.11)كه٤وخ  11اُضبٓ٘خ ٝ

 (ًبٕٗٞ األٍٝ ًٝبٕٗٞ اُضب٢ٗ ّٝجبٛ)٣وٖو ٍٛٞ اُٜ٘به ٓغ رولّ أّٜو اُْزبء . كهبئن 5ٍبػخ ٝ

٣ٝزَبٟٝ ٍٛٞ . (ك٢ ثلا٣خ ًبٕٗٞ األٍٝ)كه٤وخ  39ٍبػخ ٝ 11ٛبه ؽٞا٢ُ ؽ٤ش ٣جِؾ ٍٛٞ اُٖ

كؼ٠ِ ٛنا األٍبً  . (آماه ٖٓ ًَ ٍ٘خ 21)فالٍ ّٜو آماه  (ٍبػخ ٌَُ ٜٓ٘ٔب 12)اُٜ٘به ٝا٤َُِ 

كإٔ األكواؿ اُلبهَخ فالٍ أّٜو ا٤ُٖق ٍزٖبكف ٓٞػل ٗوٖبٕ ػلك ٍبػبد األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ 

ٗٔٞٛب اُجبُـخ ؽٞا٢ُ أهثؼخ أّٜو ٍززٞعٚ ٗؾٞ أّٜو اُْزبء اُز٢ رٔزبى ٓغ رولٜٓب ثبُؼٔو ألٕ كزوح 

ثوٖو ٍٛٞ اُٜ٘به ُٜٝنا كإٔ ثوٗبٓظ األٙبءح اُطج٤ؼ٢ ٤ٍزٔب٠ّ ٓغ ثوٗبٓظ األٙبءح أُطِٞة 

          فالٍ كزوح اُ٘ٔٞ ُِوط٤غ ُٜٝنا ٣طِن ػ٠ِ ٓضَ ٛنٙ اُوطؼبٕ أٍْ اُوطؼبٕ كافَ أٍُْٞ

(In season Flocks) ّا األكواؿ اُلبهَخ فالٍ أّٜو اُْزبء كإٔ ٛنٙ األكواؿ ٍزٖبكف كزوح أ

ٗٔٞٛب ك٢ ٓٞػل ى٣بكح ٍٛٞ اُٜ٘به ٝمُي ٓغ أهزواة أّٜو ا٤ُٖق ُٜٝنا كإٔ ٓضَ ٛنٙ اُوطؼبٕ 

ٍزٌٕٞ ٓجٌوح ثبُ٘ٚظ اُغ٢َ٘ ٝهل ٣طِن ػ٤ِٜب أٍْ اُوطؼبٕ كافَ أٍُْٞ                      
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(Out of season Flocks) .  أٓب األكواؿ اُلبهَخ ك٢ أّٜو اُوث٤غ ٝاُقو٣ق كول رٖبكف كزوح

ًً رورلغ ٝر٘قل٘ ك٤ٜب ػلك ٍبػبد اُٜ٘به ٝٛنا ٣زطِت ٖٓ أُوث٢ أعواء ثؼ٘  ٗٔٞٛب أّٜواَ

: اُزؼل٣الد األكاه٣خ ُجوٗبٓظ األٙبءح اُن١ ٣زجؼٚ ُٜٝنا ٢ٕٞٗ ثبُو٤بّ ثبألعواءاد اُزب٤ُخ 

 

٣خ ثطٍٞ كزوح اُٜ٘به اُطج٤ؼ٢ ٓغ رولّ ػٔو اُوط٤غ ٖٗ٘ؼ ُـوٗ ٓ٘غ رأص٤و اُي٣بكح اُزله٣ظ .1

 :ثبُو٤بّ ثأؽل األعوائ٤ٖ اُزب٤٤ُٖ

 

الؽع أػ٠ِ ٍٛٞ ُِٜ٘به اُطج٤ؼ٢ فالٍ األّٜو األهثؼخ اُز٢ ر٢ِ كوٌ األكواؿ صْ صجذ  -أ 

كٔضالً األكواؿ اُلبهَخ فالٍ ّٜو آماه كإٔ كزوح اُ٘ٔٞ . ٛنا اُطٍٞ ُِٜ٘به ٤ِٛخ كزوح اُ٘ٔٞ

عٚ ا٠ُ ّٜو ٤َٗبٕ ٝٓب٣ٌ ٝؽي٣وإ ٝرٔٞى ٝإٔ أٍٛٞ ٜٗبه فالٍ ٛنٙ ٍٞف رزٞ

ُنا ٣غت رضج٤ذ ٛنا اُطٍٞ أثزلاًء ٖٓ األٍجٞع اُضب٢ٗ ٖٓ ػٔو .ٍبػخ 14األّٜو ٣جِؾ 

أٍجٞع روكغ ػلك ٍبػبد األٙبءح  18ٝثؼٔو . ٖٓ ػٔوٛب 17األكواؿ ُٝـب٣خ األٍجٞع 

٣َٝزٔو . ُزؾل٤ي اُٚٞئ٢ أُطِٞةٍبػخ ألعَ أعواء ا 15ا٤ٓٞ٤ُخ ٍبػخ ٝاؽلح ُزٖجؼ 

ثبألٍجٞع ؽز٠ إٍُٞٞ ا٠ُ  (هثغ ٍبػخ)كه٤وخ  15أعواء هكغ ػلك اَُبػبد ا٤ٓٞ٤ُخ 

هل ٣طِن ػ٠ِ ٛنا اُجوٗبٓظ . ٍبػخ ثب٤ُّٞ ٤ُجو٠ ٛنا أُؼلٍ صبثزبً ٤ِٛخ كزوح األٗزبط 16

 .ٗٔٞأٍْ ثوٗبٓظ اُٚٞء اُضبثذ ألٕ ػلك ٍبػبد األٙبءح رجو٠ صبثزخ ٓؼظْ كزوح اٍ

ٍبػخ 14صجذ أٍٛٞ ٍٛٞ ُِٜ٘به فالٍ األّٜو األهثؼخ األ٠ُٝ ثؼل كوٌ األكواؿ ٤ٌُٖٝ  -ة 

ٍبػخ أٙبءح 16عٜي اُوط٤غ ثـ . ٍبػخ16ٍبػخ ٤ُٖجؼ 2أٙق ُٜنا أُؼلٍ . ثب٤ُّٞ ٓضالً 

فل٘ ثؼل مُي ٍبػبد . أٍبث٤غ 9ُٝـب٣خ ػٔو  ٤ٓٞ٣بً ٓغ ثلا٣خ األٍجٞع اُضب٢ٗ ٖٓ اُؼٔو

ًَ أٍجٞػ٤ٖ ؽز٠ رَٖ ا٠ُ       (ٖٗق ٍبػخ)كه٤وخ  30ثٔولاه  األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ ا٠ُ

أٍجٞع أهكغ ٍٛٞ  18ثؼٔو . أٍجٞع 17ٍبػخ أٙبءح ثب٤ُّٞ ؽز٠ رَٖ ا٠ُ ػٔو 14

هل ٣طِن ػ٠ِ ٛنا اُجوٗبٓظ . ٍبػخ ثب٤ُّٞ ألعَ اُزؾل٤ي اُٚٞئ٢ 15كزوح األٙبءح ا٠ُ 

ٓز٘بهٖخ ػ٠ِ ٍٛٞ كزوح  اُٚٞئ٢ أٍْ ثوٗبٓظ اُٚٞء أُز٘بهٔ ألٕ ٍٛٞ كزوح األٙبءح

 .اُ٘ٔٞ

 

ُـوٗ رو٤َِ ّلح األٙبءح ك٢ اُوبػبد أُلزٞؽخ فالٍ كزوح اُ٘ٔٞ ٣غت ٛالء ىعبط  .2

٣ٌٖٔ أىاُزٚ ثَُٜٞٚ ػ٘ل اُوؿجخ  (ٕجؾ أٝ رٚج٤ت ثبُٔبء ٝاُط٤ٖ)اُْجبث٤ي ثطالء ٓ٘بٍت 

اٍجخ رَٔؼ ٣ٌٖٝٔ رـط٤خ ٓلافَ اُْجبث٤ي ثأ٤ًبً ٗب٣ِٕٞ أٝ ثَزبئو ٖٓ. ثي٣بكح ّلح األٙبءح

 .ُلفٍٞ اُٜٞاء ٝروَِ ُؾل ًج٤و كفٍٞ ٙٞء أٌُْ اُو١ٞ

 

أكزؼ األٙبءح األٕط٘بػ٤خ هجَ ٍبػخ ٖٓ ٓٞػل ّوٝم أٌُْ ٝال رـِوٜب إال ثؼل ٍبػخ     .3

 .أٝ ٖٗق ٍبػخ ٖٓ ٓٞػل اُـوٝة

 

ٓزو ٓوثغ ٖٓ َٓبؽخ هبػخ اُزوث٤خ  25ألٙبءح . ٝاٛ ٣100ٌل٢ أُٖجبػ اُٞاؽل ثوٞح  .4

ُٝـوٗ رو٤َِ ّلح األٙبءح . (ٝاٛ ُِٔزو أُوثغ 4-٣3غٜي )ربط اُج٤٘ فالٍ كزوح إٔ

أٝ أٍزجلاٍ  (Dimer)فالٍ كزوح اُ٘ٔٞ ٣ٌٖٔ أٍزقلاّ عٜبى اُزؾٌْ ثْلح األٙبءح 

ٝرنًو ثإٔ ّلح األٙبءح فالٍ كزوح . ٝاٛ 40أُٖبث٤ؼ ثٖٔبث٤ؼ ٕلواء إُِٞ ٝثوٞح 

ثؾ٤ش رجلٝ هبػخ اُزوث٤خ ّجخ  (ٓوثغٝاٛ ٌَُ ٓزو  1)اُ٘ٔٞ ٣غت إٔ رٌٕٞ ٓ٘قلٚخ علاً 

أٍجٞع ٓغ ثلا٣خ اُزؾل٤ي  18ٝروكغ ٛنٙ اُْلح ثؼٔو . (Semidarkness)ٓظِٔخ 

 .اُٚٞئ٢
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رزأصو ّلح األٙبءح ثبُوبػبد أُلزٞؽخ ثوٞح ٙٞء أٌُْ ٝٛنٙ اُوٞح هل روَ فالٍ أّٜو  .5

ٍجخ اٗزبط اُج٤٘ اُْزبء ثَجت رِجل أَُبء ثبُـ٤ّٞ ٝٛنا ٓب هل ٣ؤك١ أؽ٤بٗبً ا٠ُ فل٘ ٕ

 .فالٍ اُلزوح األٗزبع٤خ ُٜٝنا ٣ٖ٘ؼ ثي٣بكح هٞح األٙبءح فالٍ ٛنٙ اُلزواد

 

٣ْزوٛ رغبٌٗ األٙبءح ٝاُْلح اُٚٞئ٤خ كافَ هبػبد اُزوث٤خ ُٜٝنا ٣غت أٍزجلاٍ  .6

أُٖبث٤ؼ اُزبُلخ كٞهاً ألٕ ثوبء ثؼ٘ أُ٘بٛن أُ٘قلٚخ األٙبءح كافَ اُوبػخ ٤ٍؾلي 

ًٝنُي رْغغ اُلعبط ػ٠ِ رو٤ًي اُج٤٘ كافَ  (Broodness)هبك ثؼ٘ اُلعبط ػ٠ِ اُو

أُٞعٞكح ك٢ ٛنٙ أُ٘بٛن ٝهل رؤك١ اُؾبُخ ا٠ُ ى٣بكح َٗجخ اُج٤٘  (األػْبُ)أُجب٣٘ 

. َٝٗجخ اُج٤٘ أٌَُٞه (ٝٙغ اُج٤٘ ػ٠ِ اُلوّخ)األه٢ٙ 

 

 18ػٔو ال روّٞ ثأعواء أ١ رؾل٤ي ٙٞئ٢ إال إما َٕٝ اُوط٤غ ا٠ُ اُٞىٕ أَُزٜلف ػ٘ل .7

أٍجٞع ٝال ٓبٗغ ٖٓ رأف٤و ٓٞػل اُزؾل٤ي اُٚٞئ٢ ُٔلح أٍجٞع أٝ أٍجٞػ٤ٖ ؽز٠ ٣َٖ 

ٝرنًو ثإٔ اُزؾل٤ي اُٚٞئ٢ ٣غو١ ػٖ  (Target weight)اُوط٤غ ا٠ُ اُٞىٕ أَُزٜلف 

ػٔب ًبٕ ػ٤ِخ  (ػ٠ِ األهَ)ٛو٣ن ى٣بكح ػلك ٍبػبد األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ ثٔولاه ٍبػخ ٝاؽلح 

ٝاٛ ُِٔزو أُوثغ اُٞاؽل أ١ إ  4-3ًنُي هكغ اُْلح اُٚٞئ٤خ ا٠ُ ٍٛٞ اُلزوح اُٚٞئ٤خ ٝ

ى٣بكح ٍٛٞ اُٜ٘به ٖٓ عٜخ ٝاُْلح اُٚٞئ٤خ ٖٓ عٜخ أفوٟ ًل٤ِخ ثأعواء اُزؾل٤ي اُٚٞئ٢ 

اُٜوٕٓٞ أُؾلي ُؾ٣ٖٞالد )أُطِٞة ٢ٌُ رجلأ اُٜوٓٞٗبد أُؾليح ُِـلك اُغ٤َ٘خ 

ٛ ٗٔٞ اُغٜبى اُز٘ب٢ٍِ األٗض١ٞ ٝاُجلء ثأكاء كٝهٛب ك٢ ر٢ْ٘ (أُج٤٘ ٝٛوٕٓٞ اُزج٣ٞ٘

 .ثؼ٤ِٔخ أٗزبط اُج٤٘

 

 

: : ٍشاقثح أٗصاُ اىعغٌ ٗأعرٖالك اىؼيف خاله فرشج اىٍَْ٘شاقثح أٗصاُ اىعغٌ ٗأعرٖالك اىؼيف خاله فرشج اىَْ٘

  
٣ج٤ٖ أُؼلالد اُو٤ب٤ٍخ ُٞىٕ اُغَْ ٝأٍزٜالى اُؼِق ا٢ٓٞ٤ُ ألكواؿ  (5)اُغلٍٝ ههْ 

ٝاُج٤ٚبء إُِٞ  (Brown Layer)اُلعبط اُج٤بٗ فالٍ كزوح اُ٘ٔٞ َُِالالد اُٜغ٤٘خ ث٤٘خ إُِٞ 

(White Layer) .ُٖٞٔ٘ٝٗ٘ؼ ثبُو٤بّ ثبألعواءاد اُزب٤ُخ فالٍ كزوح ا :

 

كبُوبػخ . رؾل٣ل ٤ًٔخ اُؼِق أُولٓخ ا٠ُ األكواؿ رجؼبً ُِٔؼلالد اُو٤ب٤ٍخ أُلهعخ ثبُغلٍٝ .1

كوفخ ثؼٔو أٍجٞػ٤ٖ ٣ولّ ُٜب ٤ًٔخ ٖٓ اُؼِق ا٢ٓٞ٤ُ فالٍ  5000اُز٢ ٣وث٠ ك٤ٜب 

٤ًِٞ ؿواّ ٝمُي ثٚوة ػلك األكواؿ ك٢ ٓزٍٜٞ أٍزٜالى  100صب٢ٗ ثٔولاه األٍجٞع اٍ

. (ٖٓ اُغلٍٝ اَُبثن)ؿواّ ٌَُ كوؿ ثب٤ُّٞ  20اُؼِق ا٢ٓٞ٤ُ ُألٍجٞع اُضب٢ٗ ٝاُجبُؾ 

 .٣ٌٖٔ رو٤َْ ٤ًٔخ اُؼِق أُووهح ٤ٓٞ٣بً ُزولّ ػ٠ِ ٝعجز٤ٖ ٕجبؽبً َٝٓبءاً 

 

٤ٓٝبً ُِزٞى٣غ أُ٘زظْ ك٢ أُؼبُق ػ٘ل ٓالؽظخ ػلّ ًلب٣خ ٤ًٔخ اُؼِق أُووهح ١ .2

األٝرٞٓبر٤ٌ٤خ ٝإٔ اُؼِق ال ٣زٞىع ثٌَْ ٓ٘زظْ ٓغ ٝعٞك رجب٣ٖ ك٢ ٓؼلٍ األٍزٜالى ػ٘لٛب 

ٖٗ٘ؼ ثزول٣ْ اُؼِق ا٢ٌُِ ٓوح ٝاؽلح ثب٤ُّٞ ٓغ أٍزقلاّ أه٠ٖ ٍوػخ ُؾوًخ أُؼبُق 

ٕ ٝٙغ فيإ ػِق ٝػ٘ل رؼنه مُي كال ٓبٗغ ّ. إٕ أٌٖٓ (ٓزو ثبُله٤وخ 18)األٝرٞٓبر٤ٌ٤خ 

ٝرٞىع ٤ًٔخ اُؼِق أُووهح ٤ٓٞ٣بً ػ٠ِ . كبهؽ ك٢ ٜٗب٣خ اُوبػخ رٔو ك٤خ ٍَِِخ اُؼِق

اُقيا٤ٖٗ ثبُزَب١ٝ ُٚٔبٕ أٗزْبه اُؼِق ُغ٤ٔغ اُوبػخ ثَوػخ ػب٤ُخ رٖٚٔ رـن٣خ ع٤ٔغ 

 .األكواؿ ثٞهذ ٝاؽل ٝثٖٞهح ٓ٘زظٔخ
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أثزلاء ٖٓ ػٔو فَٔخ أٍبث٤غ  (ًَ أٍجٞػ٤ٖ)اُو٤بّ ثٞىٕ األكواؿ ػ٠ِ كزواد ٓ٘زظٔخ  .3

ُٝـب٣خ أٗزٜبء كزوح اُ٘ٔٞ ٝثلء أٗزبط اُج٤٘ ٖٝٗ٘ؼ ثبألٍزٔواه ثبُٞىٕ ُـب٣خ ػٔو        

ٖٓ % 2اُؼ٤٘خ أُطِٞثخ ُِٞىٕ رجِؾ َٗجزٜب . أٍجٞع أ١ ُـب٣خ أٗزٜبء كزوح اُؤخ األٗزبع٤خ 40

٣بً ث٤ٔيإ ؽَبً   ال رٞىٕ األكواؿ كوك. كوؿ 100ػلك أكواؿ اُوط٤غ ٝػ٠ِ إٔ ال روَ ػٖ 

ٝكَٚ أفن األكواؿ ػْٞائ٤بً ٖٓ أهثؼخ ٓ٘بٛن . ؿواّ 50روَ رله٣غبرٚ ٝؽَب٤ٍزٚ ػٖ 

األ٠ُٝ ٖٓ ثلا٣خ اُوبػخ ٝاُضب٤ٗخ ٖٓ اٍُٜٞ ػ٠ِ ا٤ٔ٤ُٖ ٝاُضبُضخ ٖٓ اٍُٜٞ ػ٠ِ ا٤َُبه 

٣زْ ؽغي أُ٘طوخ ٝأفن ع٤ٔغ . كوؿ ٣ٝ25ٞىٕ ٖٓ ًَ ٓٞهغ . ٝاُواثؼخ ٖٓ ٜٗب٣خ اُوبػخ

الؽع كائٔبً رٌٕٞ األكواؿ ك٢ ثلا٣خ اُوبػخ أػ٠ِ ٝىٗبً ٖٓ األكواؿ . كواؿ أُٞعٞكح ك٤ٜباأل

 .ك٢ ٜٗب٣خ اُوبػخ ٌُٜٞٗب هو٣جخ ٖٓ فيإ أُؼِق األٝرٞٓبر٢ٌ٤ ٝرأفن ؽٖخ ؿنائ٤خ أًجو

 

أعٔغ األٝىإ ا٤ٌُِخ ٝهَْ اُ٘برظ ػ٠ِ ػلكٛب ألٍزقواط ٓزٍٜٞ ٝىٕ اُلوؿ ٝهبهٕ ٛنا  .4

اُٞىٕ اُو٤ب٢ٍ أُج٤ٖ اُغلٍٝ ُٔالؽظخ ٓلٟ هوثٚ أٝ ثؼلٙ ػٖ أُؼلٍ اُٞىٕ ٓغ ٓؼلٍ 

 .اُو٤ب٢ٍ

 

ػ٘ل ٓالؽظخ أهرلبع ٓؼلٍ ٝىٕ ُلوؿ ػٖ أُؼلٍ اُو٤ب٢ٍ ك٢ أ١ ػٔو ال روّٞ ثقل٘  .5

٤ًٔخ اُؼِق ٌُٖٝ أٍزؼَٔ ٗلٌ ٛنٙ ا٤ٌُٔخ ُألٍجٞع اُن١ ٤ِ٣ٚ ٝثؼجبهح أفوٟ األٓز٘بع ػٖ 

أٓب ػ٘ل . اُوبكّ ٝأٍزجوبء ٗلٌ اُؾٖخ ا٤ٓٞ٤ُخ اَُبثوخى٣بكح اُؾٖخ اُـنائ٤خ ُألٍجٞع 

ٓالؽظخ أٗقلبٗ ٓزٍٜٞ ٝىٕ اُلوؿ ػٖ أُؼلٍ اُو٤ب٢ٍ ك٤ٌٖٔ األٗزوبٍ ث٤ٌٔخ اُؼِق 

ٝرَزٔو ٛنٙ اُؾبُخ ؽز٠ إٍُٞٞ ا٠ُ . أُقٖٖخ ُنُي األٍجٞع ا٠ُ األٍجٞع اُن١ ٤ِ٣ٚ

 .اُٞىٕ أَُزٜلف ُنُي األٍجٞع

 

. (18)اُؼالئن أُولٓخ فالٍ كزوح اُ٘ٔٞ ٝأُج٤٘خ ثبُغلٍٝ ههْ  هاهت ٓٞاػ٤ل رـ٤٤و أٗٞاع .6

ٖٝٓ اُغلٍٝ أُنًٞه ٣زٚؼ ٝعٞك أهثؼخ أٗٞاع ٖٓ اُؼالئن فالٍ كزوح اُ٘ٔٞ ٢ٛٝ ػ٤ِوخ 

الؽع إٔ اُؼ٤ِوخ  (pre-layer ration)اُجبك١ء ٝاُ٘ٔٞ ٝاُزطٞه ٝػ٤ِوخ هجَ األٗزبط 

ٕ ٓٞػل اُجل١ء ثأٗزبط اُج٤٘ ٝإٔ ٛنٙ أٍجٞع أ١ هجَ أٍجٞع ّ 17األف٤وح رولّ ثؼٔو 

ٝمُي ألعَ َٓبػلح  (%2.25)اُؼ٤ِوخ رقزِق ػٖ ثو٤خ اُؼالئن ثأهرلبع َٗجخ اٌُب٤َُّٞ ك٤ٜب 

ػ٠ِ رقي٣ٖ ٤ًٔبد ًبك٤خ ٖٓ اٌُب٤َُّٞ ك٢ ػٚبٓٚ اُ٘قبػ٤خ  (Pullets)اُلوٝط اُج٤بٗ 

اد ا٠ُ إٔ أٗزبط ٝهل أّبهد اُلهاً. ألعَ أٍزقلآٜب ك٢ ر٣ٌٖٞ اُوْوح ُِج٤٘ أُ٘زظ

ٖٓ ٛنٙ ا٤ٌُٔخ رأر٢ ػٖ ٛو٣ن % 80ؿواّ ًب٤َُّٞ ٝإٔ  6-4ث٤ٚخ ٝاؽلح ٣ؾزبط ا٠ُ 

ٜٓ٘ب رأر٢ ٖٓ اٌُب٤َُّٞ أُقيٕٝ ك٢ اُؼظبّ اُ٘قبػ٤خ %  20اٌُب٤َُّٞ أُٞعٞك ثبُـناء ٝ 

(Medullary bones). 

