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 االهمية االقتصادية للدواجن

تسهم الثروة الحيوانية في االقتصاديات الزراعية وتسعى الدول لزيادة انتاجها من 

المواد الغذائية بصورة عامة بهدف تحقيق الحدود الدنيا لالمن الغذائي والتي تعد من 

 اكبر المشاكل التي يعاني منها العالم.

 

في العراق على استيراد معظم مستلزمات  ال تزال تعتمد صناعة الطيور الداجنة

التربية من افراخ ومواد علفية وتقنيات وادوية ولقاحات مما يجعل هذه الصناعة غير 

 مستقرة ومعرضة للتقلبات الرتباطها الكبير باالسواق واالسعار العالمية. 

 :أهمية منتجات الدواجن

 

يحتل انتاج الدواجن على الصعيد العالمي مكانة هامة ضمن االنتاج الحيواني، اذ 

بوتيرة تفوق تطور  2000 -1950تطورت اعداد الدواجن ومنتجاتها بين عامي 
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اعداد ومنتجات الحيوانات االخرى، وتشكل منتجات الدواجن االساسية من اللحم 

ية من مصادر البروتين الحيواني في والبيض اهم المواد الغذائية لسد الفجوة الغذائ

 معظم بقاع العالم وذلك لالسباب التالية:

 . امكانية اتباع نظم التربية المكثفة.1

. سرعة دورة راس المال المستثمر في مشاريع الدواجن مقارنة بالحيوانات 2

 الزراعية االخرى.

 اني االخرى.. انخفاض اسعار منتجات الدواجن مقارنة مع مصادر البروتين الحيو3

 . انخفاض تكاليف انتاج الدواجن بالمقارنة مع الحيوانات االخرى.4

 منتجات الدواجن:

 . البيض:1

 

يدل نمو الجنين في البيضة المخصبة على ان البيضة تحتوي على جميع العناصر 

الغذائية وبنسب متوازنة ونموذجية كما ان احاطة مكونات البيضة بالقشرة الكلسية 

 المنتج الحيواني االكثر قابلية للتخزين الطبيعي. يجعل منها
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يستخدم البيض كغذاء اساسي لالنسان وخاصة االطفال وال يفوقه في القيمة الغذائية 

اال الحليب، لكن ان بروتين البيضة يكون افضل نسبياً من بروتين الحليب من حيث 

 شرة الكلسية.القيمة الغذائية وان محتواه من االحياء الدقيقة اقل بفضل الق

يمتاز بروتين البيضة بارتفاع معامل هضمه بالنسبة لالنسان، وهو اسهل هضماً وان 

 زيادة تناوله ال يسبب مرض النقرس.

% دهن 32% رطوبة و50يمتاز صفار البيض بقيمته الغذائية العالية اذ يحتوي على 

 متيك.خام ويتركب الدهن بشكل اساسي من حامض الينوليك والستياريك والبال

% كربوهيدرات 0.7% بروتين و11.1% ماء و87يحتوي بياض البيض على 

 عناصر معدنية. 0.7و

يستعمل البيض في التغذية طازجاً او محفوظاً بالتجميد او التجفيف وتبلغ نسبة الجزء 

% والصفار 56% ونسبة البيضة 11% ونسبة القشرة 89الماكول من البيضة 

32.% 

 

يض في بعض الدول لالعتقاد ان محتوى البيضة من لقد انخفض استهالك الب

ملغم قد يسبب ارتفاع محتوى كولسترول الدم والذي يسبب  300الكولسترول والبالغ 

تضيق الشرايين وبالتالي االزمات القلبية. واجريت تجارب تغذوية على االنسان ولم 

 يتبين من خاللها تاثر محتوى الكولسترول الدم بكولسترول البيضة.



 د. جاسم قاسم مناتيأ.م.          مبادئ طيور داجنة

4 
 

يعتبر بيض الدجاج غذاء متكامل بالنسبة لإلنسان الن هللا سبحانه وتعالى أعدده طبيعيداً 

لينمو داخله جنين متكامل والبيضة ستمده بجميع احتياجاته الغذائية لغاية الفقس . لذلك 

كانددت عناصددرها الغذائيددة متزنددة وكافيددة لينمددو ويتغددذى عليهددا أجنددة الطيددور . العلددم 

 ض يتمتع بالصفات التالية من ناحية أهميته في غذاء اإلنسان :الحديث اثبت إن البي

% .  12.9أ. يعتبر مصدر غني بالبروتين حيث تبلغ نسدبة البدروتين بالبيضدة الكاملدة 

غدرام  6.5غدرام سدتحتوي علدى  60وعلى هذا األساس فان البيضدة التدي يبلدغ وزنهدا 

%  25وم سدوف تسدد حدوالي بروتين، فهذا يعني إن استهالك الطفل لبيضة واحدة بالي

غدرام بدروتين  54من احتياجات جسمه من البروتين. اإلنسان البالغ يحتداج يوميداً إلدى 

وان قيامدده باسددتهالك بيضددتين علددى الفطددور مددثالً فددان هددذا سددوف يسددد حددوالي ربددع 

احتياجاتدده اليوميددة مددن البددروتين . أيضدداً أسددارت الدراسددات إلددى إن نوعيددة بروتينددات 

ن أجددود أنددواع البروتينددات بالطبيعددة فقددد بلغددت القيمددة البايولوجيددة البدديض تعتبددر مدد

(Biological value لبروتينات البيض )100   . % 

(. إن Ascorbic Acid) Cالبيض غني بجميع أنواع الفيتامينات ما عددا فيتدامين ب. 

 8.8% و  11.8قيام اإلنسان البالغ باستهالك بيضة واحدة سدتكون كافيدة لسدد حدوالي 

 على التوالي .  D3و  B2و  A% من احتياجاته اليومية لفيتامين  6.3% و 

البيض غني بالعناصر المعدنية الضرورية لصحة اإلنسدان . وان اسدتهالك بيضدة جـ. 

% مدن احتياجدات اإلنسدان  4.7% و  5.8% و  10واحدة ستكون كافيدة لسدد حدوالي 

 البالغ اليومية من الفسفور والحديد والزنك . 

و  Linoleicيعتبددر البدديض غنددي جددداً بددالحوامض الدهنيددة األساسددية مثددل حددامض د. 

والتدي ال يسدتطيع الجسدم مدن تصدنيعها  Arachidonicوحامض  Liolenicحامض 

. ولقددد أثبتددت Fهددا احياندداً بفيتددامين بداخلدده وتعتبددر ضددرورية بالغددذاء ولهددذا يعبددر علي

الدراسدددات الحديثدددة إن هددددذه الحدددوامض هدددي المصدددددر لتوليدددد البروسددددتوكالندينات 

(Prostoglandines ومركبدددات )Leukotrines  والتدددي تلعدددب دور مهدددم بمناعدددة

 الجسم وفعالية الهرمونات وإفرازات الخاليا الدموية البيضاء . 
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 . اللحم:2

 

الدواجن عامة بسهولة هضمها ولذة طعمها وارتفاع محتواها من المواد تمتاز لحوم 

 الغذائية.

% بروتين خام وهو االكثر استخداماً في تغذية االنسان 20يحتوي لحم الفروج نحو 

ويمتاز لحم الفروج بقيمته الحيوية العالية من خالل ارتفاع محتواه االحماض االمينية 

 للقيمة الغذائية للبروتينات في تغذية االنساناالساسية، والتي تعتبر مكمالً 

ان طراوة لحم الفروج وارتفاع معامالت هضم مواده الغذائية الى انخفاض محتواه 

 % في لحم الفخذ.3% في لحم الصدر 1.5من االنسجة الضامة التي ال تتجاوز نسبة 

 . الريش:3

 

رداً او مع مخلفات يستخدم الريش في صناعة االثاث والمالبس، ويستخدم اما منف

% 85-80المجازر في صناعة االعالف ويحتوي مسحوق الريش الجاف على 

 بروتين خام وان معامل هضمه منخفضة جداً وكذلك يعتبر غير مستساغ. 
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 :الفضالت. 4

 

الطيور مقارنة مع السماد الناتج عن الحيوانات المزرعية االخرى  فضالتمتاز ت

بمحتواه المرتفع من المواد الغذائية وخاصة البروتين الخام، كما يصل محتوى 

 الدواجن الى سبعة اضعاف محتوى روث االبقار. فضالتالفسفور في 

طيع االحياء الطيور بعد تعقيمه في تغذية الحيوانات المجترة، اذ تست فضالتستخدم ت

المجهرية في الكرش من تمثيل المركبات النيتروجينية غير بروتينية الى مركبات 

 بروتينية.

 األهمية االستثنائية لصناعة الدواجن بالوضع الراهن  

يعاني العراق من عجز كبير في إمداد المواطنين بالمنتجدات الغذائيدة الغنيدة بدالبروتين 

ت األلبان( وذلك بعد األحدداث األخيدرة علدى قطرندا الحيواني )كاللحم والبيض ومنتجا

الحبيب . وعند التفكير في الوسائل السريعة والكفيلة فدي رفدع معددل اسدتهالك الشدعب 

من البروتين الحيدواني ال بدد مدن إعطداء أهميدة خاصدة لتطدوير صدناعة الددواجن قبدل 

 غيرها من فروع اإلنتاج الحيواني وذلك لألسباب المهمة التالية :

تعتبر الدواجن ذات كفاءة عالية في تحويل الغذاء إلدى لحدم فهدي مدن أكفدا حيواندات . 1

بينمدا  1:  2المزرعة في هذا المجدال حيدث تبلدغ كفائده الددجاج )فدروج اللحدم ( حدوالي

 .  1:  7.5تبلغ هذه الكفائة في األبقار واألغنام حوالي 
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مقارندة مدع حيواندات المزرعدة . ارتفاع نسبة التشافي والتصافي في الطيور الداجنة 2

( وعلدى هدذا األسداس فدان الجدزء القابدل لألكدل 1األخرى وكما موضح بالجدول رقم )

مددن حيوانددات المزرعددة المختلفددة يكددون اكبددر فددي حالددة الدددواجن مقارنددة مددع حيوانددات 

 المزرعة األخرى كاألغنام واألبقار. 

