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 مفردات المادة االسبوعي

 المالحظات المادة العملي المادة النظري االسبوع

. االهمية االقتصادية لتربية الطيور الداجنة  1
 صناعة الطيور الداجنة في العراق 

واالجهزة .التعرف على انواع حقول الدواجن 
 .واالدوات المستعملة 

 

. الحضانة . التفريخ . انواع االنتاج في الدواجن  2
 مستلزمات تربية الدواجن 

التعرف على انواع السالالت .تصنيف الدواجن 
 المختلفة 

 

نظم تربية . سالالت دجاج البيض . انتاج البيض  3
العوامل المؤثرة على انتاج البيض . دجاج البض 

 . 

للحم العمليات الحقلية في حقول انتاج البيض وا
 .االجراءات الوقائية . اعداد القاعات للتربية . 

 

متطلبات . سالالت دجاج اللحم . انتاج اللحم  4
العوامل المؤثرة على . تربية فروج اللحم 

 .الصفات االقتصادية لفروج اللحم 

طرق التخزين . تقدير نوعية بيض المائدة 
 تحضير لحوم الدواجن .

 

ماكنة . التفريخ  .التفقيس وادارة المفاقس  5
 .التفقيس 

متطلبات المفاقس .اعداد المفاقس . المفاقس 
 .تخزين بيض التفقيس . فحص بيض التفقيس .

 

. العوامل التي تؤثر على نوعية بيض التفقيس  6
 .مواصفات الببض الصالح للتفقيس 

. سالالت االغنام العراقية ومواصفاتها 
 .السالالت االخرى الموجودة في الحقل 

 

 االهمية االقتصادية لالغنام  7
قطع الذيل .الخصي . الترقيم . العمليات الحقلية 

 التغطيس .ازالة القرون .
 

 .سالالت االغنام العالمية . تصنيف االغنام  8
انواع . مسك وتداول الحيوانات .جز الصوف 

 .الحضائر 
 

 الوالدة في االغنام . الحمل . التناسل   9
موعد شراء .اختيار الساللة .تاسيس القطيع 

 .حجم القطيع .االغنام 
 

 انتاج الحليب وانتاج الصوف في االغنام  11
تقدير العمر في االغنام .رعاية الوالدات الحديثة 

 .انواع السجالت . 
 

 تربية الماعز . سالالت الماعز  11
ادوات .مساكن ) المستلزمات الحقلية لالبقار 

 (موازين .
 

 االهمية االقتصادية لالبقار  12
) العمليات الحقلية اليومية في حقول االبقار 

 ( التطمير . الترقيم 
 

  السجالت الحقلية لالبقار  .تصنيف االبقار انواعها  13

  .عملية الحلب الميكانيكي لالبقار  اسس انتاج الحليب واللحم في االبقار  14

 ادارة حقول االبقار  15
. ابقار الحليب ) االحتياجات الغذائية لالبقار 

 ( ابقار اللحم 
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صناعة طيور الداجنة يف  –االهمية االقتصادية لرتبية الطيور الداجنة : احملاضرة االوىل 

 العراق

 : االهمية االقتصادية لتربية الطيور الداجنة
(  poultry Industry)صناعة يطلق عليها اسم  صمناعة المدواجن لقد اصبحت تربية الدواجن في الوقت الحاضر              

جمن اهم  جنماغ   ويانبمرا , حيث توفر همه  النمناعة اهم  جنن مين او جماغتين تمهالينين للماوم الامال  وه ما اللحم  والبمي  

ولقمد . ن ات االلبا  والبي  وجن( ح راء والبيضاءال)البروتين الحيواني في تهاء االنسا  الني تل ل كل جن اللحوم بانواعها 

الانمرية لحضما    ال قمايي واحدا جن ( ك ناغ  جه ة للبروتين الحيواني )اصبح اسنهالك شاوم الاال  جن اللح  والبي  

وبكفاء  عالية على تحويمل  فالقةسالالت فروج اللح  الن ا ية الحديثة بسرعة ن و  وفي السياق نفسه اجنازت. وتقدم اللاوم 

خمال  الثالثمين  الننخام الو اثي ال كثف الهي اجرته اللركات الاال ية ال نخننة فمي اننماج همه  السمالالت نني ة ا, الغهاء 

سنة ال اضية تطو ت تربية الدواجن وأصمبحت صمناعة المدواجن ففمي ال اضمي كما  يانبمر المدجاج ثنمالي الغمر  أي تربمى 

لى بي  ولحوم الدواجن وكهلك الاواجل االقننماغية جامل جنهما ال سنهلكين ع إقبا الساللة الواحد إلنناج البي  واللح  ،لكن 

 : وي كن تقسي  اه ية تربية الطيو  الداجنة الى .صناعة جنخننة 

  االهمية الغذائية 

  اهمية لحوم وبيض الدواجن  في تغذية االنسان : اوال : 

             بالقي ة الغهالية الاالية لكونها جن ال ناغ  الغنية بالبروتين ( البي  واللح  ) ت ناز  جنن ات الدواجن

ك ا ياد البي  ,الحيواني والاناصر الضرو ية لبناء جس  االنسا  والني ت ناز بسهولة هض ها وطراوتها وله  طا ها 

 . والفسفو  والحديد والنحاس   A ,B ,Dو الفيناجينات جثل  جن االتهية االساسية ل ا تنوفر به البروتينات والدهو  

  اهمية الدواجن ومنتجاتها ومخلفاتها في الصناعة : ثانيا : 

        الى جانب ال نن ات الرليسية للدواجن فهناك جنن ات ثانوية يسنفيد جنه االنسا  في ج االت عديد  باالضافة الى

 : النناج وجنها الاوالد ال اغية الني تقلل جن كلفة ا

  1-   باالضافة الى كونه تهاء ي كن االسنفاغ  جنه في الكثير جن النناعات جنها الطبية  والال ية : صناعة البي  

 ( اللاجبو ) واالصباغ والن غ والحبر وجساحيق الننظيف 

 2-  صناعة تاليب لحوم الدواجن . 

         3-  صناعات تان د على جخلفات الدواجن جنها : 

    ( االحلاء الداخلية ,  الدم  , الريش ) جن الوز  الحي % 33جخلفات ال  از   الني تلكل نسبة  -أ 

 . تسنخدم كس اغ النها تنية بالنينروجين وتسنخدم في تغهية الحيوانات ال  نر  : الفضالت  –م   

 . الى اجراء االبحاث الال ية ي كن االسنفاغ  جنها في النغهية والنس يد باالضافة : جخلفات ال فاق   -جـ  
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  االهمية  االقتصادية لصناعة الدواجن: 

  :زيادة الدخل القومي  -1

تاد صناعة الدواجن جن النناعات االساسية في كثير جن غو  الاال  والني تانبر احد  اه  جناغ ها للدخل القوجي كا  

ك ا ا  زياغ  اعداغ ال لا يع يقلل االسنيراغ ج ا يؤغي الى . االجريكية    ال نحد الدن ا ك وفرنسا والهند والنين والواليات 

 . توفير الا الت   النابة ويفنح االفق للنندير ج ا يا ل على اغخا  الا الت النابة للبلد 

  :تنشيط صناعات محلية جديدة  -2

حيث تا ل على تطوير الاديد جن النناعات ال رتبطة بهه  النناعة جنها انناج  ال حاصيل الالفية و والنناعات الدوالية   

 . واللقاحات وجسنلزجات النربية وتيرها 

 : توفير فرص العمل  -3

 . يساه  قطاع صناعة الدواجن ب لا ياها ال خنلفة في توفير الا ل وتلغيل االيدي الااجلة   

 صناعة الطيور الداجنة يف العراق  -

ا  صناعة الدواجن تانبر جمن الركمالز االساسمية فمي تحقيمق االجمن الغمهالي الي شماب جمن شماوم الامال  النهما ت مد اللماوم 

فبمي  المدجاج يانبمر جمن اجموغ انمواع االتهيمة  .ا بسهولة اال وه ما اللحم  والبمي  ب ند ين تهاليين الي كن االسنااذ  عنه 

لمهلك جمن ال نوقمع ا  تحنمل صمناعة المدواجن جكما  . فهي تمهاء جنكاجمل ام لحموم المدواجن جمن اجموغ انمواع اللحموم بالطبيامة 

ة الندا   في نلاطات وزا   الز اعة الاراقية جن اجل تحقيق االجن الغهالي لللاب الاراقي الهي يااني جمن اتسماع ال سماح

كانت تربية الدواجن فمي الامراق جقننمر  علمى النربيمة ال نزليمة فمي القمر   1693قبل عام بين واقاه وط وحه حيث نالحظ 

ونني ة لزياغ  اعداغ السكا  وتطو  . واأل ياف وعدغ قليل جن الحقو  الني كانت جن ركز  قرم ال د  الكبير  وخاصة بغداغ 

ة وزياغ  القد   اللرالية وزياغ  الطلب على اسنهالك لحوم الدواجن النخفما  اسماا ها القطر جن الناحية االقنناغية والثقافي

عنمدها بمدأت . جقا ننا جع اللحوم الح راء ونظرا لقلة االنناج ال حلي فقد ظهر الا ز لسد حاجة السوق جمن جنن مات المدواجن 

 1693اهر هو تأسي  اللركة الااجة للدواجن عمام الدولة باالهن ام بقطاع انناج الدواجن ووضات الخطط وجن اه  هه  ال ظ

برأس جا  قد   جليو  غينا  عراقي وهه  او  جحاولة جنظ ة للدولة وبادها تم  انلماء جلمروع ت ما ي لللمركة فمي ال راغيمة 

وقمد اقننمر علمى  1691وقمد ظهمر اننماج اللمركة فمي السموق عمام . جليمو  بيضمة سمنوي   35جليو  فروج لح  و  2,2إلنناج 

- 15وبادها ت  انلاء جلا يع كبيمر  تنمراوط طاقنهما االنناجيمة جمن  1615نناج فروج اللح  ث  اعقبه البدء بإنناج البي  عام ا

جليو  بيضة سنويا وب انب ذلك تامدغت ال فماق  وازغاغت جااجمل الالمف بامد ا  كما  جا مل واحمد فمي الامراق المى ا   155

بامدها  95قبمل عمام  213جا مل وكما  عمدغها  1913جليمو  و  99.3حموالي  1695وصل االنناج في بلمدنا جمن الفمروج عمام 

 . بي  تفقي جليو   115جليا  بي  جالد  ونحو  2,1نحو   96اصبحت طاقة البي  ال ناحة لغاية 
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  مستلزمات تربية الدواجن – انواع االنتاج يف الدواجن: احملاضرة الثانية  

 انواع االنناج في الدواجن  -

الدجاج أنواع الدواجن جمن حيمث األه يمة ك ما يانبمر تقريبما ال نمد  الوحيمد للبمي  وأحمد ال نماغ  الرليسمية إلننماج ينند  

وتسمنهلك البلمدا  الغنيمة ك يمات كبيمر  جمن البمي  ولحموم المدواجن نظمرا ل ما تحنويمه جمن البمروتين ال يمد، الفيناجينمات . اللح 

نها الغهالية عالية، لهلك يننح األطباء غال ا بأ  يقدم جنن ات المدجاج جمن وبا  ال ااغ ، وإلى جانب سهولة هض ه فإ  قي 

 البي  واللح  لل رضى، األطفا ، الحواجل وكبا  السن

 :جنلأ الدجاج

أسميا اتفق جاظ  الال اء  على أ  ج يع سالالت الدجاج ال خنلفة تاوغ بأصلها إلى غجاج الغابة والهي يايش في جنموم شمرق 

 .الفلبين وتيرها -إندونيسيا  -ال اليو   -

 :تخننات اإلنناج

 ( .ناغ ا جا يسنخدم لألكل )غجاج إنناج بي   -1

 ( .ناغ ا جا يسنخدم إلنناج البي  )غجاج إنناج لح   -2

 :إنتاج البيض يقسم إلى نوعين

 (.البي  ال وجوغ في األسواق لالسنهالك ال باشر )إنناج بي  ال الد   -1

 (.الفراخ بي  ال خنب إلنناج اال)إنناج بي  النفريخ  -2

 :إنتاج اللحم أيضا ينقسم إلى عدة أنواع

 وك )  وتسم ى ت ا يما تم 955أ بامة أسمابيع وينمل وزنهما إلمى إنناج كناكيت اللح  النمي ال يزيمد ع رهما عمن -1

 .األسواق الن ا يةلهيه  الطا ،  القي ة الغهالية عالية جدا،تالية الث ن وال تزا  جحدوغ   االننلا  في ( كو نيش

   وتسم ى ت ا يما تم 1655 أسابيع وينل وزنها الحمي إلمى أكثمر جمن  3إنناج فرا يج اللح  ال يزيد ع رها عن -2

(Broiler) . 

  وتسم ى ت ا يما  غمك3.9نمل وزنهما  الحمي إلمى أكثمر جمن أسمابيع  وي 9 إنناج فرا يج اللواء يزيمد ع رهما عمن -3

Roaster) ( . 

 .كا  لها أه ية في ال اضي فقط (Capon)الهكو  ال خنية -2
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 (  Incubation period) فرتة التفريخ  -

يحدث بدرجة كبيرة خارج  الدواجن والطيو  بنو   عاجة عن الحيوانات اللبونة في ا  الن و والنطو  ال نيني تخنلف

يعتمد في غذائه على مكونات  جسم االم واليوجد اي اتصال بين الجنين الموجود في داخل البيضة واالم ولذلك فانه

امافي الحيوانات اللبونة فان التطور الجنيني يحدث في داخل جسم االم ويوجد اتصال مشيمي بين االم . البيضة فقط 

الى الجنين وتطرح الفضالت بنفس (  Blood serum)والجنين وعن طريقه تنقل المواد الغذائية في مصل الدم 

تعني نمو الجنين في داخل البيضة تحت تأثير توفير المقومات (   Incubation)خ ان كلمة التفريالطريق السابق 

المالئمة لهذه العملية مثل الحرارة والرطوبة والتقليب والتهوية وتقوم بتوفير هذه المقومات الدجاجة االم او مصدر 

  -: عين من التفريخ وهما اصطناعي اخر يقوم بتوفير نفس هذه المقومات بصورة اصطناعية ولهذا السبب يوجد نو

 (   Natural Incubation) التفريخ الطبيعي  -1

ان التفريخ الطبيعي هو ان تقوم اناث الطيور او ذكورها بحضن البيض وتفريخه وهذه غريزة طبيعية وموجودة 

وتوفر له ففي التفريخ الطبيعي بالنسبة للدجاج تقوم الدجاجة االم بحضن مجموعة من البيض . في كل الطيور 

الحرارة والرطوبة كما وتقوم بتقليبة وتهويته بين الحين االخر الجل خلق احسن الظروف الطبيعية المالئمة لنمو 

تمر بحالة (ما عدا السالالت الحديثة للدجاج البياض ) ويالحظ بان جميع انواع الدجاج . الجنين في داخل البيضة 

للقيام بعملية التفريخ الطبيعي ويتميز الدجاج الذي تظهر عليه وتصبح جاهزة ( Broodness)الرقاد او الكرك 

  -: هذه الحالة بالعالمات التالية 

 .يكون الريش مفككا وخصوصا في منطقة الصدر  - أ

 .انقطاع الدجاج عم وضع البيض  - ب

 .تغير في صوت الدجاجة ويصبح صوتها مميزا  - ت

 . يتغير لون العرف والوالي الى اللون االصفر الباهت  - ث

ميل الدجاجة الى الرقاد في المحالت المظلمة والهادئة من الحظيرة وميلها لجمع عدد من البيض لكي ترقد  - ج

 . عليه لغاية اتمام عملية الفقس وخروج االفراخ 

ان حالة الرقاد تحدث بصورة طبيعية لجميع انواع الطيور وتحدث على االكثر مرتين بالسنة وذلك في اوائل 

الذي يفرز من الفص ( Prolactin)تظهر هذه الحالة نتيجة الرتفاع هرمون البروالكتين و. الربيع والخريف 

ويقوم هذا الهرمون بالتأثير على الجهاز العصبي الجل اظهار ( ,Pitutary gland)االمامي للغدة النخامية 

 . العالمات الخاصة بحالة الرقاد 
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 ( Artificial Incubation)التفريخ االصطناعي  -2

تقدم علم الدواجن وزيادة الطلب على لحوم الدواجن ومنتجاتها في جميع انحاء العالم ادى الى ايجاد ضرورة ان 

يمكن بواسطتها تهيئة جميع ( مفقسات ) تهدف لزيادة امكانية التفريخ وذلك عن طريق تصميم مكائن خاصة 

هي تقليد للظروف الطبيعية التي تهيئها  بماكنات التفقيسالظروف المالئمة لعملية التفقيس والتي يتم تهيئتها 

 . الدجاجة االم في اثناء فترة التفقيس الطبيعي وعند مرورها بحالة الرقاد 

  -:طرق تقسيم المفقسات 

 -:توجد في الوقت الحاضر انواع مختلفة من المفقسات وتختلف هذه االنواع عن بعضها بعدة عوامل اهمها ما يلي 

بيضة وتستخدم لالغراض المختبرية او متوسطة تتسع الى  03حجم المفقسة فهي اما صغيرة وتتسع الى  -1

بيضة ولقد وصلت سعة بعض المفقسات الحديثة  133333بيضة او كبيرة تتسع الكثر من  033-1333

 . مليون بيضة  2-1الى 

 -: مصدر الحرارة بالمفقسة  -2

عن طريق السخانات الكهربائية او انابيب الماء الحارة او عن طريق  ان مصدر الحرارة بماكنات التفقيس اما

 الهواء الساخن 

 

 

 

  مستلزمات تربية الدواجن -

 :العناصر الواجب توفرها في اختيار موقع الحقل وتصميمه وملحقاتها 

 .ا  يكو  الحقل بايدا عن االحياء السكنية ب سافة التقل عن كيلو جنر واحد  -1

 .م وا  التقل بين حظير  واخر  غاخل الحقل علرين جنرا  355بين حقل واخر عن ا  التقل ال سافة  -2

ا  يكو  بناء الحظالر جن جواغ البناء ال نوفر  جحليا وا  تكو  اال ضية كونكرينة وال د ا  جلساء يسهل تسلها  -3

 .وتنظيفها وي نع اسنا ا  لطين وحد  ك اغ  بناء 
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 . شبابيك وننب ال فرتات الهوالية وبادغ ينناسب جع ح   كل حظير  ض ا  النهوية ال يد  للحظالر باحداث  -2