 

 

: : ((UUnniiffoorrmmiittyy))ٍشاقثح ذعاّظ اىقطٞغ ٍشاقثح ذعاّظ اىقطٞغ 

  
 (Range)ك أكواك اُوط٤غ اُن٣ٖ روغ أٝىاْٜٗ ٖٙٔ ٓلٟ أُوٖٞك ثبُزغبٌٗ ٛٞ َٗجخ ػل

٣ٞٙؼ ٓضبٍ  (4)اٌَُْ ههْ  .أػ٠ِ أٝ أٝٛأ ٖٓ اُٞىٕ اُو٤ب٢ٍ ُِط٤ٞه ك٢ مُي األٍجٞع% 10

 18ك٢ أُضبٍ أُنًٞه ٗلوٗ إ ٝىٕ اُغَْ اُو٤ب٢ٍ ػ٘ل ػٔو . ػ٠ِ َٗجخ اُزغبٌٗ ثبُوط٤غ

امٕ أُلٟ . ؿواّ روو٣جبً  150ٕ ٍزجِؾ ٖٓ ٛنا اُٞى% 10إٔ ه٤ٔخ . ؿواّ 1550أٍجٞع ٣جِؾ 

ؿواّ 1400ٝ (150+1550أ١ )ؿواّ  1700أُوجٍٞ ألٝىإ اُط٤ٞه ُٜنا اُوط٤غ ٤ٍزواٝػ ث٤ٖ 

كؼ٘لٓب ٗوّٞ ثٞىٕ ٓبئخ ٤ٛو ٝىٗبً كوك٣بً ٗالؽع ًْ ٛٞ ػلك اُط٤ٞه اُز٢ . (150ــ 1550أ١ )

ر٢ ٍزوغ أٝىاٜٗب فبهط ٛنا ًْٝ ػلك اُط٤ٞه اٍ (1700ـــ 1400)ٍزوغ أٝىاٜٗب ٖٙٔ أُؼلٍ 
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٤ٛو ٝهؼذ أٝىاٜٗب كافَ ٛنا أُؼلٍ كٜنا  ٤ٛ100و ٖٓ إَٔ  80كؼ٘لٓب ٗالؽع إ . أُؼلٍ

أٓب اما ًبٕ ػلك اُط٤ٞه اُز٢ رْ ٝىٜٗب أهَ ٖٓ %. ٣80ؼ٢٘ إ َٗجخ اُزغبٌٗ ُٜنا اُوط٤غ ٍزجِؾ 

: ٓبئخ ػ٘لٛب ٣ٌٖٔ ؽَبة َٗجخ اُزغبٌٗ ثبُٔؼبكُخ اُزب٤ُخ

 
أػيٚ أٗ أقو ٍِ اى٘صُ اىقٞاعٜ % 10ػذد اىطٞ٘س اىرٜ ذقغ أٗصاّٖا ػَِ             

 100 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =ّغثح اىرعاّظ
ىطٞ٘س اىنيٜ ػذد ا                                           

 

 

 
 

ٍِ ػذد اىطٞ٘س % 80                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1250     1300      1350          1400      1450     1500          1550         1600       1650      1700         1750          1800           1850                

 

أقو % 10أػيٚ                % 10                                                  

 

. أعث٘ع 18ىقطٞغ اىذظاض اىثٞاع تؼَش  (Uniformity)ّغثح اىرعاّظ  (4)اىشنو سقٌ 

ُ ٕزا فأ% 80أرا ماّد ّغثح اىرعاّظ , غشاً 1550اى٘صُ اىقٞاعٜ اىَطي٘ب ٝثيغ 

. غشاً 1700ــ 1400ٍِ اىطٞ٘س اىَ٘صّٗح ذقغ أٗصاّٖا ػَِ اىَذٙ % 80ٝؼْٜ اُ 
 

 

ٝرٖ٘ق ٛنٙ اَُ٘جخ ٖٙٔ % 80رجِؾ أٍجٞع  18إ َٗجخ اُزغبٌٗ أَُزٜلكخ ػ٘ل ػٔو 

. (7)ًٝٔب ٛٞ ٓٞٙؼ ثبُغلٍٝ ههْ  (Uniformity Index)كهعخ ع٤ل علاً ك٢ ك٤َُ اُزغبٌٗ 

. إٔ ٓؼبَٓ اُزجب٣ٖ ث٤ٖ أكواك اُوط٤غ ٣وَ ًِٔب أهرلؼذ َٗجخ اُزغب٣ٌٝٗالؽع ٖٓ اُغلٍٝ أُنًٞه 

ٝثٔؼ٠٘ آفو ًِٔب ىاكد َٗجخ اُزغبٌٗ ثبُوط٤غ كإٔ ٛنا ٤ْ٣و ا٠ُ رٔبصَ اُٞىٕ ٝروبهثٚ ث٤ٖ أٝىإ 

. اُوط٤غ كال رٞعل ك٤ٚ اٌُض٤و ٖٓ األكواك اُٞاٛئخ اُٞىٕ علاً أٝ اُؼب٤ُخ علاً 

ٓؼلٍ ٝىٕ ٓطبثن ُِٞىٕ اُو٤ب٢ٍ ٝٛنا ع٤ل ٌُٝ٘ٚ ال ٣ؼ٢٘  هل ٣الؽع أؽ٤بٗبً إٔ اُوط٤غ مٝ

ٝاَُجت ثنُي ٣وعغ ا٠ُ إ َٗجخ اُزغبٌٗ ُ٘لٌ ٛنا اُوط٤غ . أثلاً إ ٛنا اُوط٤غ ٓٔزبى ٓبئخ ثبُٔبئخ

إٕ أٗقلبٗ َٗجخ . هل رٌٕٞ ٝاٛئخ ٝٛنا ٣ؼ٢٘ ٝعٞك رجب٣ٖ ٝاٍغ ثٔؼلالد ٝىٕ ٤ٛٞهاُوط٤غ

:  ا ٢ِ٣اُزغبٌٗ ك٢ اُوط٤غ هل ٣وعغ ا٠ُ ّ
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ثَجت ثط٢ء ٤ٍو ، ػلّ ؽٍٖٞ ع٤ٔغ اُط٤ٞه ك٢ اُوط٤غ ػ٠ِ ؽٖزْٜ أُووهح ٖٓ اُؼِق (1

أُؼِق ٝػلّ ًلب٣خ ٍٛٞ أُؼِق ٝر٘بٍجخ ٓغ ػلك ٤ٛٞه اُوط٤غ ُٜٝنا كإٔ ثؼٜٚب ٍٞف 

٣ؾوّ ٖٓ ؽٖزٚ اُـنائ٤خ ٝاُز٢ ٣ز٘بُٜٝب ٛبئو آفو ُٜٝنا ٍٞف رزجب٣ٖ أٝىإ اُط٤ٞه كافَ 

 . اُوط٤غ

 .اكخ اُط٤ٞه كافَ اُوبػخى٣بكح ًش (2

 .(ؿ٤و ٝاٙؾخ)ٝعٞك إٔبثبد ٓو٤ٙخ ماد أػواٗ ٍو٣و٣خ أٝ رؾذ ٍو٣و٣خ  (3

 .ػلّ ًلب٣خ ا٤ٌُٔخ أٝ اُؾٖخ اُـنائ٤خ أُولٓخ ُِط٤ٞه ٤ٓٞ٣بً  (4

 .ثٖٞهح ؿ٤و ٓ٘زظٔخ (Debeaking)أعواء ػ٤ِٔخ هٔ أُ٘وبه  (5

 .ُٔجٌوحُِط٤ٞه اُٚؼ٤لخ ك٢ األػٔبه ا (Culling)ػلّ أعواء ػ٤ِٔخ اُؼيٍ  (6

 

 

. امٕ أٗقلبٗ َٗجخ رغبٌٗ اُوط٤غ ٣ؼ٢٘ ٝعٞك فَِ أكاه١ ٣غت اُجؾش ػ٘ٚ ٝرٖؾ٤ؾٚ كٞهاً  

 

. ذقٌٞٞ ّغثح اىرعاّظ فٜ اىقطٞغ اىثٞاع (16)اىعذٗه سقٌ 

 

ّغثح اىطٞ٘س اىرٜ ذقغ اٗصاّٖا  (Uniformity Index)دىٞو اىرعاّظ 

أػيٚ أٗ أقو ٍِ اىَؼذه % 10ػَِ 

* ٍؼاٍو اىرثاِٝ

(Cofficien of variation) 

 6.7ٓٔزبى أٝ أًضو  86

 8.3ع٤ل علاً  85 -80

 10.0ع٤ل  79 -74

 11.7ٓوجٍٞ  73 -70

 13.3هك١ء أٝ أهَ  69

 

أٗ أقو فأُ اىقطٞغ ظٞذ اىرعاّظ ميَا صادخ اىقَٞح ٝؼْٜ ٗظ٘د ذثاِٝ 8ارا ماّد قَٞرٔ  (.C.V)ٍؼاٍو اىرثاِٝ أٗ اىرغاٝش  (*)

. اىرعاّظ قيٞوٗاعغ تأٗصاُ اىقطٞغ ٗ

 

اىَؽاػشج اىراعؼح 
 

  

  ((DDeebbeeaakkiinngg))أظشاء ػَيٞح قض اىَْقاس أظشاء ػَيٞح قض اىَْقاس 
 

ك٢ ًَ  أٝ اُ٘وو هل رزل٠ْ ث٤ٖ أكواك اُوط٤غ (Cannabolism)إٔ ظبٛوح األكزواً 

 (Nervous)األػٔبه ٝفبٕخ ػ٘ل ٝعٞك ثؼ٘ اُؼٞآَ أُغٜلح اُز٢ ٖٓ ّأٜٗب إٔ ر٘وكي 

اع كهعخ اُؾواهح أٝ األٙبءح اُْل٣لح أٝ ى٣بكح ًضبكخ اُط٤ٞه ٝرغؼِٜب ػٖج٤خ أُياط ٓضَ أهرق

كافَ اُوبػخ ٝهِخ ػلك أُؼبُق ٝأُ٘بَٛ ٝػلّ رٞاىٕ اُؼ٤ِوخ  (ػلك اُط٤ٞه ثبُٔزو أُوثغ)اُط٤ٞه 

ٌُٖٝ  (ثؼٔو ٣ّٞ ٝاؽل)٣ٌٖٔ أعواء ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ ػ٠ِ األكواؿ اُلبهَخ ثبُٔلوٌ . أُولٓخ ُِوط٤غ

أ٣بّ ؽ٤ش ٣ٖجؼ أُ٘وبه ٓزِٖت  10ثؼٔو أٍجٞع ُٝـب٣خ ػٔو  ٖٓ اُْبئغ أعواء ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ
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-6ٖٝٓ أٌُٖٔ رأف٤و ٓٞػل ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ ػٔو            . ٝاألكواؿ ٍِٜخ اُزلاٍٝ ك٢ ٛنا اُؼٔو

٣ٝؼزجو . أٍبث٤غ ٝال ٣لَٚ رأف٤و ٛنا اُؼٔو ألٕ ظبٛوح األكزواً هل رؾلس ثأػٔبه ٓجٌوح 10

رزْ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ ثأٍزقلاّ ٓبً٘خ ًٜوثبئ٤خ ٣طِن . ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ أٍجٞع ًأفو ػٔو ألعواء 16ػٔو 

رؾز١ٞ ٛنٙ أُبً٘خ ػ٠ِ ّلوح ؽبكح ٝػ٘ل  (Debeaker)ػ٤ِٜب أٍْ ٓبً٘خ اٝ آُخ هطغ أُ٘وبه 

ّ  595ْأ٣ٖبٍ اُز٤به اٌُٜوثبئ٢ ُِٔبً٘خ ٍٞف رَقٖ ٛنٙ اُْلوح ٝرَٖ كهعخ ؽواهرٜب ا٠ُ 

ك٢ اٍلَ اُْلوح رٞعل ٕل٤ؾخ ٓؼل٤ٗخ َٓطؾخ رؾز١ٞ  .ك٤ٖجؼ ُٜٞٗب اؽٔو ًبُغٔو (ف 1100ْ)

. ِٓٔزو ػ٠ِ اُزٞا٢ُ 4.73ٝ  4.37ٝ 4.0رجِؾ أَُبكخ ث٤ٖ ؽبكز٤ٜب   (holes)ػ٠ِ صالس ؽلو 

رَزقلّ ػبكح اُؾلوح األ٠ُٝ ك٢ هٔ أُ٘وبه ُألكواؿ اُٖـ٤وح ٝاُؾلو األفوٟ رَزقلّ ُِط٤ٞه 

ألثٜبّ فِق اُوأً ٝاَُجبثخ رؾذ اُجِؼّٞ ٣ٝوكغ ٣َٔي اُلوؿ ثواؽخ ا٤ُل ٣ٝٞٙغ ا. األًجو ػٔواً 

اُوأً ُألػ٠ِ ُغؼَ أُ٘وبه ٣وعغ ا٠ُ اُقِق ٝثؼل ٝٙغ أُ٘وبه ك٢ اُؾلوح اُقبٕخ ٣زْ أٗياٍ 

ال روّٞ اُْلوح اَُبف٘خ ثؼ٤ِٔخ اُوطغ كوٜ ثَ ًٌٔٞاح ُزؾط٤ْ األَٗغخ . اُْلوح ػ٤ِٚ ُوطؼٚ

ٛوف أُ٘وبه اُؼ١ِٞ ٣زْ هطؼٚ ػ٘ل ٓ٘زٖق ثبَُ٘جخ ٍ. أَُئُٞخ ػٖ ٗٔٞ أُ٘وبه ٓوح أفوٟ

ٝٛوف أُ٘وبه ٝثؾ٤ش ٣جؼل ٓٞهغ اُوطغ َٓبكخ ال روَ ػٖ  (Nostrile)أَُبكخ ث٤ٖ كزؾخ األٗق 

أٓب اُطوف اَُل٢ِ ُِٔ٘وبه ك٤ؤ ػ٘ل صِش أَُبكخ ث٤ٖ كزؾخ األٗق .  ِٓٔزو ػٖ كزؾخ األٗق 2

ٖٝٓ . هٖو ٛٞالً ثو٤َِ ٖٓ اُطوف اَُل٢ِٜٝٗب٣خ أُ٘وبه ُٜٝنا ٣ٌٕٞ اُطوف اُؼِٟٞ ُِٔ٘وبه أ

أٌُٖٔ هٔ ٛوك٢ أُ٘وبه ك٢ ٗلٌ اُٞهذ ٝمُي ثؼل أٓبُخ هأً اُلوؿ ا٠ُ األٓبّ ػ٘ل أكفبٍ  

. أُ٘وبه ثبُؾلوح اُقبٕخ ألعَ إٔ ٣ٌٕٞ اُوطغ ثبُطوف اُؼ١ِٞ َُٔبكخ أًجو ٖٓ اُطوف اَُل٢ِ

 

اُؾبهح ؽ٤ش ٣َزٔو ٝٙغ أُ٘وبه  ثؼل أٜٗبء ػ٤ِٔخ هٔ أُ٘وبه ٣زْ ٢ً أُ٘طوخ ثبُْلوح 

 (Bleeding)ٓالَٓبً َُِطؼ اَُبفٖ ُٔلح صب٤ٗز٤ٖ ٝرؼزجو ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ ٜٓٔخ أل٣وبف اُ٘يف 

اُل١ٞٓ ٝرؾط٤ْ األَٗغخ أَُؤُٝخ  ػٖ ٗٔٞ أُ٘وبه ٓوح أفوٟ ٝثبُزب٢ُ ٓ٘غ اُؾبعخ ألػبكح 

. ػ٤ِٔخ هٔ أُ٘وبه ك٢ أػٔبه ٓزولٓخ

 

كوؿ ك٢ اُله٤وخ ٖٝٓ اُٚوٝه١  15اء ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ ػ٠ِ ٣َزط٤غ اُْقٔ أُلهة ٖٓ أعو

ٝثٖٞهح ػبٓخ ٖٗ٘ؼ .  كوؿ ُٚٔبٕ ثوبئٜب ؽبكح ٍِٜٝخ اُؼَٔ 3000رـ٤٤و اُْلوح ثؼل ًَ 

: ثٔالؽظخ اُ٘وبٛ اُزب٤ُخ ػ٘ل أعواء ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ

 

٣لَٚ ر٣ْٖٞ األكواؿ هجَ أعواء اُؼ٤ِٔخ ُٔلح ٍبػز٤ٖ ٣ٝولّ ُٜب اُـناء ثؼل هطغ أُ٘وبه  .1

ٓجبّوح ٝػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ َٓزٟٞ اُؼِق ثبُٔؼبُق ػب٢ُ ألعَ اعجبه األكواؿ ػ٠ِ ر٘بٍٝ 

. اُؼِق اُن١ ٤ٍَبػل ػ٠ِ ا٣وبف اُ٘يف اُل١ٞٓ إ ٝعل

 

. ٣غت ػلّ اعواء ػ٤ِٔخ هٔ أُ٘وبه ُألكواؿ أُو٣ٚخ أٝ أُِوؾخ ؽل٣ضبً  .2

 

اُٜ٘به ٕجبؽبً     فالٍ أّٜو ا٤ُٖق اُؾبهح ٣لَٚ أعواء اُؼ٤ِٔخ ك٢ األٝهبد اُجبهكح ٖٓ  .3

. أٝ ػٖواً ُزو٤َِ اؽزٔبالد اُ٘يف ٝرو٤َِ األعٜبكاد ػ٠ِ اُط٤ٞه

  

ا٠ُ ٓبء اُْوة ثٔؼلٍ ؿواّ ٌَُ ُزو أٝ ٣ٚبف ُِؼِق  (Vit. K)٣لَٚ أٙبكخ ك٤زب٤ٖٓ  .4

ثٔؼلٍ ٤ًِٞؿواّ ٌَُ ٖٛ ألٕ ُٜنا اُل٤زب٤ٖٓ كٝه ْٜٓ ك٢ ػ٤ِٔخ رقضو اُلّ ٌُٞٗٚ ْٜٓ ك٢ 

ٝٛنا اُجوٝر٤ٖ ْٜٓ علاً ك٢ . ك٢ اٌُجل (Prothrombin)ٝٓج٤ٖ ر٤ٖ٘غ ثوٝر٤ٖ اُجوٝصو

 . ر٣ٌٖٞ فضوح اُلّ ُوطغ اُ٘يف اُل١ٞٓ
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ٖٓ اُؼِق ا٠ُ أُبء ُـب٣خ ػٞكح  (Coccidiostate)ٙوٝهح ٗوَ ٓٚبكاد ا٤ًٌَُٞل٣ب  .5

 .أٍزٜالى اُؼِق ُِٞٙغ اُطج٤ؼ٢

ا ك٢ اُوٚبء ػ٠ِ ُول أّبهد اُلهاٍبد ا٤ُبٕ إٔ ػ٤ِٔخ هٔ أُ٘وبه ال ر٘ؾٖو كٞائلٙ

 (Feed conversion)رل٢ْ ظبٛوح ثَ إ ُٜنٙ اُؼ٤ِٔخ كٝه ك٢ رؾ٤َٖ ًلبءح رؾ٣َٞ اُـناء 

ثبألٙبكخ ا٠ُ هكغ َٗجخ  (أُلوٝىح)ؽ٤ش روَِ اُـناء أُلوٞك ٝروَِ ٖٓ َٗجخ اُط٤ٞه أَُزجؼلح 

. ثٔؼلالد ٝىٕ اُغَْ ُط٤ٞه اُوط٤غ (Uniformity)اُزغبٌٗ 

 

 

 ع ٍِ ؼق٘ه اىرشتٞح اىٚ ؼق٘ه أّراض اىثٞغع ٍِ ؼق٘ه اىرشتٞح اىٚ ؼق٘ه أّراض اىثٞغّقو اىفشٗض اىثٞاّقو اىفشٗض اىثٞا

 

ؿبُجبً ٓب ٣ؾزبط أُوث٢ ا٠ُ ٗوَ اُلعبط هجَ ٓٞػل اُجلء ثأٗزبط اُج٤٘ ٖٓ ؽوٍٞ اُزوث٤خ ا٠ُ 

: ك٢ أص٘بء ػ٤ِٔخ اُ٘وَ ٣غت ٓواػبح اُ٘وبٛ اُزب٤ُخ. ؽوٍٞ أٗزبط اُج٤٘

 

أَُبء ٓغ رغ٘ت فالٍ أّٜو ا٤ُٖق اُؾبهح ٣غت إ ٣زْ اُ٘وَ ك٢ اُٖجبػ اُجبًو اٝ ك٢  .1

آب . اُ٘وَ ك٢ أٝهبد اُظ٤ٜوح اُؾبهح ألٕ مُي هل ٣ؤك١ ا٠ُ ٛالى أػلاك ًج٤وح ٖٓ اُوط٤غ

أما رْ اُ٘وَ فالٍ اّٜو اُْزبء اُجبهكح ك٤لَٚ إٔ ٣زْ فالٍ أٝهبد اُظ٤ٜوح ؽ٤ش رٌٕٞ 

 .كهعخ اُؾواهح ٓؼزلُخ ألعَ رلبك١ رؼوٗ اُوط٤غ ُِجوٝكح اُْل٣لح

 

أٍجٞع أ١ هجَ ٓٞػل اٗزبط أٍٝ  18ثَ إ ٣َٖ ػٔو اُوط٤غ ُؼٔو ؽبٍٝ إ ٣زْ اُ٘وَ م .2

 .أٍجٞع 16-15ث٤ٚخ ٣ٝلَٚ إ ٣زْ ثؼٔو 

 

ٝرورت األهلبٓ ك٢  (كعبعخ ثبُولٔ 15-10)٣٘وَ اُلعبط ثوكن ا٠ُ أهلبٓ اُ٘وَ  .3

ػوثبد اُ٘وَ ػ٠ِ ٌَّ فطٞٛ رلَٖ ث٤ٜ٘ب َٓبكبد ٓالئٔخ ُِز٣ٜٞخ ُٔ٘غ ؽٍٖٞ 

 .ٛالًبد ثبألهلبٓ اَُل٤ِخ

 

أٍزؼَٔ ٗلٌ ٗظبّ األٙبءح ٝاُْلح اُٚٞئ٤خ هجَ صالصخ أ٣بّ ٖٓ اُ٘وَ ٝثؼل صالصخ أ٣بّ ٖٓ  .4

اُ٘وَ ٓغ ٙوٝهح ٙجٜ اُْلح اُٚٞئ٤خ ثبُوبػخ اُغل٣لح ػ٠ِ ٗلٌ َٓزٟٞ اُْلح اُٚٞئ٤خ 

 (Luxmeter)٣ٌٖٔ ه٤بً اُْلح اُٚٞئ٤خ ثأٍزقلاّ عٜبى ا٤ًَُِٔٞزو . ُِوبػخ اُول٣ٔخ

 .ٝئ٤خ ٖٓ ٓٞاهغ ٓقزِلخ ٖٓ اُوبػخ ُِزأًل ٖٓ أٗزظبّ األٙبءحؽ٤ش رووأ اُْلح اُ٘

 

رأًل ٖٓ إ االهلبٓ أُؼلح ُ٘وَ اُلعبط ًٝنُي ػوثخ اُ٘وَ ٗظ٤لخ ٝٓؼؤخ ألٜٗب هل رٌٕٞ  .5

ٝػ٘ل اُزأًل ٖٓ مُي ٖٗ٘ؼ ثأػطبء . ٖٓلهاً ألٕبثخ اُوط٤غ ثأؽل األٓواٗ أُؼل٣خ

اُط٤ق اُٞاٍغ اُزأص٤و ػ٠ِ اُجٌزو٣ب  ًٞهً ٖٓ أُٚبكاد اُؾ٤بر٤خ ٓغ ٓبء اُْوة ماد

ؿواّ ٌَُ ُزو ٓبء ُٝٔلح صالصخ أ٣بّ ثؼل  0.5ٓضَ األٓج٤َِٖ ٝاٌُٞهآل٤ٌٍ٘ٞ ٝثٔؼلٍ 

 .اُ٘وَ

 

ٌَُ ٖٛ ٖٓ اُؼ٤ِوخ أُولٓخ فالٍ األ٣بّ اُضالصخ ثؼل  Cأٙق ٤ًِٞ ؿواّ ٝاؽل ٖٓ ك٤زب٤ٖٓ  .6

 .ُط٤ٞه فالٍ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخاُن١ رزؼوٗ ُٚ ا (Stress)اُ٘وَ العَ رو٤َِ ؽلح األعٜبك 

 

رأًل ٖٓ إ اُوط٤غ هل افن ًلب٣زٚ ٖٓ أُبء ٝاُؼِق ك٢ اُوبػخ اُغل٣لح هجَ ٓـبكهرٜب  .7

ٍبػبد  4-2ػ٘ل اُٚوٝهح ٣ٌٖٔ رأف٤و ٓٞػل ؿِن األٙبءح ُٔلح . ٝأٛلبء األٙبءح ك٤ٜب

 .ُٚٔبٕ رؼٞك اُوط٤غ ػ٠ِ أُؼبُق ٝأُ٘بَٛ اُغل٣لح ٝر٤ٌلخ ُٜنا أُٞهغ اُغل٣ل
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ا٠ُ هبػبد اٗزبع٤خ ماد ٗظبّ  (ٗظبّ روث٤خ اه٤ٙخ)ٗل ٗوَ االكواؿ اُ٘ب٤ٓخ ػ٠ِ اُلوّخ ع .8