. إن كلفة إنتداج الوحددة الوزنيدة الواحددة مدن اللحدم فدي الددواجن اقدل مدن كلفدة إنتداج 3

 نفس الوحدة من لحوم األغنام واألبقار. 

. االنخفدداض الكبيددر فددي إعددداد األغنددام واألبقددار المربدداة داخددل القطددر فددي السددنوات 4

العلفيدددة  األخيدددرة نتيجدددة ألسدددباب كثيدددرة منهدددا الدددذبح الجدددائر والتهريدددب وقلدددة المدددواد

والمراعي وغيرها . إن هذا االنخفداض أدى إلدى سدحة لحومهدا فدي األسدواق وارتفداع 

 أسعارها بشكل غريب مقارنة مع أسعار لحوم الدواجن . 

 

 ( النسب المئوية للتصافي والتشافي في حيوانات المزرعة المختلفة 1الجدول رقم )

 نسبة التصافي وع الحيوانن

 التشافي

وزن  وزن اللحم إلى

 الذبيحة

وزن اللحم إلى الوزن 

 الحي

 35 64 55 األغنام

 38 62 62-50 األبقار

 64 75 90-80 الرومي

 51 68 75 الدجاج )فروج اللحم(
 

 فروج اللحم
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وهو نوع من انواع الدجاج وهو مخصص النتاج اللحم، نتج هذا النوع بعد اجراء  :فروج اللحم

العديد من التضريبات بين مختلف السالالت للحصول على جيل قادر على النمو السريع وبفترة 

اللحم بلون  زمنية قصيرة وكذلك له القدرة العالية على كفاءة التحويل الغذائي، ويمتاز فروج

الريش االبيض والسبب ان هنالك جين مسؤول عن النمو السريع لفروج اللحم ايضاً يكون 

مسؤول عن صفة لون الريش االبيض واستطاع مختصو التربية والتحسين انتاج سالالت فروج 

 اللحم ملونة سريعة النمو الغاية منه التجنيس )اي عزل الذكور عن االناث(.

 الحديثة لصناعة فروج اللحم التوجهات العالمية

إن تربية فروج اللحم أصبحت بالوقت الحاضر صنناعة يطلنع علي نا اسنم صنناعة فنروج 

( . ومع بداية األلفية الثالثة وانتشار فكرة العولمة السياسية والعولمنة Broiler Industryاللحم )

( فني صنناعة New Trendsالتجارينة وعنالم القرينة الواحندة بندأت بعنض التوج نات الجديندة )

  -فروج اللحم ومن أهم ا ما يلي :

زيننادة الطلننب العننالمي علننى اسننت الك لحننوم النندواجن مننع انحصننار هننذا الطلننب علننى اللحننوم  -1

الحمراء وذلك لما تمتاز به هذه اللحوم من قيمة غذائينة أعلنى منع انخفناض محتواهنا منن الطاقنة 

 حديد أو السيطرة على الوزن .)قلة الدهن( مما يجعل ا مرغوبة للم تمين بمسالة ت

( Trade Groupsتوجه الشركات العالمية نحو االندماج لتكوين كتل أو مجموعات تجارية ) -2

ة وكفيلننة بالسننيطرة علننى األسننواع إلىننكبيننرة لتضننمن إنتنناج سننالالت ذات مواصننفات تجاريننة ع

 .العالمية
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بدأت الشركات بإنتاج أكثر منن  ألجل تلبية احتياجات والمواصفات المطلوبة بالسوع العالمية -3

 .ساللة تتصف كل من ا بمواصفات مختلفة

 م ناتوقطعان اآلباء واأل Grand Parentتوجه الشركات العالمية نحو نقل قطعان األجداد  -4

Broiler Breed Stocks أكثر من دولة ف ي تحاول أن يكون لندي ا منافنذ تسنويقية لتغطينة  إلى

 .أسواع العالم

مجازر الدواجن ألجنل تج ينز  إلى( والتعليب Deboningنولوجيا الطبخ والتشفيه )إدخال تك -5

 .( Pre – cooked itemsالمست لكين بوجبات غذائية جاهزة ومطبوخة )

 

 (Chick quality)مواصفات افراخ اللحم الجيدة 

 

اتجنة ن األفنراخغرام وان مثل هنذه  45 -40وزن ا بين  يتراوحما ا أفراخ كبيرة الحجم نوع .1

 غرام. 65-55عن تفقيس بيض يتراوح وزنه بين 

متجانسة الحجنم و نشنيطة . ذات عينون براقنة . وبشنرة عسنم السناع المعنه  الجيدة  األفراخ .2

 وغير جافة .

كانت البطن هشة فمن  إذا أما األسفلد من إلى بأصابعبطن الفرخ مرتفعه وصلبه عند لمس ا  .3

 yolk)أو الت اب كيس المح  (naval disease )تكون مصابه بالت اب  السرة  أنالمحتمل 

sac infection) . 

مننن ذلننك يمكننن ثننني البشننرة مننن  وللتأكنند (Dehydration)مننن الجفنناف  األفننراختعنناني  ال .4

التني  األفنراخالوضنع الطبيعني .  إلنىومالحسنة سنرعة رجوع نا   األرجل أومنطقة البطن 

 .أطولتعاني من الجفاف تبقى بشرت ا منثنية لفترة 

. عنالي(Material Immunity) األمينة على مستوى منن المناعنة األفراخيجب ان تحتوي  .5

المضنادة الموج نة  األجسناممنن  (Titer) عناليتحتوي في دم ا على معيار حجمني  أن ا أي

 الفايروسية الخطيرة مثل مرض  الكمبورو والنيوكاسل . األمراضفي 

واحد وعدم خلط بيض  أم اتمنتج من قطيع ناتجة من بيض تفقيس  األفراخيفضل ان تكون  .6
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الناتجة من ج ة و  األفراخضمان تجانس وزن البيض ووزن  ألجلمن قطيع  ألكثرالتفقيس 

 .أخرىج ة  منالقطيع  أفرادالمتجانسة لكل  األميةضمان المناعة 

ل ( والمنطقنة الخلفينة لمفصنRed beakعدم وجود أي احمرار في المنطقة العلوية للمنقنار ) .7

 إثنناء األجننةتعنرض  إلنىاالحمرار فني هنذه المنناطع يشنير  إن( . Red hocksالعرقوب )

 الحراري .  باإلج اد وإصابت ادرجات حرارة مرتفعة  إلىالتفقيس 

                    

 

 

 متجانسة بالوزن والطول .  األفراختكون  إنيجب  .8

 

الحقل إلىمن المفقس  األفراخنقل  

من المفقسات ووضع ا في الصناديع البالستيكية او الكارتونية  فراخاألبعد اخراج 

مئننة فننرخ( يجننب العنايننة ب ننا وتحاشنني ازدحننام الصننناديع فنني غرفننة  إلننى)تتسننع كننل من ننا 

التسليم مع ضرورة وضع فواصل بين صفوف الصناديع لغنرض الت وينة . صنناديع نقنل 

لتني يجنب ان تكنون دافئنة ال تقنل يجب ان تكنون معقمنة . كنذلك غرفنة التسنليم و ا األفراخ

م بعد ذلك ياتي دور المربي صاحب الحقل الذي سنيقوم باسنتالم  ْ 27درجة حرارت ــا عن 

الحقل . بالدول المتقدمة توجند شناحنات خاصنة لنقنل  إلىصاحب المفقس ونقل ا  افراخ من

اسنبة . ان وهنذه الشناحنات منزودة بوسنائل التدفئنة والت وينة المن  (Chick vans) األفنراخ

عدم توفر مثل هذه الشاحنات في معسم البلدان العربية و النامية يجعل المربين مضنطرين 
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اسننتخدام وسننائط النقننل العاديننة كالسننيارات الكبيننرة المعنندة لنقننل الركنناب او اسننتخدام  إلننى

 إلنىاللوريات والبيكبات المغطاة او المكشنوفة فني بعنض االحينان . وقند يتعنرض المربني 

في بعض االحيان ، الجل تفادي مثنل  األفراخهالك اعداد كبيره من  إلىتؤدي كوارث قد 

 :الية هذه الحاالت يفضل االلتزام بالتوصيات الت

خالل االوقات المعتدلة الحرارة وتحاشي النقل باالوقات الحارة او الباردة  األفراخنقل  .1

 جدآ. 

ن علنى ان تكنون كافينة اختيار واسنطة نقنل مريحنة وذات اهتنزازات قليلنة قندر االمكنا .2

الستيعاب جميع االقفاص مع ضرورة استئجار اكثر من سيارة عندما يراد نقنل اعنداد 

 .  األفراخكبيرة من 

للحقنل باقصنر فتنرة زمنينة ممكننة منع  األفنراخسلوك أقصر الطرع و محاولة ايصال  .3

فني  األفنراختكندس  إلنىتجنب السنير فني الطنرع النوعرة الن منيالن االقفناص ينؤدي 

 حدى الج ات داخل القفص وهالك القسم االكبر من ا .ا

 

األفراختهيئة القاعات ألستالم  

 ة :إلىتجرى عمليات الت يئة وفع الخطوات الت

ازالة اثار الوجبة السابقة حيث يتم اخراج الفرشة مع الفضالت وتنسف القاعنة تنسيفن   (1

 جيدآ قبل اجراء عملية التعقيم .