 .ض ا  غ جة الحرا   ال ناسبة في حظالر الدواجن وذلك بننب االجهز  الالزجة صيفا وشناءا  -3

عدم ال  ع بين ترية الدجاج البيا  واللح  في حظير  واحد  او حقل واحد وعدم ترية الدجاج باع ا  جخنلفة في حقل  -9

 .واحد 

 .عدم وضع اكثر جن الادغ ال حدغ جن الدجاج البيا  واللح  في ال نر ال ربع الواحد  -1

 .قرم جند  ال اء النظيف وال اق  او النحي  -9

 ا  يل ل الحقل جحرقة لحرق النفايات والدواجن الهالكة وي نع جناا باتا اخراجها و جيها خا ج الحقل  -6

 . واغ االخر  ا  يوجد جخز  جلحق بكل حقل نظيف للالف وال  -15

 .توفير جند  كهرباء بديل خوفا جن انقطاع الكهرباء والنأثير على حيا  الطالر  -11

 الظروف البيئية المالئمة لتربية الدواجن

 :التهوية . 1

 .هواء نقي غاخل ال بني بدو  حدوث تيا ات علىيراعي في النهوية أ  تكو  كافية للحنو  ( 1

 .أ  النهوية تير كافية ىغليل علظهو   الحة األجونيا ال بني ( 2

في حدوث جلاكل في  ال تنسبب ىخال  فنر  الليل ل نع تراك  األجونيا غاخل ال بني حن بأحكامي ب عدم إتالق النوافه ( 3

 .ال هاز الننفسي للطيو 

عن تنف  الكناكيت ج ا تراك  وزياغ  تركيز ثاني أوكسيد الكربو  وبخا  ال اء النات ين  ىالنهوية الغير جديد  تؤغي إل( 2

  .في ن وها وزياغ  في ن و وتكوين الفطريات في ال بني تأخر ىيؤغي إل

 :  التهوية× 

  ضرو   وضع ال لبكات لفنحات غخو  الهواء - 

  .غال ا الهواء الساخن يرتفع إلى األعلى في القاعة  -

 

    :حساب عدد الساحبات للقاعة 
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 =  عدد الساحبات 

  3,3×  أعلى وز  للطالر  ×عدغ الطيو        

 كفاء  أو قو  الساحبة                     

 م و عرضها  95جاهو عدغ الساحبات الني تحناجها قاعة خننت لنربية غجاج اللح  طولها     /جثا 

م 9555م   عل ا إ  قو  الساحبة   15       
3 
  كغ  ؟ 2ساعة و وز  الطير /

  /الحل

م 955=       15    ×   95=  الار        ×الطو   =  ال ساحة         
2   

 

  طير 9555= ب ا  أ  نوع الطيو  غجاج اللح   إذ  عدغ الطيو  ال  كن تربينها فيها       

   3,3× أعلى وز  للطالر × عدغ الطيو                          

 كفاء  أو قو  الساحبة                                   

                                    9555   ×   2 ×    3,3   

                                               9555   

 ساحبات    1=                   

                     

 :الحرارة .2

 األه ية جن وإنه كبير، بلكل وتنخف  ترتفع أ  بدو  جا نوعا   ثابت وبلكل الدواجن لا ر تباا   الحرا   تضبط أ  ي ب

 يكو  حيث األولى األسابيع خال  السي ا الحرا   لد جات جثالي ضبط ينطلب الدواجن و عاية تربية إن اط أ  إلى اإلشا  

 . جكن ل تير الطيو  ترييش

 :المرتفع على الطيور الداجنة التوصيات المقترحة للتقليل من تأثير الحرارة  -

 .السقف باللو  االبي  ووضع جواغ عازلة عليه طالء   -1

 .وضع  شاشات جاء على طو  سطح ال سكن   -2

 . ز اعة اش ا  تن و بسرعة لا ل الظل الضرو ي لل ساكن وعدم تزاح ها اللديد ت نبا العاقة حركة الهواء  -3

 .   في تنظي  النهوية ت هيزها بال راوط الرافاة والطا غ  لل ساعد -2

 .تبريد ال سكن ببخا  ال اء باسنخدام ال برغات الااغية  -3
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 .توفير جاء اللرم البا غ والنظيف بك يات كافية للطيو   -9

 . ش الدجاج برذاذ ال اء البا غ في ال ناطق الحا   ال افة في فنرات جنقطاة  -1

جن الضرو ي وضع االعلاش في جكا  هاغئ وبا غ  فيها االعلاش ال  اعية مفي جساكن الدجاج البيا  الني تسنخد -9

 .جن ال سكن 

في ال ساكن ال فنوحة الني تان د على االضاء  الطبياية جن الضرو ي توفير اضاء  في الليل لياخه الدجاج احنياجه جن  -6

 .الالف وال اء اثناء الليل 

 .تقليل عدغ الطيو  في ال نر ال ربع  -15

 (   في النيف س 3)تغيير ع ق الفرشة حسب الفنل  -11

 . تنظيف اال ضية بنو   جسن ر  في فنل النيف  -12

 .  وضع برناجج لنحنين الطيو  ضد االجرا  الني تننلر في ال ناطق الحا    -13

 

 

 :الرطوبة .3

 .الدواجن   احة في بأخر أو بلكل تسه  أي الحرا ية الراحة جنطقة في كبيرا   غو ا   ويلاب جه  عاجل 

 :االضاءة .4

غاخل ال بني يكنفي بهلك وي كن اسنا ا  الضوء لفنر  جحدوغ   ىوجوغ نوافه بد جة كافية لوصو  ضوء النها  إلفي حالة ( 1

 .باد الغروم إلطالة فنر  نلاط الكناكيت وخاصة في أيام اللناء

جكانها وخاصة خال   ىخال  األسبوع األو  جن حيا  الكناكيت يسنا ل الضوء ال سن ر تحت الدفايات ل هم الكناكيت إل( 2

  .فنر  الليل

 

 :  ةءاضاهمية اال

ون و وسالجة الهيكل الاظ ي وت ثيل  Dالني تساعد على ن و االفراخ و فع حيوينها وتكوين فيناجين  وهو جن الاواجل 

اجا اه ية الضوء قبل انناج البي  اي قبل النضج ال نسي فهو يحفز اعنام الاين اي . الكالسيوم والفسفو  في ال س  

وتحفز الفص االجاجي للغد  النخاجية ال وجوغ  في قاع الدجاغ   Hypothalamusتؤثر على انطالق الاواجل جن الـ 

 12 -11لقد وجد ا  . ات ال حفز  لنطوير ال هاز النناسلي لد جة النضج ال نسي للبدء بإنناج البي  الطالق الهرجون

ساعة  2ساعة  باليوم واضافة  12الدجاج البالغ على انناج البي  والقنى انناج ينطلب ساعة اضاء  باليوم تحفز 

ساعة وتحناج االفراخ  12اللح  فيحناج الى اجا فروج . ساعة الجهات اللح    13ساعة للدجاج البيا  و 19لننبح 

اجا في ا يخص الدجاج البيا  . لالضاء  ال سن ر  لنحنل على الالف وال اء ولزياغ  ن وها واخننا  فنر  النس ين 

واالجهات لبرناجج يقلل عدغ ساعات االضاء  تد ي يا بنقدم ع ر االفراخ لحين الوصو  الى النضج ال نسي ث  تحدغ 

 . االضاء  اليوجية في جرحلة انناج البي  والتقلل خال  هه  الفنر   عدغ ساعات
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  :اإلنارة 

جد  االنا   أ  حاسة النظر جنطو   جدا في الطيو  الداجنة فاند الحديث عن االنا   ي ب النفريق بين شد  االنا   و    

  : lighting intensityشد  االنا      - .

  .الساقطة على الطير و تقاس بوحدات الواط وهي شد  الضوء          

  : lighting durationجد  االنا    -

 . وهي الفنر  الزجنية الني ينار  لها الطير للضوء يوجيا و تقاس بالساعة     

  :يؤغي إلى للدجاج إ  زياغ  الضوء    

  . molting( القلش)و نزع الريش  cannibalismزياغ  حاالت النقر أو االفنراس  -1

  .هي ا  األفراخ و كثر  الحركة  -2

  .هالك نني ة احنباس البيضة -3

  .وضع البي  با ر جبكر و يكو  صغير الح    -2

     .اقنناغية كبير  و هها يؤغي إلى خسالر  عدم قد   الدجاج البيا  على االسن را  باإلنناج الاالي لسنة إنناجية كاجلة  -3     

 

 

  :المصابيح للقاعة حساب عدد 

م/ واط  2  
2
  األسبوع األو ....................  

م/ واط  3 
2
  األسبوع الثاني....................  

م/ واط  2 
2
  األسبوع الثالث....................  

م/ واط  1 
2
 األسبوع الرابع ولحد النسويق ....................  

 م جاهي عدغ ال نابيح الالزجة للقاعة عل ا إ  قو   12م وعرضها  35قاعة غواجن طولها / جثا    
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                                                                                                     واط ؟ 25ال نباط               

 / الحل 

  ( .واط 25)عند حسام عدغ ال نابيح للقاعة يكو  على أساس أعلى شد  إنا   يحناجها الطير                 

  الار ×الطو  = جساحة القاعة  

   2م 955= م  12× م  35=                                         

م/ واط  2ب ا إ                                              
2
  

    واط  2255=    2م 955× واط  2:اذا                                          

 عدغ ال نابيح للقاعة  95= هواط 25/ واط  2255: اذا                                          

                  

    = 

 

 = 

         

  2م  35طو  القاعة                 

 ( ال سافة بين جنباط واخر ) م  3,33=                 =                                      

  13عدغ ال نابيح لكل خط               

 م  تقريبا (  2  - 1.3)ويفضل ا  يكو  ا تفاع ال نباط عن اال   جن      

                     

 :الفرشة .5

 عدد المصابيح للقاعة     

 ( 4مثال )عدد الخطوط المناسبة للقاعة 

06 

4 

 مصباح  لكل خط   51
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 فإ  وهكها ال حيط الوسط حرا   غ جة على لل حافظة عاز  غو  تلاب ألنها للطيو  اإلنناجية في تؤثر الفرشة نوعية إ 

 لفروج اللح  ( س   3-3)يخنلف باخنالف الساللة ال خنص للنربية  وال وس  حيث ينراوط س ك الفرشة جن  الفرشة س اكة

 الفرشة في تراك ها إلى يؤغي الفضالت طرط إ  .لالنناج بالنسبة لدجاج البي  ( س   13 -12)للن و و (  س  3) ب قدا 

 ضخ ة كنلة تؤلف فإنها الرعاية جن أسابيع 3 باد. للنوع تباا   وذلك جرتفع يكو  الننروجين جن جحنواها أ  ك ا النربية خال 

لهلك جن الضرو ي تغير ال زء ال نضر  جن الفرشة  او بلكل تد ي ي لكاجل  بسهولة للنخ ر القابلة الاضوية ال واغ جن

 . الفرشة في حالة تأثرها 

 تربية الدواجنانواع ال ناهل وال االف والحاضنات واجهز  النبريد ال سنخدجة في 

 :ال ناهل  -1

 جا ضاف جنه ك يات الطيو  تسنهلك حيث الدواجن ونلاط حيوية في وال ؤثر  جدا ال ه ة الاواجل جن ال اء ياد

 اجام ال اء لنوفير ال سكن في ال لا م جن وال الل  الكافي الادغ توفير الضرو ي جن فانه لهلك الالف جن تسنهلكه

 االهن ام جاه يلزم ج ا السنة اوقات اتلب في ال و حرا   غ جات با تفاع ين يز الاراق  ا  وخاصة باسن را  الطيو 

 الطيو  وع ر النربية وطريقة ال نناة اللركة باخنالف تخنلف جنها عديد  انواع وهناك اللرم جيا  جادات ب  يع

 بنو   للطير النظيف ال اء توفير تض ن ا  ي ب فأنها وتن ي ها تننياها في الداخلة ال واغ عن النظر وبغ 

 .باسن را  فيها ال اء بوجوغ تنضر  او تندا وال الننظيف سهلة جحك ة تكو  ا  ي ب ك ا جسن ر 

 .جن حيا  الكناكيت وغاخل حواجز الن  يع ىباننظام حو  جناغ  الندفئة خاصة في الفنر  األول ناهلتوزع ال ( 1    

 .األقل كل أسبوع ىجيدا  يوجيا  قبل جلئها بال اء وين  تطهيرها جر  عل ناهلين  تسل ال ( 2

غفاات أي ينقل باضها وينرك الباقي في جكانه  ىجكانها الدال  تد ي يا  ك ا يسنحسن أ  ين  نقلها عل ىإل ناهلين  تحريك ال ( 3

  .ث  تنقل الدفاات الني ل  تنقل وهكها

 

 : ناهل ال جن نوعين وهناك

 ( :يدويا ت أل) ال قلوبة ناهلال : أوال

 ع رها جن االولى االيام في الفراخل وتسنا ل ال اء جن لنر 3 حوالي تسنوعب الح   صغير  البالسنيك جن جننوعة وهي

 حنى طير جالة لحوالي يكفي وهو السفلى ال زء على يقلب ث  بال اء ي ال خزا  عن عبا   جنها الالوي ينجزأ جن وتنكو 

 وتوضع بال اء ل لئها وجسن ر كبير جهد الى يحناج ك ا فيبللها الفرشة الى جنه ال اء تسرم سهولة عيوبه وجن اسبوعين ع ر

 توزياا توزع ال لا م فا  ال ركزية الندفئة اسنخدام عند اجا ال سنقلة الدفاية اسنخدام حالة في ال دفأ  حو  ال لا م تلك

 .النحضين حلقات في جن انسا
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 :االلية  ناهلال:  ثانيا

 عد  وهناك اليوم طوا  الطيو  أجام ال اء وجوغ اسن را  لض ا  الدواجن حظالر في ال لا م جن النوع هها اسنا ا  يفضل

 :هي االلية ال لا م جن اشكا 

 :اال ضية االلية ناهلال  - أ

 .  البيا  او اللح  سواء النغير  لألفراخ  تسنخدم البالسنيك جن جننوعة اللكل غالرية وهي

 :(اللكل غالرية) ال القة اإللية ال لا م - م

 شفة ذات غالرية لل لرم السفلى النهاية وتكو  للندجات ال قاوم البالسنيك جن وجننوعة غالري شكل على تكو  وهي

 ث  ال سكن سقف في ال غهية ال يا  انابيب وت ند االنبوم طريق عن الوا غ ال اء فيها ين  ع حيث س  3 حوالي ترتفع سفلى

  اس بوصو  لنس ح الطيو  الع ا  تباا خفضها او  فاها وي كن السقف في الحبا  بواسطة ال القة ال لا م الى تنوزع

 والنربية الالح  الدجاج تربية حظالر في وتسنخدم طير 95 – 95 حوالى الى جنها الواحد  وتكفي ال اء سطح الى فقط الطير

 .للبيا  اال ضية

 :الحل ات ذات ال لا م - ت

 الحل ات جن الاديد وتوجد ب نقا ها اليه الوصو  الطيو  تسنطيع ا تفاع وعلى الحظير  بطو  ي ند انبوم عن عبا   وهي

 وي كن للربها تكفي الني ال اء قطرات با  تنساقط ب نقا ها الطيو  عليها تضغط وعندجا الرليسي االنبوم في جثبنه

 .البيا  أو الالح  حظالر جن كل في اللرم انظ ة جن النوع ذلك اسنا ا 

 :جننظ ة بنو   اللرم جسنلزجات ع ل لض ا  عليها النأكيد الواجب النقاط

 .ال اء جنه ينسرم ا  ي كن ال لا م في ثقب أي وجوغ عدم جالحظة. 1

 . ال اء جن خالية ال لا م تنرك ال حنى جيد  بنو   يا ل لل لا م االوتوجاتيكي الن ام ا  جن النأكد. 2

 الطيو  ت كن وعدم نظافنها على لل حافظة وذلك الطير ظهر ب سنو  لنكو  الطيو  ع ر تقدم جع باسن را  ال لا م  فع. 3

 .بداخلها الفرشة جاغ  نثر جن

 .والفرشة ال اء  واسب جن باسن را  ال لا م تنظيف. 2

 .لل اء ثابت ضغط على الحنو  لض ا  باواجة ويا ل جنر 2 الى 3 ا تفاع على يوضع لل اء كبير خزا  وجوغ ضرو  . 3

 :المعالف 
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 جن وال ناسب الكافي الادغ توفير الضرو ي ف ن هنا وجن اإلنناج تكاليف إج الي جن%  95 حوالي الالف تكاليف لكلت

 عديد  أنواع وهناك إنناجية كفاء  أفضل وتحقيق جيد  بنو   تهاله على الطير حنو  لض ا  ال سكن في النغهية جادات

 اللكل في بينها االخنالفات إلى إضافة آلي هو جا وجنها يدوي هو جا ف نها بالالف جلئها طريقة في تخنلف ال االف جن

 بطريقة ال سكن غاخل ترتيبها ين  وا  بالالف جلئها بسهولة ج ياها تننف أ  ي ب فانه االخنالفات هه  و ت  والنن ي 

 توزيع ين  وعاغ  جيد  ننالج وتاطي قليلة الالف جن ال نبقية الك ية كانت ولو حنى بسهولة الالف تناو  جن الطيو  ت كن

 جحيط أو طو  جن طير لكل وتخنص القطيع أفراغ ج يع إلى الالف ينل بحيث ال سكن أنحاء في جن انسا توزياا ال االف

 .تناف  أو ازغحام غو  الالف على الطير حنو  يسهل بحيث للنغهية كافية جسافة ال الف

 :المعالف أنواع

 :يدويا ت أل جاالف: أوال

 تالل  الني فال االف الطيو  وأنواع لألع ا  تباا وأشكالها أح اجها في تخنلف وهي يدويا ال االف جن النوع هها جلء ين 

 .واحد يوم ع ر في فراخ لال ال ناسبة تلك عن تخنلف أسابيع 9- 3 ع ر في الطيو 

 :الدالرية ال االف - أ

 ال االف جن الالف تناو  اسنطاعنها لحين النغير  االفراخ لنغهية وتسنخدم البالسنيك جن غالري طبق عن عبا   وهي

 .طير جئة لنغهية جنها الواحد  وتكفي الكبير 

 :الطولية ال االف - م

 ولل االف القطيع وح   الطيو  ألع ا  تباا أبااغها في تخنلف غلو ال  النفيح جن جننوعة اللكل طولية أوعية وهي