روث٤خ ثبالهلبٓ كٖٔ اُٚوٝه١ علاً اُزأًل ٖٓ اُط٤ٞه هل رؼٞكد ػ٠ِ ّوة أُبء ٖٓ 

ٝألعَ عنة اٗزجبٙ اُط٤ٞه ا٠ُ ٓٞهغ اُؾِٔخ ٣لَٚ رؾو٣ٌٜب ثب٤ُل  (Nipples)اُؾِٔبد 

٤ٛٞه ُزواٙ ٝرزؼِْ ػ٠ِ ٓٞهؼٚ ٝهل ٣وكغ ٙـٜ أُبء كافَ اٗبث٤ت ٤ُ٘يٍ ٜٓ٘ب أُبء أٓبّ اٍ

 .اُزٞى٣غ ُغؼَ أُبء ٣قوط ٖٓ اُؾِٔبد ُزواٙ اُط٤ٞه ٝرزؼٞك ػ٤ِخ

 

ال ٣لَٚ ٗوَ االكواؿ اُ٘ب٤ٓٚ ػ٠ِ ٗظبّ اُزوث٤خ ثبالهلبٓ اٝ اُجطبه٣بد ا٠ُ هبػبد روث٤خ  .9

ًَ ك٢ ا٢ُْٔ ٝاُؾوًخ اه٤ٙخ ألٕ ٓضَ ٛنٙ األكواؿ ٍٞف ر٤َٔ ُِزغٔغ ٝرؼب٢ٗ ْٓب

ٓغ ٓبء اُْوة ُٝٔلح  (ٓضَ األٓجو٤ُّٝٞ)٤ٌُٝ ُٜب أ١ ٓوبٝٓخ ٙل ٓوٗ ا٤ًٌَُٞل٣ب 

 .صالصخ أ٣بّ ٓززب٤ُخ ثؼل أٗزٜبء كزوح األعٜبك اُ٘برظ ػٖ اُ٘وَ

 

ػ٘ل ٗوَ اُلعبط فالٍ أّٜو اُْزبء اُجبهكح رأًل ٖٓ إ اُوبػخ اُغل٣لح ٓلكئخ ٝال روَ  .10

 .كهعخ ٓئ٣ٞخ 22-20كهعخ ؽواهرٜب ػٖ 

 

 

   أداسج اىقطٞغ اىثٞاع خاله اىفرشج األّراظٞحأداسج اىقطٞغ اىثٞاع خاله اىفرشج األّراظٞح

 

 

أٍجٞع ؽ٤ش ٣ٚغ اُوط٤غ أٍٝ ث٤ٚخ ٝرَٖ َٗجخ  ٣18جلأ أٗزبط اُج٤٘ ًٔب أٍِل٘ب ثؼٔو 

 (%90أًضو ٖٓ)أٍجٞع ٣ٝورلغ األٗزبط ٍو٣ؼبً ا٠ُ اُؤخ األٗزبع٤خ  19ثؼٔو % 5األٗزبط ا٠ُ 

اٍجٞع  46ػ٠ِ اُؤخ ُٔلح ػْو٣ٖ أٍجٞع ا١ ُـب٣خ ػٔو  ٣َزٔو اُوط٤غ اُج٤بٗ. أٍجٞع 24ثؼٔو 

أٍجٞػ٤بً ا٠ُ ٜٗب٣خ اُلزوح األٗزبع٤خ ثؼٔو % 0.5ٝرجلأ ثؼلٛب َٗجخ أٗزبط اُج٤٘ ثبألٗقلبٗ ثٔؼلٍ 

٣ٞٓبً اٝ  434أٍجٞع ا١ ٓب ٣ؼبكٍ  62ٖٝٓ ٛنا ٣ظٜو إ ٍٛٞ اُلزوح األٗزبع٤خ ٣جِؾ . أٍجٞع 80

: كزوح ٣غت األٗزجبٙ ُألعواءاد اُزب٤ُخفالٍ ٛنٙ اٍ. ّٜواً روو٣جبً  14

 

أٍجٞع أ١  16-15ا٠ُ هبػبد اُزوث٤خ ثؼٔو  (اػْبُ ٝٙغ اُج٤٘)إكفبٍ أُجب٣٘  .1

أٍبث٤غ ٖٓ ٓٞػل اُجلء ثأٗزبط اُج٤٘ ألعَ إ ٣زؼٞك ػ٤ِٜب اُلعبط ٝال ٓبٗغ  3-2هجَ 

 اٝ هطغ فْج٤خ ٖٓجٞؿخ)ٖٓ ْٗو ثؼ٘ اُج٤٘ اٝ اُؾٖٞ اُلائو١ اُن١ ٣ْجٚ اُج٤٘ 

ك٢ كافَ أُجب٣٘ ٝثٔٞاهغ ٓقزِلخ ألعَ ر٘ج٤ٚ اُلعبط ا٠ُ إ ٛنا أُٞهغ  (رْجٚ اُج٤٘

ا٠ُ هبػبد اُزوث٤خ  (Nests)إ ا١ رأفو ك٢ إكفبٍ أُجب٣٘ . ٓقٖٔ ُٞٙغ اُج٤٘

هل ٣غجو اُلعبط ػ٠ِ اُج٤٘ ػ٠ِ اُلوّخ ٝٛنا ٓب ٤ٍؼٞكٙ ػ٠ِ ٛنٙ اُؼبكح ا٤َُئخ ماد 

رؼت ك٢ عٔغ اُج٤٘ ًٝنُي رؼوٗ اُج٤٘ ٌَُِو  األٙواه اُٞف٤ٔخ ُٔب رَججٚ ٖٓ

 . ٓٔب ٣غنة اُلعبط ُز٘بُٝخ ٝأف٤واً هل ٣زؼٞك اُلعبط ػ٠ِ ػبكح أًَ اُج٤٘

 

أٍجٞع ٓغ اُزأًل ٖٓ رول٣ْ أُؼلالد  40أٍزٔو ثٔواهجخ أٝىإ اُوط٤غ ُـب٣خ ػٔو  .2

 .(8)اُو٤ب٤ٍخ ُِؼِق أَُزِٜي ٝرجؼبً ُٔب ٛٞ ٓٞٙؼ ثبُغلٍٝ ههْ 

 

أٗزبط اُج٤٘ اٍجٞػ٤بً ٝهبهٕ ٛنٙ اَُ٘جخ ٓغ َٗجخ األٗزبط اُو٤ب٤ٍخ ك٢ مُي أؽَت َٗجخ  .3

إ اٗقلبٗ األٗزبط ٓوبهٗخ ٓغ األٗزبط اُو٤ب٢ٍ . (9)األٍجٞع ٝأُج٤٘خ ثبُغلٍٝ ههْ 

. ٣ؼزجو ٓؤّو ُٞعٞك ٌِْٓخ ٓو٤ٙٚ اٝ فَِ ك٢ ر٣ٌٖٞ اُؼالئن اٝ ك٢ اكاهح اُوط٤غ

 :ٕ ٝٛٔب٣ٌٖٔ ؽَبة َٗجخ  اٗزبط اُج٤٘ ثطو٣وز٢
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َٗجخ اٗزبط اُج٤٘ ػ٠ِ اٍبً ػلك اُلعبط اُلؼ٢ِ ك٢ ٜٗب٣خ األٍجٞع            -أ 

HD (Hen-day Production) ٝرؾَت ٛنٙ اَُ٘جخ ثزطج٤ن أُؼبكُخ اُزب٤ُخ: 

 

ػلك اُج٤٘ أُ٘زظ فالٍ أٍجٞع ػلك اُج٤٘ أُ٘زظ فالٍ أٍجٞع ػلك اُج٤٘ أُ٘زظ فالٍ أٍجٞع                                                                                                                                                          

   100100100× × × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ=  =  =     HHHDDD)))ؽَت ؽَت ؽَت )))َٗجخ أٗزبط اُج٤٘ َٗجخ أٗزبط اُج٤٘ َٗجخ أٗزبط اُج٤٘ 

   777× × × ػلك اُلعبط ك٢ ٜٗب٣خ األٍجٞع ػلك اُلعبط ك٢ ٜٗب٣خ األٍجٞع ػلك اُلعبط ك٢ ٜٗب٣خ األٍجٞع                                                                                                                                                    

 

َٗجخ اٗزبط اُج٤٘ ػ٠ِ اٍبً ػلك اُلعبط ك٢ ثلا٣خ األٍجٞع                    -ب 

HH (Hen-House Production) ٙ مٙ اَُ٘جخ ثزطج٤ن أُؼبكُخ ٝرؾَت

 :اُزب٤ُخ

 

ػلك اُج٤٘ أُ٘زظ فالٍ األٍجٞع ػلك اُج٤٘ أُ٘زظ فالٍ األٍجٞع ػلك اُج٤٘ أُ٘زظ فالٍ األٍجٞع                                                                                                                                                 

   100100100× × × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  =  =     HHHDDD)))ؽَت ؽَت ؽَت )))َٗجخ أٗزبط اُج٤٘ َٗجخ أٗزبط اُج٤٘ َٗجخ أٗزبط اُج٤٘ 

   777× × × ػلك اُلعبط ػ٘ل ثلا٣خ األٍجٞع ػلك اُلعبط ػ٘ل ثلا٣خ األٍجٞع ػلك اُلعبط ػ٘ل ثلا٣خ األٍجٞع                                                                                                                                                 

 

ٖٝٓ ٛنا ٣زٚؼ إ اُلوم ث٤ٖ اَُ٘جز٤ٖ ك٢ ػلك اُٜالًبد كل٢ اَُ٘جخ األ٠ُٝ ٍٞف ال رلفَ 

ث٤٘ٔب ك٢ اَُ٘جخ اُضب٤ٗخ . اُٜالًبد اُؾبِٕخ فالٍ األٍجٞع األٍٝ ٖٙٔ اُؼلك ا٢ٌُِ ُلعبط اُوط٤غ

(HH) ُٚالًبد األٍجٞػ٤خ كافِخ ٖٙٔ ٛنا اُؼلككإٔ اُؼلك ٣ضجذ ػ٠ِ ثلا٣خ األٍجٞع أ١ إٔ ا .

رٌٕٞ ػبكح أػ٠ِ ٖٓ اَُ٘جخ أُؾَٞة  (HD)ُٜٝنا ٣الؽع ػبكح إ َٗجخ األٗزبط أُؾَٞثخ ؽَت 

.  (HH)ػ٠ِ أٍبً 

 

ػ٠ِ ٝهم  (Standard production curve)أهٍْ أُ٘ؾ٠٘ اُو٤ب٢ٍ ألٗزبط اُج٤٘  .4

ٝأٍبث٤غ اُلزوح األٗزبع٤خ  (ٝك١اُؼْ)ث٤ب٢ٗ ٝأعؼَ َٗجخ األٗزبط ػ٠ِ أُؾٞه ا٢٘٤َُ 

ثؼل مُي أهٍْ ٓ٘ؾ٠٘ األٗزبط اُلؼ٢ِ األٍجٞػ٢ ٝهبهٕ . (األكو٢)ػ٠ِ أُؾٞه اُٖبك١ 

 .ث٤ٖ أُ٘ؾ٤٤ٖ٘

 

إ ٓؼظْ اٗزبط اُج٤٘ ُِوط٤غ ٣٘ؾٖو ث٤ٖ اَُبػخ اَُبثؼخ ٝاُٖ٘ق ٕجبؽبً ُـب٣خ  .5

ٝأىػبط اُوط٤غ ُٜٝنا ٣لَٚ ػلّ رٞى٣غ اُؼِق . اَُبػخ اُؾبك٣خ ػْو ٝاُٖ٘ق ٕجبؽبً 

 (أػْبُ ٝٙغ اُج٤٘)فالٍ ٛنٙ اُلزوح ٢ٌُ ال ٣ٚطو اُلعبط ا٠ُ ٓـبكهح أُجب٣٘ 

ٝثٌَْ ػبّ ٣لَٚ رول٣ْ اُؼِق ك٢ اُٖجبػ . ألٕ مُي هل ٣ي٣ل ٖٓ َٗجخ اُج٤٘ األه٢ٙ

اُجبًو ثؼل كزؼ اُٚٞء ٓجبّوح ٣ٝؼبك اُزول٣ْ ك٢ اَُبػخ اُٞاؽلح ٜٙواً ٝاَُبػخ اَُبثؼخ 

 .رلبظ ث٤ٌٔخ ػِق ٓ٘بٍجخ  ُزٞىع فالٍ كزوح األٙبءح ا٤ِ٤ُِخَٓبًء ٓغ األػ

 

ال روَِ ٍٛٞ اُلزوح اُٚٞئ٤خ أٝ اُْلح اُٚٞئ٤خ فالٍ اُلزوح األٗزبع٤خ ٓطِوبً ألٕ مُي  .6

ٝك٢ اُوبػبد أُلزٞؽخ اُز٢ رزأصو أٙبئزٜب ثٚٞء أٌُْ هل . ٤ٍؤصو ًض٤واً ػ٠ِ األٗزبط

ِٓجلح ثبُـ٤ّٞ ٝأٌُْ ٓقزل٤خ ُٜٝنا ٣غت ٣٘قل٘ األٗزبط ّزبًء ػ٘لٓب رٌٕٞ أَُبء 

اُزؼ٣ٞ٘ ػٖ ٛنا اُ٘ؤ ثبُْلح اُٚٞئ٤خ ػٖ ٛو٣ن ى٣بكح ّلح األٙبءح اٝ اٍزجلاٍ 

 .أُٖبث٤ؼ ثٖٔبث٤ؼ ماد هٞح أػ٠ِ

 

إٔ رأفو عٔغ اُج٤٘ ٖٓ أُجب٣٘ هل ٣ْغغ ثؼ٘ اُلعبط ػ٠ِ أٜٙبه ػالٓبد اُوهبك  .7

(Broodnees)  إ ٓضَ ٛنا . ٓٞاهغ ه٤ِِخ األٙبءحفبٕٚ إما ًبٗذ ٛنٙ أُجب٣٘ ك٢
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اُلعبط ٍٞف ٣٘وطغ ػٖ األٗزبط ٤ٍٝؾغي كزؾخ أُج٤٘ ٝأُقٖٖخ ُقَٔخ كعبعبد 

ُٝنُي ٣لَٚ ػيٍ ٓضَ ٛنا اُلعبط . ٝٛنا ٓب هل ٣ْغغ اُلعبط ػ٠ِ اُج٤٘ األه٢ٙ

ٝٝٙؼخ ك٢ أهلبٓ ٤ٌٍِخ هو٣جخ ٖٓ كزؾخ اُْجبث٤ي َُٔبػلرخ ػ٠ِ ػ٠ِ اُقوٝط ٖٓ 

٣ٌٖٔ رـط٤ٌ ٓضَ ٛنا اُلعبط ثبُٔبء ثؼل ٌَٓٚ ٖٓ األع٘ؾخ صْ ٣ؼيٍ ك٢ ؽبُخ اُوهبك ٝ

 . ٌٓبٕ كاك٢ء مٝ أٙبءح ه٣ٞخ ٤ُقوط ٖٓ ؽبُخ اُوهبك ثَوػخ

 

٣لَٚ ػلّ رـ٤٤و أ١ ٓبكح ػِل٤خ كافِخ ك٢ ر٣ٌٖٞ ػ٤ِوخ اُلعبط اُج٤بٗ ثٌَْ كغبئ٢  .8

كؼ٘ل ٝعٞك ّؾخ . ٝاألكَٚ إ ٣زْ اُزـ٤٤و ثٖٞهح رله٣غ٤خ فالٍ ٤ٓٞ٣ٖ ا٠ُ صالصخ أ٣بّ

ثبُنهح اُٖلواء ٓضالً ٝأه٣ل اٍزجلاُٜب ثبُؾ٘طخ ٝاُْؼ٤و ال ٣زْ اُزـ٤٤و ث٤ّٞ ٝاؽل ٌُٖٝ 

ٝك٢ ا٤ُّٞ اُضب٢ٗ ٣وكغ . ٖٓ ٤ًٔخ اُنهح ٝرَزجلٍ ثبُؾ٘طخ ٝاُْؼ٤و% ٣25زْ ٍؾت 

ُول أّبهد األثؾبس اُؼ٤ِٔخ . ٝثب٤ُّٞ اُضبُش ٣زْ األٍزجلاٍ ا٢ٌُِ% 50األٍزجلاٍ ا٠ُ 

إ رـ٤٤و اُؼالئن اُلغبئ٢ ٣زجؼخ رـ٤٤و ك٢ ٛج٤ؼخ اُزٞاىٕ أُب٣ٌوٝث٢ كافَ اُو٘بح ا٠ُ 

ا٤ُٜٔٚخ ٝٛنا ٓب هل ٣لَؼ أُغبٍ ُزٌبصو أؽل اٗٞاع اُجٌزو٣ب أُو٤ٙخ ٓضَ اَُب٤ُٗٞٔال 

ٝاألّوا٤ًب اُو٤ُٗٞٞخ اٝ اٌٍُِٞزو٣ل٣ب ٝهل ٣ْ٘أ ػٖ مُي ٓوٗ ٓؼ١ٞ ٖٝٓبػت 

 .٤ٔٚٛخ

 

ك اُوط٤غ اُج٤بٗ ػَ .9 ّٞ أٛوم . ٟ هٝر٤ٖ ػَٔ ٓ٘زظْ ٝػ٠ِ اُٜلٝء ٝاُزؼبَٓ اُؾٕ٘ٞػ

اُجٌ ٗلٌ ثلُخ اُؼَٔ اُز٢ ٣زؼٞك ػ٤ِٜب . ثبة اُوبػخ هجَ اُلفٍٞ ٤ُؼِْ إ اُجبة ٤ٍلزؼ

ال ر٢ْٔ كافَ اُوبػخ ثَوػخ ٝال رزؾوى ؽوًبد كغبئ٤خ ألٕ مُي ٣يػظ . اُلعبط ٤ٓٞ٣بً 

 .اُوط٤غ

 

ِٓخ ثبُؼ٤ِوخ فبٓ ثبُلعبط اُج٤بٗ ٝال رأًل ٖٓ إ أُوًي اُجوٝر٢٘٤ اُن١ رَزغ .10

رَزؼَٔ أُوًي اُجوٝر٢٘٤ ُلوٝط اُِؾْ ك٢ ػالئن اُلعبط اُج٤بٗ ألٗٚ ؿبُجبً ٓب ٣ؾز١ٞ 

ػ٠ِ ٓٚبكاد ا٤ًٌَُٞل٣ب ٢ٛٝ ٖٓ ٓوًجبد اَُِلب ماد اُزأص٤و اَُِج٢ ػ٠ِ اٗزبط 

 .اُج٤٘

 

ٝف ٣يػظ ال رلفَ كعبط عل٣ل أٝ ؿو٣ت ػ٠ِ اُلعبط األ٢ِٕ ُِوبػخ ألٕ مُي ً .11

اُن١ ٣ورجٚ اُوط٤غ ػ٠ِ ؽَت هٞح  (Peak Order)اُوط٤غ ٣ٝـ٤و اَُِْ األعزٔبػ٢ 

 .ٝٛنا ثبُزب٢ُ هل ٣ؤك١ ا٠ُ ؽٍٖٞ أٗقلبٗ ِٓؾٞظ ثبٗزبط اُج٤٘. األكواك

  

  

  ((VVeennttiillaattiioonn))اىرٖ٘ٝح اىرٖ٘ٝح 
 

اُز٣ٜٞخ اُغ٤لح ػٖ٘و اٍب٢ٍ ك٢ ٗغبػ ػٔب٣خ اُزوث٤خ ؽ٤ش رؾزبط اُط٤ٞه ا٠ُ اُٜٞاء 

كبُٜٞاء اُ٘و٢ اُن١ ٣لفَ ُوبػبد اُزوث٤خ ُٚ ػلح ٝظبئق . ك٢ ع٤ٔغ ٓواؽِٜب اُؼٔو٣خأُزغلك 

: أٜٛٔب

 

رغ٤ٜي اُط٤ٞه ثأؽز٤بعبرٜب ٖٓ األًَٝغ٤ٖ أُْٜ ُؼ٤ِٔبد اُزٔض٤َ اُـنائ٢ ك٢ اُقال٣ب  (1

اُؾ٤ٞا٤ٗخ ٝهل أصجزذ األثؾبس اُؼ٤ِٔخ إ ٗؤ آلاك األًَٝغ٤ٖ ثَجت ٗؤ اُز٣ٜٞخ اٝ 

هخ ػٖ ٍطؼ اُجؾو ٤ٍؤك١ ُظٜٞه ؽبالد ٓو٤ٙخ أٜٛٔب ؽبُخ اُؾجٖ ألهرلبع أُٜ٘

(Ascitis)  أ١ رغٔغ اَُٞائَ كافَ ا٤ٌٌُ اُجط٢٘ اٝ كافَ ٤ًٌ اُزبٓٞه

(Pericardium)  أُؾ٤ٜ ثبُوِت ٝٛنا ٓب ٣ؤك١ ا٠ُ ؽبُخ ٓٞٙ اُوِت
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(Hydropericardium)  َؽ٤ش ٣زغٔغ ٍبئَ ّلبف ٖٓلو إُِٞ ؽٍٞ اُوِت ٝكاف

 .ًنُي ٍٞف ريكاك ؽَب٤ٍخ األكواؿ ُألٕبثخ ثبألٓواٗ اُز٘ل٤َخ. ٝه٤ًٌ اُزبّ

 

أىاُخ اُـبىاد اُٚبهح ٓضَ صب٢ٗ أ٤ًَٝل اٌُبهثٕٞ ٝاأل٤ٗٞٓب ثبألٙبكخ ا٠ُ اُوٛٞثخ  (2

 .اُيائلح ٖٓ اُوبػخ

 

َٓبػلح اُط٤ٞه ك٢ ا٤َُطوح ػ٠ِ كهعخ ؽواهح اُغَْ ٝٓ٘ؼٜب ٖٓ األهرلبع ثبألعٞاء  (3

 .اُؾبهح

 

كول ُٞؽع إ ًَ مهح . ثٌزو٣ب ٝاُلب٣وٍٝبد أُزٞاعلح كافَ ٛٞاء اُوبػخرقل٤ق أػلاك اٍ (4

ؿجبه ال ٗواٛب ثبُؼ٤ٖ أُغوكح هل رؾَٔ ػْواد األالف ٖٓ اُجٌزو٣ب ٣ٝيكاك ٛنا اُؼلك 

ًض٤واً ػ٘ل ػلّ رغلك ٛٞاء اُوبػخ ُٜٝنا ٍٞف ٣زٚبػق اػلاك اُجٌزو٣ب اُز٢ رلفَ 

ى٣بكح أؽزٔبٍ إٔبثخ اُط٤ٞه ثٔوٗ اُغٜبى  ُِغٜبى اُز٘ل٢َ ٝٛنا ٣ؤك١ َٓزوجالً ا٠ُ

ُٜٝنا  (E.coli)اُن١ رَججخ أُب٣ٌٞثالىٓب ٝثٌزو٣ب اٌُٞال١  (CRD)اُز٘ل٢َ أُيٖٓ 

 . (Bad ventilation)اػزجو ٛنا أُوٗ ًٔؤّو ٝك٤َُ ػ٠ِ ٍٞء اُز٣ٜٞخ 

 

ه ٌٓؼت ٓذ 4ًوبػلح ػبٓخ كإٔ ا٤ٌُِٞ ؿواّ اُٞاؽل ٖٓ اُٞىٕ اُؾ٢ كافَ اُوبػخ ٣ؾزبط ا٠ُ 

: ُنُي رؾَت ػلك اَُبؽجبد اُالىٓخ ُز٣ٜٞخ هبػخ اُزوث٤خ ًٔب ٢ِ٣. ٖٓ اُٜٞاء أُزغلك ثبَُبػخ

 