تغسل االرضية والجدران و السقف ) ان امكنن ( بالمناء  غسل وتعتيم قاعات التربية . (2

اوال وبعد ذلك تجري عملية التعقيم حيث يتم رش القاعة بالماء المخلوط مع احد منواد 

 التعقيم التجارية مثل ايودوفيك ، كريزولين و جيرمايود سبتديل .
 

 تجهيز قاعات التربية

والمناهننل  (Brooders)نات ان تج يننز قاعننات التربيننة بالعنندد المناسننب مننن الحاضنن

(Waterors)  والمعننالف(Feeders)  يعتبننر مننن االمننور الم مننة جنندآ و يمكننن االهتننداء

( فني هنذا المجنال . تسنتخدم المعنالف و المناهنل 1بالتوصيات المذكورة في الجندول رقنم )

و بعننندها يمكنننن تشنننغيل المناهنننل  األفنننراخالبالسنننتيكية خنننالل االسنننبوع االول منننن عمنننر 

تيكيننة الطوليننة او الدائريننة المعلقننة و يمكننن تشننغيل المعننالف الطوليننة او العننالف االوتوما

االنبوبية المعلقة طيلة فترة التربية . ومن الضروري ضبط ارتفاع المعالف و المناهل عن 

 سطح االرض و على ان يكون االرتفاع بمستوى س ر الفرخ . 
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ن الحاضنات والمعالف والمناهل ( خطوط عامة الحتياجات قاعات التربية م1الجدول )

 والفرشة

 المواصفات والكميات المطلوبة المادة

 (broodersالحاضنات الغازية )

 

فـرخ  1000ل على الغاز تكفي الواحدة منها لـ  م تعم 1.5-1حاضنة ذات قطر 

 وقد يقل العدد او يزداد حسب كفاءة الحاضنة

 

 (feedersالمعالف )

 

 

 

 

 فرخ 100المعالف البالستيكية المستديرة )صواني العلف(: معلف واحد لكل 

 

 بعد عمر اسبوع تستخدم المعالف االوتماتيكية وهي اما : 

سـم مـن طـول المعلـف )جهـة واحـدة( 7* معالف اوتماتيكية طوليـة ويخصـ  

 لكل طير

 

 طير 50سم يكفي الواحد منها  60 – 40* معالف دائرية معلقة بقطر 

 

 (waterorمناهل )ال

 

 

 1000منهــل لكــل  15- 10المناهــل البالســتيكية المقلوبــة لالفــراخ : يخصــ  

 فرخ كحد ادنى .  100 – 80فرخ أي منهل واحد لكل 

 يوم تستخدم المناهل االوتوماتيكية وهي اما : 7-5بعد عمر 

 طير  100-80* مناهل اوتوماميكية دائرية معلقة يكفي الواحد منها 

سـم مـن طـول المنهـل )مـن  2.5* مناهل اوتوماتيكية ارضية طوليـة يخصـ  

 جهة واحدة( لكل طير 
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 (litterالفرشة )

 

مــن  2م8-4نشــارة خشــب او ســبوس او تــبن ويكفــي الكــيس الواحــد لفــر  

ســم تبعــا 10-2مســاحة القاعــة علــى حســب عمــل الفرشــة الــذي يتــراو  بــين 

 لفصل التربية

 

 

يادة االرتفاع مع تقدم عمنر األفنراخ الجنل تسن يل شنرب المنا ء وتنناول ل ذا يجب ز

العلف من ج ة والجل ابعاد المناهل و المعااف عن التلوث بالفضنالت والفرشنة منن ج نة 

اخرى . تستخدم الحاضننات الغازينة فني معسنم حقنول التربينة التجارينة . امنا فني الحقنول 

لتدفئنة بنال واء السناخن و ذلنك عنن طرينع ضنخ التابعة للشركات الكبيرة فتستخدم طريقة ا

هواء ساخن بواسطة بويلرات ) سخانات ( تعمل على الك رباءاو الكازولين او النفط وهي 

 مرتبطة بمنسم حراري ) ثرموستات( يتحكم بالدرجة المطلوبة .

 (Brooding –system)أنظمة الحضانه الفراخ اللحم 

 -ما يلي : اش رها األفراختوجد عدة انسمة لحضانة 

 Partial house)نظـــام الحضـــانة فـــي جـــزء مـــن القاعـــه أي الحضـــانه الجزئيـــة. 1

brooding)  فني الثلنث االخينر منن مسناحة القاعنة  األفراخيفضل معسم المربين حضانة

. حينث ينتم عنزل الجنزء  األفنراخويترك القسم االخر فارغ  خالل الفترة االولى من عمر 

 إلننىش سننميك )جننادر او نننايلون( يتنندلى مننن سننقف القاعننة البعينند مننن القاعننة بواسننطة قمننا

االرض و يمتد على عرض القاعنة ليغلنع تمامن  الجنزء الخناص بالحضنانة و النذي يج نز 

فنرخ للمتنر المربنع  50-40بالعدد الكافي من الحاضنات لغرض التدفئنة . عنادة يخصنص 

خنالل االسنبوع . صصنة للحضنانة خنالل االسنبوع االول الواحد من مسناحة المنطقنة المخ

فنني الجننزء الخنناص  (Bird density)تخفننض كثافننة الطيننور  األفننراخالثنناني مننن عمننر 

و عليننه يجننب توسننيع  2فننرخ  م 30-20وباالسننبوع الثالننث  2فننرخ م 40-30إلننىبالحضنانة 
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 . األفراخمساحة الحجزة أسبوعي  لتتالئم مع كبر حجم 

 

   Whole house brooding. نظام الحضانة بتدفئة كل مساحة القاعة 2

يستخدم هنذا النسنام فني القاعنات المغلقنة حينث ينتم دفنع ال نواء السناخن النناتج منن 

داخنل القاعنة ليقنوم بتدفئنة كنل  إلىسخانات هوائية )توضع في غرفة خاصة قرب القاعة( 

متنر فني الثلنث االخينر منن  0.5بحناجز علنى ارتفناع  األفنراخالقاعة بوقنت واحند. تحجنز 

.ال تسننتخدم فنني هننذا النسننام  األفننراخذه المسنناحة مننع تقنندم عمننر القاعننة ويننتم توسننيع هنن

م 30ْ-28الحاضنات الغازية عادة وتنصح بعض الشركات ان تكون درجنة حنرارة القاعنة 

ف اسبوعي  حتى تصل درجة الحرارة القاعنة  3.3م )1.8ْو تخفض درجة الحرارة بمعدل 

فني هنذا النطنام للجفناف  األفنراخيوم . تتعنرض  35ف( عند عمر  70-65م )21ْ-18 إلى

( مننع زيننادة عنندد  األفننراخول ننذا يجننب رش بعننض اجننزاء القاعننة بالمنناء ) خننارج منطقننة 

 المناهل لالفراخ.

  Brooder guard system. نظام الحضانة باستخدام الحواجز حول الحاضنات 3

 وفينه ينتم عمنل حلقنات (open house)يستخدم هذا النسام في القاعات المفتوحنة 

تحنت الحاضننة ومنع نا منن االبتعناد خنارج  األفنراخدائرية حول كل حاضنة الجنل حجنز 

المنطقننه الدافئة.قننند يطلننع علنننى هننذا النسنننام مننن الحضنننانة اسننم نسنننام الحلقننات الدائرينننة 

(Surrounds or cycle system)  وفيه ينتم عمنل حناجز علنى شنكل حلقنة دائرينة حنول

افة الحاضنة متر واحد و بنذلك يبلنق قطنر الحلقنة الحاضنة على ان تبعد حافة الحلقة عن ح

م و تكفني  7.1 إلىحنو األفنراخالمخصصنة لحضنانة م وستبلق مساحة هذه الدائرة 3 إلىحو

سننتيمتر وهنو منن االسنالك  40-30فرخ . ارتفاع الحاجز عن سطح الفرشنة  800- 700

. 5حاجز بطول  إلىالمشبكة او الماسونايت او الفايبر. ))الجل عمل حلقة سيحتاج المربي 

 م (( . 8

 

 

في حقول افراخ اللحم  (Light Program)البرنامج الضوئي 

  Light Intensityالشدة الضوئية 

واط ويكفي المصباح الواحد الضناءة  2تضاء قاعات التربية عادة بمصابيح بقوة  
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ق متننر مربننع مننن مسنناحة القاعننة . وعليننه فننان القاعننة التنني تبلنن 25 إلىمسنناحة تقنندر بحننو

واط . ويفضننل ان تتنندلى المصننابيح  60مصننباح بقننوة   40 إلننىتحتنناج  2م1000مسنناحت ا 

مننن سننقف القاعننة لتكننون علننى ارتفنناع متننرين مننن سننطح االرض مننع وجننود عنناكس فننوع 

شندة  إلنىفني بداينة عمرهنا  األفنراخالمصباح الجل توجينه الضنوء نحنو االرض . تحتناج 

مناهنل و ل نذا يفضنل تعلينع مصنباح واحند ة تساعدها على رؤينة المعنالف والإلىضوئية ع

م من سطح االرض وذلنك الجنل زينادة شندة  1.5-1بالقرب من كل حاضنة وعلى ارتفاع 

من ج ة اخرى. تخفض الشندة الضنوئية تندريجيأ  األفراخاالضاءة من ج ة و الجل جذب 

 ( .2وذلك تبعأ لما هو موضح بالجدول رقم )  األفراخمع تقدم عمر 

 شدة االضاءة الموصى بها خالل فترة التربية الفراخ اللحم (2الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

يتم خفض الشدة الضوئية عن طريع تقليل عدد المصابيح بالقاعة او استبدال ا بمصنابيح 

النذي ينتحكم بقنوة الضنوء  (dimmer)ع اسنتخدام مننسم قنوة االضناءة ذات قوة اقل او عن طري

المنبعنث منن المصنباح فقند يعمننل المصنباح بكامنل قوتنه او بنصننف القنوة او بربنع القنوة وهكننذا. 