 غوا  جزء يالو  أنواعها وبا  ، فقط الطير وجنقا   أس بدخو  تس ح غالرية فنحات شكل على او ال لبك السلك جن تطاء

 , الطيو  ألع ا  تباا ا تفاعها في النحك  ي كن أ جل على جثبنة وهي ، ك  اث  اسنخداجها أو فوقها الطير بوقوف يس ح ال

 جسنو  يزيد ال أ  ويراعى يوجيا جرتين بالالف جلئها لضرو  ( جنزلية تربية) النغير  ال زا ع في ال االف هه  وتسنا ل

 ك ية فقد إلى يؤغي حافنه إلى كليا ال الف جلء أ  وجد وقد الالف في الفقد لن نب ا تفاعه ننف عن ال الف غاخل الالف

 الاليقة جن ال االف تنظيف وي ب% 3 حوالي إلى ينخف  الفقد فا  ا تفاعه ننف إلى جلء إذا بين ا% 35 إلى تنل جنه

 . أسبوع كل ال االف تطهير جع والنالفة ال نكنلة

 : االسطوانية ال االف - ت

 أو الالوي ال زء ه ا جزأين جن وتنكو  الحبا  بواسطة تالق البالسنيك أو غلو ال  النفيح جن اسطوانية أوعية وهي

 جن ك ية الطيو  اسنهلكت وكل ا تلقاليا بالالف ي أل طبق شكل على تكو  الني القاعد  إلى الالف جنه ينسرم الهي الخزا 

 النوع وهها االسطواني الخزا  وا تفاع الطبق جحيط التساع تباا ال االف هه  وتخنلف جنها بدال أخر  ك يات تسقط الالف

 : النالية لألسبام ال االف جن النوع هها اسنا ا  ال ربو  ويفضل ال حدوغ  الطاقة ذات النربية جزا ع في يننلر ال االف جن
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 .وتلوثه الالف تباثر جنع على يساعد ج ا بالا ر الطيو  تقدجت كل ا بسهولة ا تفاعها في النحك  ي كن. 1

 .األفقي بال الف جقا نة ال رات جن اقل بادغ ت أل لهلك الالف جن كبير  ك يات تسنوعب. 2

 .الا ر صغير االفراخ  لنغهية الطبق واسنخدام طبق جن الخزا  فنل ي كن. 3

 .عليها الوقوف جن الطيو  ت كن عدم. 2

 .طير 15- 35 لكل واحد اسطواني جالف يخنص وعاغ 

 :اآللية ال االف:  ثانيا

 :السالسل ذات األ ضية اآللية ال االف. 1

 األقفاص أجام وي ند جكلوفا ويكو  الانبر بطو  ت ند جادنية سلسلة عن عبا   وهو األقفاص في النربية يالل  النظام وهها

 قليل النوع هها أ  ك ا جس ها غو  الدجاجة  أس ب رو  تس ح شبكة أجام ويكو  ألسفل و أسها الالف الدجاجة تنناو  بحيث

 .والننظيف والنيانة اإلصالط وسهل األعطا 

 : األنبوبية اآللية ال االف. 2

   :جن تنكو  وهي

 .األ ضية بال االف الخاص بالخزا  شبيه وهو الاليقة خزا . 1

 جنها ويخرج الالف بخزا  جننل حلزو  بداخلها ي ري البالسنيك أو الناج جن أنابيب عن عبا   وهي النغهية أنابيب. 2

 جالق بأك له والخط الناج أو البالسنيك جن جسندير( جالف) طبق في ح ولنها تنب جنر 1.3 جسافة على فرعية أنابيب

 على كل وال االف األنابيب نزع ي كن ك ا الطالر ع ر حسب خفضه أو  فاه وي كن الحظير  سقف في جثبت حبل بواسطة

 جن ك يات الطير اسنهلك وكل ا بالاليقة وال االف األنابيب ب لء الحلزو  يقوم النلغيل وعند الن هيز أو النطهير عند حد 

 جساحات تلغل ال ك ا والنطهير والنركيب الفك بسهوله ال االف جن النوع هها وي ناز جنها بدال أخر  ك يات تسقط الاليقة

 غجاجة 23 – 25 أو الح  طير 35 – 33 لحوالي ويكفي س  25 قطر  وال الف األ   عن ال تفاعها نظرا الحظير  جن

 :النالية لألسبام ذلك تيسر إذا باسنخداجه ونننح الالح  غجاج جزا ع جن األنظ ة أفضل جن النظام هها بياضه ويانبر

 .والنطهير والننظيف والنركيب الفك سهولة. 1

 .للطيو  ال خنلفة األع ا  ليالل  ا تفاعه تغيير سهولة. 2

 .الحدوغ أضيق في الالف طريق عن السلي  إلى ال ري  الدجاج جن األجرا  اننقا  فرصة تقليل. 3

 اننقاء على الخط بداية في ال وجوغ  الطيو  يساعد الهي السابق النظام باك  الطيو  ج يع إلى ال قدجة الاليقة ت ان . 2

 .جنها النالية الطيو  تحرم بين ا ال كونات با 
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 .الالف لنحرك نظرا ال راوط تلغيل يسببها الني الهوالية النيا ات نني ة الالف جكونات با  تباثر تقليل. 3

 :تربية الدواجن اجهزة التبريد المستخدمة في 

 .إضافية تهوية جسنلزجات إلى الحا   شبة و ال اندلة ال ناطق في ال فنوحة الحظالر تحناج ال

 ب راوط فنزوغ( الحظير  جساحة جن% 15 جن أكثر النوافه تلكل ال حيث) البا غ  شبه ال ناطق في ال فنوحة الحظالر أجا

 .الرطبة الحا   األيام في للنهوية بها يسناا  عاغية

 :ه ا و ال راوط جن نوعا  تهوينها في فيسنخدم ال غلقة الحظالر أجا

 .جاللة شفرات ذات عاغية جحو ية جراوط( 1

 .عالية غفع قو  ذات تو بينية جراوط( 2

 :  النبريد في ال سنخدجة الن هيزات

 خف  في ج دية تير النهوية وسالل تنبح و. النبريد وسالل نطاق ض ن الهواء تبديل طرالق و النهوية تقنيات كل تدخل

 الداخل الهواء حرا   غ جة أ  اذ م°35 جن أكثر إلى الخا جي الهواء حرا   غ جة ا تفاع حا  في الحظير  حرا   غ جة

 .جريحة تير و جرتفاة الحظير  الى

 :الحا   ال ناطق في الحظير  تبريد في ال نباة الوسالل أه  جن  

 . خاصة ص اجات بواسطة ذلك و ال اء  ذاذ  ش. 1

 .الهواء سحب و النهوية فنحات تن ي . 2

 . ال راوط أجام أو النهوية أنابيب في الرذاذ  شاشات وضع. 3

 . الضبابية الرشاشات اسنخدام. 2

  التدفئةانظمة  -

  :تدفئة مباشرة على الطيور نفسها  -1 

 . او الكهرباء الغازالنى تا ل ب حاضناتالندفئة ال باشر  تن  باسنخدام ال       

  :كله حقلتدفئة جو ال -2

  .الهواء الساخن فين  بواسطة خاصة في الحقو  الكبير   -
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  .نظام الندفئة بال اء الساخن  او اسنخدام  -

  Broodersالفرغية الحاضنات  -أ  

 : وتوجد عد  انواع جن الحاضنات اه ها   

 الحاضنات الني تا ل على الغاز  -1

Gas –burning brooders )                ) 

وهي عبا   عن جظلة جادنية تالبا جا تننع جن االل نيوم بها جند  للحرا   على هيئة شاالت جن اللهب تا ل بالغاز   

 . س  عن جسنو  اال   15وتالق في سقف الحقل على ا تفاع 

 . توجد نواتج احنراق : عيوبها   

 Electric broodersرباءالحاضنات الني تا ل على الكه -2

حيث تانبر كفاءتها في توليد الحرا   . تا ل هه  الحاضنات بنف  جبدأ الا ل لل دف ت الكهربالية ال سنخدجة في البيوت   

 . اقل نسبيا جن كفاء  الحاضنات الغازية 

التاطي الحرا   ال طلوبة لندفئة ج يع ا جاء الحقل . يان د تلغيلها على جد  توفر تيا  كهربالي ثابت وقوي : عيوبها   

 . 

 Infra- red broodersالحاضنة باألشاة تحت الح راء- 3

تسنا ل جنابيح االشاة تحت الح راء ال لاة للحرا   لندفئة قطاا  االفراخ النغير  على اساس ا  ال نباط الواحد بقو   

فرخ وت ناز هه  ال نابيح با  سارها  خيص بالنسبة ألنواع الحاضنات  95الى  13واط يكفي لحضانة 235

 . الكناكيت بسهولة واجكانية نقلها جن جكا  الى اخر وكهلك ي كن  ؤية .االخر 

 ومن اهم  العيوب  

تدفئة جنطقة صغير  قريبة جنها فقط ج ا ينيب الكناكيت بالبرغ عند انقطاع النيا  , االسنهالك ال رتفع جن الكهرباء هو 

  .الكهربالى 

 الندفئة بالهواء الساخن -3

تقوم هه  ال راوط بسحب الهواء  تنلخص هه  الطريقة بوجوغ فر  كبير خاص لنسخين الهواء وتوجد جراوط كبير  حيث  

جن الفر  الى غاخل الحظير  وتوزيع الهواء بواسطة قنوات لنوزيع الهواء جلابه لقنوات توزيع هواء ال برغات 

ال سنخدجة في ال ناز  او انبوم بالسنيكي توجد فيه ج  وعة جن الثقوم الني تا ل على توزيع الهواء في غاخل الحقل 
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يسنا ل هها النظام فى ال ساكن الكبير  النى تسنوعب اعداغ  . ي الثرجوسنات على هها ال هاز ويسيطر ال نظ  الحرا.

 . كله ب هاز جركز  واحد  حقلكبير  جن الطيو  سواء كانت النربية على اال   او فى اقفاص حيث يدفأ جو ال

  .تخف  نسبة الرطوبة  :عيوبها   

 الندفئة بال اء الساخن -2

وتنطلب . يسنخدم ال اء الساخن وال ا ي في انابيب ج ند  غاخل الحضير  ك ند  للحرا   لحضانة االفراخ في هه  الطريقة 

هه  الطريقة وجوغ سخا  كبير لل اء يقوم بنسخينه وغفاه الى غاخل شبكة جن االنابيب ال  ند  على طو  احد ال وانب 

انه جن االنظ ة ال يد   .ش للحفاظ على الحرا   ال لاة س  عن اال   وتغطى بق ا 95-35للحظير  وتكو  ا تفاعها نحو 

 لندفئة ال ساكن على اخنالف اح اجها إلجكانية توزيع االنابيب فى كل انحاء ال سكن 

 ويحنفظ ال سكن فى هها النظام لفنر  طويلة بحرا ته وكهالك ال تدخل ا  نواتج احنراق غاخل ال سكن    

 . ة هها النظام بطيء الندفئ: عيوبها   

 

 

 

 

 –نظم تربية دجاج البيض  –سالالت دجاج البيض  –انتاج البيض / احملاضرة الثالثة 

 . العوامل املؤثرة على انتاج البيض 

 :أشهر السالالت -
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 وغيرها……  وقد حل محلها في الوقت الحاضر الهجن المنتخبة مثل الشيفر ، الروس ، إتش إن، لومان  

حدث تغير جذري في تربية الدواجن فلم يعد المنتجين والمختصين في تربية وتحسين الدواجن بعد الحرب العالمية الثانية 
مهتمين بتربية االنواع النقية بل اخذوا يهتمون باالنتاج التجاري الواسع وبهذا تغيرة التربية من تربية االنواع النقية الى 

ولهذا انحسرت تربية . ما بين السالالت التابعة لنفس النوع  استخدام التضريب ما بين السالالت التابعة لنوعين مختلفين او
االنواع النقية وظهرت عنها السالالت التجارية الهجينة التي تم تطويرها من قبل شركات عالمية مختصة في التحسين 

في الواليات  حيث بلغ عدد الشركات التجارية في العالم عشرة المتخصصة في انتاج الدجاج البياض ستة منها. الوراثي 
 . المتحدة االمريكية وواحدة في كندا وثالثة شركات في الدول االوربية 

لقد اتفق الباحثين والمختصين بعلوم الدواجن على تقسيم السالالت الهجينة والحديثة الى قسمين وذلك تبعا لنوع للون 
 : الريش ولون البيض الذي تنتجه وهذين القسمين هما 

او السالالت المنتجة للبيض ذو القشرة البنية او الجوزية (   Brown Layer Strains)ون السالالت البنية الل -1
 .مثل ساللة ايسا وساللة هاي سيكس (   Brown Egg Strains) اللون 

او السالالت المنتجة للبيض ذو القشرة البيضاء اللون (   White Layer Strains) السالالت البيضاء اللون  -2
(White Egg Strains   ) و ايربور اكريس  مثل ساللة هاي الين وساللة شيفر . 

عموما اليوجد فرق في القيمة الغذائية با اختالف لون البيض اال ان المستهلكين لهم تفضيل نفسي فالبعض يفضل 
ت ذات اللون البني ففي بعض الدول العربية انتشرت تربية السالال. االبيض والبعض يفضل البيض ذي اللون البني 

الن هذه السالالت تمتاز بكونها هادئة المزاج وسهلة التجنيس حيث يتم تجنيس االفراخ الفاقسة تبعا للون الريش 
اما السالالت البيضاء فالتجنيس اليتم عن طريق لون الريش و لكن . والذكور ذات لون ابيض ( جوزية )فاالناث بنيه 

باالضافة الى مزاجها الذي يمتاز بالعصبية وتحتاج الى , ذا ما حد من انتشارها يحتاج الى اجهزة وخبرات خاصة وه
ومع ذلك فان هذه الساللة تمتاز ببعض المميزات الجيدة مثل صغر الحجم وقلة استهالك . نمط تربية وتعامل رقيق 

 .العلف والكفاءة العالية في تحويل الغذاء والتكيف العالي لإلجهاد الحراري 

 

 :انتاج البيض  -

    Female Reproductive Systemالجهاز التناسلي في األنثى  -1

 :نف  الوقت وينكو  جن  فيالنناسل واالنناج  فيجهاز يسنخدم 

الدجاج 
البياض 
layer 

انكونا  
ancona 

مينوركا  
Minorca 

اللكهورن 
leghorner 
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  Ovary ال بي   –أ 

ال هة اليسر  جن ال س  ويحنو  ال بي  على عدغ كبير جن الحوينالت  فيعبا   عن كنلة عنقوغية جوجوغ  

حياتها االنناجية  فيال بيضية جنها الناضج  وجنها تير الناضج وجن ال اروف أ  عدغ البي  اله  تضاه الدجاجة 

 F.S.H رجو ه ال فرازيحنويه ال بي  وتنطو  الحوينالت ال بيضية نني ة  النييكو  أقل بكثير جن عدغ البويضات 

للنخاجية وهو الهرجو  ال سؤو  عن ن و ونضج الحوينالت ال بيضية ويفرز هرجو  االسنروجين  األجاجيجن الفص 

ال سؤو  عن تطو  قنا  البي  وكهلك هرجو  البروجسنرو  ال سؤو  عن تنبيه افراز الاواجل ال حفز  على افراز 

 . الدجاج فيهو ال سؤو  عن ع لية النبوي   L.H للنخاجية وهرجو  األجاجيجن الفص  L.H هرجو 

 The Oviduct قنا  البي   –م 

الا ر تض ر القنا   فياالع ا  النغير  يكو  هناك قناتين للبي  احداه ا ي نى واالخر  يسر  ولكن جع النطو   في

س   19 - 11أثناء النوقف الفاالة ويخنلف طو  القنا  جن النوقف الى االنناج فيكو   هيالي نى وتبقى القنا  اليسر  

 :  س  وتنكو  جن خ   جناطق اساسية 13 - 15واثناء االنناج 

 Funnel الق ع (1

س  وظيفنه النقاط البويضة ال فرز  جن ال بي  وين  فيه اخنام البويضة وينحو  القرص ال رثوجى  15طوله 

 .غقيقة 25 - 15وت كث فيه البويضة جن ( البالسنوغ م ) الى خلية جخنبة ( البالسنوغسيك)

 Magnum ( جنطقة افراز البيا ) ال اظ  ( 2

ويحنو  على نوعين جن الغدغ احداه ا أنبوبية تفرز تالبية ( االلبيوجين )   س  ين  فيه افراز البيا 33 - 35طوله جن 

ال اظ  جن  فيبروتينات البيا  الخفيف والثانية وحيد  الخلية تفرز تالبية بروتينات البيا  الس يك ي كث البيضة 

 .ساعات  3 - 2.3

 

 Isthmus  ( جنطقة افراز القلر ) البرزخ (  3

 والخا جي الداخليالقلر   تلاليوين  فيه افراز ( ساعة و بع الساعة ) غقيقة  13ه البي  س  ي كث في 15 - 1طوله 

 .كل ال ناطق جا عدا الطرف الاري  للبيضة لننكو  الغرفة الهوالية فياللها  ينحدا  

 

 Uterus ( جنطقة افراز القلر ) الرح  ( 2
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بالغد  القلرية حيث ين  فيه افراز ال اغ  ال كونة لطبقة ساعة ويس ى  25 - 16س  وت كث فيه البيضة جن  15طوله 

 .القلر  وهى أساسا  كربونات كالسيوم وين  بالرح  اسنك ا  البيضة ل كوناتها جن ال اء واالجالط

 Vagina ال هبل ( 3

تس ى  س  لي  له غو  فى تكوين البيضة ولكن يانبر فقط جخز  للبيضة لحين خروجها وع لية خروج البيضة 1طوله 

 .وضع البي  ، وتن  نني ة النقبا  عضالت الرح  وال هبل تحت تأثير هرجو  االوكسى توسين

 

 

 (الدجاج ) الجهاز التناسلي االنثوي 1 توضيحي رسم                                                                                               

 

 

 

 

 

 : الطرق المتبعة لحساب انتاج البيض 

 :توجد عدة طرق لحساب او التعبير عن انتاج البيض في القطعان الكبيرة اال ان اهم طريقتين شائعتين  هما 
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طريقة حساب نسبة انتاج البيض على اساس عدد القطيع في نفس اليوم الذي يتم فيه حساب نسبة االنتاج  -1