اؽَت ػلك ا٤ٌُِٞ ؿوآبد ٖٓ اُٞىٕ اُؾ٢ كافَ هبػخ اُزوث٤خ ثٚوة ػلك اُط٤ٞه ك٢  .1

 .ٓزٍٜٞ اُٞىٕ

 .ػخألٍزقواط اُؾبعخ األعٔب٤ُخ ُِٜٞاء أُزغلك ثبَُب 4أٙوة اُ٘برظ اَُبثن ثبُوهْ  .2

أُزٞكوح ثبألٍٞام صْ هَْ اُوهْ األعٔب٢ُ ُِٜٞاء  (Fans)ألؽع ٛبهخ اَُبؽجبد اُٜٞائ٤خ  .3

 .أُزغلك أُطِٞة ثبَُبػخ ػ٠ِ ٛبهخ اَُبؽجخ ألٍزقواط ػلك اَُبؽجبد اُالىٓخ ُِز٣ٜٞخ

 

ريكاك ؽبعخ اُوبػخ ُِز٣ٜٞخ ٓغ رولّ اُؼٔو ثَجت ى٣بكح اُٞىٕ ٝى٣بكح اُؾبعخ اُغ٤َٔخ ُألًَٝغ٤ٖ 

ًٝنُي ريكاك ؽبعخ اُٜٞاء ًِٔب أهرلؼذ كهعخ ؽواهح اُج٤ئخ  

 
 

 

: : ٍ٘اطفاخ ٍٞآ اىششب ىيقطٞغ اىثٞاعٍ٘اطفاخ ٍٞآ اىششب ىيقطٞغ اىثٞاع

  
ٖٓ األٓٞه األكاه٣خ أُٜٔخ  رغ٤ٜي هبػبد اُزوث٤خ ث٤ٔبٙ ّوة ػنثخ ٝٛبىعخ ٝٗظ٤لخ٣ؼزجو 

ُٚوٝه١ رؼزٔل ثؼ٘ ؽوٍٞ اُزوث٤خ ػ٠ِ ٤ٓبٙ األٜٗو ٝاَُٞاه٢ أٝ ا٤ُٔبٙ اُغٞك٤خ ٝٛ٘ب ٖٓ ا. علاً 

اُزأًل ٖٓ ٕالؽ٤خ ٛنٙ ا٤ُٔبٙ ُِْوة ٝفبٕخ ػ٘ل ٓالؽظخ ظٜٞه األٙطواثبد ا٤ُٜٔٚخ 

ٝاُزٜبثبد األٓؼبء ثٌضوح ك٢ اُوط٤غ ؽ٤ش ٣ؼزجو أُبء ٖٓ األٍجبة أُٜٔخ اُز٢ ٣غت أفنٛب ث٘ظو 

ٝك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٖٗ٘ؼ ثأفن ػ٤٘بد ٖٓ ٤ٓبٙ اَُوة ٖٓ أُغوٟ اُوئ٢َ٤ ٖٝٓ فياٗبد . األػزجبه

٤ٓبٙ ٖٝٓ كافَ هبػبد اُزوث٤خ ٤ُٔضَ أُبء اُلؼ٢ِ اُن١ ٣ْوثخ اُوط٤غ ألٕ ثؼ٘ اُزِٞس هل اٍ

ٖٝٓ اُٚوٝه١ أفن ٛنٙ اُؼ٤٘بد . ٣زٚقْ كافَ اُقياٗبد ٝاألٗبث٤ت اُقبٕخ ثزٞى٣غ ٤ٓبٙ اُْوة

. ٣ج٤ٖ أُٞإلبد اُو٤ب٤ٍخ ٤ُٔبٙ اُْوة (11)اُغلٍٝ ههْ . ك٢ ه٘ب٢ٗ ٓؼؤخ ٤ٜٓئخ ُٜنا اُـوٗ

ٓالؽظخ ػلّ ٓطبثوخ ٓٞإلبد ٤ٓبٙ اُْوة ُِٔٞإلبد اُو٤ب٤ٍخ ٣ٌٖٔ اُو٤بّ ثبألعواءاد  ػ٘ل

: اُزب٤ُخ

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



 79 

  

 .ثبُْٔبه٣غ اٌُج٤وح ٣ٌٖٔ ػَٔ ٝؽلح رٖل٤خ ٤ُٔبٙ اُْوة فبٕخ ثبُْٔوٝع .1

ػ٘ل ٓالؽظخ ٝعٞك رِٞس ثٌز٤و١ ػب٢ُ ك٢ ٤ٓبٙ اُْوة ٣ٌٖٔ أٙبكخ أُؼؤبد ٓضَ  .2

٤ُٔبٙ اُقياٗبد ٝثبَُ٘ت اُز٢ ر٢ٕٞ ثٜب اُْوًخ أُ٘زغخ  اُغ٤وٓب٣ٞك ٝاأل٣ٞكٝك٤ي ٝؿ٤وٛب

 .(ُزو ٓبء 1000َٓ ٌَُ  250)

ػ٘ل ٓالؽظخ أهرلبع َٗجخ األٓالػ ثبُٔبء ٣ٌٖٔ ػالط مُي ثزو٤َِ ٤ًٔخ أُِؼ أُٚبكخ ا٠ُ  .3

 .(ٓضالً %  0.1ا٠ُ %  0.3رقل٘ َٗجخ أُِؼ ثبُؼ٤ِوخ ٖٓ )ػالئن اُزـن٣خ 

 

. اىقٞاعٞح ىَٞآ اىششب ىَشاسٝغ ذشتٞح اىذظاض اىثٞاعاىَ٘اطفاخ  (17)اىعذٗه سقٌ 

 

أُٞإلبد 
ٓبء ٗو٢ 

علاً 

ٓبء اُْوة 

اُو٤ب٢ٍ 
ٓبء ٌْٓٞى 

ٓبء 

ٓوكٞٗ 

 10000 10000-1000 100-10 10-0اُجٌزو٣ب ك٢ اُِزو اُٞاؽل  ػلك

ك٢  (E.coli)ػلك ثٌزو٣ب اُوُٕٞٞ 

اُِزو اُٞاؽل 

0 0 10-50 100 

 4.5 3 1 0 (ُزو/ِٓـواّ)ٓٞاك ػ٣ٞٚخ 

 30 30-15 15-0 0 (ُزو/ِٓـواّ)ٗزواد 

 10 2 0 0 (ُزو/ ِٓـواّ)ا٤ٗٞٓب 

 1-  0.3-  (ُزو/ِٓـواّ)ؽل٣ل 

 0.5-  0.1-  (ُزو/ِٓـواّ)ٓ٘ـ٤٘ي 

 1.5-  1-  (ُزو/ِٓـواّ)ٗؾبً 

 15-  5-  (ُزو/ِٓـواّ)هٖل٣و 

 200-  75-  (ُزو/ِٓـواّ)ًب٤َُّٞ 

 150-  50-  (ُزو/ِٓـواّ)ٓـ٤َ٤ّ٘ٞ 

 400-  200-  (ُزو/ِٓـواّ)ًجو٣زبد 

 600-  200-  (ُزو/ِٓـواّ)ًِٞه٣ل 

 7-8.5  -6.5-9.2-  (PH)األً ا٤ُٜلهٝع٢٘٤ 

 

 

اىَؽاػشج اىؼاششج 
 

  ((LLaayyeerr  NNuuttrriittiioonn))ذغزٝح اىذظاض اىثٞاع ذغزٝح اىذظاض اىثٞاع 

  
ثخ اٗزبط رزجب٣ٖ االؽز٤بعبد اُـنائ٤خ االىّ رٞكوٛب ك٢ اُؼالئن اُزـن٣خ رجؼبً ُؼٔو اُط٤ٞه ٌٝٗ

ًٝوبػلح ػبٓخ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إ اُط٤ٞه رأًَ ُزَل عٞع اُطبهخ أ١ . ٗ ٝكهعبد اُؾواهح اُج٤ئ٤خاُج٢

اٜٗب رأًَ ٤ًٔخ ٓؾلكح ٖٓ اُـناء ًبك٤خ َُل اؽز٤بعبد عَٜٔب ٖٓ اُطبهخ كبُلعبعخ اُج٤بٙخ ٓضالً 

ٍزٟٞ ٖٓ اُطبهخ كؼ٘ل رـن٣زٜب ػ٠ِ ػ٤ِوخ ماد ّ. ٤ًٍِٞؼوح ٖٓ اُطبهخ أُٔضِخ 285رؾزبط ا٠ُ 

ؿواّ ٖٓ ٛنٙ  100كإٔ ٛنٙ اُلعبعخ ٍٞف رز٘بٍٝ ٤ٓٞ٣بً . ٤ًِٞ ٍؼوح ٌَُ ٤ًِٞؿواّ 2850ثٔولاه 

ث٘لٌ اُٞهذ ٣غت إ رؾز١ٞ ٛنٙ ا٤ٌُٔخ أَُزٌِٜخ ٖٓ اُـناء . اُؼ٤ِوخ َُل أؽز٤بعبرٜب ٖٓ اُطبهخ
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ٝػ٠ِ ٛنا . د عَٜٔبػ٠ِ ٤ًٔبد ًبك٤خ ٖٓ اُجوٝر٤ٖ ٝاُل٤زب٤ٓ٘بد ٝأُؼبكٕ رٌل٢ َُل أؽز٤بعب

. األٍبً رضجذ َٗت ٛنٙ أُٞاك ك٢ اُؼالئن أَُزقلٓخ ك٢ اُزـن٣خ

٣ٞٙؾبٕ األؽز٤بعبد اُـنائ٤خ اُٞاعت رٞكوٛب ك٢ ػالئن اُزـن٣خ  (12ٝ13)اُغل٤ُٖٝ ههْ 

ٝثٌَْ ػبّ ٣ٌٖٔ األٍزوّبك ثبُ٘وبٛ اُزب٤ُخ . أَُزقلٓخ فالٍ كزور٢ اُ٘ٔٞ ٝاألٗزبط ػ٠ِ اُزٞا٢ُ

: اُلعبط اُج٤بٗ ػ٘ل رـن٣خ

 

ٖٓ ػٔو ٣ّٞ ٝاؽل ُٝـب٣خ ػٔو )رولّ ُِوط٤غ أهثؼخ أٗٞاع ٖٓ اُؼالئن فالٍ كزوح اُ٘ٔٞ  .1

 (Grower)ٝػ٤ِوخ اُ٘ٔٞ  (Starter)ٝٛنٙ اُؼالئن ٢ٛ ػ٤ِوخ اُجبك١ء  (أٍجٞع 18

اُز٢ ر٠َٔ  (Pre-Layer diet)ٝػ٤ِوخ هجَ األٗزبط  (Developer)ٝػ٤ِوخ رطٞه 

اُزؾ٤ٚو٣خ ٝرٜلف ٛنٙ اُؼالئن ٗؾٞ ككغ ٗٔٞ اُط٤ٞه اُن١ ٣ٌٕٞ  أ٣ٚبً ثأٍْ اُؼ٤ِوخ

ػ٠ِ أه٠ٖ ٍوػخ فالٍ األٍبث٤غ األ٠ُٝ ُٜٝنا ٣الؽع إ ػالئن اُجبك١ء رٌٕٞ 

ٓورلؼخ ثَ٘جخ اُجوٝر٤ٖ ٝاُطبهخ ٝاُؾٞآ٘ األ٤٘٤ٓخ األٍب٤ٍخ كول صجذ ثإٔ اُـواّ 

ِٓـواّ ال٤َ٣ٖ             10ؿواّ ثوٝر٤ٖ ٝ  0.33اُٞاؽل ٖٓ اُ٘ٔٞ ٣ؾزبط ا٠ُ رٞك٤و 

٣ؼ٢٘ ى٣بكح ػلك اُقال٣ب اُؼ٤ِٚخ ٝاُؼظ٤ٔخ  (Growth)إ اُ٘ٔٞ . ِٓـواّ ٓض٤ٗٞ٤ٖ 5ٝ

ُٜٝنا ٣الؽع إ . ٝاألَٗغخ اُواثطخ ٖٓ عٜخ ٝى٣بكح ؽغْ ٛنٙ اُقال٣ب ٖٓ عٜخ أفوٟ

اػ٠ِ رو٤ًي ُٜوٕٓٞ اُ٘ٔٞ ك٢ َٖٓ اُلّ ٣ظٜوثبألٍجٞع األٍٝ صْ ٣جلأ ٛنا أَُزٟٞ 

اٍجٞع ٣ٝ٘قل٘  ٣15َزٔو اُ٘ٔٞ ٤ٌَُٜ اُغَْ ُـب٣خ ػٔو . ٗقلبٗ ٓغ رولّ اُؼٔوثبأل

ًض٤واً ثؼل مُي ٣ٝزٞهق اُ٘ٔٞ ٤ٌَُِٜ اُؼظ٢ٔ ُِط٤ٞه ٓغ ثلا٣خ أٗزبط اُج٤٘ أٝ ثؼلح 

ٝٛٞ ٛوٕٓٞ ع٢َ٘ ٣٘طِن ٖٓ أُج٤٘  (Estrogen)ثو٤َِ ألٕ ٛوٕٓٞ األٍزوٝع٤ٖ 

(Ovary) ٍٕلبئؼ اُؼظ٤ٔخ ٝاُز٢ رؼزجو ٓٞاهغ اُ٘ٔٞ ٤ٍوّٞ ثَل أَُبٓبد ُٜ٘ب٣بد ا

ٝإ اُي٣بكح اُٞى٤ٗخ اُؾبِٕخ ثؼل مُي . ُِؼظبّ ُٜٝنا ٣زٞهق اُ٘ٔٞ ٤ٌَُِٜ اُؼظ٢ٔ ٤ًِبً 

ُنُي . ٍزٌٕٞ ثٖٞهح اَٗغخ ك٤٘ٛخ ٓزوٍجخ رؾذ اُغِل ٝك٢ ٓ٘طوخ اُزغ٣ٞق اُجط٢٘

ثؼ عَْ ٤ُٔ (Fram)كإٔ ػالئن كزوح اُ٘ٔٞ ٖٓٔٔخ ُٜلف ككغ اُ٘ٔٞ ٤ٌَُٜ اُغَْ 

ًٝنُي رٜلف ٗؾٞ رو٤َِ ٤ًٔخ اُلٕٛٞ أُزوٍجخ ك٢ ٓ٘طوخ . اُلعبعخ ٓالئْ ُألٗزبط

اُجطٖ ألٕ ى٣بكح ٛنٙ اُلٕٛٞ رؤك١ ا٠ُ ى٣بكح ؽبالد أٗوالة اُوؽْ             

(Uterus Prolabs)  ْ٢ٛٝ ؽبُخ ّبئؼخ ك٢ ثلا٣خ كزوح أٗزبط اُج٤٘ ؽ٤ش ٣ٜٚو اُوؽ

اُلعبعخ ثٞٙغ اُج٤٘ ٝٛنا ٓب ٣ْغغ اكواك اُوط٤غ  فبهط اُلزؾخ أُقوع٤خ ػ٘ل ه٤بّ

 .ػ٠ِ ٗوو ٛنٙ أُ٘طوخ ٓٔب ٣ؼوٜٙب ُألرٜبة أٝ اُٜالى ثبَُٔزوجَ

٣غت فل٘ َٗجخ اُجوٝر٤ٖ ك٢ ػالئن اُ٘ٔٞ ٝػالئن اُزطٞه أُولٓخ ٖٓ               .2

أٍجٞع ٝمُي ألٗقلبٗ ٍوػخ اُ٘ٔٞ فالٍ ٛنٙ اُلزوح  15أٍبث٤غ ُٝـب٣خ ػٔو  7ػٔو 

ٖٝٓ عٜخ أفوٟ ألعَ كزؼ أُغبٍ . اُزب٢ُ أٗقلبٗ األؽز٤بعبد اُجوٝر٤٘٤خ ٖٓ عٜخٝة

أٓبّ رقل٤ق اُؼالئن ثٔٞاك ػِل٤خ ؿ٤٘خ ثبأل٤ُبف ٓضَ ٗقبُخ اُؾ٘طخ َٝٓؾٞم اُغذ كول 

صجذ ثإٔ ٓضَ ٛنٙ اُؼالئن ٍزَبػل ػ٠ِ ى٣بكح ٍؼخ اُو٘بح ا٤ُٜٔٚخ            

(Capacity of digestive tract) ٓب ٣غؼَ اُلعبعخ َٓزوجالً هبكهح ػ٠ِ ى٣بكح  ٝٛنا

أٍزٜالًٜب ٤ٌُٔبد أًجو ٖٓ اُؼِق فالٍ كزوح األٗزبط ٝفبٕخ إ ًبٗذ اُؼالئن كو٤وح 

 .ثبُطبهخ أُٔضِخ

اٝ اُؼالئن اُزؾ٤ٚو٣خ ٣غت ى٣بكح َٗجخ  (Pro-Layer diets)ثؼالئن ٓب هجَ األٗزبط  .3

عبٍ آبّ اُلعبعخ ُقيٕ ٤ًٔبد ػ٠ِ األهَ ألعَ اكَبػ اُْ% 2.25اٌُب٤َُّٞ ا٠ُ 

ًبك٤خ ٖٓ اٌُب٤َُّٞ ك٢ ػظبٜٓب اُ٘قبػ٤خ ألٍزقلآٜب ك٢ أَُزوجَ ُز٣ٌٖٞ هْوح 

 :رزغ٠ِ أ٤ٔٛخ ٛنا األعواء ػ٘ل ٓالؽظخ اُ٘وبٛ اُزب٤ُخ. اُج٤٘
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أ١ إ اُج٤ٚخ اُز٢ ٝىٜٗب % 10رٔضَ َٗجخ ٝىٕ اُوْوح ا٠ُ ٝىٕ اُج٤ٚخ ؽٞا٢ُ  -أ 

ٖٓ اُٞىٕ ثٖٞهح % 98ٝإ  (ٓغ األؿ٤ْخ)ّوح ؿواّ م 6ؿواّ رؾز١ٞ ػ٠ِ  60

 .ًبهثٞٗبد اٌُب٤َُّٞ

ٖٓ اٌُب٤َُّٞ اُن١ رؾزبعٚ اُلعبعخ ُز٣ٌٖٞ هْوح اُج٤٘ ٖٓلهٙ ٖٓ % 80إٔ  -ة 

. ٖٓ اٌُب٤َُّٞ ٖٓلهح ٖٓ اٌُب٤َُّٞ أُقيٕٝ ثبُؼظبّ% 20اُـناء ا٢ٓٞ٤ُ ٝ

 (Uterus)اَُجت ثنُي ٣وعغ ا٠ُ إ ػ٤ِٔخ ر٣ٌٖٞ هْوح اُج٤٘ ك٢ ٓ٘طوخ اُوؽْ 

ٝال ٣ٞعل  (٤َُ)ٍبػخ ُٜٝنا كإٔ ٖٓ ٜٙٔ٘ب ٍبػبد ٙالّ  20رَزـوم ؽٞا٢ُ 

 . أٍزٜالى ُِـناء ُٜٝنا ٣ٚطو اُغَْ ا٠ُ ٍؾت اٌُب٤َُّٞ ٖٓ اُؼظبّ

ؿواّ ٖٓ اٌُب٤َُّٞ ثب٤ُّٞ اُٞاؽل ُٜٝنا  ٣4ؾزبط عَْ اُلعبعخ اُج٤بٙخ ا٠ُ ؽٞا٢ُ  -ط 

٤ًِٞؿواّ ٖٓ  1.2ط ا٠ُ ث٤ٚخ ثبَُ٘خ ٍزؾزب 300كإٔ اُلعبعخ اُز٢ ر٘زظ 

 .اٌُب٤َُّٞ ثبَُ٘خ أ١ ٓب ٣ؼبكٍ ٝىٕ ٛبثٞهخ ًج٤وح

 21ثؼٔو % 5أٍجٞع ٝرَٖ َٗجخ األٗزبط  18ر٘زظ اُلعبعخ اُج٤بٙخ اٍٝ ث٤ٚخ ثؼٔو  .4

أٍجٞع ٣َٝزٔو  24ثؼٔو  (%90أًضو ٖٓ )أٍجٞع ٝرَٖ َٗجخ األٗزبط ا٠ُ اُؤخ 

اط ثبألٗقلبٗ اُزله٣غ٢ ُـب٣خ ػٔو أٍجٞع صْ ٣جلأ األٗذ 45األٗزبط ًنُي ُـب٣خ ػٔو 

رولّ فالٍ ٛنٙ اُلزوح صالصخ أٗٞاع ٖٓ اُؼالئن ػ٤ِوخ أ٠ُٝ رولّ . (أٍجٞع 80)اُز٣َٞن 

ُٔوبثِخ أؽز٤بعبد أٗزبط اُج٤٘  (%19)أٍجٞع ماد َٗجخ ثوٝر٤ٖ ػب٤ُخ  28ُـب٣خ ػٔو 

ك٢  رقل٘ َٗجخ اُجوٝر٤ٖ. ٝاؽز٤بعبد اُ٘ٔٞ اُج٤َٜ اُن١ ٣ؾلس فالٍ ٛنٙ اُلزوح

اُؼ٤ِوخ األٗزبع٤خ اُضب٤ٗخ هؿْ إ اُوط٤غ ال ىاٍ ك٢ اُؤخ األٗزبع٤خ ٝمُي ألٕ ٗٔٞ اُغَْ 

. ٣زٞهق رٔبٓبً فالٍ ٛنٙ اُلزوح ٝرٞعٚ اُجوٝر٤ٖ أَُزِٜي ُألكآخ ٝأٗزبط اُج٤٘ كوٜ

أٍجٞع ٢ٛٝ ماد َٗجخ ثوٝر٤ٖ أهَ ألٕ  45رولّ اُؼ٤ِوخ األٗزبع٤خ اُضبُضخ ثؼل ػٔو       

ٖٝٓ اُغل٣و ثبُنًو ك٢ ٛنا اُٖلك ثإٔ . اُج٤٘ ٍٞف ٣جلأ ثبألٗقلبٗ اُزله٣غ٢أٗزبط 

ال ٣قيٕ ثلافَ اُغَْ  (أٝ أ١ ؽ٤ٞإ آفو)اُجوٝر٤ٖ اُلبئ٘ ػٖ ؽبعخ عَْ اُلعبعخ 

ًجوٝر٤ٖ ٝٛٞ ثٜنا ٣قزِق ػٖ اٌُوث٤ٛٞلهاد اُز٢ رقيٕ ثٖٞهح ًال٣ٌٞع٤ٖ ثبٌُجل 

. ٕ اُلٖٛ ثٖٞهح أَٗغخ ك٤٘ٛخ٣ٝقزِق ػٖ اُلٕٛٞ أ٣ٚبً ؽ٤ش ٣قي. ٝاُؼٚالد

اُجوٝر٤ٖ ٛٞ اُؼٖ٘و اُـنائ٢ اُٞؽ٤ل اُن١ ال ٣قيٗٚ اُغَْ ٝإٔ اُلبئ٘ ٓ٘ٚ ٣ؼزجو 

ؽ٤ش رنٛت اُؾٞآ٘ األ٤٘٤ٓخ ٌُِجل . ٓٚواً ثبُغَْ ألٕ ػ٤ِٚ ٛوؽخ ا٠ُ اُقبهط

ٝرؾٍٞ ثؼل مُي  (Deamination)ُزياٍ ٜٓ٘ب ٓغٔٞػخ األ٤ٖٓ ثؼ٤ِٔخ ٣طِن ػ٤ِٜب 

ُٜٝنا كإٔ اُلبئ٘ ٖٓ . عَ أكواىٛب ا٠ُ اُقبهط ثٖٞهح ؽبٓ٘ ا٤ُٞه٣يا٠ُ ا٤ٌُِخ أل

اُجوٝر٤ٖ ٍٞف ٣زؼت اٌُجل ٝا٤ٌُِخ ٓؼبً ٝهل ٣ؤك١ ا٠ُ ٜٙٞه ٓوٗ كاء أُِٞى 

 . (ٓوٗ اُ٘ووٓ)

 

أٍجٞع  ٣45غت هكغ َٗجخ اٌُب٤َُّٞ ك٢ اُؼ٤ِوخ األٗزبع٤خ اُضبُضخ أُولٓخ ثؼل ػٔو  .5

 (ٍٔي اُوْوح)ٝمُي ألعَ رؾ٤َٖ ٗٞػ٤خ اُوْوح  (أٍجٞع 80)ُٝـب٣خ ػٔو اُز٣َٞن 

كول ُٞؽع أٗقلبٗ ٍٔي اُوْوح ٓغ أهرلبع َٗجخ اُج٤٘ أٌَُٞه ك٢ . ٝٓوٞٓزٜب ٌَُِو

 :ٜٗب٣خ اُلزوح األٗزبع٤خ ٝمُي ُألٍجبة اُزب٤ُخ

 