ثلنث الشندة  إلىحنو إلنىينوم  20الحس بان الشدة الضوئية من الجدول السنابع تخفنض بعند عمنر 

ة تقلنل منن معندالت النوزن الحني للطينور. إلىنالضنوئية الع االبتدائية . ولقند ثبنت علمينأ ان الشندة

ول ذا يالحس في بعض دول العالم من الشائع تربية افراخ اللحم بعد عمر ثالثة اسابيع في قاعات 

 . (Simidarkness)شبة مسلمة 

  Hours of lightعدد ساعات االضاءة 

وم ( خنالل إلىبنسناعة ضنوء 24كان من الشائع استخدام نسام االضناءة المسنتمر ) 

اينام  4وم بعمنر إلىلسناعة سنالم واحندة بن األفنراخااليام الثالثة االولنى . وبعند هنا تعنرض 

منذ صغرها على السالم الجنل  األفراخولغاية موعد التسويع . ال دف من ذلك هو لتعويد 

 ىإلنان ال ترتبك عند انقطاع التيار الك ربائي مستقبآل . االبحناث العلمينة الحديثنة اشنارت 

ان هننذا النسننام القننديم لننه  عنندة مسنناوىء وعليننه تننم اسننتبداله بنسننام االضنناءة المتقطعننة 

(Intermeittent light)  وم لالفراخ تكيف ا الجل تناول إلىساعة ضوء ب 12فقد ثبت بان

العلف و شرب الماء دون التاثير على الزيادة الوزنية . و علنى هنذا االسناس بندات انسمنة 

 ( 2الشدة الضوئية )واط  م العمر بااليام
1-3 3.5 

3-10 3 

10-20 1.5 

 1-0.5 يوم لغاية التسويع 20
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االنتشننار حتننى اصننبحت هنني السننائدة فنني معسننم دول العننالم . و لقنند االضنناءة المتقطعننة ب

 عدة مزايا لالضاءة المتقطعة اهم ا ما يلي : إلىاشارت هذه الدراسات العلمية 

ت نا منن ج نة اليزيادة الوزن وتحسين كفاءة الغذاء من خالل تقليل حركة الطينور و فع .1

المننادة قليننل سننرعة مننرور ت إلىومننن خننالل اعطنناء الطيننور وقننت للنننوم والراحننة وبالتنن

والسماح لوقت اطول لالمتصاص من  (Rate of Passage)الغذائية بالقناة ال ضمية 

 ج ة اخرى . 

تقلينننننل نسنننننبة س نننننور حننننناالت التشنننننوهات باالرجنننننل و حننننناالت المنننننوت المفننننناج   .2

SDS                     Sudden death syndrum) ( . 

 حيث تتجمع السوائل في التجوف البطني. (Ascitis)تقليل نسبة س ور حاالت الحبن  .3

 اطالة العمر التشغيلي للمصابيح و االقتصاد بمصاريف القوة الك ربائية . .4

 (Ventilation)التهوية 

 

 

ان توفير ال واء النقي وما يحتويه منن اوكسنجين يعتبنر منن االحتياجنات االساسنية 

ان الكيلننو غننرام الواحنند مننن  إلننىلنمننو الطيننور وصننحت ا ولقنند اشننارت الدراسننات العلميننة 

المنراوح  متر مكعب من ال واء المتجدد بالساعة . ولحساب عندد2 إلىالوزن الحي يحتاج 

 -ة :إلىالمطلوب بالقاعة تتبع الخطوات الت (vans)الساحبة 

اسنابيع . اي النوزن الن نائي  8-7ضرب عدد الطيور في معدل وزن الطير عند عمر  .1

 للطير الجل اخراج عدد كيلوغرامات الوزن الحي الموجود داخل قاعة التربية .

سناعة و ل نذا يضنرب النرقم منن منن ال نواء المتجندد بال 3م 6 إلنىيحتاج الكيلو الواحد  .2

الستخراج حجنم ال نواء المطلنوب . اي عندد االمتنار المكعبنة  6الخطوة االولى بالعدد 

 من ال واء المتجدد . 

يقسنننم نننناتج الخطنننوة الثانينننة علنننى قنننوة سنننحب ال نننواء للمنننراوح المتنننوفرة باالسنننواع  .3

 الستخراج عدد المراوح المطلوب نصب ا داخل القاعة .

يع الساحبات داخل القاعة بشكل منتسم و بالج ة المعاكسة التجاه من الضروري توز
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الرياح الجل تس يل عملية اخراج ال واء الفاسد وعدم التاثير على كفاءة الساحبات 

ال وائية . في منطقة الحضانة  يفضل وضع ساحبتين صغيرتين الستخدام ا في الت وية 

رة مستمرة اوتربط بج از توقيت لتشتغل بصو األفراخخالل االيام االولى من عمر 

ثانية كل خمسة دقائع لضمان  30ك ربائي يوصل ل ا التيار الك ربائي لمدة نصف دقيقة 

توفر السحب ال وائي المطلوب وادخال هوا ء متجدد بالقدر الكافي خالل االيام االولى من 

 . األفراخعمر 

ن ننا تنؤثر علنى حينناة لقند اصنبحت الت ويننة منن العوامنل االساسننية لنجناح التربينة ال

الطيننور وصننحت ا وادائ ننا االنتنناجي ولقنند زادت اهميننة الت ويننة بالوقننت الحاضننر وذلننك 

 ة :إلىلالسباب الت

انتناج سنالالت سنريعة جندآ  إلنىالتحسين الوراثي المستمر لسالالت فنروج اللحنم ادى  .1

 االوكسجين وال واء المتجدد .  إلىفي النمو ول ذا تضاعفت حاجت ا 

و زيننادة عنندد الطيننور المربنناة داخننل قاعننات التربيننة وخاصننة خننالل اشنن ر التوجننه نحنن .2

 ضرورة زيادة كفائة الت وية . إلىالشتاء الباردة وهذا قد ادى 

طير لكنل متنر مربنع  10-8في الصيف تبلق  (Bird density)فمن المعروف بان كثافة الطيور 

مربع خالل اش ر الشتاء. وعليه فان طير بالمتر ال 15 إلىمن مساحة القاعة وترتفع هذه الكثافة 

 إلننىطيننر صننيفاً و 10000- 8000سننوف تتسننع لتربيننة  2م1000القاعننة التنني تبلننق مسنناحت ا 

و نسننبة  األفننراخطيننر شننتاءاً .تتننداخل الت ويننة مننع درجننة الحننرارة المطلوبننة لحضننانة  15000

سنوء الت وينة الرطوبة داخل القاعة و خاصنة نني موسنم الشنتاء ول نذا يالحنس ان معسنم مشناكل 

تس ر خالل هذه الفترة . فبالرغم من ان التربية الشتوية تؤدي النتناج فنروج لحنم بنأوزان اعلنى 

 سوء الت وية . إلىمن التربية الصيفية اال ان المشاكل المرضية تس ر بنسبة اكبر معس ا يعود 

 

 تغذية قطعان فروج اللحم

 

 56حم خالل فترة التربية البالغة تستخدم ثالثة انواع من العالئع لتغذية فروج الل
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 يوم  على االكثر وهذه العالئع هي :

 21تستخدم للتغذية منن عمنر ينوم واحند لغاينة عمنر (Starter diet)عليقة  الباديء  .1

 األفنراخ%( الجل سند احتياجنات جسنم 21ة )إلىيوم وهي تحوي على نسبة بروتين ع

فتنرات النمنو فني حيات نا . فقند  خالل الفترة االولى من عمرها والتي تعتبر من اسنرع

لوحس ان سرعة النمنو تكنون علنى اقصناها خنالل االسنبوع االول وتبندأ هنذه السنرعة 

 باالنخناض التدريجي مع تقدم العمر . 

ينوم .  37ينوم لغاينة عمنر  22تستخدم للتغذية من عمنر (grower diet)عليقة النمو .2

فني  3100اقنة الممثلنة منن %( منع رفنع كمينة الط20)إلىتخفض في ا نسبة البروتين 

 كيلوسعرة لكل كيلوغرام في عليقة النمو . 3200 إلىعليقة البادئ 

وقنند يطلننع علي ننا اسننم عليقننة التسننمين و تسننتخدم  (finsher diet)العليقــة الناهيــة  .3

ينوم( . وتحنوي هنذه العليقنة علنى 56ينوم لغاينة عمنر التسنربع ) 38للتغذية منن عمنر 

 كيلوسعرة لكل كيلوغرام . 3200 إلىا الطاقة % وترفع في 18.5نسبة بروتين 

 

 

 ( لحقول فروج اللحمVaccination Programالبرنامج التلقيحي )
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( الهم االمراض التي تصيب قطعان فروج اللحم Survey( يوضح مسح )3الجدول رقم )

خالل فترة التربينة ، ومنن الجندول المنذكور يالحنس بنان  األفراخموزعة على حسب عمر 

لغاينة  21يوم وخالل الفترة الممتندة منن عمنر  21مراض واالصابات تس ر بعد معسم اال

 -ما يلي : إلىيوم على األكثر اسباب ذلك تعود   35عمر 

الحنندود النندنيا خننالل هننذه  إلننى( Maternal Immunityميننة )انخفنناض المناعننة اال .1

 (.Protective Levelالفترة بحيث تصبح مناعة جسم الفرخ دون مستوى الحماية )

اجراء التلقيحات االولية للكمبورو والنيوكاسل في مواعيد غير مناسبة مع وجود خطنأ  .2

 في طريقة التلقيح.