ويتم حساب نسبة ( H.D)ويرمز لها بالرمز   Hen-Day egg productionوتسمى هذه الطريقة 

 :االنتاج باستعمال القانون التالي 

 يض الناتج في فترة زمنية معينة عدد الب                                           

 133×_________________________  ( = H.D)نسبة انتاج البيض حسب 

 عدد الدجاج الموجود في حظيرة التربية                                           

 ( باأليام )طول الفترة ×                                           

طريقة حساب نسبة انتاج البيض على اساس عدد دجاج القطيع الذي ادخل اصال الى حضيرة التربية في  -2

ويرمز لها بالرمز   Hen – house egg productionبداية الفترة االنتاجية وتسمى هذا الطريقة بـ 

(H.H   ) ايضا تحسب النسبة االنتاج بهذه الطريقة بتطبيق القانون التالي: 

 

 

 عدد البيض البيض الناتج في فترة زمنية معينة                                                                       

 133× ___________________________ ( =  H.H)نسبة انتاج البيض حسب                              

 عدد الدجاج الذي ادخل الى حظيرة التربية                                                                       

 ( باأليام ) طول الفترة ×                                                                 

ذي ادخل تمتاز هذه الطريقة عن الطريقة االولى بانها تاخذ بنظر االعتبار عدد الدجاج الهالك والذي يدخل ضمنا مع عدد الدجاج ال

اما الطريقة االولى فانها تحذف عدد الدجاج الهالك من العدد الكلي ولهذا السبب يالحظ دائما . الى الحظيرة في بداية السنة االنتاجية 

وعادة يحسب االنتاج على فترات زمنية طول (  H.D)تكون اقل من نسبة انتاج حسب ( H.H)بان نسبة انتاج البيض حسب طريقة 

 .ع واحد او اربعة اسابيع كل منها اسبو

بيضة خالل فترة  52511دجاجة ولقد انتج هذا القطيع  11111ادخل الى الحظيرة قطيع من الدجاج البياض يتألف من : مثال 

فاحسب نسبة انتاج البيض حسب . دجاجة  111فاذا علمت ان عدد الهالكات خالل هذه الفترة بلغ . زمنية طولها سبعة ايام 

(H.D ) و(H.H  ) 

 : الحل 

                                           52511  

 % 111   =75.7× ________ (  =H.D)نسبة انتاج البيض حسب  

                                            0011×7 

                                               

52511                                          

 111  =75%× ___________ (  =H.H)نسبة انتاج البيض حسب 
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                                              11111×7 

 : سالالت غجاج البي  صفات و -

يضع عدد كبير من البيض ، حجم البيض كبير، ارتفاع كفاءه التحويل الغذائي   لون قشرة البيضة أبيض في الغالب ،  
إلى الرقاد ،  النضج الجنسي مبكر،  حجم الجسم صغير نسبيا ، شكل الجسم  مثلثي ،  شديدة الحساسية ويمتاز عدم الميل 

 .بالنشاط الفائق والمزاج العصبي و مقاومة تطرف درجة الحرارة

 

  -:نظم تربية الدجاج البياض 

ض ونظام التربية باالقفاص ونظام التربية بالبطاريات توجد ثالث انظمة رئيسية لتربية الدجاج البياض وهي نظام التربية على االر 

: 

  Floor systemنظام التربية على االرض : اوال 

وفيه يربى   Lltter systemم االنظمة المتبعة في تربة الدواجن يطلق عليه نظام التربية على الفرشة ديعتبر هذ النظام من اق   

ويبلغ سمك . او مادة عازلة وعادتا يستخدم نشارة الخشب او التبن او السبوس الدجاج على االرض بعد تغطيتها بمادة الفرشة 

وذلك من اجل زيادة العزل ( سم  13 -7)الشتاء يجب زيادة سمك الفرشة  الفرشة او ارتفاعها اعتمادا على الموسم مثال في

الن % 00وفي كل االحوال يجب ان تكون الفرشة جافة والتزيد نسبة الرطوبة , ( سم  0 – 0)الحراري اما بالصيف فيقل سمكها 

حيث تبقى الفرشة . ذلك يجعلها موطنا صالحا لنمو االحياء المجهرية المرضية وخصوصا البروتوزوا المسبب لمرض الكوكسيديا 

ة في تغير جزء منها يجب استبدال فقط الجزء المتأثر طيلة فترة التربية والترفع االبعد انتهاء مدة التربية اما في حالة الرغب

 : ومن النقاط االدارية الواجب االنتباه اليها عند استخدام هذا النظام مايلي . بالرطوبة او التالف 

علما بان . عدم رفع كثافة الطيور في المتر المربع الواحد الن ذلك يؤدي الى احتمالية انتشار ظاهرة النقر واالفتراس  -1

اما , طيور بالمتر المربع الواحد  0هي ( الحضائر التي تعتمد في تهويتها على الشبابيك ) كثافة في الحضائر المفتوحة ال

 . طيور بالمتر المربع الواحد  7-6( الحضائر التي يسيطر على تهويتها اجهزة ميكانيكية ) في المغلقة 

مع . ياضة تابعة الحد سالالت اللكهورن االبيض سم من طول المعلف من جهة واحدة لكل دجاجة ب 6-4تخصيص  -2

 . سم  عند تربية احد سالالت الدجاج المنتج للبيض ذو القشرة البنية 7-4ضرورة رفع هذه المسافة الى 

سم من طول المنهل من جهة واحدة لكل دجاجة بياضة تابعة الحد سالالت اللكهورن االبيض ويجب رفع 1.1تخصيص  -0

 . عند تربية سالالت المنتج للبيض ذو القشرة البنية سم 2.2هذا الطول الى 

 :بعض المربين يفضل التربية على ارضية من السلك المشبك وذلك لعدة اسباب اهمها  -4

 .تسهيل عملية جمع الفضالت والتخلص منها  - أ

ى السليمة تقليل احتمالية االصابة بيعض االمراض مثل مرض الكوكسيديا الذي تنتقل عدواه من الطيور المصابة ال - ب

 .عن طريق الفضالت الممتزجة مع الفرشة 

 . غاز االمونيا  وأهمهامن خالل تقليل الغازات الناتجة من تفسخ الفضالت  الحظيرةالمحافظة على نقاوة جو  - ت

 

 (  Cage system)نظام التربية باالقفاص : ثانيا 
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ملحة تهدف لتكثيف االنتاج وتربية اعداد هائلة من ان زيادة الطلب على البيض لالستهالك البشري قد ادى بروز ضرورة 

وهذا الوضع قد شجع علي يمكن اى انتشار استخدام الحظائر المغلقة والتي يمكن . الدجاج البياض في كل حظيرة 

كذلك قد شجع هذا . السيطرة على كمية الهواء الداخل والخارج من الحظيرة باالضافة على السيطرة على درجة الحرارة 

ة نكنرة في مساحة صغيرة  مع امكانية مضع على ضرورة ايجاد انظمة جديدة للتربية بحيث تسمح بتربية اعداد كبيالو

 2دجاجة بـ م 00الجل ذلك انتشرت نظم التربية باالقفاص او البطاريات التي مكنتة المنتج من تربية . جميع االعمال فيها 

لنظام عادة اال في الحظائر المغلقة وذلك لكي يمكن السيطرة على درجة الواحد من مساحة الحظيرة واليستخدم هذا ا 1/ 

يربى الدجاج البياض عند استخدام هذا .الحرارة والرطوبة داخل الحظيرة مع تجهيزها بكميات كافية من الهواء المتجدد 

في كال الحالتين على  النظام باقفاص سلكية مثبته على حوامل  او معلقة من االعلى بالسقف بحيث يكون القفص مسطح

سم عن االرض وتوجد في ارضية الحظيرة قاشطات تقوم بقشط الفضالت المتساقطة من االقفاص  133-03ارتفاع 

والمتجمعة باالسفل والتخلص منها الى خارج الحظيرة وارضية القفص مائلة الى الجهة التي ينزلق اليها البيض ليجمع 

سم وتتسع هذه االقفاص الى ثالثة او 43×43×43ات االقفاص الشائعة االستعمال وتبلغ قياس. يدويا او او توماتيكيا 

 : كما توجد اربعة انواع من االقفاص وهي , اربعة دجاجات 

 3( Flat Deck Cages)االقفاص السطحية  -1

اما الفضالت . وهي اقفاص مرصوصة في دور واحد والمناهل والمعالف ومحل تجميع البيض على جوانب القفص 

 .تساقط الى ارضية الحظيرة ليتم جمعها الحقا ت

 (  Stair step Cages) االقفاص المدرجة  -2

وال تسقط الفضالت . االقفاص من هذا النوع تكون مرصوصة على مستويات مختلفة لتسهيل عملية التهوية الصحية 

اما المناهل . من الدور العلوي الى الدور االول ولكن تتساقط الفضالت من كل االدوار الى االرض مباشرة 

وعادة توجد ممرات للخدمة بين مجاميع . ص والمعالف واماكن تجميع البيض فتتوجد على الجوانب الخارجية للقف

 . سم تساعد هذه الممرات لالنتقال والخدمة واالشراف عليها من قبل العمال  133- 03االقفاص يتراوح عرضها من 

 (  Triple deck Cages) االقفاص ذات ثالث طوابق  -0

تكون االقفاص في هذا النوع . ث طوابق تشبة هذه االقفاص نفس الترتيب المستخدم في نظام التربية بالبطاريات الثال

وتتساقط الفضالت من االعلى فوق مسطحات . محموله بواسطة حوامل ارضية ومثبته من االعلى بسقف الحظيرة 

وتزود ارضية . على االرض مباشرة  اما الفضالت الطابق السفلي فتسقط. السفلي  الطابقموجودة فوق اقفاص 

وق كل طايق بقاشطات تعمل على التخلص من الفضالت و وتجميعها في نهاية الحظيرة والمسطحات الموجودة ف

 .الحظيرة لتتم عملية تصريفها 

 ( Suspended Cages) االقفاص المعلقة  -4

ان هذا النوع من االقفاص يشبة نوع االقفاص المسطحة او المدرجة اال انها التحمل على ارض بحوامل بل انها تعلق 

سم من سطح االرض ان  133- 03ة وتنزل االقفاص بواسطة حوامل لتصبح على ارتفاع من االعلى بسقف الحظير

 . الغرض من تعليق االقفاص هو لتسهيل عملية التخلص من الفضالت 

 

 

 :نظام التربية بالبطاريات : ثالثا 

ع عدد الطوابق الى البطاريات عبارة عن هيكل معدني مكون من ثالثة ادوار او طوابق على االكثر واحيانا يرتف     

اربعة ويضم كل طابق صفين من االقفاص السلكية وتنحدر ارضية كل صف من االقفاص باتجاه متعاكس لكي يكون 
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بطاريات ممتدة على طول  0 -4وتوضع في كل حظيرة من حظائر التربية . مكان تجميع في الجهة الخارجية 

سم ومن هنا يتضح بان هذا النظام مشابه  03- 63ه عن الحظيرة بين كل بطارية واخرى ممر للخدمة اليزيد عرض

لنظام التربية باالقفاص اال ان االقفاص موضوعة في داخل هياكل معدنية متينه وعادة يوجد تحت كل طابق من 

طوابق البطاريات مسطح معدني تتجمع عليه فضالت الدجاج وتتحرك على كل سطح قاشطة الزالة الفضالت 

 :وتكون االقفاص في البطاريات على ثالث انواع . لحظيرة الجل التخلص منها الى الخارج وتجميعها في نهاية ا

وتكون اطوال هذه االقفاص في الغالب ( Single bird Cages) اقفاص تتسع لطائر واحد فقط وتسمى  -1

 .اسع لذلك اليستخدم على نطاق تجاري و. سم ويتميز هذا النوع بارتفاع تكاليفه وصعوبة ادارته  43×20

تتسع هذه االقفاص في الغالب الى ثالثة الى اربعة (  Multiple bird Cages)اقفاص متعددة الطيور تسمى  -2

 .سم ويعتبر هذا النوع هو النوع الشائع االستعمال في الحقول االنتاجية الكبيرة  43×43طيور اطوالها 

 .سم  122×11اطوالها دجاجة تبلغ  43- 13تتسع لـ (  Colony cages)اقفاص جماعية تسمى  -0

اما بالنسبة لتنظيم المعالف والمناهل في البطاريات فتكون المعالف عادة على جوانب االقفاص الخارجية وتمأل 

سم من طول المعلف اما المناهل  13المعالف بالعلف بواسطة خزان اوتوماتيكي متحرك ويخصص لكل دجاجة 

المناهل عادة اما على شكل مجاري مائية ممتدة على طول البطارية او فتوجد في الجهة الداخلية للبطارية وتكون 

 .على شكل حلمات 

 

 :وعموما فان التربية في النظامين للتربية واالقفاص والبطاريات حيث يربى في نوعين من القاعات هما 

وهي قاعات ذات اقفاص او بطا يات جهيئة السنالم االفراخ جن ع ر يوم واحد (   Rearing Houses)قاعات النربية  -1

 . اسبوع وبادها ينقل الدجاج قبيل جوعد البلوغ ال نسي الى القاعات االنناجية  17لغاية 
الا ر اسبوع ليبدأ باد هها  17ينقل لها الدجاج با ر (   Layer Houses) القاعات االنناجية او قاعات انناج البي   -2

وهه  القاعات جهيئة السنالم غجاج ( اسبوع  03با ر )انناج البي  ويبقى الدجاج في هه  القاعات لغاية جوعد النسويق 

 . كبير الح   وجهيئة إلنناج وج ع البي  

 

 :العوامل المؤثرة على انتاج البيض  

 : السنة االنتاجية  -1

النتاجية االولى اعلى من السنة االنتاجية الثانية او الثالثة ويستمر كقاعدة عامة فان انتاج البيض للدجاج في السنة ا   

%  01حيث وجد العديد من الباحثين بان االنخفاض في السنة االنتاجية الثانية يصل . االنتاج باالنخفاض مع تقدم السنين 

ة حيث ان الفترة االنتاجية االولى تبدأ اما هذا االنحدار يعود بسبب قصر السنة االنتاجي% . 24اما السنة االنتاجية الثالثة 

االول اما السنة االنتاجية الثانية تبدأ من نزع الريش االول ( Molting)من انتاج اول بيضة لحين نزع الريش القلش 

فيالحظ ان السنة , ولغاية نزع الريش الثاني اما السنة االنتاجية الثالثة تبدأ من نزع الريش الثاني لغاية نزع الريش الثالث 

 . لي يوما على التوا 241و 274يوم والسنة الثانية والثالثة فتبلغ  000االولى تسمر لمدة 
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 : درجة حرارة الحظيرة  -2

تؤثر درجة الحرارة تأثيرا كبيرا على انتاج البيض من جهة ومعدل وزن البيض المنتج من جهة اخرى ويتفق معظم 

ويبدأ انتاج البيض باالنخفاض كلما ارتفع درجة الحرارة  Oم24-10الباحثين على ان درجة الحرارة المثلى النتاج البيض 

ولقد اختلف ,  Oم 24ة عن ارزادة درجة الحر يث يبدأ وزن البيضة باالنخفاض كلماح Oم27ة عن في حظائر التربي

 :الباحثين عن اسباب انخفاض االنتاج عن ارتفاع درجات الحرارة اال انهم يتفقون على ان ذلك يرجع لسببين مهمين هما 

وقد وجد , مية العلف المخصص لالنتاج انخفاض كمية العلف المستهلك من قبل الدجاجة وبالتالي سينعكس على ك - أ

 . المنتج  للدجاجباالمكان تحسين االنتاج في االجواء الحارة من خالل تعديل نسبة مكونات المادة العلفية المقدمة 

حصول تغير في التوازن الهرموني في داخل الجسم عند ارتفاع درجة الحرارة فلوحظ بان ارتفاع درجة الحرارة  - ب

ل افراز هرمون الثايروكسين من الغدة الدرقية للدجاج علما بان هذا الهرمون يسيطر على يؤدي الى خفض معد

سرعة التمثيل الغذائي في داخل الجسم وان انخفاض افرازه يؤدي بالطبع الى تقليل سرعة التمثيل الغذائي وبالتالي 

 . فان فعالية الجسم وانتاجه سوف ينخفض ايضا 

 : الضوء  -0

المحفز االول الفراز الهرمونات المسؤولة عن انتاج البيض ولذلك يجب رفع عدد ساعات االضاءة يعتبر الضوء هو 

ساعة  17- 14ولوحظ ان انسب معدل لعدد ساعات االضاءة اليومية هو من . اليومية للدجاج في خالل فترة االنتاج 

ى خفض نسبة االنتاج نتيجة النخفاض معدل وان انخفاض معدل ساعات االضاءة عن هذا المعدل  يؤدي ال. باليوم الواحد 

 ( . LH)وهرمون التبويض ( FSH)افراز الهرمون المحفز لنمو الحويصالت 

 :العوامل الوراثية  -4

واذا عرفنا بأن القيمة الوراثية هي جزء من التباين الكلي والذي يعود الى % 10تبلغ القيمة الوراثية لصفة انتاج البيض 

اما االختالف . من االختالفات في انتاج البيض تعود لتأثير العوامل الوراثية % 10ا معناه بان التباين الوراثي فان هذ

 . يعود لتأثير مجموع العوامل البيئية مثل الحرارة والضوء والتغذية وغيرها % 00الباقي الـ 

 :التغذية  -0

وتتميز هذه العليقة . عند وصول الدجاج الى الفترة االنتاجية يجب تغذيتها على عليقة خاصة تسمى بعليقة الدجاج البياض 

بكونها غنية بالبروتين والعناصر المعدنية وخاصة الكالسيوم الذي يستعمله الدجاج في صنع قشرة البيضة وعادة تكون 

لذالك يجب المحافظة على نسبة % . 2.70الكالسيوم بالعليقة عن  وعلى ان التقل نسبة% 11-17نسبة البروتين 

الاليسين ) البروتين والكالسيوم مرتفعة لعدم تأثر االنتاج كما يتأثر االنتاج عند انخفاض نسبة اي حامض اميني اساسي 

 . في بروتينات العليقة ( والمثيونيين 

 :االصابة باالمراض  -6

ة قطيع الدجاج البياض باحد االمراض المعدية باالنخفاض او انقطاع االنتاج نهائيا يتأثر انتاج البيض كثيرا عن اصاب