 .أٗقلبٗ ًلبءح اُغَْ ك٢ األٍزلبكح ٖٓ اٌُب٤َُّٞ ٓغ رولّ اُؼٔو -أ 

اُزب٢ُ رٞى٣غ ٓبكح اُوْوح ػ٠ِ َٓبؽخ ى٣بكح ؽغْ اُج٤ٚخ ٓغ رولّ اُؼٔو ٝة -ة 

 .ٍطؾ٤خ أًجو ٓٔب ٣ؤك١ ا٠ُ أٗقلبٗ ٍٔي اُوْوح
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ٖٝٗ٘ؼ ًنُي ثزول٣ْ ؽغو اٌٌُِ ثٖٞهح ؽجٞة ٤ٌُٝ ٓطؾٕٞ ٗبػْ ألعَ رو٤َِ ٍوػخ 

ػِٔبً إ ؽغو . ٓوٝهح ثبُو٘بح ا٤ُٜٔٚخ ٝثبُزب٢ُ ى٣بكح َٗجخ اٌُب٤َُّٞ أُٔزٔ ا٠ُ كافَ اُغَْ

. ٖٓ اٌُب٤َُّٞ% 38-٣35ؾز١ٞ ػ٠ِ  (ا٤ًَُّٞوثٞٗبد اُي)اٌٌُِ 

 

إ ٓؼظْ اُلَلٞه أُٞعٞك ك٢ اُؾجٞة ٓورجٜ ٓغ ؽبٓ٘ اُلب٣ز٤ي ُٜٝنا ال ٣زٌٖٔ  .6

آب اُلَلٞه . (أ١ صِش ا٤ٌُٔخ)روو٣جبً % 33عَْ اُلعبعخ ٖٓ األٍزلبكح ٓ٘ٚ إال ثَ٘جخ 

كٜٞ عبٛي  (اّاُجوٝر٤ٖ أُوًي َٝٓؾٞم اُِؾْ ٝاُؼع)أُٞعٞك ك٢ أُٖبكه اُؾ٤ٞا٤ٗخ 

ُٜٝنا ٣غت ٓالؽظخ ٛنٙ اُ٘وطخ ػ٘ل ر٣ٌٖٞ اُؼالئن ٝفبٕخ رِي . ُألٍزلبكح ٓجبّوح

اُؼالئن اُلو٤وح ثبُٖٔبكه اُؾ٤ٞا٤ٗخ ؽ٤ش ٍز٘قل٘ ك٤ٜب َٗجخ اُلَلٞه أُزٞكو 

(Avalibale phosphorur)  ٝػ٤ِخ ٣غت أٙبكخ َٓؾٞم اُؼظبّ اُن١ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ

ٙبكخ كٍٞلبد اٌُب٤َُّٞ اُض٘بئ٤خ اُز٢ رؾز١ٞ ًب٤َُّٞ أٝ ا% 31كَلٞه ٝ % 14.5

 .ًب٤َُّٞ% 23كَلٞه % 18ػ٠ِ 

 

أّ٘اع اىؼالئق ٗاألؼرٞاظاخ اى٘اظة ذ٘فشٕا فٜ ٕزٓ اىؼالئق اىَغرخذٍح  (18)اىعذٗه سقٌ 

. ىرغزٝح أفشاؾ اىذظاض اىثٞاع ٍْز اىفقظ ٗىغاٝح تذاٝح األّراض

أُؾز٣ٞبد 
ػ٤ِوخ ثبك١ء 

أٍجٞع  0-7

ػ٤ِوخ ٗٔٞ 

أٍجٞع  7-9

ػ٤ِوخ رطٞه 

أٍجٞع 10-15

ػ٤ِوخ هجَ األٗزبط 

أٍجٞع 15-18

 3025-2750 3080-2750 3025-2750 2970-2750 (٤ًٍِٞؼوح ٌَُ ٤ًِٞؿواّ)اُطبهخ أُٔضِخ 

 16 15 16 19 (%)َٗجخ اُجوٝر٤ٖ 

 1 1 1 1 (%)ؽبٓ٘ ا٤ُُِٞ٘ي 

ؽٞآ٘ أ٤٘٤ٓخ 

 (%)أهع٤ٖ٘ 

 (%)ال٤َ٣ٖ 

 (%)٤ٓض٤ٖٗٞ 

 (%)٣ٖ ٍَذ+ ٤ٓض٤ٖٗٞ 

 (%)روثزٞكبٕ 

 

1.15 

1.1 

0.45 

0.8 

0.2 

 

1 

0.9 

0.4 

0.7 

0.18 

 

0.18 

0.7 

0.35 

0.6 

0.15 

 

0.85 

0.72 

0.35 

0.6 

0.15 

 ػ٘بٕو ٓؼل٤ٗخ

 (%)اٌُب٤َُّٞ 

 (%)اُلَلٞه ا٢ٌُِ 

 (%)اُلَلٞه أُزٞكو 

 (%)اُٖٞك٣ّٞ 

 (%)اٌُِٞه 

 (%)اُجٞرب٤ٍّٞ 

 

 

1 

0.7 

0.45 

0.18 

0.16 

0.5 

 

1 

0.6 

0.4 

0.18 

0.16 

0.5 

 

1 

0.6 

0.4 

0.18 

0.16 

0.5 

 

2.25 

0.6 

0.4 

0.18 

0.16 

0.5 

. 293.5ألظو ذؽ٘ٝو اىطاقح اىََصيح ٍِ مٞي٘عؼشج ىنو مٞي٘غشاً اىٚ ٍٞناظ٘ه قّغٌ اىنٞي٘عؼشج ىنو مٞي٘غشاً ػيٚ  (1)

 .عث٘عأ 15ػيٚ األقو فٜ ػالئق قثو األّراض ٗتؼَش % 2.25ّغثح اىناىغًٞ٘ ٝعة اُ ذشفغ اىٚ  (2)

. ٍِ ٍيػ اىطؼاً عرعٖض اىؼيٞقح تاألؼرٞاظاخ اىناٍيح ٍِ اىظ٘دًٝ٘ ٗاىني٘س%  0.4-0.3أػافح  (3)
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اّ٘اع اىؼالئق ٗاالؼرٞاظاخ اى٘اظة ذ٘فشٕا فٜ ٕزٓ اىؼالئق اىَغرخذٍح  (19)اىعذٗه سقٌ 

  (Layer Rations)ىرغزٝح اىذظاض اىثٞاع خاله اىفرشج اّراض اىثٞغ 

 

 دأُؾز٣ٞب
ػ٤ِوخ اٗزبع٤خ ا٠ُٝ 

أٍجٞع  18-28

ػ٤ِوخ اٗزبع٤خ صب٤ٗخ 

أٍجٞع  28-45

ػ٤ِوخ اٗزبع٤خ صبُضخ 

ُٝـب٣خ اُز٣َٞن  45

 (٤ًِٞ ٍؼوح ٌَُ ًـْ)اُطبهخ أُٔضِخ 

% َٗجخ اُجٞر٤ٖ 

% ؽبٓ٘ ا٤ُُِٞ٘ي 

2800 

19 

1.5 

2800 

17.6 

1.4 

2800 

16.8 

1.2 

ؽٞآ٘ أ٤٘٤ٓخ 

% ٓض٤ٗٞ٤ٖ 

% ال٤َ٣ٖ 

% ٣ٖ ٍَذ+ ٓض٤ٗٞ٤ٖ 

% روثزٞكبٕ 

 

0.39 

0.7 

0.82 

0.19 

 

0.36 

0.65 

0.76 

0.175 

 

0.34 

0.61 

0.73 

0.17 

** ػ٘بٕو ٓؼل٤ٗخ 

% اٌُب٤َُّٞ 

% اُلَلٞه أُزٞكو 

% اُٖٞك٣ّٞ 

% اٌُِٞه 

 

3.5-3.7 

0.42-0.48 

0.16-0.18 

0.15-0.17 

 

3.5-3.8 

0.4-0.48 

0.16-0.18 

0.15-0.17 

 

3.75-4.2 

0.39-0.48 

0.16-0.18 

0.15-0.17 

ك٤زب٤ٓ٘بد 

 (ًـْ/ ٝؽلح ك٤ُٝخ ) Aك٤زب٤ٖٓ 

 (ًـْ/ ٝؽلح ك٤ُٝخ ) D3ك٤زب٤ٖٓ 

 (ًـْ/ ٝؽلح ك٤ُٝخ ) Eك٤زب٤ٖٓ 

 (ًـْ/ ٤ِٓـواّ )ها٣جٞكالك٤ٖ 

 (ًـْ/ ِٓـواّ )٤ٗب٤ٍٖ 

 (ًـْ/ ِٓـواّ )ثبثٞر٤ٖ 

 (ًـْ/ ِٓـواّ )٤ًُٖٞ 

 

11000 

1000 

15 

5 

15 

0.15 

600 

 

11000 

1000 

15 

5 

15 

0.15 

600 

 

11000 

1000 

15 

5 

15 

0.15 

600 

 

ٖٓ أؽز٤بعبد اُطبهخ % 20ّ ٖٗ٘ؼ ثأٙبكخ اُي٣ٞد ٝاُلٕٛٞ ا٠ُ اُؼالئن َُل  32ْثلهعبد ؽواهح اػ٠ِ ٖٓ * 

ًٝنُي ٣ٖ٘ؼ ثأٙبكخ . ٖٓ األؽز٤بعبد أُطِٞثخ%  15-10ًٝنُي أٙبكخ اُال٤َ٣ٖ ٝا٤ُٔض٤ٖٗٞ األٕط٘بػ٢ َُل 

.  ؿواّ 300ُِؼ٤ِوخ ثَ٘جخ  Cك٤زب٤ٖٓ 

. ث٤ٖ اُؾل األك٠ٗ ٝاأله٠ٖ (Rang)َٗت اُؼ٘بٕو أُؼل٤ٗخ ٝٙؼذ ثٌَْ ٓل٣بد ** 

 

 

٣غت رؼي٣ي َٓزٟٞ اُطبهخ ك٢ ػالئن اُزـن٣خ ػٖ ٛو٣ن أٙبكخ اُي٣ٞد اُ٘جبر٤خ أٝ  .7

اُلٕٛٞ اُؾ٤ٞا٤ٗخ أٝ ًالٛٔب ٓؼبً ٝفبٕخ فالٍ أّٜو ا٤ُٖق اُؾبهح كول صجذ ثإٔ ُٜنا 

ى٣بكح َٗجخ اٗزبط اُج٤٘ ٓغ رؾ٤َٖ ٝىٕ اُج٤٘ األعواء كٝه ك٢ رؾ٤َٖ اُ٘ٔٞ ٝ

ّ ٣ٖ٘ؼ  32ْكؼ٘ل اهرلبع كهعبد اُؾواهح اُغ٣ٞخ كافَ هبػبد اُزوث٤خ ػٖ ، أُ٘زظ

ك٢ ػالئن اُ٘ٔٞ % 3ُٝـب٣خ % 1ثأٙبكخ اُي٣ٞد اٝ اُلٕٛٞ ثَ٘جخ رزواٝػ ث٤ٖ 

٣ؾز١ٞ . ٖٓ أؽز٤بعبد اُطبهخ أُطِٞثخ% 20ٝاألٗزبط ٝمُي ألعَ ٍل ؽٞا٢ُ 

٤ًٍِٞؼوح  9900ُٞؿواّ اُٞاؽل ٖٓ ى٣ذ اُنهح اُٖلواء ٝى٣ذ كٍٞ ا٣ُٖٞب ػ٠ِ ا٢ٌُ

ُِؼ٤ِوخ ٤ٍؤك١ ا٠ُ هكغ َٓزٟٞ اُطبهخ % 1ٖٓ اُطبهخ أُٔضِخ ُٜٝنا كإٔ أٙبكزخ ثَ٘جخ 

ٝثٔب إ ٛنٙ اُي٣ٞد ؿب٤ُخ اُضٖٔ ٝٓطِٞثخ . ٍؼوح ؽواه٣خ 99أُٔضِخ ثبُؼ٤ِوخ ا٠ُ 

٣ٌٖٔ اُزٞعٚ ٗؾٞ أٍزقلاّ كٕٛٞ اُلٝاعٖ اُز٢  ُزـن٣خ األَٗبٕ ثلهعخ أٍب٤ٍخ ُنُي

ر٘زظ ً٘برظ ػو٢ٙ ك٢ ٓغبىه اُلٝاعٖ ؽ٤ش رؾز١ٞ ٛنٙ  اُلٕٛٞ ػ٠ِ           

رـ٠ِ ٛنٙ اُلٕٛٞ ألعَ اٍبُزٜب ٝرؼو٤ٜٔب ٝرٖل٤زٜب . ٤ًٍِٞؼوح ٌَُ ٤ًِٞؿواّ 9100

اُن١ رِؼجخ إ ٛنا اُلٝه أُْٜ . ٖٓ اُْٞائت ٝرٚبف ثٌِْٜب اَُبئَ ا٠ُ أُي٣ظ اُؼِل٢
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اُي٣ٞد ٝاُلٕٛٞ أُٚبكخ ا٠ُ اُؼِق ك٢ رؾ٤َٖ األكاء األٗزبع٢ ٣وعغ ا٠ُ األٍجبة 

 :-اُزب٤ُخ

 .ى٣بكح ٤ّٜخ اُط٤ٞه ُز٘بٍٝ ٤ًٔبد أًجو ٖٓ اُؼِق -أ 

 .ى٣بكح رٔبٍي اُؼِق ٝرو٤َِ اُـجبه اُن١ ٣ِزٖن ثبُلْ -ة 

ٓضَ  أؽزٞاء اُي٣ٞد ٝاُلٕٛٞ ػ٠ِ َٗجخ ػب٤ُخ ٖٓ اُؾٞآ٘ اُل٤٘ٛخ األٍب٤ٍخ -ط 

األ٤ُٝي ٤ُُٞ٘ٝي ٝاهاًلٝٗي ٝاُز٢ رؼزجو ٜٓٔخ ك٢ ر٤ٖ٘غ علهإ اُقال٣ب 

أُٜٔٚ ك٢  (Prostoglandines)اُؾ٤ٞا٤ٗخ ٝثز٤ٖ٘غ اُجوٍٝزًٞالٗل٣٘بد 

 .ػَٔ اُٜوٓٞٗبد ػ٠ِ علهإ اُقال٣ب اُؾ٤ٞا٤ٗخ

أهَ ٖٓ رِي  (Heat increment)إٔ اُطبهخ أُلوٞكح أص٘بء رٔض٤َ اُلٕٛٞ  -ك 

ػالٝح ػ٠ِ إ اُطبهخ . ٝكح أص٘بء رٔض٤َ اٌُوث٤ٛٞلهاد ٝاُجوٝر٤٘بداُطبهخ أُلن

ٓوح ثوله اُطبهخ ا٤ٌُِخ اُ٘برغخ ػٖ  2.25ا٤ٌُِخ ُِلٕٛٞ روله ثؾٞا٢ُ 

اٌُوث٤ٛٞلهاد ٝاُجوٝر٤٘بد ٝمُي ػ٘ل رَب١ٝ ٝؽلح اُٞىٕ ٛنا ػالٝح ػ٠ِ إ 

ص٤َ رٔض٤َ اُلٕٛٞ ٍٞف ٣غٜي اُغَْ ث٤ٌٔبد اًجو ٖٓ أُبء ٓوبهٗخ ٓغ رْ

 .اٌُوث٤ٛٞلهاد ٝاُجوٝر٤٘بد

رؼب٢ٗ اُط٤ٞه ثبألعٞاء اُؾبهح ٖٓ ٗؤ ثأٓلاك اُطبهخ ٗز٤غخ ألٗقلبٗ  -ٙ 

 .أٍزٜالى اُؼِق ُٝنُي كإٔ األٙبكخ ٍزَبػل ك٢ رؼ٣ٞ٘ ٛنا اُ٘ؤ

إ ػ٤ِٔخ رٔض٤َ اُلٕٛٞ كافَ اُغَْ ٍزؤك١ ا٠ُ أٗزبط ؽٞآ٘ ٤ًز٤ٗٞخ ٝإ  -ٝ 

ا٠ُ ٓؼبكُخ اُو٣ِٞخ           رٞاعل ٛنٙ اُؾٞآ٘ ك٢ َٖٓ اُلّ ٤ٍؤك١ 

ٝأهرلبع األً ا٤ُٜلهٝع٢٘٤ ُِلّ         (Respiratory alkaliosis)اُز٘ل٤َخ 

(Blood PH) إ ٓؼبكُخ . ٝاُ٘برظ ٖٓ أهرلبع ٍوػخ اُز٘لٌ ثبألعٞاء اُؾبهح

 .األً ا٤ُٜلهٝع٢٘٤ ُِلّ ٤ٍَبػل ػ٠ِ ى٣بكح رؾَٔ اُط٤و ُألعٜبك اُؾواه١

اك اُؼل٤خ اُلافِخ ك٢ ر٣ٌٖٞ اُؼالئن فب٤ُخ رٔبٓبً ٖٓ اُزِٞس ٣غت اُزأًل ٖٓ إ أُٞ .8

إ رِٞس أُ٘زغبد . اُجٌز٤و١ اٝ اُلطو١ اٝ اُلب٣و٢ٍٝ اٝ ثوب٣ب أُٞاك ا٤ٔ٤ٌُب٣ٝخ

ثبَُب٤ُٗٞٔال ّبئغ ٣ٝغت ػلّ أٍزقلاّ  (َٓؾٞم اُِؾْ اٝ اُو٣ِ اٝ اُؼظبّ)اُؾ٤ٞا٤ٗخ 

ًَجخ كٍٞ ا٣ُٖٞب ا٣ٚبً رؾز١ٞ ػ٠ِ . ٖٓ ٍالٓزٜب% 100ٛنٙ أُٞاك إال ثؼل اُزأًل 

ٝال ثل ٖٓ ٓؼبٓالرٜب ثبُؾواهح ألعَ   (Anti-nutritional Factors)ٓٞاك ٙبهح 

إ ا١ فطأ ثبُز٤ٖ٘غ . رضج٤ٜ ػَٔ ٛنٙ أُٞاك ًٝنُي ألعَ رؼو٤ٜٔب ٖٓ أُب٣ٌوٝثبد

ٓضَ ٓؼبِٓزٜب ؽواه٣بً ثلهعخ ؽواهح أهَ ٖٓ أُطِٞة هل ٣ؤك١ ا٠ُ ثوبء ٛنٙ أُٞاك 

أٓب ى٣بكح أُؼبِٓخ اُؾواه٣خ ػٖ اُؾل أُطِٞة كول . ُٚبهح ُزؤصو ػ٠ِ ٕؾخ اُوط٤غا

ًنُي . رؤك١ ا٠ُ فل٘ عبٛي٣خ ثؼ٘ اُؼ٘بٕو اُـنائ٤خ ٝروَِ ٖٓ ه٤ٔزٜب اُـنائ٤خ

فبٕخ ٛنٙ اُؾجٞة ػ٠ِ اُنهح اُٖلواء هل  (Mycotoxins)ٝعٞك أَُّٞ اُلطو٣خ 

٠ُ ٛنا األٍبً ٣غت اُزأًل رٔبٓبً ٖٓ ٝع. ٣ؤك١ ا٠ُ ًٞاهس ك٢ اُؾوٍٞ األٗزبع٤خ

 .ٍالٓخ أُٞاك اُؼل٤خ اُلافِخ ك٢ ر٣ٌٖٞ ػالئن اُلعبط اُج٤بٗ

أٙق ٓٚبكاد ا٤ًٌَُٞل٣ب ا٠ُ اُؼالئن أُولٓخ فالٍ كزوح اُ٘ٔٞ كوٜ ٝأٓز٘غ ػٖ  .9

أٙبكخ ٛنٙ أُٞاك ا٠ُ اُؼالئن أُولٓخ فالٍ كزوح أٗزبط اُج٤٘ ألٕ ٛنٙ أُٚبكاد 

ُٜٝب رأص٤و ػ٠ِ أُج٤٘ ٝرؤك١ ا٠ُ فل٘  (Salfanomides)ا رؾز١ٞ ػ٠ِ اَُِق

رأًل ثبٕ أُّوًي اُجوٝر٢٘٤ اُن١ ر٤ٚلخ ا٠ُ اُؼ٤ِوخ فب٢ُ ٖٓ . َٗجخ اٗزبط اُج٤٘

ٓٚبكاد ا٤ًٌَُٞل٣ب هجَ مُي ألٕ ثؼ٘ اُْوًبد أُ٘زغخ ُِٔوًياد اُجوٝر٤٘٤خ 

 .ر٤ٚق ٓٚبكاد ا٤ًٌَُٞل٣ب ُِٔوًي اُجوٝر٢٘٤ اُن١ ر٘زغخ

ا٠ُ فِطخ اُؼِق ألعَ ٓ٘غ رأًَل  (Antioxidant)أٙبكخ ٓٚبكاد اُزأًَل ٣لَٚ  .10

أٝ  (Ethoxyquin)ٝرَزقلّ ُٜنا اُـوٗ ٓبكح . اُؾٞآ٘ اُل٤٘ٛخ اُـ٤و ْٓجؼخ

رظٜو أ٤ٔٛخ ٛنٙ األٙبكخ ثٌَْ ثبهى . اُن١ ٣ؼزجو ٓبٗغ ٛج٤ؼ٢ ُألًَلح (E)ك٤زب٤ٖٓ ٛـ 
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٣خ ُِؼالئن ؽ٤ش رٖجؼ األٙباكخ ٝاعجخ ػ٘ل أٙبكخ اُي٣ٞد اُ٘جبر٤خ اٝ اُلٕٛٞ اُؾ٤ٞإ

٤ًِٞؿواّ ٌَُ ٖٛ  0.5ُِؼِق ثٔؼلٍ  (E)ُنُي ٢ٕٞٗ ثأٙبكخ ك٤زب٤ٖٓ . ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ

ٖٓ اُؼِق كول صجذ ثإٔ ُٜنا اُل٤زب٤ٖٓ كٝه ثبهى ك٢ ٓ٘غ اُزبًَل ًٝنُي ك٢ ر٤ْٜ٘ 

 اُغٜبى أُ٘بػ٢ ُِط٤ٞه ٝٓ٘غ ظٜٞه ثؼ٘ اُؾبالد أُو٤ٙخ ٓضَ األٛجخ اُ٘ٚؾ٤خ

ٝؽبُخ ر٤ِٖ اُلٓبؽ ٓضَ اُلوؿ أُؾجٕٞ  (اُؼٚالد اُج٤ٚبء)ٝاَُـَ اُؼ٢ِٚ 

(Encephalomallitis) . 