مثننل انخفنناض درجننة حننرارة الحضننن وسننوء الت ويننة  األفننراخان اي خطننأ فنني ادارة  .3

والتغذية خالل االعمار االولى سوف يتراكم تأثيره ليس ر واضحاً على صحة الفنراخ 

 بعد هذا العمر.

 األفراخ( تقسيم االمراض التي تصيب قطعان فروج اللحم تبعاً لتدرج عمر 3الجدول رقم )

 خالل فترة التربية

 العمر

 سبوعباال

 المرض المرشح لالصابة

1 

 

( داء Pollurom( مرض االسهال االبيض )Yolk Sac Infection( والتهاب كيس الملح )Omphilitisمرض التهاب السرة )

 (.Aspergillosisالرشاشيات )

2 

3  

بامراض خالل هذه الفترة اال اذا حدثت مضاعفات من االمراض السابقة او حاله التدهور الشديد بمستوى  األفراخغالبا التصاب 

 بالتهاب االمعاء التنخري والكمبورو باالسبوع الثالث األفراخاالدارة، خالل اشهر الصيف قد تصاب 
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4 

5 

 

      

 

التهاب الشعب  –الكمبورو  –وتحدث فيها معظم االمراض مثل النيوكاسل  األفراخمن اخطر الفترات في حياة تعتبر هذه الفترة 

 Angara( ومرض انكارا )Mycotoxicosisالتسمم الفطري )-التهاب االمعاء التنخري -الكوكسيديا-الهوائية المعدي

Disease( والذي يطلل عليه اسم المرض الباكستاني او)IBH( او )Hydropericardirum Syndrom ومرض التهاب .)

 (CRDالجهاز التنفسي المزمن )

لغاية  6

 لتسويل

 

 (.Botulizmالتسمم الوشيقي) –الكوكسيديا  –التهاب الجهاز التنفسي المزمن  -النيوكاسل 

 

 Layersالدجاج البياض  

 

بعدد الحدرب العالميدة الثانيدة حددث تغييدر جدذري فدي تربيدة الددواجن فلدم يعدد     

المنتجددين والمختصددين فددي تربيددة وتحسددين الدددواجن مهتمددين بتربيددة األنددواع النقيددة 

لغرض عرضها بالمعارض بل أخذوا يهتمون باألنتاج التجاري الواسع وبهدذا تغيدرت 

( مددا بددين  Crossingلتضددريب ) التربيددة مددن تربيددة األنددواع النقيددة الددى أسددتخدام ا

( أو مدا بدين السدالالت Outbreed crossingالسالالت التابعدة لندوعين مختلفدين ) 

( ولهدذا السدبب أنحسدرت األندواع النقيدة  Inbreed crossingالتابعة لنفس النوع ) 

وضهرت بدالً عنها سالالت هجينة تم تطويرها من قبدل سدركات عالميدة مختصدة فدي 

ثي وأصدبحت هدذه الشدركات فدي سدباق مسدتمر للحصدول علدى أسدواق التحسين الدورا

تجاريددة فددي دول العددالم. ولقددد بلددغ فددي الوقددت الحاضددر عدددد الشددركات المختصددة فددي 

تطوير السالالت الهجينة للدجاج البياض عشرة سركات عالمية ستة منهدا فدي الدوالت 

بيددة. تقددوم هددذه المتحدددة األميركيددة وواحدددة فددي كندددا وثددالث سددركات فددي الدددول األور

( الددى جميددع الدددول ألجددل  Parent stocksالشددركات بتصدددير قطعددان ا بدداء ) 

الحصول من هذه القطعدان ) بعدد التدزاوج ( علدى بديض تفقديس يندتج بعدد فقسدة أفدراخ 
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( والتددي تسددتخدم بالتربيددة التجاريددة  Commercial stocksالقطعددان التجاريددة ) 

 ألنتاج بيض المائدة ) أي البيض المستخدم لألكل (.

يعد البيض من أهم مصادر البروتينات حيث انه يحتوى على البروتين والكالسيوم 

وكثير من األحماض االمينية الضرورية والدهنية عالوة على انه مصدر هام للحديد 

 لنادرة.والفسفور والعناصر المعدنية ا

 

 :سالالت الدجاج البياض

سالالت الدجاج البياض كثيرة فمنها المنتج للبيض األبيض والمنتج للبيض البني    

ولكنها تتقارب إلى حد ما إلى بعضها البعض في صفاتها اإلنتاجية فجميعها يمكنها أن 

ض ومميزاته فمثال البيا هبيضة سنويا ولكن لكل منها عيوب 300تنتج ما يقرب من 

بيضات لكنه عصبي 10بحوالى  يزداداألبيض مبكر في أنتاج البيض وعدد بيض 

مرتفعة مقارنة بالبني والبيض اصغر من البني والبني هادى الطباع  هالكاتونسبة ال

قليلة يتحمل إلى حد ما الحرارة البيض ذو قشرة اصلب ووزن  هالكاتذو نسب 

البيض أيضا أعلى ولكنه متاخر في إنتاج البيض مقارنة باألبيض وعدد بيض اقل 

ويوجد مؤخرا سالالت سوداء الريش منتجة للبيض البني وهى تتناسب تماما 

ظروف  وظروف المربيين الصغار والعنابر المفتوحة حيث أنها تتحمل إلى حد ما

 .التربية الصعبة

 أنواع الدجاج البياض

 . سالالت الدجاج البياض ابيض الريش: ينتج بيض ابيض القشرة:1
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          White  ISA           White Lohmann               White 

Babcock 

 . سالالت الدجاج البياض بني الريش: ينتج بيض بني القشرة.2
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       ISA brown                   Hyline brown               Deckalb 

brown 

 . سالالت الدجاج البياض اسود القشرة: ينتج بيض بني القشرة.3

     

             Bovans nera                                  Black shaver 

عمومدداً ال يوجددد فددرق البقيمددة الغذائيددة للبدديض البنددي اللددون )الجددوزي( والبدديض 

األبدديض اللددون إال ان المسددتهلكين فددي دول العددالم المختلفددة لهددم تفضدديل نفسددي فددبعض 

الشددعوب تفضددل البدديض البنددي والددبعض ا خددر يفضددل البدديض األبدديض. ففددي معظددم 

وذلددك ألن هددذه السددالالت هادئددة الدددول العربيددة أنتشددرت تربيددة السددالالت بنيددة اللددون 

( حيث يدتم تجنديس األفدراخ األفدراخ الفاقسدة تبعداً  Sexingالمزاج وسهلة التجنيس ) 

للون الريش فاألنداث بنيدة )جوزيدة( والدذكور ذات لدون أبديض. أمدا السدالالت بيضداء 
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اللددون فددالتجنيس فيهددا ال يددتم علددى أسدداس لددون الددريش ويحتدداج الددى أجهددزة وخبددرات 

 خاصددة وهددذا مددا حدددد مددن أنتشددارها فددي بعددض الدددول باألضددافة الددى أن مددزاج هددذه

السالالت يمتاز بالعصبية وهي تحتاج للهدوء ولنمط تربيدة ولتعامدل رقيدق. ومدع ذلدك 

فان هدذه السدالالت تمتداز بدبعض المميدزات الجيددة مثدل صدغر الحجدم وقل دة أسدتهالك 

 العلف والكفاءة العالية في تحويل الغذاء والتكييف العالي لألجهاد الحراري.
 

 (Layer Nutrition)تغذية الدجاج البياض 

تتباين االحتياجات الغذائية االزم توفرها فدي العالئدق التغذيدة تبعداً لعمدر الطيدور 

ونسبة انتاج البيض ودرجات الحرارة البيئيدة. وكقاعددة عامدة يمكدن القدول ان الطيدور 

كميددة محددددة مددن الغددذاء كافيددة لسددد احتياجددات تاكددل لتسددد جددوع الطاقددة أي انهددا تاكددل 

كيلوسددعرة مددن الطاقددة  285جسددمها مددن الطاقددة فالدجاجددة البياضددة مددثالً تحتدداج الددى 

كيلدو سدعرة  2850الممثلة. فعندد تغدذيتها علدى عليقدة ذات مسدتوى مدن الطاقدة بمقددار 

ة لسدد غدرام مدن هدذه العليقد 100لكل كيلوغرام. فان هذه الدجاجة سوف تتناول يوميداً 

أحتياجاتها من الطاقة. بنفس الوقت يجب ان تحتوي هدذه الكميدة المسدتهلكة مدن الغدذاء 

على كميات كافية مدن البدروتين والفيتاميندات والمعدادن تكفدي لسدد أحتياجدات جسدمها. 

 وعلى هذا األساس تثبت نسب هذه المواد في العالئق المستخدمة في التغذية.