وبعد انتهاء االصابة يضل االنتاج . باالضافة الى صغر حجم البيضة وقد يكون احيانا ذو قشرة هشه او بدون قشرة 

 . اسابيع  0-4منخفضا  لمدة تتراوح بين 
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العوامل  –متطلبات تربية فروج اللحم  –ت دجاج اللحم سالال –انتاج اللحم / احملاضرة الرابعة 
 . املؤثرة على الصفات االقتصادية لفروج اللحم 

 : وذلك لالسباب التالية اهمية انتاج الدواجن 

 .تعتبر الدواجن ذات كفاءة عالية في تحويل الغذاء الى لحم فهي اكفأ حيوانات المزرعة في هذا المجال 

 ( 1)جدول رقم . ارتفاع نسبة التشافي والتصافي في الطيور الداجنة مقارنة مع حيوانات المزرعة االخرى 

 . ان كلفة انتاج الوحدة الوزنية من اللحم في الدجاج اقل من كلفة انتاج نفس الوحدة من لحوم االغنام واالبقار  

 ل العراق في السنوات االخيرة االنخفاض الكبير في اعداد االغنام واالبقار المرباة في داخ 

 .  نتيجة السباب كثيرة منها الذبح الجائر والتهريب وقلة المواد العلفية والمراعي وغيرها  

  يعتبر بيض الدجاج غذاء متكامل بالنسبة لالنسان 

 : دجاج اللحم  سالالتأشهر 

: لكبر حجمهما إال أنها استبعدت في الوقت الحاضر نظررا للترالي ( الالنجرهان الكوشين ، البراهما،)في الماضي 

مثرل الهابرارد ،  ألمنتخبرةالتحويل الغذائي ،و كبر حجم عظامها، وحرل محلهرا الهجرن  كفاءةبطئ النمو ، انخفاض 

 .وغيرها……الهيبرو ، الروس ، لومان 

 :  جساكن غجاج اللح / جنطلبات تربية فروج اللح    -

 االضاء    -2الرطوبة   -3النهوية   -2ة الحرا    غ ج -1

 .بطا يات فيغجاج اللح  الى الانابر ال فنوحة والانابر ال غلقة أو سابقة الن هيز والنربية  حقو تنقس  

 : ال فنوحة الحقو  –أ 

تهوينها على شبابيك وفنحات النهوية والانبر جنلأ جن الخرسانة والطوم وفى الغالب يكو   فيتان د  الني الحقو وهى 

كنكوت حنى النسويق ويان د الغالبية الاظ ى جن  3555م ويخنص لهها الانبر  12×  25جنر أو  15×  35الانبر ابااغ  

 .اللح  على هه  النوعية جن الانابر بدا ي جنن ي

 

 : ال غلقة أو سابقة الن هيز حقو ال –م 

هه  الانابر تكو  جد انها والسقف جن االلوجنيوم وتكو  ال د ا  جزغوجة بينه ا جاغ  عازلة جثل الفلين وتكو  الانابر 

جن خال  انظ ة اتوجاتيكية للندفئة والنهوية  الداخليجوها  فيوين  النحك  بدقة  الخا جيال غلقة جازولة ت اجا عن ال و 

 .طيو  حنى النسويق 15هه  الانابر  فييد والنغهية واللرم وجخنص لل نر ال ربع والنبر
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 : البطا يات –جـ 

أغوا  وبين كل  3با  االحيا  الى  فيجركبة على هياكل حديدية وفى عد  اغوا  ينل  غلو عبا   عن اقفاص جن السلك ال 

ات ة بايدا عن الطيو  وفى جاظ  االحيا  تحضن صاج أو  و  بالسنيك لن  يع الفضالت الن صوانيغو  وآخر يوجد 

البطا يات حنى  فيحالة النربية  فيأسابيع ث  تنقل وجخنص لل نر ال ربع  3 – 2الكناكيت أوال  على اال   حنى ع ر 

 . 2م/ طالر  23 – 25النسويق جن 

 :العوامل المؤثرة على الصفات االقتصادية لفروج اللحم 

 :بالتغذية اسباب متعلقة : اوال 

او ناقص بواحد او اكثر جن الاناصر الغهالية ال ه ة كالبروتين او احد االح ا  االجينية االساسية او تقدي  علف جنخف   -1

 .الفيناجينات او الطاقة 

م وعدم اننظام توزيع الالف ال قد. عدم ت ان  الالف ال قدم للطيو  خال  فنر  النربية قد تكو  با  جكوناته تير ج روشة  -2

 .للطيو  طوا  اليوم بحيث يؤغي ذالك الى ت ويع الطيو  لفنرات طويلة 

 .تقدي  علف تير جسنساغ جن قبل الطيو   -3

 .احنواء الالف على نسبة عالية جن االلياف  -2

 .وجوغ جواغ ساجة او فطريات في الالف  -3

 . عدم اننظام الحنو  على جاء اللرم خاصة في االجواء الحا    -9

 . وفي اللديد ال لوحة او شديد الاسر  ج ا يؤغي الى اجهاغ لالجهز  الحيوية بال س  خاصة الكلينين اسنا ا  ال اء ال  -1

 : االسباب متعلقة باالدارة : ثانيا 

 . ج ا يؤغي الى االقال  جن ك يات الالف ال سنهلكة عدم اننظام اضاء  ال سكن وبقاله جظل ا لفنر  جن الزجن  -1

 . فاند ا تفاع غ جة الحرا   يقل اسنهالك الالف جن قبل الطيو  , كن عدم اننظام غ جات حرا   ال س -2

وضع عدغ اكبر جن الطيو  في ال سكن ج ا يؤغي الى ازغحام وعدم حنولها على النغهية وشرم ال اء بلكل نظاجي  -3

 . باالضافة الى ظهو  با  الحاالت ال رضية 

زياغ   طوبة الفرشة بسبب جر  الكوكسيديا والى زياغ  نسبة االجونيا وكهلك تؤغي الفرشة ال افة الى اثا   الغبا  والنأثير  -2

 . على ال هاز الننفسي للطيو  

 . اجهاغ الطيو  نني ة ال سك او النقل خال  فنر  النربية  -3

 . عدم توفر ال االف وال ناهل بلكل ينناسب جع اعداغ الطيو  + -9

 :اسباب متعلقة بالحالة الصحية : ثالثا 

االصابة باالجرا  كنزالت البرغ او االصابة بالبكنريا خاصة االيام االولى جن الا ر يؤغي الى اجنناع الطيو  عن تناو   -1

 . الالف وتأخر ن وها 

 .لن و ظهو  اعرا  النقص الغهالي كنقص احد الفيناجينات والاناصر ال ادنية والني تؤغي الى تأخر ا -2

 . اسنا ا  خاطئ لالغوية وال ضاغات الحيوية  -3

 :اسباب متعلقة بالناحية الوراثية : رابعا

والعوامل البيئية لذا تخلف القابلية للعروق والهجائن المختلفة بما يخص  الوراثية للعواملان الكفاءة االنتاجية للطير عبارة عن محصلة           

 . ائي معدل النمو وكفاءة التحويل الغذ
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 .ماكنة التفقيس  _التفريخ  – املفقسات وإدارةالتفقيس : احملاضرة اخلامسة والسادسة  

 . مواصفات البيض الصاحل للتفقيس . التي تؤثر على نوعية بيض التفقيس العوامل 
 

همية ان الكثير ينظر الى بيض الدجاج والطيور نظرة واقعية انها كغذاء جيد يفي احتياجات جسم االنسان بالعناصر الغذائية الضرورية اال ان ا

ى رالبيض تتعدى الحاجة اليها كطعام فان البيضة خلقة كنظام متكامل خلق لنقل الحياة واستمرار تدفقها في عالمها وبعض اجناس الحيوان االخ

الالزمة لضمان تغذية الجنين تغذية ( الخ .... من ماء وامالح وبروتينات ) فهي مخلوق يضم الخاليا الجنينية داخل مهد من المواد الغذائية . 
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تكمل حرارة  و او كسجين فانها تتساوي مع أي كائن حي  في النمو لتس) ومتى ما توفرت  الظروف المالئمة للتطور الجنيني من تدفئة , كاملة 

الديوك  واالمهات  ينتج البيض المخصب  الذي يحتوي على الجنيين لذلك من 3وبعد ان يتم التزاوج الطبيعي بين االباء . المنهج الطبيعي للحياة 

ر من العمليات االساسية والدقيقة في انتاج الدواجن الن عن طريقها يتم تكاث(  Hatchingالتفريخ ) الضروري تحضين البيض كي  يفقس 

 .  في الحيوانات االخرى غير الطيور (  Gestation) الدواجن يقابلها عملية الحمل 

لذلك . والتفريخ ما هو إال عبارة عن عملية الغرض منها توفير الظروف المالئمة للجنين ليستكمل نموة وينجح في عملية الفقس  

 .يجب توفير الظروف المالئمة للجنين لكي يستكمل نموة وينجح في تحويل الزيوت إلى كتكوت سليم 

  :مدة التفريخ
 

  : المفرخة أو تحت األم إلى حين خروج الصوص منها وهي هي الفترة مابين وضع البيضة المخصبة في

 يوم في الدجاج  21

 يوم في الرومي والبط  28

 يوم في اإلوز  29 

 يوم في الحمام والسمان  18 

 التفقيس االصطناعي. وهنالك نوعين من التفقيس الطبيعي واالصطناعي 

 : Natural Incubation الطبيعي قيسالتف-أ

وهو الذي تقوم به اناث او ذكور الطيور الراقدة  وهي غريزة طبيعية حيث تحتضن بيضها طيلة فترة نمو الجنين حتى يفقس  

 .وتوفير الحرارة والرطوبة والتقليب بين الحين واآلخر, البيض الى افراخ دون تدخل االنسان 

 

 : مميزاتة

 . ليلة في المناطق النائية والقرىالوسيلة الوحيدة المتبقية عند مربي األعداد الق  1-

 .الصناعي لهما مازال محدوداالتفريخ حيث أن , يستعمل في تفريخ البط واإلوز 2-

 

 : عيوبة-

 .انقطاع الدجاجة الحاضنة عن وضع البيض -1

 .الصيصانعدم إمكان الحصول على عدد كبير من  -2

 .انتقال الطفيليات واألمراض من األم إلى صفار البيض -0

 .كثيرا ما تنفق األم أثناء أو بعد عملية الفقس نتيجة للمجهود الشاق الذي تقوم بة خالل فترة تحضين ورعاية البيض -4

 .تهجر األم البيض دون إتمام عملية الفقس فتفسدة -0

 .لقيام بهذة العملية في كل األوقاتعدم توفر األمهات الحاضنة للبيض ل -6

 

  : وتتميز الدجاج الذي يقوم بالرقاد على البيض بالعالمات التالية-
 

 .يكون الريش مفكك خاصة في منقطة الصدر-أ

 .انقطاع الدجاجة عن وضع البيض-ب

 .يتغير صوت الدجاجة ويصبح صوتها مميزا-ج

 .باهتيتغير لون العرف والداليات إلى اللون األصفر ال-د

 

 Artificial ncubation : التفريخ الصناعي-ب

هو تقليد الدجاجة االم كوسيلة بديلة حيث تهيئ ماكنات التفقيس االحتياجات الالزمة للتطور الجنيني من تهوية وحرارة ورطوبة 

وبة نسبية ورط  Oم  21.0) وتقليب  واإلضاءة وتحت اشراف فني حيث يتم اختيار بيض جيد مخزون تحت ظروف مثالية 

بعد اختيار , وان ال تزيد فترة خزنه عن سبعة ايام وان يكون متناسق الحجم باالضافة عن الكشف عن جودته الداخلية % ( 00

http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g2973/
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البيض الجيد يتم تطهيره ثم يوضع في االواني او االدراج حيث تكون الطرف المدبب الى االسفل والعريض الى االعلى  تم توضع 

  .االدراج في الحاضنة 

 

 

  : مميزاتة-

 .اإلنتاج المكثف والواسع -1

 .سرعة اإلنتاج وكثرته -2

 

  : عيوبة-

 .تكلفته الباهضه 1-

 انقطاع التيار الكهربائي  2-

 

  : توجد أنواع مختلفة من ماكينات التفريخ وتختلف هذة األنواع عن بعضها لعدة عوامل من أهمها *

 

بيضة وأفضلها ما يسع إلى  1333بيضة أو كبيرة تسع ألكثر من  133: بيضة  03فهي إما صغيرة تسع إلى  : حجم المفرخة 1-

 .ألف بيضة 23

 إما يكون سخانات كهربائه أو أنابيب ماء ساخن أو هواء ساخن : مصدر الحرارة بالمفرخة2-

 

  Fullautomatic أو آلية semiautomatic إما أن تكون يدوية أو نصف أوتماتيكية : إدارة المفرخة 3-

 

  :تنقسم المفرخات على حسب طريقة التهوية ودوران الهواء وتوزيعة في أنحائها إلى قسمين : نظام التهوية بالمفرخة 4-

 

 : مفرخات ذات هواء ساكن-أ

حيث . تستعمل لتفريخ عدد محدود من البيض وال تحتوي على مراوح ودوران الهواء وتوزيعه في أنحاء المفرخة يعتمد على كثافتة

فالهواء البارد . ظ أن الهواء الساخن سوف يتمدد وتقل كثافتة ويرتفع الى الجزء العلوي للمفرخة ليخرج من الفتحات العلويةيالح

 .سيتجمع في الجزء السفلي من المفرخة ولذلك يالحظ عدم انتظام درجة الحرارة في هذا الجزء من المفرخة

 

 

ل على دوران وتوزيع الهواء في أنحاء المفرخة وتكون درجة الحرارة توجد مراوح خاصة تعم  :مفرخات ذات هواء مندفع-ب

 .منظمة في جميع أنحاء المفرخة كما في المفرخات الحديثة

 

  : وعموما تحتوي أنواع المفرخات المختلفة على قسمين رئيسين هما-

 

في حالة الدجاج ) ريح إلى اليوم الثامن عشر وهو القسم الذي يوضع فيه البيض منذ اليوم األول من فترة التف setter: الحاضنة -أ

 ويوضع البيض في أطباق خاصة تسهل من عملية التقليب( 

 

, وهو القسم الذي ينتقل إليه البيض في اليوم الثامن عشر حتى ميعاد الفقس في اليوم الحادي والعشرين : hathcer : المفقس-ب

 .ال يقلب البيض في هذا القسموأطباق هذا القسم واسعة حتى تكون مريحة للكتاكيت و

 

 

 

 



  
 
 

                                                                                                                               
 

 مدرس المادة                                                                                                                                             

 ر ربح ساحمد يام .م                                                                                     
 انتاج دواجن/ ماجستير علم حيوان                                                                                                   

 الشطرة / المعهد التقني 

  المكننة الزراعية: القسم العلمي 

 

 المادة العلمية
 Animal Productionانتاح حيواني 

 

 

  : وبالتالي فإن المفرخة تعمل على تهيئة الظروف البيئية المناسبة لعمل الفقس ومنها-

 

  : التقليب 1-

أن تقليب البيض من العوامل التي تهيئ النمو الصحيح على السطح العلوي لصفار البيض الذي يتميز بانخفاض كثافتة الرتفاع نسبة 

ولهذا السبب يميل الصفار إلى أن يطفو ألعلى فإذا لم يقلب البيض فأن الصفار يرتفع ألعلى ويلتصق الجنين بالقشرة , الدهن فية 

 . ويموت

للخلف وبهذا يجد الجنين متسعا للنمو الطبيعي ويتم تقليب  40لألمام و 40بحيث يكون التقليب بزاوية  13ويقلب البيض بزاوية 

أما في األيام الثالثة األخيرة وأثناء وجود البيض ( يوم  10وهي )ء الفترة التي يقضيها في الحاضنة مرات يوميا أثنا 7-6البيض 

 في المفقس فإن الجنين يصبح كامال 

ويمأل معظم الحجم الداخلي ولذلك يجب إيقاف عملية التقليب حتى اليتعرض الجنين لصدمات واهتزازات خارجية قد ال تتفق مع 

 .نين عند الفقس وتزود الماكينات الحديثة بنظام أوتوماتيكي للتقليبالوضع المالئم للج

 

 

 

  : التهوية2-

 

في األيام األولى من فترة  CO2 يحتاج الجنين إلى األوكسجين طول مراحل نموة ألجل القيام بعمليات التمثيل وكذلك يحتاج الى

في القشرة ألجل سحب الكالسيوم الذي يحتاجة الجنين لبناء الهيكل التفريخ إلستعمالة في التفاعل مع كربونات الكالسيوم الموجودة 

ولذلك  , العظمي وفي األيام األخيرة من فترة التفريخ تزداد أهمية التهوية ألن الجنين قد تكامل نموة وبدأ يتنفس عن طريق الرئتين

وتزود المفرخات بفتحات تهوية للتخلص من , وتقوم المراوح داخل المفرخات بتجديد وتوزيع الهواء   co2وطرد O2 يقوم بسحب

 الهواء الفاسد والحرارة الزائدة 

 

  : وأفضل معدالت التهوية هي

 

 ساعة/ م هواء متجدد 23بيضة تحتاج الى  133في الحاضنة كل -أ

 ساعة / م هواء متجدد03بيضة تحتاج  133في المفقس كل -ب

 

 : التبريد -3
للنبريد وينألف جن شبكة جن األنابيب على ال د ا  الداخلية للحاضنة ين  تزويد ال فرخات الحديثة ب هاز 

وتظهر , وال فق  وي ر  في هه  األنابيب جاء با غ يساعد على سحب الحرا   الزالد  في جو ال فرخة 

 أه ية النبريد جع تقدم ع ر األجنة حيث باد اليوم الرابع علر ينكاجل ن و األجهز  لألجنة وتقوم بإشااع ك ية

جن الحرا   النات ة جن ع ليات الن ثيل الغهالي في جس  ال نين والني تضيف جند ا جيدا جن جناغ  

 .الحرا   لل فرخة ولهلك ظهرت أه ية أجهز  النبريد للنخلص جن هه  الحرا   الزالد 
 

  : الضوء -4
نة بضوء صاغ  جن فقط لوحظ أ  ت هيز الحاض, تحدث با  الباحثين أ  للضوء تأثيرا على نسبة الفق  

س  فوق البي  فإ  هه  ال ااغلة قد أغت الى إ تفاع نسبة  20وات على إ تفاع  43جنباط فلو ست بقو  

 . الفق  بنو   جانوية
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 :الرطوبة  -5