 

اىَؽاػشج اىؽادٝح ػشش 
 

  ذنِ٘ٝ ػالئق اىذظاض اىثٞاعذنِ٘ٝ ػالئق اىذظاض اىثٞاع

 

٣ج٤ٖ أُٞاك اُؼِل٤خ اُلافِخ ك٢ ر٣ٌٖٞ ػالئن اُجبك١ء ٝاُ٘ٔٞ ٝػالئن  (14)اُغلٍٝ ههْ 

َٓزقلٓخ فالٍ كزوح اُ٘ٔٞ ٝألعَ أٍزلبكح أُوث٢ ٖٓ ٛنٙ اُزطٞه ٝػ٤ِوخ ٓب هجَ األٗزبط ٝاٍ

: اُؼالئن ٢ٕٞٗ ثٔواػبد اُ٘وبٛ اُزب٤ُخ

 

ألٜٗب رَزؼَٔ ُزـن٣خ  (%20)الؽع إ َٗجخ اُجوٝر٤ٖ ك٢ ػالئن اُجبك١ء ٓورلؼخ  .1

األكواؿ فالٍ األٍبث٤غ اَُزخ األ٠ُٝ ٖٓ ػٔوٛب ٝإ ٍوػخ ٗٔٞ اُغَْ فالٍ ٛنٙ 

٣ٚ كال ٓبٗغ ٓطِوبً ٖٓ أٍزقلاّ ٗلٌ ػ٤ِوخ اُجبك١ء أَُزقلٓخ ك٢ ٝػَ. اُلزوح ػب٤ُخ علاً 

رـن٣خ هطؼبٕ كوٝط اُِؾْ ٝمُي ألعَ ككغ اُ٘ٔٞ ٝأث٘بء أعَبّ ه٣ٞخ ُألكواؿ فالٍ ٛنٙ 

 .اُلزوح ٝفبٕخ إ ًبٗذ كزوح اُزوث٤خ فالٍ أّٜو ا٤ُٖق اُؾبهح

ر٤٘٤خ ؽ٤ش رجِؾ رؼزجو ًَجخ كٍٞ ا٣ُٖٞب ٝأُوًي اُوٝر٢٘٤ ٖٓ أْٛ أُٖبكه اُجوٝ .2

كؼ٘ل اُوؿجخ ك٢ هكغ َٗجخ اُجوٝر٤ٖ . ػ٠ِ اُزٞا٢ُ% 50ٝ % 45َٗجخ اُجوٝر٤ٖ ك٤ٜب 

ٖٓ % 4كؼ٘ل مُي ٣ٌٖٔ أٙبكخ % 22ُزٖجؼ % 20ك٢ ػ٤ِوخ اُجبك١ء ٓضالً ٖٓ 

. ٤ًِٞ ؿواّ ٓوًي ُِجوٝر٤ٖ ُِطٖ اُٞاؽل 40أ١ اٙبكخ ، أُوًي اُجوٝر٢٘٤ ا٠ُ اُؼ٤ِوخ

إ ٛنٙ ا٤ٌُٔخ . ٤ًِٞؿواّ ُِطٖ ٤ً20ِٞؿواّ ثلالً ٖٓ  60 ُٝزٖجؼ ٤ًٔزخ ثبُؼ٤ِوخ

 .٣ٌٖٔ فلٜٚب ٖٓ اُنهح اُٖلواء (٤ًِٞؿواّ 40)أُٚبكخ ٖٓ أُوًي اُجوٝر٢٘٤ 

ػ٘ل اُوؿجخ ثوكغ َٓزٟٞ اُطبهخ أُٔضِخ ك٢ أ١ ػ٤ِوخ ٣ٌٖٔ اٙبكخ اُي٣ٞد اُ٘جبر٤خ أٝ  .3

ّ ٝاؽل ٖٓ اُي٣ذ اٝ اُلٖٛ ؽ٤ش إ أٙبكخ ٤ًِٞؿوا (كٕٛٞ اُلٝاعٖ)اُلٕٛٞ اُؾ٤ٞا٤ٗخ 

 90ٍٞف ٣وكغ َٓزٟٞ اُطبهخ ثٔولاه         (%1أ١ ثَ٘جخ )٤ًِٞ ٖٓ اُؼِق  100ا٠ُ 

امٕ ػ٘ل اُوؿجخ ثز٤ٖ٘غ ٖٛ ٝاؽل ٖٓ اُؼ٤ِوخ اَُبثوخ ػ٤ِ٘ب إ .  ٤ًٍِٞؼوح روو٣جبً 

 ٤ًِٞؿواّ ٖٓ اُي٣ذ اٝ اُلٖٛ ا٠ُ ثو٤خ أُٞاك اُؼِل٤خ اُلافِخ ك٢ ر٣ٌٖٞ ٛنٙ ٤ٚٗ10ق 

 .اُؼ٤ِوخ

رؼزجو اُنهح اُٖلواء ٖٓ اؿ٠٘ أُٞاك اُؼِل٤خ ثبُطبهخ ٢ٛٝ ٓوؿٞثخ َٝٓزَبؿخ ٖٓ هجَ  .4

اُط٤ٞه ٝرٚل٢ ػ٠ِ اُؼِق إُِٞ األٕلو اُجوام اُن١ ٣ي٣ل ٖٓ هؿجخ اُط٤ٞه ُز٘بٍٝ 

ٌُٖٝ اُنهح ؿبُجبً ٓب رزؼوٗ ا٠ُ ٗٔٞ األػلبٕ ػ٤ِٜب ٝثبُزب٢ُ رَٜٔٔب ثبَُّٔٞ . اُؼِق

ُٜٝنا اَُجت كإٔ أٍزقلاّ . ٖٝٓ أٜٛٔب ٍْ األكالر٤ًَٖٞ (Mycotoxines)اُلطو٣خ 

اُنهح اُٖلواء ثَ٘ت ػب٤ُخ ك٢ اُؼالئن هل ٣ؼوٗ اُوط٤غ ُقطٞهح اُزَْٔ اُلطو١ 

(Mycotoxicosis)  ٢ٛٝ ؽبُخ ّبئؼخ فبٕخ ك٢ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ اُز٢ رلزوو ُزٌُ٘ٞٞع٤ب

اٍ اُنهح ثؾجٞة اُؾ٘طخ ُٜٝنا اَُجت ٣وؿت ثؼ٘ أُوث٤ٖ ثأٍزجل. رغل٤ق اُؾجٞة

ٝال ٓبٗغ ٖٓ ٛنا األٍزجلاٍ ّو٣طخ .  (Triticale)ٝاُْؼ٤و ٝاُْٞكبٕ ٝاُؤؼ ا٢ِٔ٤ُْ 

إ ٣ٚبف اُي٣ذ اٝ اُلٖٛ ُِؼ٤ِوخ ألعَ ٓؼبكُخ اُناهخ ؽ٤ش رٚبف ثَ٘جخ ال روَ ثَ٘جخ 

 :ُٜٝنا اَُجت ٢ٕٞٗ ثٔب ٢ِ٣ (٤ًِٞؿواّ ٌَُ ٖٛ ٖٓ اُؼِق 20)% 2الروَ ػٖ 
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% 10رغل٤ق ؽجٞة اُنهح اُٖلواء ٝفل٘ َٗجخ اُوٛٞثخ ك٤ٜب ا٠ُ األٛزٔبّ ة -أ 

 .ألعَ ٓ٘غ ٗٔٞ األػلبٕ ػ٤ِٜب

 .اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ؽجٞة اُنهح اُٖلواء ٖٓ ٖٓبكه ٓٞصٞهخ -ب 

أهٍبٍ ػ٤٘خ ٖٓ اُنهح اُٖلواء ا٠ُ أُقزجواد أُقزٖخ ُٔالؽظخ رو٤ًي أَُّٞ  -ض 

 .اُلطو٣خ ك٤ٜب ٝٓلٟ ٕالؽ٤زٜب ُِزـن٣خ

مهح اُٖلواء ك٢ اُؼ٤ِوخ ٝرقل٤لٜب ثٔٞاك ػِل٤خ أفوٟ ألعَ ٣لَٚ رو٤َِ َٗجخ اٍ -د 

% 60كجلالً ٖٓ اكفبٍ اُنهح ثبُؼ٤ِوخ ثَ٘جخ . رو٤َِ أصو أَُّٞ اُلطو٣خ إ ٝعلد

 %.20ٝأٙبكخ اُْؼ٤و أٝ اُؾ٘طخ ثَ٘جخ % ٣40ٌٖٔ رو٤َِ اَُ٘جخ ا٠ُ 

ٛب َٗجخ الؽع إ ػالئن اُ٘ٔٞ ٝاُزطٞه رؾز١ٞ ػ٠ِ َٗجخ ثوٝر٤ٖ ٝاٛئخ ٝاهرلؼذ ك٢ .5

األ٤ُبف ٝمُي ثأٍزقلاّ َٗت ػب٤ُخ ٖٓ اُْؼ٤و اٝ اُ٘قبُخ ٝمُي ألعَ ى٣بكح ٍؼخ ٝؽغْ 

اُغٜبى ا٢ُٜٔٚ فالٍ ٛنٙ اُلزوح ألعَ كَؼ أُغبٍ آبّ اُط٤و ُز٘بٍٝ ٤ًٔبد ًج٤وح 

 .ٖٓ اُؼِق فالٍ اُلزوح األٗزبع٤خ

ّ ثبُزـن٣خ ٖٓ اُز٢ رَزقل (Pre-Layer Ration)الؽع ٌٓٞٗبد ػ٤ِوخ ٓب هجَ األٗزبط  .6

إ ٛنٙ %. 5أٍجٞع ا١ ػ٘لٓب رَٖ َٗجخ أٗزبط اُج٤٘ ا٠ُ  21أٍجٞع ُـب٣خ  15ػٔو 

 (أٍجٞع 18ثؼٔو )اُلزوح ٜٓٔخ علاً ألٜٗب اُلزوح اُز٢ اُزَجن ػٔو اُجلأ ثأٗزبط اُج٤٘ 

ٓضَ ٛوٕٓٞ )٢ٛٝ كزوح رجلأ ك٤ٜب اُٜوٓٞٗبد اُغ٤َ٘خ أُ٘طِوخ ٖٓ أُج٤٘ ثبألهرلبع 

ُزؼط٢ اُٖلبد اُغ٤َ٘خ اُضب٣ٞٗخ ٓضَ  (ٝاألٗلهٝع٤ٖ ٝاُجوٝعَزو٣ٖاألٍزوٝع٤ٖ 

رطٞه اُؼوف ٝأؽٔواه اُٞعخ ٝرٍٞغ أَُبكخ ث٤ٖ ػظ٢ٔ اُؾٞٗ ٝرٍٞغ أَُبكخ ث٤ٖ 

ًَ ٛنا ٣ؾلس ألعَ إ ٣ز٤ٜأ عَْ اُلعبعخ ألٗزبط . ػظبّ اُؾٞٗ ٝػظْ اُؤ

ٝ           ٝثٜنٙ اُلزوح أ٣ٚبً ٣ؾَٖ أهرلبع ًِٓٔٞ ك٢ ٛوٕٓٞ اُْ٘. اُج٤٘

(Growth Hormon)  أُ٘طِن ٖٓ اُـلح اُ٘قب٤ٓخ ألعَ رؾل٤ي اُ٘ٔٞ اُغ٢َٔ ٝرٞع٤خ

اُ٘ٔٞ ا٠ُ رط٣ٞو اُغٜبى اُز٘ب٢ٍِ ُٜٝنا ٣الؽع إ ى٣بكح اَُ٘جخ اُٞى٤ٗخ ا٤ٓٞ٤ُخ ُِطبئو 

ٝفال٣ب  (Osteoplast)ك٢ ٛنٙ اُلزوح أ٣ٚبً رزطٞه فال٣ب . ؿواّ ثب٤ُّٞ 20اُٞاؽل ٣جِؾ 

(Osteclast)  ّك٢ اُؼظبّ ٢ٛٝ فال٣ب اُٜلّ ٝاُج٘بء ُِؼظبّ ًٝنُي رزطٞه أٓقبؿ اُؼظب

(Bone medulla)  ُزٖجؼ ًقي٣ٖ ٌُِب٤َُّٞ اُن١ ٍٞف ٣َزقلّ ُٖ٘غ هْوح

 .اُج٤ٚخ

 

ُٜنا ًِٚ كإٔ ػالئن ٓب هجَ األٗزبط ٣لَٚ إٔ رٌٕٞ ؿ٤٘خ ثبُجوٝر٤ٖ ٝاٌُب٤َُّٞ ٝاُلَلٞه 

ؽ٤ش ٣زْ ٝىٕ ػ٤٘خ ٖٓ اُط٤ٞه ثؼٔو . ١ رؼل٣َ أٝىإ اُغَُْٜٝنا ٖٗ٘ؼ ثأٍزـالٍ ٛنٙ اُلزوح ف

أٍجٞع ٝػ٘ل ٓالؽظخ اٗقلبٗ ٓؼلالد ٝىٕ اُغَْ ػٖ أُؼلالد اُو٤ب٤ٍخ ٣لَٚ اُجلأ كٞهاً  15

ثؼيٍ اُط٤ٞه أُ٘قلٚخ اُٞىٕ ٝرـن٣زٜب ػ٠ِ ػ٤ِوخ ؿ٤٘خ ثبُجوٝر٤ٖ ٝاٌُب٤َُّٞ ٝاُلَلٞه ًٝنُي 

ٖٝٗ٘ؼ ثزأف٤و ٓٞػل  (٤ًِٞ ُِطٖ 10)ٖٓ اُي٣ذ ُِؼِق  %1روكغ ك٤ٜب اُطبهخ ػٖ ٛو٣ن أٙبكخ 

اُجلأ ثبُزؾل٤ي اُٚٞئ٢ ُٔلح أٍجٞع أٝ أٍجٞػ٤ٖ ؽز٠ ٣َٖ اُوط٤غ ا٠ُ اُٞىٕ أَُزٜلف 

(Target Weight) .

اُن١ ٣ٞٙؼ فَٔخ ٗٔبمط ُؼالئن اُلعبط اُج٤بٗ فالٍ اُلزوح  (15)الؽع اُغلٍٝ ههْ  .7

كؼخ ثَ٘جخ اُجوٝر٤ٖ ك٢ ثلا٣خ األٗزبط ٝأٍزقلاّ ٣ٌٖٔ أٍزقلاّ اُؼالئن أُود. األٗزبع٤خ

اُؼالئن اُلو٤وح ثَ٘جخ اُجوٝر٤ٖ فالٍ األّٜو األف٤وح ٖٓ اُلزوح األٗزبع٤خ ؽ٤ش 

 .  ر٘قل٘ َٗجخ أٗزبط اُج٤٘ ُِوط٤غ اُج٤بٗ

ٜٓٔخ علاً ك٢ اُؼالئن اُز٢  (Methionine)رؼزجو أٙبكخ اُؾبٓ٘ األ٢٘٤ٓ أُض٤ٗٞ٤ٖ  .8

. ٖٓ ًَجخ كٍٞ ا٣ُٖٞب َٝٗجخ ٓ٘قلٚخ ٖٓ أُوًي اُجوٝر٢٘٤ رؾز١ٞ ػ٠ِ َٗجخ ػب٤ُخ

٣زٞكو ٛنا اُؾبٓ٘ األ٢٘٤ٓ ثبألٍٞام ثٌَْ َٓؾٞم ٣طِن ػ٤ِٚ أؽ٤بٗبً أٍْ ٤ٓض٤ٍٖٞ 

 .ًأٍْ رغبه١
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إٔ ؽغْ مهاد اُؼِق أُولّ ُِلعبط ْٜٓ علاً ؽ٤ش ٣ؼزجو اُلعبط ثٌَْ ػبّ ٖٓ اُط٤ٞه  .9

٣َ ا٠ُ ر٘بٍٝ مهاد اُؼِق اٌُج٤وح ٝرزوى ا١ اٜٗب رْ (Grain eater)ا٥ًِخ ُِؾجٞة 

ًٝوبػلح ػبٓخ ٣لَٚ إ رٌٕٞ . اُطؾ٤ٖ اُ٘بػْ ٝٛنا ٓب ٤ٍُٞل فِالً ك٢ رـن٣خ اُوط٤غ

ألعَ رو٤َِ ٝ. ٤ِٓٔزو 3.2ا٠ُ  0.5ٖٓ مهاد اُؼِق ماد ؽغْ ٣زواٝػ ث٤ٖ % 80

ػ٤ِٜب  ٌِْٓخ أٗزقبة اُلعبط ُنهاد اُؼِق اٌُج٤وح ٝروًٜب ُِنهاد اُ٘بػٔخ ٝاُز٢ ٣طِن

ٖٗ٘ؼ ثٚوٝهح رول٣ْ اُؼِق ثبُٖجبػ اُجبًو ٝأػبكح اُزول٣ْ ك٢  (Selectivity)أٍْ 

أَُبء ألعَ إ رٌٕٞ أُؼبُق كبهؿخ رٔبٓبً ك٢ ٓ٘زٖق اُٜ٘به ألعَ ٙٔبٕ أٍزٜالى 

ٝألعَ ى٣بكح ٤ّٜخ اُط٤ٞه ُِؼِق ٝرؾ٤َٖ هٞح . اُلعبط ُغ٤ٔغ ٌٓٞٗبد اُؼ٤ِوخ

اُز٢ رَزقلّ ُطؾٖ اُـناء ٣ٖ٘ؼ ثأٙبكخ اُؾ٠ٖ  (Gizzard)اُؼٚالد ك٢ اُوبٖٗخ 

ُٚٔبٕ رٞاعل أػلاك ٓ٘بٍجخ ٖٓ اُؾ٠ٖ كافَ اُوبٖٗخ ُزَبػلٛب ػ٠ِ  (Grits)اُ٘بػْ 

 . اٌُج٤وحٛؾٖ مهاد اُؼِق اٌُج٤وح اُؾغْ ٝاُؾجٞة 

 

ٗػالئق اىرط٘س  (grower)ٗاىَْ٘  (starter)َّارك ىؼالئق اىثادٛء  (20)اىعذٗه سقٌ  

(Developer) ٗ ػيٞقح ٍا قثو األّراض(Pre-Layer)  َْ٘اىَغرخذٍح خاله فرشج اى

(Growing priod) اىنَٞاخ اىَؽغ٘تح ػيٚ أعاط . ىقطؼاُ اىذظاض اىثٞاع

   . مٞي٘غشاً ىنو ؽِ ػيٞقح

 

اىَ٘اد اىؼيفٞح 
ػالئن اُ٘ٔٞ ػالئن اُجبك١ء 

ػ٤ِوخ رطٞه 
ػ٤ِوخ ٓب هجَ 

األٗزبط  1 2 1 2 

 484 515 400 500 581 500مهح ٕلواء 

- -  200-  107- ؽ٘طخ 

-  100 162.8 83-  60ٗقبُخ اُؾ٘طخ 

-  200-  180-  100ّؼ٤و 

 280- - - - - ّٞكبٕ 

- - - - -  20َٓؾٞم اُغذ 

 20- - - -  20ٓوًي ثوٝر٤ٖ ؽ٤ٞا٢ٗ 

 149 150 200 200 265 250ًَجخ كٍٞ ا٣ُٖٞب 

-  21.5 23 23-  22َٓؾٞم ػظبّ ٓؼوْ 

 36 7.5 7.5 7.5 14.2 7.5ٌٌُِ ؽغو ا

 16- - -  14.1- كٍٞلبد اٌُب٤َُّٞ اُض٘بئ٤خ 

 4 3 3 3 4 3ِٓؼ اُطؼبّ 

 6 2.5 2.5 2.5 6 2.5ٓي٣ظ ك٤زب٤ٓ٘بد ٝٓؼبكٕ 

 5- - -  10 14ى٣ذ أٝ كٖٛ ؽ٤ٞا٢ٗ 

-  0.5 0.8 1.0 1.7 1.0ٓض٤ٗٞ٤ٖ 

اُزو٤ًت ا٤ٔ٤ٌُب١ٝ 

: أُؾَٞة
      

 16 15 17 17.3 20.0 20.3% ثوٝر٤ٖ فبّ 

ٛبهخ ٓٔضِخ 

 (ًـْ/٤ًٍِٞؼوح)

2900 2940 2756 2735 2727 2850 

 2.5 0.86 0.88 0.89 0.94 0.99% اٌُب٤َُّٞ 

 0.6 0.43 0.43 0.44 0.5 0.47% اُلَلٞه أُزٞكو 

  0.72 0.86 0.87 1.06 1.11% اُال٤َ٣ٖ 

 0.33 0.28 0.36 0.36 0.5 0.44% أُض٤ٗٞ٤ٖ 
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. فالٍ كزوح أٗزبط اُج٤٘ (Layer diets)فَٔخ ٗٔبمط ُؼالئن اُلعبط اُج٤بٗ  (21)علٍٝ 

. ا٤ٌُٔبد ٓؾَٞثخ ػ٠ِ أٍبً ٤ًِٞؿواّ ٌَُ ٖٛ ٖٓ اُؼِوخ

 

 5 4 3 2 1 اىَ٘اد اىؼيفٞح

 688.5 440 483 580 450مهح ٕلواء 

- -  180- - ؽ٘طخ 

-  250-  99 145ّؼ٤و 

- -  40-  55ٗقبُخ ؽ٘طخ 

-  20-  20- َٓؾٞم اُغذ 

-  20 60 15 80ٓوًي ثوٝر٤ٖ ؽ٤ٞا٢ٗ 

 200 150 155 190 180ًَجخ كٍٞ ا٣ُٖٞب 

 4.6 3 3 3 5ِٓؼ اُطؼبّ 

 80 7.5 77 65 85ؽغو اٌٌُِ 

 15.7-  2- - كٍٞلبد اٌُب٤َُّٞ اُض٘بئ٤خ 

-  24.7-  25- * َٓؾٞم ػظبّ ٓؼوْ 

 5 14- - - ى٣ٞد أٝ كٕٛٞ ؽ٤ٞا٤ٗخ 

 5 2.5-  2.4- ٓؼبكٕ ٓي٣ظ ك٤زب٤ٓ٘بد ٝ

 1.2 0.8-  0.6- ** ٓض٤ٗٞ٤ٖ 

     : اُزو٤ًت ا٤ٔ٤ٌُب١ٝ أُؾَٞة

 15.6 14.9 17.4 16.6 17.6% ثوٝر٤ٖ فبّ 

 2890 2750 2837 2768 2902 (ًـْ/٤ًٍِٞؼوح)ٛبهخ ٓٔضِخ 

 2.5 3.7 3.6 3.2 3.7% اٌُب٤َُّٞ 

 0.4 0.46 0.52 0.47 0.72% اُلَلٞه أُزٞكو 

 0.34 0.34 0.39 0.36 0.98% ٣ٖ أُض٤ٕٞ

 0.80 0.73 0.98 0.9 0.95% اُال٤َ٣ٖ 

 
٣ٌٖٔ رؼو٤ٔخ َٗج٤بً ثٞٙؼخ ثبُلوٕ ػ٠ِ . ؿبُجبً ٓب ٣زؼوٗ َٓؾٞم اُؼظبّ أُٖ٘غ ٓؾ٤ِبً ُِزِٞس أُب٣ٌوٝث٢*  

اٙ٘خ أٝ كوّخ رؾذ اُؼ. ٍبػبد 5-4أٝ رؼو٣ٚخ ألّؼخ أٌُْ اُؾبهح ُٔلح . ّ ُٔلح ٖٗق ٍبػخ 100ْكهعخ 

ّ ُِوٚبء اُزبّ ػ٠ِ ٓؼظْ أُب٣ٌوٝثبد أُو٤ٙخ  60ْ-50اُـبى٣خ ٓغ روو٣ت اُؾبٙ٘خ ُوكغ كهعخ ؽواهرخ ا٠ُ 

  .اُؾَبٍخ ُِؾواهح
ٖٓ اُؾٞآ٘ األٍب٤ٍخ ٣ٝجبع ثبألٍٞام اُزغبه٣خ ثٌَْ َٓؾٞم رؾذ أٍْ  (Methionin)اُؾبٓ٘ األ٢٘٤ٓ ** 

. اُلو٤وح ثَ٘جخ أُوًي ُِجوٝر٤ٖ اُؾ٤ٞا٢ٗال ثل ٖٓ أٙبكخ ٛنا اُؾبٓ٘ ُِؼالئن . ٓض٤ٍٞ٤ٖ
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اداسج اىقطٞغ اىثٞاع تاألظ٘اء اىؽاسج اداسج اىقطٞغ اىثٞاع تاألظ٘اء اىؽاسج 

  
 (Optimum)  ّ ٖٓ اُلهعبد أُض٠ِ 22ْ-18رؼجو كهعخ اُؾواهح اُج٤ئخ اُز٢ رزواٝػ ث٤ٖ 

ّ كافَ هبػبد اُزوث٤خ ٣ؤك١ ا٠ُ فل٘  30ْأهرلبع كهعبد اُؾواهح اُج٤ئ٤خ ػٖ . ألٗزبط اُج٤٘

ٝٓؼالد ٍٔي اُوْوح ٝاُٖلبد اط اُج٤٘ ٓغ فل٘ ٓؼلالد ٝىٕ اُج٤٘ أُ٘زظ َٗجخ اٗذ

إ ٍجت ٛنا األٗقلبٗ ثأٗزبط اُج٤٘ ٝٗٞػ٤زخ ػ٘ل اهرلبع كهعخ .اُ٘ٞػ٤خ ُِٖلبهٝاُج٤بٗ ٓؼبً 

: اُؾواهح ٣وعغ ا٠ُ

أٗقلبٗ ٤ًٔخ اُؼِق أَُزٌِٜخ ٖٓ هجَ اُط٤ٞه ٝثبُزب٢ُ اٗقلبٗ ٤ًٔبد اُطبهخ  -أ 

 .٤ٓ٘بد ٝأُؼبكٕ أُغٜيح ُِط٤ٞه فالٍ األعٞاء اُؾبهحٝاُجوٝر٤ٖ ٝاُل٤زب

ؽٍٖٞ رـ٤و ك٢ اُزٞاىٕ اُٜو٢ٗٞٓ كافَ اُغَْ ٓضَ اٗقلبٗ ٛوٕٓٞ اُضب٣و٤ًَٖٝ  -ب 

 . (Corticosteroides)ٝاهرلبع َٓزٟٞ اكواىد ٛوٓٞٗبد هْوح اُـلح اٌُٚو٣خ ٓضَ

ؽ٤ش  (Acid-Base Balanes)اُوبػل١ ثبُلّ  ؽٍٖٞ رـ٤و ثبُزٞاىٕ اُؾب٢ٚٓ ٝ -ض 

 .(Alkaliosis)ٝرؾَٖ ؽبُخ ه٣ِٞخ اُلّ  (اُلّ   BH)٣ورلغ األً ا٤ُٜلهٝع٢٘٤ ُِلّ 

 