تقدم للقطيدع أربعدة أندواع مدن العالئدق خدالل فتدرة النمدو )مدن عمدر يدوم واحدد ولغايدة 

وعليقدددة النمدددو  (Starter)أسدددبوع( وهدددذه العالئدددق هدددي عليقدددة البددداديء  18عمدددر 

(Grower)  وعليقة تطور(Developer)  وعليقدة قبدل األنتداج(Pre-Layer diet) 

هدذه العالئدق نحدو دفدع نمدو الطيدور التي تسمى أيضاً باسم العليقة التحضيرية وتهددف 

الذي يكون على أقصى سرعة خالل األسابيع األولى ولهذا يالحظ ان عالئدق البداديء 

تكددون مرتفعددة بنسددبة البددروتين والطاقددة والحددوامض األمينيددة األساسددية فقددد ثبددت بددان 

  ملغدرام اليسدين 10غدرام بدروتين و  0.33الغرام الواحد من النمدو يحتداج الدى تدوفير 

يعني زيادة عدد الخاليا العضلية والعظميدة  (Growth)ملغرام مثيونين. ان النمو  5و

واألنسجة الرابطة من جهة وزيادة حجم هذه الخاليا من جهة أخرى. ولهدذا يالحدظ ان 

اعلى تركيز لهرمون النمو في مصل الدم يظهرباألسبوع األول ثدم يبددأ هدذا المسدتوى 

اسبوع ويدنخفض  15النمو لهيكل الجسم لغاية عمر  باألنخفاض مع تقدم العمر. يستمر

كثيراً بعد ذلك ويتوقف النمو للهيكدل العظمدي للطيدور مدع بدايدة أنتداج البديض أو بعددة 

وهدددو هرمدددون جنسدددي ينطلدددق مدددن  (Estrogen)بقليدددل ألن هرمدددون األسدددتروجين 

سدديقوم بسددد المسددامات لنهايددات الصددفائح العظميددة والتددي تعتبددر  (Ovary)المبدديض 

واقددع النمددو للعظددام ولهددذا يتوقددف النمددو للهيكددل العظمددي كليدداً. وان الزيددادة الوزنيددة م

الحاصددلة بعددد ذلددك سددتكون بصددورة انسددجة دهنيددة مترسددبة تحددت الجلددد وفددي منطقددة 
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التجويف البطني. لذلك فان عالئق فترة النمو مصممة لهددف دفدع النمدو لهيكدل الجسدم 

(Frame) اج. وكذلك تهدف نحو تقليل كميدة الددهون ليصبح جسم الدجاجة مالئم لألنت

المترسددبة فددي منطقددة الددبطن ألن زيددادة هددذه الدددهون تددؤدي الددى زيددادة حدداالت أنقددالب 

وهي حالة سائعة في بداية فترة أنتداج البديض  (Uterus Prolapse)الرحم             

مدا حيث يضهر الرحم خارج الفتحة المخرجية عند قيام الدجاجة بوضدع البديض وهدذا 

 تهاب أو الهالك بالمستقبل.ليشجع افراد القطيع على نقر هذه المنطقة مما يعرضها لأل

 

 القل  األجباري لقطعان الدجاج البياض

تقددوم الطيددور بشددكل عددام بتغييددر ريشددها مددرة واحدددة بالسددنة وهددي بهددذا تشددبة 

 Natural)الزواحف التي تنسلخ من جلدها لتغييرة بجلد جديد. يحدث القلش الطبيعي 

Molting)  خددالل أسددهر الصدديف لتقليددل تدداثير درجددة الحددرارة علددى الطددائر وليصددبح

السدالالت الحديثدة للددجاج البيداض  –الجسم كامل الريش خدالل أسدهر الشدتاء البداردة 

تغيددر ريشددها ويصددبح فيهددا قلددش طبيعددي فددي نهايددة السددنة األنتاجيددة حيددث يقددل مسددتوى 

الذي تفرزه الغدة النخامية وتقدل هرموندات  (FSH)الهمون المحفز لنمو الحويصالت 

األستروجين واألندروجين التي يفرزها المبيض وبما ان هذه الهرمونات مسؤولة عدن 

لذلك يبدأ الريش بالتسداقط ليندو بددالً  (Feather Follicals)ادامة حويصالت الريش 

لدى تحفيدز عنة ريش جديدد. ويقدوم هرمدون الثايروكسدين الدذي تفدرزة الغددة الدرقيدة ع

% بددروتين وان 85حويصددالت الددريش علددى أنتدداج ريددش جديددد. يحتددوي الددريش علددى 

عملية تصنيعة ستكلف جسم الطائر المزيد من العناصدر الغذائيدة التدي سدتوجة لتكدوين 

الريش الجديد بدالً من انتاج البيض، وهذا هو احدد اسدباب انخفداض انتداج البديض فدي 

أسددهر.  4-3مليددة القلددش الطبيعددي هددذه قددد تسددتغرق نهايددة السددنة األنتاجيددة علمدداً ان ع

ولذلك اعتاد المنتجين على تسدويق الددجاج البيداض بعدد انتهداء سدنتة األنتاجيدة األولدى 

أسدبوع  80-78  سهر حيدث يسدوق القطيدع البيداض عندد عمدر 14-12التي تدوم لمدة 

 أسبوع من انتاج البيض. 60اي بعد 

ألجددل زيددادة الفائدددة األقتصددادية مددن القطيددع البيدداض ووألسددتغالل كددل طاقتددة 

األنتاجية عن طريق اطالة الفترة األنتاجية فقد توجه الباحثين والمختصدين نحدو اجبدار 

القطيددع البيدداض نحددو القلددش السددريع ألجددل تغييددر ريشددة بددريش جديددد وخددالل فتددرة ال 

من جديدد وليددخل فدي سدنته األنتاجيدة الثانيدة أسابيع ليعاود القطيع انتاجة  8-5تتجاوز 

وقدد يطلدق  (Force Molting)ولهذا أطلدق علدى هدذه العمليدة اسدم القلدش األجبداري 

ويفضل الكثير من المختصدين  (Force Resting)عليها أيضاً اسم الراحة األجبارية 

فيهدا  أسم )الراحة االجبارية( وذلك على اعتبدار ان بدرامج القلدش األجبداري ال يحددث

عملية قلش كلملة لجميع ريش الجسم ولكن جميع هذه البرامج تدؤدي الدى توقدف كامدل 
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ألنتدداج البدديض ولهددذا فهددي تعطددي القطيددع فتددرة راحددة بعددد نهايددة موسددم طويددل ألنتدداج 

البيض. ان مثدل هدذه الفتدرة للراحدة كدان ياخدذها الددجاج البدري خدالل فتدرة الرقداد او 

ضن البيضة ألجدل التفقديس ويتوقدف انتاجدة مدن حيث يقوم بح (Broodness)الكرك 

البديض ويحدرم نفسدة مدن األكدل والشدرب طوعداً ألجدل ان يلبدي ندداء غريدزة األمومدة 

% مدن وزنهدا خدالل 25وحنان األمومة ولهذا يالحظ ان الدجاجة الراقددة تفقدد حدوالي 

 فترة الرقاد.

 

 

 

أهداف القلش األجباري 

 

 ان جميع برامج القلش األجباري ذات أهداف مشتركة تلخص بما يلي :

 اجبار القطيع البياض على التوقف عن انتاج البيض ألخذ فترة راحة. (1)

أجبددار القطيددع علددى تغييددر ريشددة بددريش جديددد )قلددش( بشددكل كلددي او قلددش  (2)

 الجسم.جزئي ال يشترط فيه تغيير جميع ريش 

% عددن  30-25اجبددار القطيددع علددى خفددض وزن جسددمة بنسددبة ال تقددل عددن  (3)

 وزن الجسم األبتدائي قبل القلش.

يشترط ان يكون البرنامج سهل التطبيق وقليدل التكداليف وال يدؤدي الدى رفدع  (4)

 نسبة الهالكات.

 

 القلش األجباريفوائد 

 

 فوائد القلش األباري يمكن تلخيصها بما يلي :

بيضددة( فددي السددنة االنتاجيددة الثانيددة )بعددد  30ان تكدداليف انتدداج طبقددة بدديض ) (1)

ألولدى ألن القلش( اقدل مدن تكداليف انتداج طبقدة البديض فدي السدنة األنتاجيدة ا

القلش سوف يلغي تكاليف تنشاة وادارة وتغذية قطيع جديد منذ الفقدس ولغايدة 

 بداية األنتاج وهي فترة تمتد لمدة خمسة أسهر تقريباً.

تحسن األداء األنتاجي للقطيع البياض بعد فتدرة القلدش األجبداري مقارندة مدع  (2)

ي أنخفدداض القطيدع الددذي لددم تجدري عليددة هددذه العمليدة. هددذا التحسددن يتمثدل فدد

نسبة الهالكات وتحسن انتداج البديض وتحسدن ملحدوض بنوعيدة البديض مثدل 

الوزن وسمك القشرة ونوعيدة الصدفار والبيداض. ان هدذا التحسدن فدي األداء 

األنتدددداجي قددددد يرجددددع الددددى حصددددول مددددا يشددددبة التجديددددد او اعددددادة الشددددباب 

(Rejuvenation)  ألجهددزة الجسددم ويصددحب هددذا زيددادة فددي حساسددية او
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األنسجة واعدادة تنظديم العمليدات التمثيليدة وكدذلك عمليدة ازالدة للمدواد  فعالية

على مستوى الخلية. هذا باألضافة الى الدتخلص مدن  (Inhibitors)المثبطة 

 ترسبات األنسجة الدهنية الزائدة.

باألمكان توجية انتداج البديض الدى األسدهر البداردة حيدث يدزداد الطلدب علدى  (3)

ق، فمددن الممكددن اجددراء القلددش علددى القطيددع البدديض وترفددع أسددعارة باألسددوا

البياض صيفاً ألجل خفض نسبة الهالكات خدالل األجهداد الحدراري وتوجيدة 

 األنتاج في السنة الثانية بعد أجراء القلش األجباري.