البيضة الني قد تخرج جن  تك ن اه ية الرطوبة في ال حافظة على ن و ال نين غو  حدوث فقد للسوالل جن جحنو 

وي ب ا  تنراوط , ية للبيضة نني ة لحرا   الحضن وبالنالي ال حافظة على الرطوبة الداخل جساجات القلر 

غاخل ال فق  ولنأجين تلك االحنياجات توضع اواني % 03وترفع الى % 63-55 بة في غاخل الحاضنةالرطو

ال نين بالقلر  وا  انخفا  ال اء عن الحد ال هكو  يؤغي الى النناق . خاصة ج لؤ  بال اء غاخل ال اكنة 

وضاف حيوية االفراخ الفاقسة وصغر ح  ها اجا زياغ  الرطوية فنؤغي الى جلكالت بننف  ال نين وصاوبة 

 .  النخلص جن الغازات الضا   
 الدجاج

 يوم 21جد  النفريخ 
 يوم 10جد  البقاء في الحاضنة 
 أيام 0جد  البقاء في ال فق  
 00-07,0غ جة حرا   ال فرخ 

 %63نسبية الرطوبة ال
 6أقل عدغ جرات تقليب 
 07,4-07غ جة حرا   ال فق  

 %03الرطوبة النسبية 

 
 

  :الشروط الواجب مراعاتها في بيض التفريخ-

 تربية الطيور ورعايتها  -4عدد الديكة الى الدجاج  -3نظام التزاوج    -2عمر الطير  -1

 : وجنها 
 . أ  يكو  جن ساللة جننخبة وذو نسبة فق  عالية  -1
 أ  تكو  األجهات خالية جن جر  اإلسها  األبي   -2
 .أ  يكو  البي  جن قطيع جاننى جيدا بنغهينة -0
 أ  يكو  البي  صالح للنفريخ  -4
 .)خاصة في فنل النيف)ج ع البي  أكثر جن جر  أثناء اليوم  -0
 ال يزيد تخزين بي  النفريخ عن أسبوع -6
 جع وجوغ تاز ي نع ن و الطفيليات%  3بة  طوبة م ونس 4ي كن حفظ بي  النفريخ على  -7
 اسنبااغ البي  ال لروخ وذو القلر  الرقيقة  -0
غ جة حرا   ) أخيرا عند وضع البي  في ال فرخة يسنخرج قليال حنى يكنسب غ جة حرا   وسطية -1

 )الغرفة

 : مواصفات البيض الصالح ااتفقيس  
 

 : وزن البيضة - أ
  : وزن البيضة ووزن الكتكوت عند الفقس إال أن كلما زاد وزن البيضة تقل نسبة الفقس ألناهناك عالقة موجبة بين 

  . البيض كبير الحجم في العادة يكون من أمهات منخفضة اإلنتاج وبالتالي ملقح بحيوانات منوية مخزنة1-

ويؤدي ذلك إلى , ة تقريبا وتزيد نسبة البياض كثيراوتظل نسبة الصفار ثابت, صفار  1: بياض  2إختالل النسبة بين الصفار والبياض عن 2-

 عدم وصول الحرارة إلى الجنين

 القشرة في البيض كبيرة الحجم تكون أكثر سمكا وصالبة مما يصعب على الكتاكيت كسرها أثناء الفقس3-

 ومثل هذا البيض اليفقس, قد يكون كبر الحجم ناتج إلحتواء البيض على صفارين4-

 .بير الحجم إلى فترة تفريخ أطول من البيض متوسط الحجميحتاج البيض ك5-
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م أما البيض صغير الحجم فالكتاكيت الناتجة منة تكون صغيرة الحجم ومكونات البيضة أقل من إحتياجات الجنين وبالتالي فالبيض الكبير الحج -

 . نظافة القشرة وسمكها-وينتخب البيض متوسط الحجم ب, يستبعد وال يفرخ 

 :نظافة البيضة  –ب 

فوجود األوساخ على قشرة البيضة يؤدي إلى , تتأثر نسبة الفقس بمدى نظافة قشرة البيضة وسمكها وتجانس تكوينها وسالمتها من الخدوش  

عبة على والقشرة السميكه قد تكون ص, ألن نسبة الرطوبة والحرارة في المفرخ مناسبة جدا لنمو هذة األحياء , تعرضها لمهاجمة البكتريا 

كما أنها قد تنكسر بسهولة وبالتالي يجب أن يكون البيض , والقشرة الضعيفة التمد الجنين بإحتياجاتة من الكالسيوم  ,الجنين عند محاولة كسرها

 .نظيفا وذو قشرة متوسطة السمك

 

 

 egg shape شكل البيضة -ج
حيث أن الجنين يتجة برأسة للطرف , الكروية والمستطيلة أو المدببة أو غيرها يفضل البيض البيضاوي وتستبعد األشكال غير العادية كالبيضة 

ية العريض للبيضة بعد اليوم الثامن عشر ويضع رأسة أسفل الجناح األيمن بحيث يبرز المنقار متجها نحو الغرفة الهوائية بينما األرجل منثن

وهذا الوضع يساعد في الظغط على القشرة  , على القشرة عند هذة القمة بحيث تظغط مفاصل األرجل, أسفل الجسم في إتجاة القمة الضيقة

 )اليساعد على هذا الوضع إال الشكل البيضاوي)وثقبها ثم شطرها بشكل متعرج 

 

 

 egg colour لون البيضة -د
 . طبيعي يفضل إستبعادها إال أن الحاالت التي تكون فيها تركيز اللون غير, العالقة غالبا بين لون البيضة والقدرة على الفقس 

 

  :المواصفات الداخلية للبيض -هـ
فيالحظ الغرفة الهوائية ومواصفات البياض , ويمكن الكشف عنها بواسطة الفحص الضوئي  egg quality يتعلق هذا بنوعية البيضة الداخلية

أن تكون ثابتة عند الطرف العريض للبيض ويكون حجمها فبالنسبة للغرفة الهوائية يلزم , ومظهر الصفار وخلو البيض من األجسام الغريبة , 

السائال , والبياض السليم يكون متماسكا نوعا ما ,  التنفس عوبة ص سم والغرفة الهوائية المتحركة تؤدي الى , 0-,0صغيرا وال يتجاوز عمقها 

 لبيضةومظهر البياض السميك يكون غليظ وواضح والصفار متمركز اليندفع كثير إلى جوانب ا, 

 إن وجود بقع دموية أو كتل لحمية داخل البيض يدل على وجود مواد غريبة وينصح بإستبعادة-

 

 : تجهيز ماكينات التفريخ-
وقبل التفريخ بنحو أسبوع يشغل المفرخ وتنظم جميع أجهزتة وتظبط  NAOH 4% يتم تنظيف المفرخ واألدراج بالماء الساخن ومحلول

مصدر الحرارة أو الكهرباء أو الموقد اإلحتياطي ونطمئن على سالمتة وتعللق ترمومترات الحرارة والرطوبة الحرارة والرطوبة ويشغل 

 .ونطمئن على سالمتها وعملها

 

 : تطهير المفرخات-
ة لمدة م من حجم المفرخ 1جم برمنجانات بوتاسيوم لكل  6.0مضاف إلية % 43سم فورمالين 10تطهر ببخار الفورمالين الناشئ من إضافة 

بحيث يذاب , وقد يضاف ماء دافئ للفورمالين والبرمنجانات لإلسراع من التفاعل وتكون إضافة الماء بنفس نسبة الفورمالين , دقيقة 23

ت وعند عمل العكس أي اضافة البرمنجانا, والبرمنجانات في الماء أوال ثم يضاف الفورمالين فيتصاعد غاز الفورمالدهيد الذي يقتل الميكروبات

وبعد اإلضافة يتم قفل باب المفرخة بسرعة ونجرى عملية التطهير , على الفورمالين فسوف يتصاعد غاز البارافورمالدهيد وهو عديم التأثير 

  : في

 

 بداية موسم التفريخ -أ

 بين دفعات التفريخ في نظام ثابت -ب

 في حالة الخوف من إنتشار األمراض المعدية مثل مرض اإلسهال األبيض-ج

 

  : مراقبة المفرخ أثناء التفريخ-
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وبذلك يجب أال تتعدى درجة الحرارة ودرجة الحرارة المثلى للتفريخ والحذر من . تراقب درجة الحرارة وتدون في سجل خاص لذلك 1-

 .إنقطاع تيار الكهرباء

 .مراقبة صواني الرطوبة وكذلك نسبة الرطوبة2-

 تصميم المفرخ  تقليب البيض عدد المرات المسموح بها حسب3-

 

 : فحص البيض أثناء التفريخ-

 

  : الفحص الضوئي للبيض

 

  : يفحص البيض مرتين وهما -

والبيضة الصالحة يكون الجنين بشكل العنكبوت ولونة , في اليوم السابع من التفريخ وذلك للتخلص من البيض الغير مخصب 1- 

 . الميت يكون لينة أسود أو بني غامق وملتصق بالقشرةوالبيضة الغير صالحة تكون غير ذلك أو الجنين , أحمر

 .في اليوم الثامن عشر وذلك إلزالة البيض ذو األجنة الميتة قبل وضعة في الجزء الخاص بالفقس 2-

 : عمليات التفقيس

وهناك بعض ,  رينشويتم الفقس بالنسبة للدجاج في اليوم الواحد والع, في اليوم الثامن عشر توضع صواني البيض في المفقس 

  : المعامالت تجرى على الكتاكيت الفاقسة وأهمها

 

 : تجفيف الكتاكيت1-

 ساعة حتى تجف تماما وقبل نقلها إلى الحاضنات  12حيث يجب أن تظل الكتاكيت الفاقسة في درج الفقس نجو 

 

  :فرز الكتاكيت2-

  : يربي الكتكوت السليم فقط وتستبعد الكتاكيت التالية

 المخالفة للوزن والنوع -الضعيفة وصغيرة الحجم ج-ب-المشوهه -أ

تؤخذ عينة من الدفعة وترسل إلى إحدى المعامل البيطرية إلثبات خلوها -التي يظهر عليها إلتهاب السرة أو إنسداد فتحة المجمع هـ-د

 تستبعد نهائيا,, الخ ,,,,, الرقبة من السالمونيال والكتاكيت المشوهة كأن تكون عرجاء أو أرجلها ملتوية األصابع أو ملتوية 
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سالالت –تصنيف االغنام  ,مية االقتصادية لألغنام والماعز االه: والثامنة  المحاضرة السابعة 

 .االغنام العالمية 

 

 :وال اعز  لألتنامااله ية االقنناغية  -

 

عالية  تعد الزراعة احد الفروع المهمة في االقتصاد الوطني حيث تشكل الثروة الحيوانية احد االقسام المهمة  للقطاع الزراعي حيث تساهم بنسبة

اوائل  وتعد االغنام والماعز من, السودان الصومال وموريتانيا  استراليا ونيوزلندا و للعديد من بلدان العالم ومنهامن مصادر الدخل القومي 

تنتشر هذه الحيوانات في كل مناطق العالم تقريبا وذلك , الحيوانات الزراعية التي قام االنسان بتدجينها لغرض االستفادة منها في غذائه ولباسه 

ول العالم وتلعب دورا تمثل األغنام والماعز جزءا أساسيا من الوحدات الحيوانية فى العديد من دو, لقدرتها على التأقلم للظروف البيئية المختلفة 

وتنتشر  .مليون رأس من الماعز 06مليون رأس من األغنام و 551مهما فى حياة مواطنيهم وأمنهم الغذائى ، ويمتلك الوطن العربى حوالى 

اج تحت ظروف وتستطيع العيش واإلنت أالحتياجاتوقليلة  ألحجمتربية األغنام والماعز فى وطننا العربى بشكل كبير لكونها حيوانات صغيرة 

ورغم تواجدها فى المنطقة العربية منذ آالف السنين . بيئية مختلفة ،وفى مناطق ال تستطيع توفير إمكانات العيش واإلنتاج ألنواع حيوانية أخرى

مزيد من بذل الجهد ، وتتابع عمليات االنتخاب سواء الطبيعى أو الموجه عليها من خالل برامج التربية والتحسين فإنها مازالت فى حاجة إلى ال

اما في العراق فتحل االغنام .  لتحسين تركيبها الوراثي والظروف البيئية التى تعيش فيها بهدف تطوير كفاءتها التناسلية ومعدالتها اإلنتاجية

من هذا  %4181بنسبة وقد ساهمت االغنام الواحد الف طن للعام  561حيث بلغ االنتاج الكلي  ي تجهيز اللحوم الحمراء مركز الصدارة ف

كما ان نسبة مساهمة االغنام في انتاج الحليب الكلي قد بلغت % ( 987)ومن ثم الجاموس %( 786)فالماعز % (  1181)االنتاج تلتها االبقار 

 لألغنامم يتضح ان مما يتقد%( 55876)ومن ثم جاء الماعز بالمرتبة الثالثة % ( 14866)وبذلك احتلت المرتية الثانية بعد االبقار  (97860%

 . موقع هام جدا في بنيان الثروة الحيوانية في العراق والوطن العربي 
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 : وسالالتها تصنيف االغنام 

 : هناك العديد من الطرائق التي يتم اللجوء اليها في تصنيف االغنام وهي 

 وتقس  فيها االتنام الى ا بع ج  وعات :  طبيعة االنتاج -1

 .ال رينو اتنام النوف جثل  - أ

 اتنام اللح  جثل الداو  االنكليزية  - م

 اتنام الحليب جثل االيست فريزيا   - ت

 اتنام ثنالية الغر  اللح  والنوف جثل الكو غيل  - ث

 .وتقس  فيه االتنام الى ثالثة ج اجيع :  طول الذيل وكمية الدهن المترسبة -2

     اتنام طويل الهيل جثل االيست فريزيا   - أ

 اللسنر االنكليزية  اتنام قنير  الهيل جثل - م

 ويطلق عليها االلية جثل االتنام الاراقية ( الكفل )اتنام تليظة الهيل  - ت

 وتقس  فيها الى ثالثة ج  وعات :  وجود القرون -3

 اتنام ذات قرو  في كال ال نسين جثل البالك في  االسكنلندية  - أ

 سي اتنام تن يز فيها الكباش بوجوغ القرو  والنااج بادم وجوغها جثل الاوا - م

 اتنام عدي ة القرو  في كال ال نسين جثل الكراغي واتنام الداو  االنكليزية  - ت

ويسنا ل هها النننيف الكالسيكي على نطاق واسع حيث ياد افضل الطرالق ال نباة في النننيف :  نوعية الصوف -2

 : وهي  وفيه تقس  الى سباة اقسام  ليسية, ويان د اساسا على نوعية النوف الهي تنن ه االتنام ,

 اتنام النوف الناع  جثل ال رينو والراجبولية  - أ

 اتنام النوف ال نوسط جثل الداو  االنكليزية وااليست فريزيا   - م

 اتنام النوف الخليط جثل الكو يديل والكولوجبيا  - ت

 اتنام النوف الطويل جثل اللنكولن واللسنر  - ث

 اتنام صوف الس اغ ج ثل البالك في  واالتنام الاراقية  - ج

 اتنام الفراء جثل الكراكو   - ط

 اتنام اللار جثل ال اساي والن دية  - خ
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 :سالالت االتنام الاراقية  -

تتبرع االغنرام العراقيررة فري التصرنيف مجموعررة اغنرام صروف السررجاد ذات االليرة وتشركل االغنررام النسربة الكبررى مررن تعرداد الثررروة    

ونتيجة لتعرض هذه االغنام للبيئة , وتعتمد تربية االغنام في العراق بالدرجة الرئيسية على المراعي الطبيعية , الحيوانية في العراق 

روف المناخية شبه الجافة عبر السنين فلقد اكتسبت صفات تحمل الظروف البيئية هذه على حسراب صرفات ذات التي يغلب عليها الظ

كفاءة االستفادة من الغذاء والكفاءة التناسلية ووزن الجزة اذا ان االغنام المحلية في مجملها ,اهمية اقتصادية كمعدالت النمو المرتفعة 

حيرث تربرى االغنرام العراقيرة لثالثرة اغرراض هري ( المحسنة )  د مقارنتها بالسالالت القياسية تنخفض فيها معدالت االنتاجية هذه عن

وتتواجرد فري . علرى التروالي %  51- 96-06انتاج اللحم بالدرجة االولى ويليها انتاج الحليرب والصروف وتسراهم المنتوجرات الثالثرة 

 : العراق ثالث سالالت رئيسية هي  

وباعداغ قليلة في كل جن جنر والكويت لر هه  الساللة في كل جن سو يا واال غ  وفلسطين وتركيا تنن :االغنام العواسية  -1

وتلكل االتنام الاواسية الغالبية الادغية جن  قبيلة الني كانت تقننيها وتاد باغية اللام ال وطن االصلي لها وس يت بأس  ال. 