:  ُـوٗ رو٤َِ أٙواه األعٜبك اُؾواه١ ػ٠ِ اُلعبط اُج٤بٗ ٢ٕٞٗ ثٔب ٢ِ٣ 

 

رقط٤ٜ ٓٞػل اُزوث٤خ ثؾ٤ش رٞعٚ كزوح اُؤخ األٗزبع٤خ ُِوط٤غ اُج٤بٗ ا٠ُ األّٜو  .1

١ ٓب٣ٌ ٝؽي٣وإ ٍٞف رجلأ ثأٗزبط اُج٤٘ فالٍ ألكواؿ اُلبهَخ فالٍ ّٜو. اُجبهكح

إٕ ٓضَ ٛنا اُوط٤غ ٍٞف ال ٣زؼوٗ ا٠ُ األعٜبك . ّٜو١ رْو٣ٖ األٍٝ ٝاُضب٢ٗ

اّٜو ٖٓ ثلا٣خ كزوح اٗزبط اُج٤٘ ٝٛنا ٓب ٤ٍوَِ ٖٓ آصبه  9-8اُؾواه١ إال ثؼل 

 .األعٜبك اُؾواه١ ػ٠ِ اٗزبط اُج٤٘ ا٠ُ ؽل ًج٤و

ٝاُجوٝر٤ٖ ك٢ اُؼالئن  (Metabolizable Energy)هكغ َٓزٟٞ اُطبهخ أُٔضِخ  .2

فالٍ األعٞاء اُؾبهح ألعَ اػطبء ا٤ُٞه اؽز٤بعبرٜب اٌُبِٓخ ٖٓ اُطبهخ ٝاُجوٝر٤ٖ هؿْ 

٣ٞٙؼ َٓز٣ٞبد اُطبهخ ٝاُجوٝر٤ٖ  (16)اُغلٍٝ ههْ . اٗقلبٗ ٤ًٔخ اُؼِق أَُزٌِٜخ

صِخ ثبُؼ٤ِوخ ػٖ ٣ٌٖٔ هكغ َٓزٟٞ اُطبهخ أُْ. اُز٢ ٢ٕٞٗ ثٜب ك٢ األعٞاء اُؾبهح

ٛو٣ن اٙبكخ اُي٣ٞد اُ٘جبر٤خ اٝ ف٤ِٜ ٖٓ اُي٣ٞد اُ٘جبر٤خ ٝاُؾ٤ٞا٤ٗخ ٝاُن١ ٣ٚبف 

ثؼل كزوح % 1إما ًبٕ اُوط٤غ فالٍ كزوح اُؤخ االٗزبع٤خ أٝ ثَ٘جخ % 2ا٠ُ اُؼ٤ِوخ ثَ٘جخ 

 .اُؤخ االٗزبع٤خ

ٕ ٛ٘بُي ٖٓ أُؼوٝف ا. ٓٚبػلخ َٓزٟٞ اُل٤زب٤ٓ٘بد ٝأُؼبكٕ ك٢ ػالئن اُزـن٣خ .3

ًـْ ٌَُ  1.5-1ُِل٤زب٤ٓ٘بد ٝأُؼبكٕ رٚبف ػبكح ُِؼ٤ِوخ ثَ٘جخ  (Premexes)آيعخ 

ًـْ ٌَُ ٖٛ ٖٓ اُؼِق فالٍ األّٜو  3-2اهكغ ٛنٙ ا٤ٌُٔخ ا٠ُ . ٖٛ ٖٓ اُؼِق

ك٢ رو٤َِ األعٜبك اُؾواه١  (C)ٝهل صجذ ٓؤفواً ٝعٞك كٝه ْٜٓ ُل٤زب٤ٖٓ . اُؾبهح

 .٤ًِٞؿبّ ٌَُ ٖٛ 0.5-0.3ُِط٤ٞه ٣ٝٚبف ُِؼِق ثٔولاه 

رٞه٤ذ ٓٞاػ٤ل رول٣ْ اُؼِق ا٠ُ اُوط٤غ ا٠ُ األٝهبد اُجبهكح ثبُٖجبػ اُجبًو اٝ أَُبء  .4

 .ٝاألٓز٘بع ػٖ رول٣ْ اُؼِق ك٢ اٝهبد اُظ٤ٜوح

ى٣بكح ػلك أُ٘بَٛ ك٢ هبػبد اُزوث٤خ ٝٓؾبُٝخ رجو٣ل ٤ٓبٙ اُْوة عٜل األٌٓبٕ ػٖ  .5

األٗبث٤ت اُقبهع٤خ اٝ اٙبكخ اُضِظ ا٠ُ ٛو٣ن رـط٤خ ٝرظ٤َِ فياٗبد أُبء ٝػيٍ 

 .فالٍ اٝهبد اُظ٤ٜوح (كافَ اُوبػخ)فياٗبد ٤ٓبٙ اُْوة 
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أُ٘بٛن أُؾ٤طخ ثبُوبػخ ُٚٔبٕ ر٤َِٚ اُغلهإ اُقبهع٤خ ٝٓ٘غ ٍوٞٛ اّؼخ  رْغ٤و .6

ٖٓ األّغبه أُٜٔخ ك٢ ٛنا أُغبٍ أّغبه ا٤ًُٞبُجزًٞ . أٌُْ أُجبّوح ػ٤ِٜب

 .ٝاٌُبىٝه٣٘بٝا٤ًٌُُٞٞ ٝاَُله 

ًِٝٞه٣ل  (ًِٞه٣ل اُٖٞك٣ّٞ)اٙبكخ ثؼ٘ األٓالػ ا٠ُ ٓبء اُْوة ٓضَ ِٓؼ اُطؼبّ  .7

٤ًِٞؿواّ  0.5ًِٝٞه٣ل اٌُب٤َُّٞ ثَ٘جخ  (اُٖٞكا)اُجٞرب٤ٍّٞ ٝث٤ٌبهثٞٗبد اُٖٞك٣ّٞ 

 .(رب٢ٌٗ أُبء)ُزو ٓبء  1000ٌَُ 

ح كافَ اُوبػِذ هُ اُغلهإ ٍٝوق اُوبػخ ٖٓ اُقبهط ثبُٔبء ٓغ رٞك٤و ٓوّبد كاف٢ِ .8

٣ٝؼزجو اُوُ . ُـوٗ اٍزقلآٜب ُوُ اُط٤ٞه ثٌَْ ٓجبّو ػ٘ل اُٚوٝهح اُوٖٟٞ

أُجبّو اعواء اكاه١ ْٜٓ علاً ؽ٤ش ٣جلأ اُوُ ٖٓ اَُبػخ اُضب٤ٗخ ػْو ٜٙواً ُٝـب٣خ 

روُ اُط٤ٞه ٓوح ٝاؽلح ًَ ٖٗق . اَُبػخ اَُبكٍخ ػٖواً فالٍ اّٜو ا٤ُٖق

ٓوح األ٠ُٝ اال اٗٚ ٍوػبٕ ٓب ٣زؼِْ ٣ٝؼزبك ػ٠ِ ػ٤ِٔخ هل ٣ض٤و اُوُ اُوط٤غ َُ. ٍبػخ

 .اُوُ

 17اٙبكخ ٍبػخ ٙٞء ا٠ُ ػلك ٍبػبد االٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ ٤ُٖجؼ ػلك ٍبػبد االٙبءح  .9

ٍبػخ ثب٤ُّٞ ٓغ ٙوٝهح رٞع٤خ ٍبػز٤ٖ ُألٙبءح ك٢ ٓ٘زٖق ا٤َُِ ٝرورت ٓٞاػ٤ل 

 :األٙبءح ًٔب ٢ِ٣ 

  (ٍبػخ ٙٞء 15)َٓبءاً  8اػخ ٕجبؽبً ُـب٣خ اٌُ ٣5لزؼ اُٚٞء ٖٓ اَُبػخ. 

  ٤ُالً  12َٓبءاً ُـب٣خ اَُبػخ  ٣9ـِن اُٚٞء ٖٓ اَُبػخ. 

  (ٍبػخ ٙٞء 2)ٕجبؽبً  ٤ُ2الً ُـب٣خ اَُبػخ  ٣12لزؼ اُٚٞء ٖٓ اَُبػخ. 

  ٕجبؽبً  5ٕجبؽبً ُـب٣خ اَُبػخ  ٣2ـِن اُٚٞء ٖٓ اَُبػخ. 

 

فالٍ األّٜو اُؾبهح ألعَ رْغ٤غ اُلعبط اُج٤بٗ ػ٠ِ ى٣بكح ٤ًٔخ اُؼِق أَُزِٜي  .10

ٝى٣بكح ػلك ٓواد رول٣ْ  (Feeders)٣لَٚ هكغ َٓزٟٞ اُؼِق كافَ أُؼبُق 

ّـَ أُؼِق األٝرٞٓبر٢ٌ٤ ُزٞى٣غ اُؼِق اهثؼخ ٓواد ٖٓ اُؼِق ػ٠ِ )اُؼِق 

اٝ هُ )ًنُي ُٞؽع ٖٓ ٝاهغ اُؾوٍٞ األٗزبع٤خ إ رو٤ٛت اُؼِق ثبُٔبء . (األهَ

٣ٞه ػ٠ِ اٍزٜالى ٤ًٔبد اًجو ٖٓ اُؼِق ٣ي٣ل ٣ْٝغغ اُٜ (أُبء ػ٠ِ اُؼِق

ثبالعٞاء اُؾبهح ّو٣طخ إ ال ٣جو٠ اُؼِق اُوٛت كافَ أُؼبُق ُلزوح ٣ِٞٛخ ألٗٚ 

 .ٍٞف ٣زؼوٗ ُِزؼلٖ

اؿ٘بء اُؼ٤ِوخ ثبُلَلٞه ٣َبػل ػ٠ِ اُز٤ٌق ُلهعبد اُؾواهح اُؼب٤ُخ ألٗخ ٣لفَ ك٢  .11

 (ATP)١ اُلٍٞلبد ٝاألك٤ٍٖٞٗ اُضالس (RNA , DNA)ر٣ٌٖٞ اُؾٞآ٘ ا٣ُٝٞ٘خ 

ٖٗ٘ؼ ثأٙبكخ كٍٞلبد اٌُب٤َُّٞ اُض٘بئ٢ اٝ َٓؾٞم . أُْٜ ك٢ ٗوَ ٝفيٕ اُطبهخ

 .اُؼظبّ ًٖٔله ْٜٓ ُِلَلٞه

 

 

اىقيش األظثاسٛ ىقطؼاُ اىذظاض اىثٞاع اىقيش األظثاسٛ ىقطؼاُ اىذظاض اىثٞاع 

  
٢ٛٝ ثٜنا رْجخ اُيٝاؽق اُز٢ روّٞ اُط٤ٞه ثٌَْ ػبّ ثزـ٤٤و ه٣ْٜب ٓوح ٝاؽلح ثبَُ٘خ 

فالٍ أّٜو  (Natural Molting)٣ؾلس اُوِِ اُطج٤ؼ٢ . ثغِل عل٣لرَِ٘ـ ٖٓ عِلٛب ُزـ٤٤وح 

ا٤ُٖق ُزو٤َِ رأص٤و كهعخ اُؾواهح ػ٠ِ اُطبئو ٤ُٖٝجؼ اُغَْ ًبَٓ اُو٣ِ فالٍ أّٜو اُْزبء 

اَُالالد اُؾل٣ضخ ُِلعبط اُج٤بٗ رـ٤و ه٣ْٜب ٣ٖٝجؼ ك٤ٜب هِِ ٛج٤ؼ٢ ك٢ ٜٗب٣خ اَُ٘خ  –اُجبهكح 

اُن١ رلوىٙ اُـلح اُ٘قب٤ٓخ  (FSH)ٕٛٔٞ أُؾلي ُ٘ٔٞ اُؾ٣ٖٞالد األٗزبع٤خ ؽ٤ش ٣وَ َٓزٟٞ اٍ

ٝروَ ٛوٓٞٗبد األٍزوٝع٤ٖ ٝاألٗلهٝع٤ٖ اُز٢ ٣لوىٛب أُج٤٘ ٝثٔب إ ٛنٙ اُٜوٓٞٗبد َٓؤُٝخ 

ُنُي ٣جلأ اُو٣ِ ثبُزَبهٜ ٤ُ٘ٞ ثلالً ػ٘خ  (Feather Follicals)ػٖ اكآخ ؽ٣ٖٞالد اُو٣ِ 
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٤ٍٖ اُن١ رلوىح اُـلح اُلهه٤خ ػ٠ِ رؾل٤ي ؽ٣ٖٞالد اُو٣ِ ٣ٝوّٞ ٛوٕٓٞ اُضب٣وٝى. ه٣ِ عل٣ل

ثوٝر٤ٖ ٝإ ػ٤ِٔخ ر٤ٖ٘ؼخ ٍزٌِق عَْ % ٣85ؾز١ٞ اُو٣ِ ػ٠ِ . ػ٠ِ أٗزبط ه٣ِ عل٣ل

ٝٛنا ، اُطبئو أُي٣ل ٖٓ اُؼ٘بٕو اُـنائ٤خ اُز٢ ٍزٞعخ ُز٣ٌٖٞ اُو٣ِ اُغل٣ل ثلالً ٖٓ اٗزبط اُج٤٘

ا٣خ اَُ٘خ األٗزبع٤خ ػِٔبً إ ػ٤ِٔخ اُوِِ اُطج٤ؼ٢ ٛنٙ ٛٞ اؽل اٍجبة اٗقلبٗ اٗزبط اُج٤٘ ك٢ ٗٚ

ُٝنُي اػزبك أُ٘زغ٤ٖ ػ٠ِ ر٣َٞن اُلعبط اُج٤بٗ ثؼل اٗزٜبء ٍ٘زخ . أّٜو 4-3هل رَزـوم 

ّٜو ؽ٤ش ٣َٞم اُوط٤غ اُج٤بٗ ػ٘ل ػٔو              14-12األٗزبع٤خ األ٠ُٝ اُز٢ رلّٝ ُٔلح 

. اُج٤٘أٍجٞع ٖٓ اٗزبط  60أٍجٞع ا١ ثؼل  78-80

ألعَ ى٣بكح اُلبئلح األهزٖبك٣خ ٖٓ اُوط٤غ اُج٤بٗ ٝٝألٍزـالٍ ًَ ٛبهزخ األٗزبع٤خ ػٖ 

ٛو٣ن اٛبُخ اُلزوح األٗزبع٤خ كول رٞعٚ اُجبؽض٤ٖ ٝأُقز٤ٖٖ ٗؾٞ اعجبه اُوط٤غ اُج٤بٗ ٗؾٞ اُوِِ 

اٗزبعخ أٍبث٤غ ٤ُؼبٝك اُوط٤غ  8-5اَُو٣غ ألعَ رـ٤٤و ه٣ْخ ثو٣ِ عل٣ل ٝفالٍ كزوح ال رزغبٝى 

ٖٓ عل٣ل ٤ُٝلفَ ك٢ ٍ٘زٚ األٗزبع٤خ اُضب٤ٗخ ُٜٝنا أِٛن ػ٠ِ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ اٍْ اُوِِ األعجبه١ 

(Force Molting)  ٝهل ٣طِن ػ٤ِٜب أ٣ٚبً اٍْ اُواؽخ األعجبه٣خ(Force Resting)  َٚ٣ٝل

ال ٝمُي ػ٠ِ اػزجبه إ ثوآظ اُوِِ األعجبه١  (اُواؽخ االعجبه٣خ)اٌُض٤و ٖٓ أُقز٤ٖٖ أٍْ 

٣ؾلس ك٤ٜب ػ٤ِٔخ هِِ ًِِٔخ ُغ٤ٔغ ه٣ِ اُغَْ ٌُٖٝ ع٤ٔغ ٛنٙ اُجوآظ رؤك١ ا٠ُ رٞهق ًبَٓ 

إ ٓضَ . ألٗزبط اُج٤٘ ُٜٝنا ك٢ٜ رؼط٢ اُوط٤غ كزوح هاؽخ ثؼل ٜٗب٣خ ٍْٓٞ ٣َٞٛ ألٗزبط اُج٤٘

ؽ٤ش  (Broodness)ٛنٙ اُلزوح ُِواؽخ ًبٕ ٣أفنٛب اُلعبط اُجو١ فالٍ كزوح اُوهبك اٝ اٌُوى 

٣وّٞ ثؾٖٚ اُج٤ٚخ ألعَ اُزلو٤ٌ ٣ٝزٞهق اٗزبعخ ٖٓ اُج٤٘ ٣ٝؾوّ ٗلَخ ٖٓ األًَ ٝاُْوة 

ٛٞػبً ألعَ إ ٣ِج٢ ٗلاء ؿو٣يح األٓٞٓخ ٝؽ٘بٕ األٓٞٓخ ُٜٝنا ٣الؽع إ اُلعبعخ اُواهلح رلول 

. ٖٓ ٝىٜٗب فالٍ كزوح اُوهبك% 25ؽٞا٢ُ 

 

اىَؽاػشج اىصاّٞح ػشش 
 

 تشاٍط اىقيش االظثاسٛتشاٍط اىقيش االظثاسٛ

 

: ك٢ اُٞهذ اُؾبٙو اُؼل٣ل ٖٓ ثوآظ اُوِِ األعجبه١ ٣ٌٖٔ ر٤ٖ٘لٜب ا٠ُ صالصخ أهَبّ ٢ٛٝ رٞعل 

ؽ٤ش ٣ؼوٗ اُوط٤غ اُج٤بٗ ا٠ُ ػلح ا٣بّ ٖٓ . ثوآظ رو٤ٖ٘ اُؼِق ٝأُبء ٝاُٚٞء (1)

ا٤ُٖبّ ٝاُؼطِ ٓغ فل٘ ٍبػبد األٙبءح ُٝول ٛٞهد ٓؼظْ ثِلإ اُؼبُْ ثوآظ 

ٗبٓظ فبٓ ٌَُ ٝال٣خ روو٣جبً ٓضَ ثوٗبٓظ فبٕخ ثٜب ٝك٢ أ٤ٓوًب ٓضالً ٣ٞعل ثو

. ًبُلٞه٤ٗب ٝثوٗبٓظ ٝاّ٘طٖ

ثوآظ اُزالػت ثَٔزٟٞ ثؼ٘ األٙبكبد اُؼِل٤خ ٓضَ رـن٣خ اُوط٤غ اُج٤بٗ ػ٠ِ ػ٤ِوخ  (2)

ماد َٓزٟٞ ٓ٘قل٘ ٖٓ اٌُب٤َُّٞ اٝ ثلٕٝ اٙبكخ ِٓؼ اُطؼبّ اٝ ػ٤ِوخ ؿ٤٘خ 

عيء  20000ٕ ٝثَ٘جخ ثبُقبه٤ٕٖ اُن١ ٣ٚبف ُِؼ٤ِوخ ثٖٞهح أ٤ًَٝل اُقبه٢ٕ

إ ٛنٙ اُزـ٤واد ٝاألٙبكبد اُؼِل٤خ ٍزؤصو ػ٠ِ ٓوًي ا٤ُْٜخ  (p.p.m)ثب٤ُِٕٔٞ 

ُزغؼَ اُلعبط ٣ٔز٘غ ػٖ ر٘بٍٝ اُـناء ُٜٝنا ٣زٞهق  (Appetite Center)ثبُٔـ 

 .اٗزبعخ ٖٓ اُج٤٘ ٣ٝجلأ ث٘يع ه٣ْخ

ػ٠ِ ٗطبم رغبه١ ُْ رَزقلّ . ثوآظ أٍزقلاّ اُٜوٓٞٗبد ٝاألك٣ٝخ أُٚبكح ُِزج٣ٞ٘ (3)

ثَجت اٌُِلخ اُؼب٤ُخ ٝألٕ ٓؼظْ كٍٝ اُؼبُْ هل ؽوٓذ ٓ٘ظٔبرٜب اُٖؾ٤خ ٖٓ أٍزقلاّ 

اُٜوٓٞٗبد ك٢ األٗزبط اُؾ٤ٞا٢ٗ ػ٠ِ اػزجبه إ ثوب٣بٛب ثبُٔ٘زغبد اُؾ٤ٞا٤ٗخ رؤصو ػ٠ِ 

 .(Public Health)اُٖؾخ اُؼبٓخ 
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 إٔذاف اىقيش األظثاسٛإٔذاف اىقيش األظثاسٛ

 

: ماد أٛلاف ْٓزوًخ رِقٔ ثٔب ٢ِ٣  إ ع٤ٔغ ثوآظ اُوِِ األعجبه١

 .اعجبه اُوط٤غ اُج٤بٗ ػ٠ِ اُزٞهق ػٖ اٗزبط اُج٤٘ ألفن كزوح هاؽخ (1)

ثٌَْ ٢ًِ اٝ هِِ عيئ٢ ال ٣ْزوٛ  (هِِ)أعجبه اُوط٤غ ػ٠ِ رـ٤٤و ه٣ْخ ثو٣ِ عل٣ل  (2)

 .ك٤ٚ رـ٤٤و ع٤ٔغ ه٣ِ اُغَْ

اُغَْ ػٖ ٝىٕ %  30-25اعجبه اُوط٤غ ػ٠ِ فل٘ ٝىٕ عَٔخ ثَ٘جخ ال روَ ػٖ  (3)

 .األثزلائ٢ هجَ اُوِِ

٣ْزوٛ إ ٣ٌٕٞ اُجوٗبٓظ ٍَٜ اُزطج٤ن ٝه٤َِ اُزٌب٤ُق ٝال ٣ؤك١ ا٠ُ هكغ َٗجخ  (4)

 .اُٜالًبد

 

ف٘ائذ اىقيش األظثاسٛ ف٘ائذ اىقيش األظثاسٛ 
 

: كٞائل اُوِِ األثبه١ ٣ٌٖٔ رِق٤ٖٜب ثٔب ٢ِ٣ 

 اهَ ٖٓ (ثؼل اُوِِ)ك٢ اَُ٘خ االٗزبع٤خ اُضب٤ٗخ  (ث٤ٚخ 30)إ رٌب٤ُق اٗزبط ٛجوخ ث٤٘  (1)

رٌب٤ُق اٗزبط ٛجوخ اُج٤٘ ك٢ اَُ٘خ األٗزبع٤خ األ٠ُٝ ألٕ اُوِِ ٍٞف ٣ِـ٢ رٌب٤ُق 

رْ٘أح ٝاكاهح ٝرـن٣خ هط٤غ عل٣ل ٓ٘ن اُلوٌ ُٝـب٣خ ثلا٣خ األٗزبط ٢ٛٝ كزوح رٔزل ُٔلح 

 .فَٔخ أّٜو روو٣جبً 

 رؾَٖ األكاء األٗزبع٢ ُِوط٤غ اُج٤بٗ ثؼل كزوح اُوِِ األعجبه١ ٓوبهٗخ ٓغ اُوط٤غ اُن١ (2)

ٛنا اُزؾَٖ ٣زٔضَ ك٢ أٗقلبٗ َٗجخ اُٜالًبد ٝرؾَٖ . ُْ رغو١ ػ٤ِخ ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ

اٗزبط اُج٤٘ ٝرؾَٖ ِٓؾٞٗ ث٘ٞػ٤خ اُج٤٘ ٓضَ اُٞىٕ ٍٝٔي اُوْوح ٝٗٞػ٤خ 

إ ٛنا اُزؾَٖ ك٢ األكاء األٗزبع٢ هل ٣وعغ ا٠ُ ؽٍٖٞ ٓب ٣ْجخ . اُٖلبه ٝاُج٤بٗ

ٛيح اُغَْ ٣ٖٝؾت ٛنا ى٣بكح ك٢ ألط (Rejuvenation)اُزغل٣ل اٝ اػبكح اُْجبة 

ؽَب٤ٍخ اٝ كؼب٤ُخ األَٗغخ ٝاػبكح ر٘ظ٤ْ اُؼ٤ِٔبد اُزٔض٤ِ٤خ ًٝنُي ػ٤ِٔخ اىاُخ ُِٔٞاك 