لوحظ ان القطعان البياضة التي تعرضت لألمدراض او األجهدادات المختلفدة  (4)

قد تعوض عن هذا األنتاج في السدنة  وتاثر انتاجها في السنة األنتاجية األولى

 األنتاجية الثانية بعد القلش األجباري.

عند تعرض القطيع البياض في نهايدة الفتدرة األنتاجيدة ألحدد األمدراض التدي  (5)

تددؤثر كثيددراً علددى أنتدداج البدديض ونوعيتددة مثددل مددرض هبددوط أنتدداج البدديض 

(EDS) .ًينصح باجراء عملية القلش فورا 

اع بدرامج القلدش األجبداري وأسدتبقاء قطعدان التربيدة لمددة لهذه األسدباب فدان أتبد

سنتين بدالً من سنة واحدة قدد أصدبح مدن العمليدات األداريدة الروتينيدة فدي بعدض دول 

العالم. وأصبحت هدذه البدرامج تطبدق علدى القطعدان التجاريدة للددجاج البيداض  وعلدى 

 .   (Broiler and Layer Breeders)قطعان أمهات البيض واللحم 

 

 

 

 

 

 

 

تحتل لحوم الرومي المرتبة الثانية بعد لحوم الدجاج . في اإلنتاج الكلي للحوم الدواجن 

مليـون طـن بينمـا بلـغ اإلنتـاج  5.35حـوالي  2004العالمي للحوم الرومي عام فقد بلغ اإلنتاج 

مليــون طــن . وتحتــل  3.3مليــون طــن وإنتــاج لحــوم الــبط  65مــن لحــوم الــدجاج لــنفس ألســنه 

المتحدة المرتبة األولى في إنتاج لحوم الرومي . فقد بلغ استهالك الفرد االمريكي من الواليات 

. وألجــل تــوفير مثــل هــذا االســتهالك الســنوي للفــرد  2004كغــم خــالل عــام  17لحــوم الرومــي 

مليــون دجاجــه روميــه ســنويار للمجــازر . ولقــد اعتــاد الشــعب  252االمريكــي يــتم تســويل 

 (Turkey meatأنتاج لحوم الرومي )
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وربيه ان يستهلكون الرومي فـي المناسـبات واألعيـاد ألدينيـه فقـد األمريكي وبعض الشعوب اال

( وذبح حوالي  Thanks givingمن الطيور الروميه خالل عيد الشكر ) 45تم في أمريكا ذبح 

( . لقـد اختصـت بالوقـت الحاضـر Christmasمليون طير في عيد راس السنه الميالديـه ) 20

رومـي ففـي الوقـت الحاضـر توجـد سـالالت رومـي شركات عالمية لعمليـات انتخـاب وتحسـين ال

 تربى كما يربى فروج اللحم . 

 

 

( يبين تسلسل اعلى عشرة دول في انتاج لحوم الرومي والبط والوز . ويبـدو  1الجدول رقم ) 

من الجدول ان الواليات المتحده االمريكيه تحتل المرتبه االولى بانتـاج لحـوم الرومـي ثـم تليهـا 

م ايطاليا و المملكـة المتحـدة ثـم البرازيـل وكنـدا و اسـرائيل . ومـن الغريـب ان فرنسا والمانيا ث

نرى الكيان االسرائيلي ياتي بالمرتبة الثامنـة علـى المسـتوى العـالمي فـي انتـاج الرومـي ولقـد 

خلت هـذه القائمـة مـن أي بلـد عربـي علمـار بـان سـكان الـدول العربيـة يعـادل التعـداد السـكاني 

 لمرات .السرائيل بعشرات ا

 

 

 

 ( Gooseالوز )  ( Duckالبط )  ( Turkeyالرومي )  

 االنتاج الدولة االنتاج الدولة االنتاج الدولة

 1 972 الصين 2 193 الصين 2 562 امريكا 1

 43.6 هنكاريا 250 فرنسا 700 فرنسا 2

 42.2 مصر 159 الهند 366 المانيا 3

 12 بولندا 82 فيتنام 340 ايطاليا 4

 7 صربيا 63 تايالند 232 نكلتراا 5

 6.4 فرنسا 50.7 امريكا 200 برازيل 6

 5 اسرائيل 50.6 المانيا 145 كندا 7

 4.5 المانيا 50.2 ماليزيا 128 اسرائيل 8

( تسلسل اعلى عشرة دول بالعالم بانتاج لحوم الرومي والبط والوز لعام   1الجدول رقم ) 

2004 . 
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 3.5 تركيا 45 هنكاريا 90 هنكاريا 9

 2.5 ايران 43 انكلترا 72 سلوفاكيا 10

  

 العالم

 

 

350 5 

  

312 3 

  

128 2 

 World poultry.  2004: المصدر  

 

 

 

 

ــدجين او اســتاناس ) ــم ت ــد ت ــي دول Domesticationلق ــود ف ــل الهن ( الرومــي مــن قب

و منها انتشرت هذه الطيور في  1519امريكا الشمالية . ونقلت طيور التركي الى اسبانيا عام 

فـي  . وعنـدما اصـبحت هـذه الطيـور شـائعه 1541القاره االوربيه ووصـلت الـى بريطانيـا عـام 

أي االيـوك التركيـة وذلـك نسـبة لالتـراك  Turkey-cockانكلترا اطلقوا على هـذه الطيـور اسـم 

المسلمين الـذين يعيشـون بـبعض المنـاطل والـذين اشـتهروا بتربيـة هـذه الطيـور . كـذلك اطلـل 

على انواع من الطيور التي يربيها الغانيين في بعـض  Guinea fowlايضار اسم طيور غينيا 

النكليزيــة االســالمية . ويطلــل علــى التركــي ايضــار اســم الــدجاج الرومــي ويعتقــد ان االحيــاء ا

مصدر هذه التسـمية جـاء الن هـذا النـوع مـن الطيـور المشـابهة للـدجاج ولكـن كبيـر الحجـم قـد 

اكتشف ودجن في اميركا والدول الغربية والتي كان يطلل عليهـا سـابقار اسـم بـالد الـروم. امـا 

جن في الدول الشرقية المتاخمة لحوض البحر االبيض المتوسط والدول الدجاج فقد اكتشف ود

االسيوية في جزر جاوا واندونيسيا. فالجل تمييز هذا الدجاج عن الدجاج الشرقي سمي الدجاج 

الرومي أي الذي جاء من دول الروم. اذن اصبحت التسميات الشائعة لهذه الطيور هي التركـي 

أي مثـل الدجاجـة البياضـة. امـا الـذكور  Hensكي اسـم دجـاج والرومي. ويطلل على اناث التر

. ويطلل هذا االسـم علـى ديكـة التركـي الناضـجة جنسـيار امـا اذا  Tomفيطلل عليها اسم توم 

  Poults. امـا افـراخ التركـي فيطلـل عليهـا اسـم  Jakeكانـت غيـر ناضـجة فيطلـل عليهـا اسـم 

ذكـور التركـي ضـخمة  . خ الـدجاج البيـاضوهو االسم الذي يطلل علـى افـرا chicksبدالر من 

 18كغـم عنـد عمـر  17اسـبوع و  24كيلـوغرام عنـد عمـر  23ويصل وزنها الـى وزن حـوالي 

كغــم عنــد هــذا العمــر.  10اســبوع وهــو تقريبــار ضــعف وزن االنــاث التــي يبلــغ وزنهــا حــوالي 

مية بـالرأس ذات الذكور البالغة ذات رقبة خالية من الري  وتمتاز عن االناث بوجود زوائد لح

لون احمر برال ويتحول اللـون الـى لـون ابـيض مغطـى بـاللون االزرل البـرال عنـد اثـارة هـذه 

 استاناس التركي و تسمياته الشائعه
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( وهو Snood(. ايضار من العالمات المميزة للتركي وجود اشبه بالخرطوم )Exitedالذكور )

 عن زوائد لحمية حمراء اللون تمتد من مقدمة الرأس الى الصدر. 