جن النفات . تننلر في ال نطقنين الل الية والوسطى جن الاراق  اذ% 95-33االتنام الاراقية حيث ينراوط جا ت ثله بين 

الكباش لها قرو  كبير  , اللكلية لهه  االتنام ا  لو  ال ز  السالد هو االبي  ولو  الرأس واال جل بني فاتح او تاجق 

ال زء الغربي جن الباغية  وتاد االتنام الناي ية جزء جنها حيث تنواجد في. حلزونيه والنااج تالبا تكو  عدي ة القرو  

الل الية وتن يز بقد تها الاالية لنح ل الاطش وهي اصغر ح  ا جن الساللة االصلية وجس ها جندجج واذانها قنير  نوعا 

 .كغ   23-25كغ  ووز  النااج بين  33-35جا وينراوط وز  الكبش بين 

, جن ج  ل االتنام الاراقية % 25تننلر هه  الساللة في ال نطقة الل الية جن الاراق وتلكل حوالي  :االغنام الكرادية  -2

لو  الداكن لو  ك ا قد ينلر الوتننف بلونها االبي  عدا الرأس والرقبة وجزء جن االكناف حيث تكو  بنية او سوغاء ال

االذا  طويلة وعريضة , الكرغية اكبر االتنام الاراقية ح  ا  وتاد االتنام. كال ال نسين عدي ة القرو  . على بقية ال س  

وجن االتنام الني تنبع هه  الساللة هي االتنام . واال جل قوية وقنير  الرأس ضخ  واضح ال اال  وتكو  ال بهة جقوسة 

نام الح دانية افضل االت نام الد زية والح دانية وتادوالقس  االخر تير جهاجر كاالت   هاجرالالهركية وال اف الني تس ى 

 .اذانها طويلة  لية حيث تن يز بالح   الكبير واتنام ال نطقة الل ا

جن ج  وع االتنام %  16- 19تنواجد هه  االتنام في ال نطقة ال نوبية جن القطر وتلكل بحدوغ  :االغنام العرابية  -3

والنحا ي ية الكبير  على الايش في ال راعي الفقير  تاد هه  الساللة جن اصغر االتنام الاراقية ولها القابل, الاراقية 

جن االتنام ذات صوف % 13- 15اللو  السالد هو اللو  االبي  جع وجوغ حوالي , القاحلة وتقاوم الظروف البيئية القاسية 

 . والكباش لها قرو  كبير  حلزونية اجا النااج تكو  عدي نها . جلو  
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 الوالدة في االغنام –الحمل –المحاضرة التاسعة التناسل 

 -:تناسل االغنام 

تناسل يعتبرالتناسل في الحيوانات المزرعية من اهم الفعاليات المرتبطة باالنتاج لذلك يشمل المربي قطيعة بالعناية المركزة التمام عملية ال       

ث توجرد باعلى كفاءة لالغنام والماعز فان هذه الحيوانات تأتيها دورات الشبق خالل فصول معينة من السنة  وطرول موسرم التناسرل متفراوت حير

بعض السالالت التي يمكنها التناسرل علرى مردار العرام وسرالالت اخررى ذات مواسرم تناسرل اعتيرادي واخررى قصريرة موسرم البتناسرل والبرد مرن 

 . معرفة بعض االساسيات ذات العالقة بتناسل االغنام والماعز 

 :االعضاء التناسلية الذكرية واالنثوية 

 الجهاز التناسلي الذكري  

ون الجهاز التناسلي الذكري من الخصيتين اللتين تقعان خارج الجسم في كيس الصفن وهما معلقتان داخلرة بواسرطة الحبرل المنروي الرذي يتك     

الناقلرة واالوردة والشررايين واالعصراب وننكرون الخصريتان مرن عردد كبيرر مرن القنروات المنويرة هو انبوبة عضلية تمر بداخلها االوعية الدموية 

المسررؤول عررن وجررود )        ( ن انترراج الحيررامن امررا الخاليررا البينيررة الترري توجررد بررين هررذه القنرروات فانتهررا تنررتج الهرمررون الررذكري المسررؤولة عرر

تنقرل الحيوانرات المنويرة مرن . الخصائص التناسلية التي تميز الذكر من االنثرى ولره ترأثير علرى الرغبرة الجنسرية ونمرو الجهراز التناسرلي الرذكري 

نوية الى رأس البربخ بواسطة اوعية صغيرة والبربخ هو مخزن الحيامن ويساعد على نضجها وهو مغطى بطبقة من العضالت التي القنوات الم

تخذ الشكل تساعد على دفع الحيامن الى الوعاء الناقل حيث انه يتصل بجهة بالبربخ والجهة االخرى يمتد بالقناة البولية التناسلية المشتركة حيث ي

ويصرالت المنويرة وغردة كروبر التري هري سرائل يامن وتخلط بعرد ذلرك برافرازات الحب نهايته المسماة االمبوال والتي تعمل مخزن للحالمغزلي قر

م رائق يعمل لتغذية الحيامن والحفاظ عليها وهذه السوائل تكون الحجم االكبر من السائل المنوي الذي يخرج عن طريق القضيب الى خارج الجس

لذا فران الجهراز التناسرلي الرذكري فري االغنرام والمراعز يتكرون مرن اعضراء رئيسرية وهمرا الخصريتان واالوعيرة الناقلرة . االناث  عند عملية تلقيح

يالحرظ ان وزن الخصريتين فري الكبراش تشركل نسربة . اما االعضاء الثانوية فهو كيس الصرفن وجرراب القضريب واالربطرة المختلفرة . والقضيب 

في الخنزير وقد يعرود % 685في الثور و % 6861النسبة عي اعلى من باقي حيوانات المزرعة حيث ال تتعدى  من وزن الجسم وهذه% 6891

 . السبب الى نشاط االكباش التناسلي في موسم معين الذي يتطلب الحصول على كميات كبيرة من السائل المنوي خالل موسم التناسل المحدود 

 : الجهاز التناسلي االنثوي 

ن الجهاز التناسلي االنثوي في االغنام والماعز من المبيض االيمن وااليسر اللذين يقعران فري منطقرة الحروض خلرف عنرق الررحم بقليرل يتكو     

الرذي يسراهم فري اظهرار الصرفات ( الهرمرون الجنسري االنثروي ) ويقوم المبيض بانتاج البويضرات وافرراز بعرض الهرمونرات مثرل االسرتروجين 

قنراة البريض (قنراة فرالوب )اما االعضراء االخررى للجهراز التناسرلي االنثروي فهري . ذلك يفرز المبيض هرمون البروجسترون الجنسية الثانوية وك

وهذه التتصل بالمبيض وتشبه القمع في نهايتها القريبة منه تمترد قنراة البريض لتتصرل بقررن الررحم وعرادة يحردث االخصراب فري قنراة البريض امرا 

الرحم والجسم ووظيفته حمل الجنين الى حين الوالدة ويتصل الرحم بالمهبرل بواسرطة عنرق الررحم الرذي هرو عضرو  الرحم فانه يتكون من قرني

 عضلي انبوبي الشكل له جدار صلب وعادة تكون فتحة عنق الرحم مغلقة لمنع انتقال الجراثيم وغيرها طيلة فترة الحمل وبعد عنرق الررحم يراتي

كما انه ممر للجنين اثناء الوالدة لذلك فران االعضراء التري يتكرون ضو الذكري اثناء عملية االتصال الجنسي المهبل الذي يعمل عضو استقبال للع

 . منها الجهاز التناسلي االنثوي هي المبيض قناة البيض والرحم والمهبل 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

                                                                                                                               
 

 مدرس المادة                                                                                                                                             

 ر ربح ساحمد يام .م                                                                                     
 انتاج دواجن/ ماجستير علم حيوان                                                                                                   

 الشطرة / المعهد التقني 

  المكننة الزراعية: القسم العلمي 

 

 المادة العلمية
 Animal Productionانتاح حيواني 

 

 :موسم التناسل 

م فيما هو الفترة الزمنية التي تحدث فيها دورات الشبق للنعاج او اناث الماعز وتكون الحيوانات في كال الجنسين مهيأة للتناسل وتختلف االغنا

اخرى بينها من حيث طول موسم التناسل حيث تكون اغنام المناطق الحارة او المعتدلة لها امكانية التناسل على مدار السنة بينما نجد انواعا 

وتوجد اغنام لها دورة شبق واحدة او اثنتان فقط وتبقى بقية السنة في حالة سكون جنسي وغير يكون موسم التناسل لديها محدد با شهر معينة 

  -:قادرة على التلقيح او االنجاب وهناك عوامل عديدة تؤثر على طول موسم التناسل وقصره 

دا  السنة جثل اتنام ال ناطق الحا   واالتنام ذات الوجه االبي  في ال انيا تاثير الساللة حيث توجد اتنام تنناسل على ج -1

الني تننج اللح  وتوجد اتنام يسن ر جوس  النناسل لديها جاظ  السنة ك ا في ال رينو والكراكو  واتنام اخر  لها جوس  

ط جثل سالالت النوف ال نوسط او تناسل طويل جثل اتنام الد وست هو   واالتنام الاراقية او جوس  النناسل ال نوس

 .ذات جوس  تناسل قنير جثل البالك في  والبو غلسنر 

طو  النها  او جا يس ى بنأثير الضوء حيث وجد ا  ال وس  له عالقة عكسية جع طو  النها  حيث النااج الني تننقل الى  -2

 . نالل  جع طو  النها  او طو  فنر  الضوء ال ناطق ذات النها  الطويل الى ال ناطق االخر  تغير جوس  تناسلها بحيث ي

يقل الحرا   هها النأثير جرتبط بطو  النها  او ك ية الضوء ويظهر هها النأثير في نهاية النيف اذ يبدو ا  النلاط ال نسي  -3

 .عندجا تكو  غ جة الحرا   عالية 

باش ينحك  فيها الهرجونات لهها ي كن النحك  تأثير الهرجونات ا  حدوث غو ات اللبق والرتبة ال نسية لد  النااج او الك -2

باحداث اللبق جناعيا عن طريق اسنا ا  هرجو  البروجسنرو  وتفيد هه  الناحية في الحنو  على والغات خا ج ال وس  

 .ال اناغ للنناسل 

وقد اثبنت . جاد  النبي  النغهية على الرت  جن ا  ال سنو  الاالي للنغهية في االسابيع القليلة قبل النسفيد له تأثير في  -3

الد اسات على ا  ال سنو  الاالي للدفع الغهالي لاد  اسابيع قبل جوس  النسفيد يا ل جن ع لية اظها  اللبق جقرنة بالنااج 

 . الني تهيت جسنو  جنخف  او جنوسط 

 تواجد الهكو   -9

ا ر ذات جوس  تناسلي قنير جقا نة جع ع ر النا ة للا ر تأثير في طو  جوس  النناسل حيث لوحظ ا  النااج صغير  ال -1

 . النااج البالغة 

 غو   اللبق 

وهي الفنر  الزجنية جن بدء اللبق الى ا  يبدأ اللبق النالي وتخنلف هه  الفنر  الزجنية باخنالف سالالت االتنام وهب    

 . يوم  11بال نوسط 

 جد  اللبق 

وهي الفنر  الزجنية الني تقبل فيها النااج الكباش لغر  تلقيحها وتكو  فيها البويضة جهيأ  لالخنام ويخلف طولها    

 . ساعة لهها تكو  جد  اللبق جرحلة ض ن غو   اللبق  35ايضا باخنالف السالالت او االفراغ غاخل الساللة وتقد  بـ 

 

 البلوغ والنضج الجنسي 

تبدأ عندما يكون الحيوان قادر على انتاج الحيامن والبيوض او افراز البويضات بعد ان تبدأ لجنسي في االغنام والماعز ان مرحلة البلوغ ا

اشهر وفضال عن العمر يعتمد   56-1اشهر بينما االناث  6-1االعضاء التناسلية في اداء وظائفها ويكون عمر الذكر عند البلوغ الجنسي بحدود 

 . سم وموسم التناسل الن التي يكون عمرها ووزنها مناسبين للبلوغ التستطيع التناسل االعند ابتداء موسم التناسل القادم البلوغ على وزن الج

اما النضج الجنسي فهو عندما يصل الحيوان الى اقصى ما يمكن من ناحية قدرته الجنسية والكباش التي تكون ناضجة جنسيا هي التي تستعمل 

سنة لهذا  581اما عمر الكباش الذي تكتمل فيها صفات السائل المني فيكون بحدود ة ويقدر عمرها بحدود ثالث سنوات بكفاية اقتصادية جيد

 . سنوات  0-9يجب ان التستعمل للتلقيح قبل هذا العمر وبالنسبة للنعاج فانها تكون في قمة خصبها بين عمر 

 

 



  
 
 

                                                                                                                               
 

 مدرس المادة                                                                                                                                             

 ر ربح ساحمد يام .م                                                                                     
 انتاج دواجن/ ماجستير علم حيوان                                                                                                   

 الشطرة / المعهد التقني 

  المكننة الزراعية: القسم العلمي 

 

 المادة العلمية
 Animal Productionانتاح حيواني 

 

 

 الحــمل و الــوالدة فـي االغنـام والمـاعز

كما يعتبر , ةبالنسبة لألغنام فاألغنام تعتبر من الحيوانات سهلة الوالدة واليوجد اال اعداد قليلة من النعاج التى تحتاج الى مساعدة اثناء الوالد     

ين في التواجد بجانب االمهات التى على وشك الوالدة هام جدا وذلك للحفاظ على حياة الجنين ونظافتهما وايضا للحرص على عدم تأخر الجن

ن الوالدة ألن تأخر نزول المشيمة يتسبب في نفوقه والتحتاج االغنام في الجو المعتدل الى مأوى خاص للوالدة بل تستطيع ان تلد في اى مكا

جهيز مكان اما اذا صادف جو الوالدة جوا باردا او تتساقط فيه االمطار بغزارة فأنه يلزم في هذه الحالة ت. تتوفر فيه الشروط النظافة العادية 

 .مناسب للوالدة داخل الحظيرة

ويستخدم في . متر مربع581-5ومن المفضل ان تخصص غرفه او مكان مناسب للوالدة حيث تقسم الى وحدات صغيرة تتراوح مساحتها حوالى 

الى وحدة اخرى حرصا على  تقسيم الحظيرة حواجز خشبية او اسمنتية او من المواسير الحديدية وذلك لمنع مرور الحمالن الصغيرة من وحداة

تفرش ارضية هذه الحظائر بالقش او بنشارة الخشب بعد تطهيرها جيدا بمادة مطهرة قبل نقل ,عزل المواليد تماما وتجنبا لمشاكل الرضاعة

 .االمهات فيها عند الوالدة

لم تظهر عليها عالمات الشياع يكون ذلك دليالً يمكن التأكد من حدوث الحمل بوضع النعاج التي لقحت مع كبش كشاف مع مالحظتها جيداً فإذا 

شهور من  1 – 9والراعي الجيد يمكنه التأكد من حمل النعاج بجسها باليد في الصباح الباكر من أسفل البطن بعد مضي . علي حدوث الحمل

شهوروالتحتاج  1يوماً بمتوسط  (511 – 541)أسبوعاً أي حوالي  15-99الحمل وال ينصح بعمل ذلك إال للخبير ومدة الحمل تتفاوت من 

أما في الشهر األخير فتزيد احتياجاتها الغذائية فتعطي عليقه إضافية سهلة الهضم , النعاج إلى رعاية خاصة أثناء األربع شهور األولي من الحمل

وفي األسبوعين األخيرين , ياضةمع تجنب األغذية الفقيرة ويفضل خروجها للمرعي يومياً علي أن يكون المرعي قريب العطائها قدر من الر

 .من الحمل يمكن تقسيم النعاج حسب موعد الوضع المنتظر

 

 :عالمات اقتراب الوالدة *

يز عند اقتراب الوالدة تظهر على النعاج عالمات القلق وتميل الى االنعزال بعيدا في مكان منعزل نسبيا في المرعى حيث تبدأ غريزيا في تجه

 .في تجهيز المكان المناسب للوالدة وأستقبال المولود الجديد المكان حيث تبدأ غريزيا

 

 : العناية بوالدة األغنام*

ج ما يكفي من تبدأ فى هذا الشهر موسم الوالدة ولو أن عدد النعاج التي تلد في هذا الشهر يكون قليالً فيجب العناية بتغذية النعاج الوالدة حتى تنت

 . رعة كبيرة في هذه الفترة وهي الفترة من الوالدة إلى الفطاماللبن لرضاعة الحمالن التي تنمو بس

 

 : الوالدة والعناية بالنعاج*

تضطجع النعجة على االرض وترفع رأسها الى اعلى حيث تبدا االنقباضات الرحمية التى تعمل على خروج الحمل عن طريق المهبل الى 

االمنيوني او مايسمي بكيس الماء والذى يتدلى ظهوره واختفائه من من فتحة المهبل عند ومن الطبيعي ان يظهر في البداية الكيس . الخارج 

يعمل هذا الكيس على حماية الجنين من )مما يساعد على توسيع مجرى الوالدة قبل خروج المولود ( الطلق) حدوث االنقباضات الرحمية 

نى بعد ذلك من فتحة المهبل حيث تكون الطريقة الطبيعية للوضع هي أن يخرج ينفجر الكيس االمنيو(. المؤثرات الخارجية اثناء فترة الحمل 

رأس الجنين بين قائمتيه االماميتين ولكن قد يحدث ان يشذ خروج الجنين عن الوضع السابق فتتعسر بذلك الوالدة وفي هذه الحالة يجب على 

مع ضرورة االتصال بالطبيب البيطري عند وجود أية صعوبة في ذلك الراعي أو المزارع ان يساعد النعجة على أن تضع بالطريقة الصحيحة 

الداعي لمساعدة النعجة اال بعد التأكد من ان الوالدة ستكون عسرة وهذا يحتاج الى خبرة ويفضل ان يحتفظ مربو األغنام ببعض المطهرات 

 .البسيطة كصبغة اليود لتطهير الحبل السري بعد فصله من المشيمة

نعجة عقب الوالدة للتأكد من نزول المشيمة وأن النعجة بحالة طيبة ، ثم العناية بتغذيتها ومن األفضل فحص الضرع للتأكد من يجب مراقبة ال

سالمته ألنه قد يكون ملتهباً ويسبب آالماً للنعجة فترفض ارضاع نتاجها وفي هذه الحالة يجب تصريف اللبن واستعمال العالج الذي يصفه 

 .لى العموم فمن المهم أن يكون الضرع سليما وبحالة جيدة بعد الوالدة حتى يمكن أن يرضع النتاج طبيعياً وبسهولةالطبيب البيطري وع

 

 : بعد الوالدة مباشرة *

 :يجب مراعاة ما يأتي

 ف من المخاطأن يقوم بهذا العمل شخص ذو خبرة عند نزول النتاج أي يجفف الحمل من السوائل المخاطية وتخليص الفم وفتحتي االن .1

 .اذا لم يبدأ الحمل في التنفس يعمل له تنفس صناعي لمساعدته .2

 .سم من البطن تقريباً ويطهر بمطهر مثل صبغة اليود 1يتم قطع الحبل السري على بعد  .3

 .يجب التخلص من المشيمة وردمها بعيداً منعاً النتشار الذباب واالمراض .4
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 .تعرف عليه بعد ذلك حيث أن بعض النعاج ترفض وليدهايقرب الحمل من االم لتشمه حتى ت .5

داد أحياناً ما يحدث هذا للنعاج التي تلد الول مرة يوجه الحمل وخصوصاً اذا كان ضعيفاً الى ضرع االم ، وفي العادة يكون النتاج على استع .6

 .للرضاعة بعد حوالى نصف ساعة من الوالدة

ها وربما يكون ذلك نتيجة اللتهاب الضرع ، وفي هذه الحالة يجب حلب النعجة ومعالجة الضرع في بعض الظروف ترفض النعجة إرضاع نتاج

 .المصاب حسب إرشادات الطبيب البيطري

 