ٛنا ثبألٙبكخ ا٠ُ اُزقِٔ ٖٓ روٍجبد . ػ٠ِ َٓزٟٞ اُق٤ِخ (Inhibitors)أُضجطخ 

 .األَٗغخ اُل٤٘ٛخ اُيائلح

٣ش ٣يكاك اُطِت ػ٠ِ اُج٤٘ ٝروكغ ثبألٌٓبٕ رٞع٤خ اٗزبط اُج٤٘ ا٠ُ األّٜو اُجبهكح ػ (3)

كٖٔ أٌُٖٔ اعواء اُوِِ ػ٠ِ اُوط٤غ اُج٤بٗ ٤ٕلبً ألعَ فل٘ ، أٍؼبهح ثبألٍٞام

َٗجخ اُٜالًبد فالٍ األعٜبك اُؾواه١ ٝرٞع٤خ األٗزبط ك٢ اَُ٘خ اُضب٤ٗخ ثؼل أعواء 

 .اُوِِ األعجبه١

فزِلخ ٝرأصو ُٞؽع إ اُوطؼبٕ اُج٤بٙخ اُز٢ رؼوٙذ ُألٓواٗ اٝ األعٜبكاد اُْ (4)

اٗزبعٜب ك٢ اَُ٘خ األٗزبع٤خ األ٠ُٝ هل رؼٞٗ ػٖ ٛنا األٗزبط ك٢ اَُ٘خ األٗزبع٤خ اُضب٤ٗخ 

 .ثؼل اُوِِ األعجبه١

ػ٘ل رؼوٗ اُوط٤غ اُج٤بٗ ك٢ ٜٗب٣خ اُلزوح األٗزبع٤خ ألؽل األٓواٗ اُز٢ رؤصو ًض٤واً  (5)

أعواء ٣ٖ٘ؼ ة (EDS)ػ٠ِ أٗزبط اُج٤٘ ٝٗٞػ٤زخ ٓضَ ٓوٗ ٛجٞٛ أٗزبط اُج٤٘ 

 .ػ٤ِٔخ اُوِِ كٞهاً 

ُٜنٙ األٍجبة كإٔ أرجبع ثوآظ اُوِِ األعجبه١ ٝأٍزجوبء هطؼبٕ اُزوث٤خ ُٔلح ٍ٘ز٤ٖ ثلالً ٖٓ 

ٝإٔجؾذ ٛنٙ اُجوآظ . ٍ٘خ ٝاؽلح هل إٔجؼ ٖٓ اُؼ٤ِٔبد األكاه٣خ اُوٝر٤٘٤خ ك٢ ثؼ٘ كٍٝ اُؼبُْ

اُج٤٘ ٝاُِؾْ          رطجن ػ٠ِ اُوطؼبٕ اُزغبه٣خ ُِلعبط اُج٤بٗ  ٝػ٠ِ هطؼبٕ أٜٓبد

(Broiler and Layer Breeders)   .
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اىَقرشغ ىيقطؼاُ اىرعاسٝح  (Force Molting)تشّاٍط اىقيش األظثاسٛ  (22)اىعذٗه سقٌ 

 1999ىؼاً  (اىغالالخ اىثْٞح ٗاىثٞؼاء اىيُ٘)ىيذظاض اىثٞاع 

 

األظشاءاخ اىَطي٘تح األٝاً 

عاػح تاىًٞ٘  24ٍاه األػاءج اىَغرَشج أعرغعثؼح أٝاً قثو ٍ٘ػذ اىثذء تاىقيش 

ٗخفغ ػذد عاػاخ األػاءج اىٍٞ٘ٞح اىٚ  (اسفغ اىؼيف)طً٘ اىقطٞغ  (اىًٞ٘ األٗه تاىقيش) 1

اٍا تاىقاػاخ اىَفر٘ؼح فأػف . عاػح تاىًٞ٘ تاىقاػاخ اىَغيقح 12

عاػح ٗاؼذج ىيؼ٘ء اىظْاػٜ اىٚ ػذد عاػاخ اىؼ٘ء اىطثٞؼٜ ٍَٖا 

ٍثاششج  (اىرظٌ٘ٝ)تؼذ سفغ اىؼيف . ىل اىشٖشماُ ؽ٘ه اىْٖاس فٜ ر

دظاظح ذْرخة تظ٘سج ػش٘ائٞح ألعرخشاض ٍر٘عؾ  100ٝرٌ ٗصُ 

. ٗصُ اىذظاظح اى٘اؼذج

6-8 
اػادج ذقذٌٝ اىؼيف ىيطٞ٘س تؼذ اىرأمذ ٍِ اُ ٗصُ اىطٞ٘س قذ اّخفغ 

 8-6قذ ذط٘ه فرشج اىرظٌ٘ٝ . ػَا ماُ ػيٞح تاىًٞ٘ األٗه% 20اىٚ 

 1ٌٝ ػيٞقح اىقيش سقٌ اٝاً اتذأ ترقذ

عاػح تاىًٞ٘ اٗ تَقذاس  13اسفغ ػذد عاػاخ األػاءج اىٍٞ٘ٞح اىٚ  21

عاػح ٗاؼذج اػيٚ ٍِ ػذد عاػاخ األػاءج خاله فرشج اىرظٌ٘ٝ 

ػْذ ٗط٘ه ّغثح اّراض اىثٞغ  2ٗغٞش اىؼيٞقح اىٚ ػيٞقح اىقيش سقٌ 

% 5اىٚ 

تاىًٞ٘ ىرؽفٞض  عاػح 14.5اسفغ ػذد عاػاخ االػاءج اىٍٞ٘ٞح اىٚ  28

اىقطٞغ ػيٚ األّراض 

35 
 عاػح تاىًٞ٘ 16اسفغ ػذد عاػاخ األػاءج اىٍٞ٘ٞح اىٚ 

اعرؼَو ػيٞقح ٍا تؼذ % 50ػْذٍا ذظو ّغثح اّراض اىثٞغ اىٚ  42

 (Post-Molt Ration)اىقيش 
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 تشّاٍط اىقيش األظثاسٛ اىَقرشغتشّاٍط اىقيش األظثاسٛ اىَقرشغ

 

عجبه١ اُن١ ٢ٕٞٗ ثٚ ُوطؼبٕ اُلعبط اُج٤بٗ ٣ٞٙؼ ثوٗبٓظ اُوِِ األ (17)اُغلٍٝ ههْ 

: ٣ٝٔزبى ٛنا اُجوٗبٓظ ثبُ٘وبٛ اُزب٤ُخ  (َُِالالد اُج٤ٚبء ٝاُج٤٘خ)اُزغبه٣خ 

إ كزوح اُزٞهق ػٖ األٗزبط ٤ًِبً ك٤ٚ ٕـ٤وح ال رزؼلٟ أٍجٞػ٤ٖ ٝثؼلٛب ٣جلأ األٗزبط ك٢  (1)

. ك٢ األٍجٞع اُواثغ% 47األٍجٞع اُضبُش ٣ٝورلغ ا٠ُ 

اُجوٗبٓظ ػ٠ِ أعواء اُز٣ْٖٞ ٝفل٘ األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ ٤ٌُٝ ك٤ٚ أ١ ٣وزٖو ٛنا  (2)

ُنُي كٜٞ ٓالئْ ُألٍزؼٔبٍ فالٍ كزوح ا٤ُٖق ٝفبٕخ  (اُزؼط٤ِ)اعواء ُوطغ أُبء 

ك٢ اُجِلإ اُز٢ رورلغ ك٤ٜب كهعبد اُؾواهح ٤ٕلبً ا٠ُ ٓؼلالد ػب٤ُخ ٓضَ اُؼوام 

. ٝثؼ٘ اُلٍٝ اُؼوث٤خ

. ٍُٜٝٞخ اُزطج٤ن ٝهِخ اُزٌب٤ُق ٣ٔزبى ٛنا اُجوٗبٓظ ثبُجَبٛخ (3)

 

 خط٘اخ ذطثٞق تشّاٍط اىقيش اىَقرشغخط٘اخ ذطثٞق تشّاٍط اىقيش اىَقرشغ

 

هجَ اُجلء ثزطج٤ن ثوٗبٓظ اُوِِ ٣زْ هكغ ػلك ٍبػبد األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ ُِوط٤غ اُج٤بٗ  (1)

ٍبػخ ثب٤ُّٞ ُٝٔلح أٍجٞع ًبَٓ ا١ إ األٙبءح رٖجؼ  24ٍبػخ ثب٤ُّٞ ا٠ُ  16ٖٓ 

اء ٛٞ رؾ٤ٌَ اُوط٤غ ثبألٗقلبٗ اُؾبَٕ إ اُٜلف ٖٓ ٛنا األعو، َٓزٔوح ٤َُ ٜٗبه

 .ثؼلك ٍبػبد األٙبءح فالٍ كزوح اُوِِ

أ٣بّ  8-6ٍبػخ ثب٤ُّٞ ٝاثلأ ثبُز٣ْٖٞ ا٢ٌُِ ُٝٔلح  12فل٘ األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ ا٠ُ  (2)

ٓززب٤ُخ ٝال رولّ ُِط٤ٞه ٓوح صب٤ٗخ إال ثؼل اُزأًل ثإٔ ٓؼلٍ ٝىٕ اُلعبط هل أٗقل٘ 

كعبعخ  100ء ثبُز٣ْٖٞ ُنُي ٖٓ اُٚوٝه١ ٝىٕ ػٔب ًبٕ ػ٤ِخ هجَ اُجل% 30ثَ٘جخ 

هجَ اُز٣ْٖٞ صْ ٣زْ اُٞىٕ ٤ٓٞ٣بً ثؼل ا٤ُّٞ اَُبكً ٖٓ اُز٣ْٖٞ ٝك٢ ا٤ُّٞ اُن١ 

ٓغ فل٘ ػلك . ٣زْ رول٣ْ اُؼِق ُِوط٤غ كٞهاً % ٣30٘قل٘ ك٤ٚ ٓؼلٍ اُٞىٕ ثَ٘جخ 

 (ًٌُٞ 10)ٝاٛ  ٌَُ ٓزو ٓوثغ  2ٍبػبد األٙبءح ٣لَٚ فل٘ ّلح األٙبءح ا٠ُ 

ٝمُي ثزو٤َِ ػلك أُٖبث٤ؼ كافَ اُوبػخ ا٠ُ ٖٗق ػلكٛب األ٢ِٕ اٝ ثأٍزقلاّ عٜبى 

اُٜلف ٖٓ مُي ٛٞ ى٣بكح رٜلئخ اُوط٤غ ٝٓ٘غ ْٗٞء ؽبُخ اُ٘وو اٝ ، (Dimmer)اُزؼز٤ْ 

ٝك٢ فالٍ كزوح اُز٣ْٖٞ ٣لَٚ اػطبء ًٞهً ٓٚبك ٤ًٌَُِٞل٣ب . األكزواً ث٤ٖ اكواكح

ؿواّ ٌَُ ُزو ٓبء ُٝٔلح  0.5ع ٓبء اُْوة ٝثٔؼلٍ ّ (Esb 3)ٓضَ األٓجو٤ُّٝٞ اٝ 

أ٣بّ اُٜلف ٖٓ ٛنا األعواء ٛٞ ٓ٘غ األٕبثخ ثٔوٗ ا٤ًٌَُٞل٣ب ألٕ اُلعبط  3-5

اُٖبئٞ ٍٞف ٣ِغأ ا٠ُ اُلوّخ ٝثوب٣ب اُؼِق ٝاُلٚالد أُٞعٞكح ك٤ٜب ُٜنا ريكاك َٗجخ 

ٓٚبكاد فالٍ ٛنٙ أؽزٔبالد األٕبثخ ثٔوٗ ا٤ًٌَُٞل٣ب ٝال ٓبٗغ ٖٓ أٍزقلاّ ٛنٙ اٍ

اُلزوح هؿْ اٜٗب ٓؼوٝكخ ك٢ ربص٤وٛب ػ٠ِ أُج٤٘ اال إ أُج٤٘ فالٍ كزوح اُز٣ْٖٞ 

 .ٓزٞهق ػٖ األٗزبط ٝال رٞعل ٓؾبم٣و ٖٓ أٍزقلآٜب

ٖٓ ػالئن كزوح اُوِِ               1ػ٘ل اٗزٜبء كزوح اُز٣ْٖٞ هلّ اُؼ٤ِوخ ههْ  (3)

(Molting Rations) ٛنٙ اُؼ٤ِوخ ٖٓٔٔخ . (18)كٍٝ ههْ ٝأُج٤٘خ ٓٞإلبرٜب ثبُظ

ُزؾل٤ي اُغَْ ػ٠ِ األؽزلبظ ث٤ٌٔبد ًبك٤خ ٖٓ اٌُب٤َُّٞ ُٝلكغ ٗٔٞ اُغَْ ٝى٣بكح 

رولّ ٛنٙ اُؼ٤ِوخ ؽز٠ ٣جلأ اٗزبط اُوط٤غ ٖٓ اُوط٤غ ٓوح ، ٍوػخ ٗٔٞ اُو٣ِ اُغل٣ل

ٖٓ  2هْ ػ٘ل ٛنا اُؾل ٣زْ األٗزوبٍ ثبُزـن٣خ ػ٠ِ اُؼ٤ِوخ ه% 5افوٟ ٝرورلغ َٗجزخ ا٠ُ 

ٛنا األٗزوبٍ . ػالئن كزوح اُوِِ ٝك٤ٜب ٣زْ هكغ َٗجخ اُجوٝر٤ٖ اٌُب٤َُّٞ َٝٓزٟٞ اُطبهخ

٣ّٞ ٖٓ ثلء كزوح اُوِِ ؽ٤ش ٣جلأ  ٣21ؾَٖ ثؼل  2ا٠ُ اُؼ٤ِوخ ههْ  1ٖٓ اُؼ٤ِوخ ههْ 

ٍبػخ ٝاُْلح  13ك٤ٚ كزوح اُزؾل٤ي اُٚٞئ٢ ك٤زْ هكغ ٍبػبد األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ ا٠ُ 

 . (ًٌُٞ 15)ٝاٛ ثبُٔزو أُوثغ  3اُٚٞئ٤خ ا٠ُ 
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ٖٓ أ٣بّ كزوح  28ثب٤ُّٞ ك٢ رٔبّ ا٤ُّٞ  14.5اهكغ ػلك ٍبػبد األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ ا٠ُ  (4)

 . (ًٌُٞ 20)ٝاٛ ثبُٔزو أُوثغ  4اُوِِ ٝاهكغ اُْلح اُٚٞئ٤خ ا٠ُ اهٖبٛب ُزٖجؼ 

 16     ٣زْ هكغ ػلك ٍبػبد األٙبءح ا٤ٓٞ٤ُخ ا٠ُ (35ا١ ك٢ ا٤ُّٞ )ٝثؼل اٍجٞع ًبَٓ 

ٝاٛ ثبُٔزو أُوثغ ألعَ ى٣بكح اُزؾل٤ي  4ٍبػخ ثب٤ُّٞ ٝرَزٔو اُْلح اُٚٞئ٤خ ػ٠ِ 

ػ٘لٛب ٣زْ %  50اُٚٞئ٢ ػ٠ِ اُط٤ٞه ٤ُجلأ األٗزبط ٣زَبهع ٖٓ عل٣ل ٤ُٝورلغ ا٠ُ 

                       ٖٓ ػالئن كزوح ٓب ثؼل اُوِِ 1رؾ٣َٞ اُزـن٣خ ا٠ُ ػ٤ِوخ ههْ 

(Post-Molt Rations) ٍرَزٔو اُزـن٣خ ػ٠ِ ٛنٙ اُؼ٤ِوخ . (18)ٓج٤٘خ ثبُغلٍٝ ههْ ا

ٖٓ ػالئن ٓب ثؼل اُوِِ  2ٝرَزجلٍ ثبُؼ٤ِوخ ههْ  (Peak)فالٍ أّٜو اُؤخ األٗزبع٤خ 

ٝثٔؼ٠٘ آفو ػ٘ل ، % 70ػ٘ل اٗقلبٗ اٗزبط اُج٤٘ ك٢ اُوط٤غ ا٠ُ َٗجخ اهَ ٖٓ 

ا٠ُ ػ٤ِوخ  1ػ٤ِوخ ههْ  ٣زْ رؾ٣َٞ اُزـن٣خ ٖٓ%  70أٗقلبٗ اٗزبط اُج٤٘ ا٢ٓٞ٤ُ ػٖ 

. 2ههْ 

الؽع إ اُوِِ األعجبه١ ٍٞف ٣وعغ اٝىإ اُوط٤غ ا٠ُ ٓب ًبٗذ ػ٤ِخ ػ٘ل ػٔو  (5)

ُٜٝنا اَُجت ٢ٕٞٗ ثزضج٤ذ ٤ًٔبد اُؼِق . اُ٘ٚظ اُغ٢َ٘ ٝثلا٣خ كزوح اٗزبط اُج٤٘

أَُزِٜي ٤ٓٞ٣بً فالٍ اُلزوح األٗزبط اُضب٤ٗخ ثؼل اُوِِ ػ٠ِ ٓب ًبٗذ ك٢ ثلا٣خ كزوح 

ٝثؼجبهح أفوٟ رَزقلّ ٗلٌ ٓؼلالد اٍزٜالى اُؼِق ا٢ٓٞ٤ُ ألٍبث٤غ . ٗزبط األ٠ُٝاأل

ثؼل اعواء )اَُ٘خ األٗزبع٤خ األ٠ُٝ ًٔؼلالد أٍزٜالى ٢ٓٞ٣ َُِ٘خ األٗزبع٤خ اُضب٤ٗخ 

. (اُوِِ األعجبه١

رنًو إ رؼو٣٘ اُوط٤غ ا٠ُ كزوح اُوِِ األعجبه١ ٝٓب رزطِجخ ٖٓ ر٣ْٖٞ ٝرـ٤٤و ك٢  (6)

ء ٤ٍؼوٗ اُوط٤غ ا٠ُ أعٜبك ؽو٤و٢ ٣ُٞل ٓب ٠َٔ٣ ثبُزضج٤ٜ أُ٘بػ٢ اُؼِق ٝاُٚٞ

(Immunosupression)  ُٜٝنا ٍٞف رقزَ َٓز٣ٞبد أُ٘بػخ اُقِط٤خ ٝاُق٣ِٞخ

كافَ اُغَْ ٝال ثل ٖٓ اعواء ثوٗبٓظ رِو٤ؾ٢ عل٣ل ٙل األٓواٗ ٝفبٕخ ٓوٗ 

 IBٓؼل١ ٝٓوٗ اُزٜب١ اُْؼت اُٜٞائ٤خ اٍ ND (Newcaste Disease)ا٤ًُ٘ٞبٍَ 

(Infecous Brunchitis)  ٘ٝظبٛوح ٓزالىٓخ أٗقلبٗ اٗزبط اُج٤(WDS)  ٝٛ٘ب

ٝاُن١ ٣طِن ػ٤ِخ  (EDS + IB + ND)٢ٕٞٗ ثأػبكح رِو٤ؼ اُوط٤غ ثبُِوبػ اُضالص٢ 

ٝػ٘ل ػلّ رٞكوح ٝألعَ األهزٖبك ثزٌب٤ُق ٛنا اُزِو٤ؼ . اٍْ اُِوبػ اُي٣ز٢ أُؼطَ

 (IBH 52)ٍالُخ  IBُٝوبػ  (الٍٞرب)٤ًٗٞبٍَ ٢ٕٞٗ ثزِو٤ؼ اُلعبط اُج٤بٗ ثِوبػ 

٣ٝؼبك اُزِو٤ؼ  (ٓغ ثلا٣خ اُزؾل٤ي اُٚٞئ٢)ٖٓ كزوح اُوِِ  28ٓغ ٓبء اُْوة ك٢ ا٤ُّٞ 

ال ٣ؤصو اُزِو٤ؼ ػ٠ِ اٗزبط اُج٤٘ إما . ثؼل صالصخ اٍبث٤غ صْ ٓوح ٝاؽلح ًَ صالصخ أّٜو

. ّ هلّ اُِوبػ ثبُٔبءػطِّ اُوط٤غ صالس ٍبػبد س. اعو١ ثؼل ٍبػخ ٖٓ ر٘بٍٝ اُـناء
 

 اداء اىقطٞغ اىثٞاع تؼذ فرشج اىقيشاداء اىقطٞغ اىثٞاع تؼذ فرشج اىقيش 

 

٣ج٤ٖ األكاء األٗزبع٢ ألؽل اَُالالد اُج٤ٚبء فالٍ اٍبث٤غ اَُ٘خ األٗزبع٤خ  (19)اُغلٍٝ 

: ٖٝٓ اُغلٍٝ أُنًٞه ٣ٌٖٔ اٍز٘جبٛ اُ٘وبٛ اُزب٤ُخ . اُضب٤ٗخ ثؼل أعواء اُوِِ األعجبه١

اٍجٞع ٖٓ ػٔو اُز٣َٞن  11ٖٓ اُوط٤غ ا١ هجَ  69الؽع إ اُوِِ هل ثلأ ثبألٍجٞع  .1

ٝإ األٗزبط هل رٞهق ُٔلح اٍجٞػ٤ٖ كوٜ ٝاهرلغ ثبألٍجٞع . (أٍجٞع 80ػٔو )أُؼزبك 

 %. 21ٝك٢ األٍجٞع اُواثغ ا٠ُ % 3اُضبُش ا٠ُ 

اٝ %  ٣80َٖ اُوط٤غ ا٠ُ هٔزخ األٗزبع٤خ ثؼل فَٔخ اٍبث٤غ ؽ٤ش ٣َٖ األٗزبط ا٠ُ  .2

 .ُٔلح ٍجؼخ اٍبث٤غ صْ ٣جلأ ثبألٗقلبٗ اُزله٣غ٢ اًضو ٣ٝجو٠ ك٢ اُؤخ

اٍجٞع ٝػ٘لٛب ٣ٌٖ ر٣َٞوخ ٝهل  110ػ٘ل ثِٞؽ %  ٣65٘قل٘ أٗزبط اُوط٤غ ا٠ُ  .3

اٍجٞع افوٟ ٝال ٣َٞم إال ثؼل اٗقلبٗ اٗزبعخ  20-٣10َزجو٠ ٓضَ ٛنا اُوط٤غ ُٔلح 

 %. 50اُىبهَ ٖٓ 
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كإٔ ٛنا ٣ؼ٢٘ إ اُوِِ  اٍجٞع  80اٍجٞع ثلالً ٖٓ  110ػ٘ل ر٣َٞن اُوط٤غ ثؼٔو  .4

٣ّٞ اٝ  210اٍجٞع ا١ ٓب ٣ؼبكٍ  30األعجبه١ هل اكٟ ا٠ُ أٛبُخ اُلزوح األٗزبع٤خ ُٔلح 

. ٍجؼخ اّٜو

اٍجٞع  كإٔ اٗزبط اُج٤٘ اُزغ٤ٔؼ٢ ٓ٘ن ثلا٣خ األٗزبط ا٠ُ ٛنا اُؼٔو هل  68ُـب٣خ ػٔو  .5

ُِلعبعخ  ث٤ٚخ 479.6ث٤ٚخ ُِلعبعخ اُٞاؽلح ٝاهرلغ ٛنا اُؼلك ا٠ُ  283.8ثِؾ 

ا١ إ اُلعبعخ اُٞاؽلح هل اٗزغذ  (ثؼل اعواء اُوِِ)أٍجٞع  110اُٞاؽلح ػ٘ل ػٔو 

ث٤ٚخ فالٍ اَُ٘خ اُضب٤ٗخ ُٜٝنا اهرلغ ٝىٕ اُج٤٘  195.8ػلك ٖٓ اُج٤٘ ٣وله ثـ 

٤ًِٞؿواّ ثٜ٘ب٣خ اَُ٘خ  ٤ً30.4ِٞؿواّ ث٤٘ ٌَُ كعبعخ ا٠ُ  17.6اُزغ٤ٔؼ٢ ٖٓ 

٤ًِٞؿواّ ٖٓ اُج٤٘ ٌَُ  12.8ٝعٞك ى٣بكح ٓولاهٛب األٗزبع٤خ اُضب٤ٗخ ٝٛنا ٣ؼ٢٘ 

 .كعبعخ ٝاؽلح
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