 :تسمم الحمل فى االغنام و الماعز*

ة الجلوكوز المنتج بالجسم يحدث عادة اثناء نهاية فترة الحمل خصوصا عندما يكون الحمل فى اكثر من جنين نتيجة قلة التغذيةونتيجة نقص نسب

 :بالمقارنة بالمطلوبة فى هذه الفترة ويرجع نقص نسبة الجلوكوزالى االسباب االتية

 ضعف وظائف الكبد مما ال يساعده على القيام بتخليق الجلوكوز الكافى للحمل  -5

 االصابة بالديدان مما تؤثر على عملية التمثيل الغذائى  -9

 :االعراض

 تعانى من حالة هبوط عام و تميل الى العزلة و فقدان الشهية والرقود على االم المصابة -5

 االرض

 6 - 1فى المراحل االخيرة تبدو و كانها ال ترى وال تستجيب الى مؤثر و تموت فى خالل   -9

 ايام من اول ظهور المرض

 :العالج

 مل كالسيوم وريد ببطئ 16وريد باالضافة الى % 1جلوكوز  -5

 تامين ب حقنمصدر في  -9

 فى حالة التحسن و االستجابة للعالج يمكن اعطاء جرعة هابدكس للديدان -1
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 انتاج الحليب وانتاج الصوف في االغنام : المحاضرة العاشرة 

ورائحتره خاصرة متميرزة وان النعجرة تفررز بعرد الروالدة  5811- 58614وكثافتره . يمتاز حليرب االغنرام بلونره االبريض المصرفر       

مباشرة الى عدة ايام اللبأ الذي يعتبر عالي القيمة البيولوجية الحتوائه على نسب عالية من العناصر الغذائية فضال عن كميات كبيررة 

وبعد عردة ايرام ينرتظم التركيرب االعتيرادي . مضادة التي تعطي مناعة قوية للحمل المولود في ايامه االولى واالجسام ال Aمن فيتامين 

 . لحليب االغنام 

  -:هناك عدة عوامل تؤثر على انتاج الحليب في االغنام منها 

والكيموس والالنكمي وجماينلبي ( فريمزا )ت ناز بام  السمالالت بانناجهما الامالي جمن الحليمب جثمل االيسمت فريزيما  : الساللة  -1

كغ  جن الحليب اجا االتنام الاواسية الاراقية فانها تنمنج  235 -255والالكو  وهه  السالالت تننج في جوس  الحليب حوالي 

 . يوم  132كغ  في فنر  حليب  13

 . حيث لوحظ ا  انناج الحليب في النااج الني تلد توال  اكثر جن النااج الني تلد جواليد جفرغ  : ال واليد  عدغ -2

حيث يكو  انناج الحليب في االيام االولى جن الرضاعة اقل ويسن ر بالزيماغ  حيمث يبلمغ الق مة فمي : الفنر  في جوس  الحليب  -3

 . الند ي ي  االسبوع الثاني او الثالث ث  يبدأ باالنخفا 

ك ية ال واغ الغهالية الني تنناولها االم في جوس  الرضاعة ونوعينها وكهالك الحالة الغهالية في الننف الثاني جمن الح مل لهما  -2

 . تأثير على قابلية االم في االنناج ال يد جن الحليب 

رع يان مد علمى سماللة االتنمام وع مر كبر وتكوين الضرع له تأثير ايضا على ك يمة الحليمب النمي تنن هما النا مة وكبمر الضم -3

 . النا ة وجاد  سرعة الن و لهلك النوع جن االتنام وجوس  الوالغ  ووز  ال س  وعدغ جرات الحلب وعواجل اخر  

النا ة الني تلد جولوغا ذكرا انناجها جن الحليب اكثر جن النا ة الني تلمد اناثما ثم  ا  قابليمة المهكو  علمى تفريمغ الضمرع عنمد  -9

 . ة تزيد جن انناج الحليب في االم الرضاع

سنين ث  تحافظ على ك ية ثابنة جمن  2-3حيث تزغاغ ك ية الحليب ال نن ة بنقدم ع ر النا ة االم حنى تنل الى ع ر النا ة  -1

 . سنين ث  يبدأ باالنخفا  الند ي ي  9-3االنناج الى 

جوس  الوالغ  حيث ا  النااج الني تلد فمي او  ال وسم  يكونايمام انناجهما جمن الحليمب اكثمر جمن النمي تلمد فمي وسمط ال وسم  او  -9

 . نهاينها 

اشهر او اكثر في با  السالالت وكل ا كانمت  2ا  االنناج الطبياي لالتنام جن الحليب يكو  جن : طو  فنر  انناج الحليب  -6

 . كل ا كانت ك ية الحليب اكثر وهه  تان د على القابلية الو اثية ونوع الغهاء ال قدم وعواجل اخر  فنر  انناج الحليب اكثر 

جن الناماج وز  النا ة له عالقة طرغية جع ك ية الحليب ال نن ة حيث وجمد ا  الناماج ذات االوزا  الااليمة تنمنج حليبما اكثمر -15

 .الضايفة 

اعة واخمر  جمن قبمل ال ولموغ فمي االيمام االولمى او بدايمة ال وسم  تكمو  عمدغ الفنر  الزجنية بين ع لية حلب واخمر  او  ضم -11

جرات في اليوم ث  تنبح جرتين في وسط ال وسم  وفمي نهاينمه ال تنامد  ال مر  الواحمد   3جرات الحلب اكثر حيث تنل الى 

 . فقد وجد با  هناك عالقة طرغية بين عدغ جرات الحلب والك ية ال نن ة جن الحليب 

ال وية وخاصة ا تفاع غ جات الحرا   تمؤثر سملبا علمى اننماج الحليمب النهما تمؤثر علمى قابليمة الناماج علمى تنماو   الظروف -12

ويقمل افمراز الثيروكسمين المهي لمه عالقمة جباشمر  با ليمة اننماج ,ال واغ الالفية باالضمافة المى زيماغ  فقمدا  ال ماء جمن المرلنين 

حيمث ا  الد جمة ال الل مة الننماج حليمب . ثير علمى النركيمب الكي يماوي للحليمب الحليب ك ا تا ل الحرا   على تغيير او النأ

11-3االتنام تنراوط جن 
 

 .غ جة جئوية 

 -:الطرق ال سنا لة لقياس ك ية الحليب ال ننج 

 .عن طريق حلب النا ة يدويا او بواسطة الة الحلب جرتين او ثالث جرات ث  تقاس ك ية الحليب ال نن ة  -1

 .غ الفرق في وز  الح ل قبل الرضاعة وبادها عن طريق اي ا -2

المهي يمؤثر علمى افمراز الحليمب وكمهلك يفمرغ الضمرع جمن الحليمب  Oxytocinحقن النااج بهرجمو  االوكسمي توسمين  -3

 .ال وجوغ فيه 

ا  حليب االتنام سريع النلف لهها فانه يحو  بسرعة الى جننوجات اخمر  وخاصمة ال مبن المهي يكنسمب اه يمة خاصمة 

عة انواع جاينة جن ال مبن جثمل فرنسماالني تنمنج جمبن الركفمو  وفمي بالغنما ينمنع جنمه في بلدا  اشنهرت بنناوخاصة 

ويكثر انناج هه  ال نن ات عندجا ت وغ ال راعي فمي بام  السمنيين ويكثمر سمقوط ( الدهن الحر ) اللبن الرالب والس ن 

 . االجطا  
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ام عممن بمماقي حيوانممات ال ز عممة وكممهلك االنسمما  حيممث ينبممين ا  هنالممك اخممنالف فممي النركيممب الكي يمماوي لحليممب االتنمم

جحنو  حليب االتنام جن ال واغ النلبة هو اعلى جن بقية حيوانات ال ز عة وي اثل حليب ال اجوس وهو جماغ  تهاليمة 

ا او اجما طازجمذات قي ة تهالية بايلوجية عالية حيث يسنغل في تغهية االنسا  ك ند  تمهالي فمي بام  جنماطق الامال  

جليمو  طمن وفمي الموطن الاربمي  9.9باد تحويله الى جنن ات اخر  وبلغ االنناج السنوي جن حليمب االتنمام فمي الامال  

 . 1699لاام  FAOالف طن حسب احناليات جنظ ة  115جليو  طن  وفي الاراق  1.6

 -:انتاج الصوف في االغنام 

بعد غنام في بعض بلدان العالم بينما يمثل المركز الثاني في بلدان اخرى يعتبر انتاج الصوف الغرض الرئيسي من تربية اال       

عامة يحتل انتاج الصوف االهمية الكبيرة بالنسبة لمربي االغنام لما يجود عليهم من دخل اضافي ناتج عن بيعه انتاج اللحم وبصورة 

 .االلياف النباتية و الصناعية الكثيرة بأسعار مجزية وذلك لزيادة الطلب على الصوف باستمرار بالرغم من منافسة 

يتأثر اجمالي الصوف المنتج بحجم الثروة الغنمية العراقية حيث ان كمية الصوف المنتج تتأثر بعدد االغنام ويتوقف نوع الصوف 

ان كثرة االتربة على نوع الحيوان المجزوز ويمع معظم الصوغ يدويا وهي طريقة قديمة وبدائية تؤثر تأثيرا سيئا على نوعيته كما 

االف  1الف طن من الصوف الخام و  56الى ان العراق انتج  5710واالوساخ لها تأثير على نوعية الجزة وتشير احصائيات عام 

الف طن من الصوف النظيف  05الف طن من الصوف الخام و  515طن من الصوف النظيف اما انتاجية الوطن العربي فقد بلغت 

 .مليون طن من الصوف النظيف  581مليون طن من الصوف الخام و  185تاجية العالم في الوقت الذي بلغت ان

  -:تمتاز الياف الصوف عن غيرها الصناعية او النباتية بالمميزات االتية 

جن وز  النوف  طوبة غو  االحساس % 19الياف النوف جساجية وت نص ال اء بد جة كبير  حيث تسنطيع اجنناص  -1

 . باالبنال  او الرطوبة 

 .النوف عاز  ج ناز للحرا   وياطي شاو ا بالدفء اكثر جن تير  جن االلياف  -2

 . ال س  تاك  الياف النوف الضوء بد جة كبير  وتنقل االشاة فوق البنفس ية الى  -3

جن طولها وترجع الى حالها باد زوا  ال ؤثر وهه  النفة تفيد في % 35الياف النوف لها جطاطية عالية حيث تزيد عن  -2

 .جرونه ال لبوسات النوفية وجقاوجنها لللد او النقوس فضال عن ال نابة ج ا ياطيها ع را اطو  عن االسنا ا  

بالنبغات وعدم قابلينه على االشناا  حيث ينوقف عند ابااغ  عن جند   للنوف ج يزات جه ة في النناعة جنه االحنفاظ -3

 .النا  

  -:العوامل المؤثرة على كمية الصوف المنتج 

نوع االتنام فاتنام النوف الطويل تاطي ك يات جن النوف اكثر جن اتنام النوف الناع  وهه  بدو ها تاطي اكثر جن  -1

 . ف الخلن اتنام النوف ال نوسط واخيرا اتنام النو

 .جن  االتنام حيث ياطي الكبش ك يات اكبر جن النااج  -2

 .تزا   النوف كل ا زاغت الغزا   زاغت ك يات النوف ال ننج  -3

 .سطح ال س  وينوقف على ح   ال س  وعدم وجوغ الثنيات في ال لد  -2

 . واحد طو  الخنلة حيث يوجد ا تباط جوجب بين طو  الخنلة ووز  ال ز  النات ة جن الحيوا  ال -3

 . نسبة النوف النظيف وهه  ترتبط ب سنو  اغا   القطيع والاناية به  -9

 . تغهية االتنام ا  ك ية الغهاء ونوعينه وخاصة اتزا  ال واغ البروتينية لها تأثير كبير على ك ية النوف ال ننج ونوعينه  -1

 . وا  بحيث ينأثر بها النوف االجرا  والطفيليات الني تؤثر على النحة الااجة للحيوا  او على جلد الحي -9

 . حيث تؤثر على ك ية النوف ونوعينه طريقة جز النوف وجد  خبر  القال ين على ع لية ال ز  -6

  -:الفروقات الفسل ية وال ظهرية بين الياف النوف و اللار 

ويحنوي جيكرو   355-155جيكرو  بين ا في اللار  35 -15الياف النوف اصغر جن اللار في القطر حيث تبلغ  -1

اللار على طبقة النخاع بين ا في النوف يند  وجوغها اال في النوف الخلن ويسنثنى جن ذلك الياف ال وهير 

 .والكل ير الني تلابه ناوجنها النوف الناع  

 .ي كن ت ييز طبقني البلر  والقلر  في الياف النوف بين ا تلننق هاتا  الطبقنا  في اللار جكونة طبقة واحد   -2
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في السنن نر الواحد  2يكو  اللار جسنقي ا تاليا ويخلو جن الثنيات بين ا توجد في الياف النوف ويبلغ عدغها حوالي  -3

في النوف الناع  ويحنوي النوف على النسننات او الحراشيف على طبقنه الخا جية بين ا  13في النوف الخلن و 

 . يكو  اللار خاليا 

بين ا في اللار فا  خاليا القلر  تحنوي على النبغات في النوف ال لو   يند  وجوغ النبغات في النوف اال -2

 . بنفة عاجة 

الف  25يكو  عدغ الياف النوف في السنن نر ال ربع اكثر جن اللار حيث يبلغ الادغ في اتنام النوف الناع  حوالي  -3

 . شار   1555بين ا في ال اعز ال ين اوز 

وينساو  القطر بين قاعد  . جاينه بين ا النوف له خاصية الن و بدو  تقنف ينقنف اللار باد ا  ين و الى غ جة  -9

 . الليفة النوفية وق نها بين ا اللار تسندق الق ة تالبا 
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 تربية الماعز . سالالت الماعز : المحاضرة الحادي عشرة 

 14حيث ان االغنام تحتوي على  تتشابه الماعز مع االغنام في صفات كثيرة وعادة الينجح الخلط بين االغنام والماعز حتى ان تم التلقيح    

 . زوجا وهناك محاوالت يجريها العلماء للتهجين بين الماعز واالغنام  06زوجا من الكروماسومات بينما يحتوي الماعز على 

وتتشابه مع االغنام في اصولها االخرى من المملكة الحيوانية حيث ينتميان الى نفس العائلة   hircusوالنوع   Caprusجنس  ينتمي الماعز الى

Bovidae   ثم الرتبة والصف وهكذا . 

  -: فيما ياتي اهم الفروقات المظهرية واالنتاجية بين االغنام والماعز 

 . توجد في االتنام تدغ تحت الاينين تفرز افرازا غهني القوام وهه  الغدغ التوجد في ال اعز  -1

 . يوجد نوع اخر جن الغدغ بين االظالف تفرز افرازا زيني ذا  الحة تريبة وهه  الغدغ توجد في با  افراغ ال اعز  -2

 . ي ناز ال اعز بوجوغ شار للحية في كير جن السالالت  -3

 .  الحة تير جقبولة وخاصة في جوس  النناسل على الاك  جن ذكو  االتنام لهكو  ال اعز  -2

 .  ي ناز ال اعز بانه سريع الحركة كثير الفطنة وله القد   على تسلق ال رتفاات اكثر جن االتنام  -3

وت يل ( تحت ال لد ) ت ناز ذبالح ال اعز با  نسبة الدهن فيها اقل ج ا في االتنام وخاصة الطبقة الدنية ال غطية للهبيحة  -9

 . شحوم ذبالح ال اعز الى اللو  االبي  اكثر ج ا في االتنام 

 . نسبة الدهن في حليب االتنام اعلى ج ا هي عليه في ال اعز ويانبر حليب االتنام اقل احنواء على نسبة ال اء تركيبه  -1

 . دها يننج اللار تننج االتنام النوف جا عدا سالالت قليلة قد تننج اللار اجا ال اعز فا  جل -9

 . اجا في ال اعز فيكو  الهيل جرفوعا الى االعلى في االتنام يكو  الهيل او االلية عاغ  جدال  الى االسفل  -6

   -: سالالت ال اعز ال نخننة

  -:ي كن تقسي  ال اعز الى عد  ج اجيع جن السالالت وهناك طرق كثير  تسنا ل في النننيف وهي 

حسب  -3حسب الغر  جن النربية   -2حسب شكل االذ  وطولها   -3ال س    حسب ح    -2حسب ال نلأ  -1

 ا تفاع ال س  عند الكنف 

 . وفي ا ياتي اه  سالالت ال اعز جقس ة حسب الغر  جن النربية 

 : جــاعـــز الحـلـيب

وجاعز النوكنبرك  تكو  في او با عد  سالالت جن ال اعز لها كفاء  عالية في انناج الحليب جنها جاعز السانين   

 . وجاعز جبا  االلب وجاعز االنكلونوبيا  

. سنهكر با  النفات ال ظهرية واالنناجية ل اعز السانين ك ثا  لل اعز ال نخنص النناج الحليب            

نلأت هه  الساللة في سويسرا وهي ذات لو  ابي  كري ي ولها اذنا  جنننبنا  الى االجام وكال ال نسين يخليا  

كغ  في  3555لغ انناج با  افراغ السانين اكثر جن انناجها جن الحليب جيد حيث ب. جن القرو  لها قوال  جرتفاة 

 كغ   15كغ  واالنثى  65يبلغ وز  الهكر % 3.3اشهر ونسبة الدهن في الحليب  15- 6ال وس  الواحد الهي طوله 

 ( اللار ) جـاعــز ال ــوهير 

ساللة االنكو ا في على اللار الحريري الهي تنن ه با  سالالت ال اعز ال نخننة ال وهير وتاتي  يطلق     

ال قدجة حيث تلنهر بانناجها جن اللار الغالي الث ن نلأت االنكو ا في تركيا وجنها اننلرت الى عد  جناطق في 

وهه  النسبة تفوق جا في النوف الناع  % 95-13كغ  ونسبة اللار النظيف  3.3- 2ك ية اللار ال ننج . الاال  

 . لة في شار ال اعز ال  نسبة ال واغ الدهنية والارقية قلي

 . هناك سالالت اخر  تننج اللار الناع  جنها البريدو  والكل ير 
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 : جـاعـــز اللــحــ 

 سالالت كثير  جن ال اعز التننج الحليب بالك يات االقنناغية هناك    

 

 

 

 االهمية االقتصادية لالبقار  12

 .تصنيف االبقار انواعها  13

 اسس انتاج الحليب واللحم في االبقار  14

 ادارة حقول االبقار  15
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