 

 

 

 

 

 

 

المية الثانية كان الرومي يربى بالمراعي وكان من الشائع المقولة التـي قبل الحرب الع

تقول بأن الرومي اليستطيع العـي  فـي قاعـات وامـاكن محـددة ومقفولـة. فـالرومي يعتبـر مـن 

حيوانات الرعي التي تأكل االعشاب والحشرات وتحسن من خصوبة التربـة . وكـان يعتقـد بـأن 

اقـدام مربعـة  8مي لهـذه الطيـور ولهـذا يجـب تـوفير مسـاحة ازدحام الرومي يسبب الهالك الحت

( بـدأ بعـض المـزارعين تربيـة 1940لكل طير من مسـاحة االرضـية. بمطلـع االربعينيـات )عـام 

الرومي السما  له بالخروج من هذه القاعـات . والحـظ المـزارعين انـه باالمكـان زيـادة اربـا  

لقـة . والرومـي االن يربـى تربيـة مكثفـة فـي المشروع بزيـادة اعـداد الرومـي فـي القاعـات المغ

الف طيـر ويخصـ   25 – 10حقول متخصصة تصل فيها اعداد الرومي بالقاعة الواحدة الى 

قــدم مربــع مــن مســاحة االرضــية . ان هــذا التوجــه قــد احــث نقلــة نوعيــة بتربيــة  4لكــل طيــر 

 -الرومي. ومما ساعد على انتشار حقول تربية الرومي ما يلي:

باوند  35كان الوصول الى وزن 1960سريع لسالالت الرومي الحديثة . ففي عام النمو ال -1

يـوم . امـا السـالالت الحديثـة االن فأنهـا  220كغم( يتطلب فترة تربيـة طولهـا  18)حوالي 

يـوم فقـط. هـذا يعنـي ان فتـرة التربيـة قـد اختزلـت  132تصل لمثل هذا الوزن خـالل فتـرة 

 ريبار.% تق -5 – 40بنسبة تتراو  بين 
كفائة تحويل الغذاء العالية للرومي فهو يعتبر اكفاء مـن فـروج اللحـم. فمـثالر يصـل وزن  -2

 1.66اسابيع وبكفائة تحويـل مقـدارها  8كغم بعمر  3.8كغم واالناث  4.8الرومي الذكور 

كغــم علــف لكــل كيلــو غــرام وزن جســم. وهــذه كفائــة ال يصــل اليهــا فــروج اللحــم بســالالته 
 لعمر.الحديثة وبهذا ا

% 80نسبة التصافي ونسبة التشافي العالية بالرومي . تصل نسبة التصافي للرومي الـى  -3

% وهذه نسب ال يضاهيها أي نوع من الطيور او حيوانات المزرعـة 60ونسبة التشافي  

كغــم وبنســبة تصــافي  23.25اســبوع الــى  24االخــرى . ذكــر الرومــي يصــل وزنــه بعمــر 

كغـم . وهـذا وزن لذبيحـة  18( بوز ال يقل عن Car cass% فأنه سوف يعطي ذبيحة)80

 12.5كغم)وزن حي( الن هذا الكب  سوف يصفى منه   25وزن رأس الغنم بوزن يفول 

% فقــط . اذن نكــر 50كغــم بعــد الــذبح والتنظيــف حيــث ان نســبة التصــافي باالغنــام تبلــغ 

 تربية الرومي في الماضي والحاضر

 



 د. جاسم قاسم مناتيأ.م.          مبادئ طيور داجنة

31 
 

الرومي يعطي كمية من الذبيحة الجاهزة لالستهالك تعادل ما تعطيه االغنـام بحـوالي مـرة 
ومـي ودوره الحيـوي فـي سـد احتياجـات اللحـوم ونصف . مـن هنـا تبـرز اهميـة تربيـة الر

 لشعوب العالم.
 

 

 

 

 

 

كمــا تخصصــت شــركات عالميــة فــي تطــوير واســتنباط ســالالت حديثــة لــدجاج البــيض 

وفروج اللحم. كذلك تخصصت شركات لتطوير سالالت حديثة للرومـي. شـركات عالميـة اخـرى 

وبــدأت تتخصــ  بأنتــاج كانــت متخصصــة بأنتــاج ســالالت الــدجاج وســعت انتاجهــا ونشــاطها 

ســالالت خاصــة للرومــي تربــى بشــكل خــا  النتــاج اللحــم ويطلــل عليهــا اســم ســالالت فــروج 

(. وهذه الشركات بالوقت الحاضر بتنافس مستمر باالسوال Turkey Poult strainsالرومي)

العالميــة وتحــاول كــل منهــا تجهيــز المــربين بســاللة لفــروج الرومــي ذات اوزان عاليــة وكفائــة 

( كبيـرة حيـث يوجـد توجـه كبيـر Breast Meatيـل غـذاء ممتـازة مـع انتـاج قطعـة صـدر)تحو

الستهالك لحم الصدر للدجاج والرومي في جميع اسوال العالم.. فلم يعـد الربـي يرغـب بشـراء 

 -ذبيحة كاملة للدجاج او الرومي ولكن بدأ يرغب بما يلي:

( Drusticsلوصـلة الفخذيـة )شراء القطعيات المحددة مثل قطعة الصـدر او الفخـذ او ا -1

او االجنحــة. بالواليــات المتحــدة االمريكيــة والــدول االوربيــة بــدأ المســتهلكون يركــزون 
على استهالك قطعة الصدر لكونها قليلة الدهن وعالية بنسبة البروتين .فهي ال تسـبب 
ــذلك كونهــا قليلــة بنســبة  ــر فــي الشــعوب المتخمــة. ك الســمنة التــي يعــاني منهــا الكثي

 لسترول الذي يسبب ظهور امراض القلب وتصلب الشرايين.الكو

( Smoked( وهي قطع مقلبه او مدخنه )Cookedشراء قطعيات الذبيحه المطبوخه ) -2

ــدواجن  ــت لمجــازر ال ــا الطــبر دخل ــاكي . االن تكنولوجي ــى شــكل كونت او مشــوية او عل
تجـات والطيور تذبح وتنظف وتقطع وتطبر ثـم تكـيس وتجمـد وتسـول . مثـل هـذه المن

التحتـــاج مـــن المســـتهلك اال وضـــعها فـــي افـــران الموجـــات القصـــيره المـــايكرو ويـــف 
(Microwave ــرم ( اال دقــائل لتصــبح جــاهزه لالســتهالك . هــذا التوجــه مــع توجــه ث

اللحوم وتعليبها قد وسع طرل استهالك اللحوم للطيور الداجنه واصبحت منافس قـوي 
ــد ــالم . فق ــع انحــاء الع ــدواجن  للحــوم الحمــراء فــي جمي ــدات نســبة مســاهمه لحــوم ال ب

باالرتفاع مع انخفاض في نسب استهالك اللحـوم الحمـراء مـن المجمـوع الكلـي للحـوم 
 التي يستهلكها الفرد في مختلف دول العالم .

( أي فصــــل اللحــــم عــــن العظــــام وكــــذلك Debonningادخــــال تكنولوجيــــا التشــــفيه ) -3

( جعــل Restructuredالتشــكيل )( او اعــاده Canningتكنولوجيــا الثــرم و التعليــب )

باالمكان توجيه اللحوم الغير مرغوبه الى التصنيع . عند تصنيع اللحوم فاننـا سـنتحكم 
بكل المواصفات من اللون والرائحه والنكهه وبذلك يمكن تحويل اللحوم التي اليرغبهـا 

 تطور سالالت الرومي واستهالك لحومه
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المسـتهلك الـى منتجـات لحميـه مرغوبـه . فـاللحم المعلـب الـذي يطـر  علـى شـكل لحـم 
وست يمكن تقطيعه بالحجوم المطلوبه وبالتالي يمكن تقديمه مع الفطور ومـع الغـداء ر

والعشاء . كذلك فعل التطـور فـي تصـنيع الصوصـج و البلونـا و الفرانكفـووتر كـل ذلـك 
ساعد في توسيع قاعدة االستهالك . فقد اليرغب المستهلك من اسـتهالك لحـم الرومـي 

ع على شكل صوصج او لحم معلـب او مثـروم ولكنه سوف يستهلك لحم الرومي المصن
 وغيرها .

 

 

 

 

 

 

 -اهم السالالت التجارية الحديثة النتاج فروج الرومي بالعالم هي ما يلي :

ــوالس ) -1 ــا مجموعــة Nicholasســاللة نيك ــي قامــت بتطويره ــروج الروم ( وهــي ســاللة لف

روج اللحـم ( . هـذه المجموعـة ايضـار تقـوم بانتـاج سـالالت لفـAviagenشركات افياجن )

. كما هو الحال فـي سـالالت فـروج اللحـم  Arbor acarواربرايكر  Rossمثل ساللة روز 

 فان الشركة المنتجه لساللة نيكوالس تقوم بانتاج ساللتين وهما :
وهي تمتاز بصدر عريض ونسبة لحـم الصـدر فيهـا عـالي  Nicholas 300ساللة  - أ

اسـبوع  22وذكورهـا بعمـر كغـم  10.15اسـبوع وبـوزن  18وتسويل اناثها بعمر 

 كغم وكما هو موضح بالجدول رقم ) ( . 18.15وبوزن 
 12.94وتمتاز بوزن جسم عالي حيث تصل اناثها لـوزن  Nicholas 700ساللة   - ب

كغـم عنـد عمـر  23.25اسبوع( وذكورها لـوزن  22كغم عند عمر التسويل )عمر 

ــارة اســبوع . ويمكــن طلــب المزيــد مــن المعلومــات عــن هــاتين الســال 24 لتين بزي

ـــى شـــبكة االنترنيـــت الدوليـــة     turkey.com-www.Nicholasالموقـــع عل
(Nicholas turkey breeder) 

( والتـي Euribrid group( وهي ساللة تنتجها شركات يـوربرد )Hybridساللة هايبرد ) -2

( وبوفـانز Hisexفروج اللحم وساللة هـاي سـكس )( لHybroتقوم بانتاج ساللة هايبرو )

(Bovans( و ديكالب )Bekalb . للدجاج البياض ) 
 BUT   (British united turkey )ساللة الرومي البريطانية  -3

 

 

 

 

 ت التجارية الحديثة للروميالسالال

 

http://www.nicholas-turkey.com/
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يربــى فــروج الرومــي بصــورة مشــابهة لتربيــة فــروج اللحــم . حيــث يــتم انتــاج بــيض 

س هذا البـيض بعـد انتهـاء فتـرة التفقـيس لتخـرج منـه التفقيس من حقول امهات الرومي . يفق

ــراخ لفتــرة  ــي . تربــى االف ــة لفــروج الروم ــراخ القطعــان التجاري  اســابيع للحضــانة ) 6-5اف

Brooding period حيـث تحتـاج للتدفئـه و العنايـة المركـزة . وبعـدها تربـى لفتـرة الرعايـة )

(Rearing periodويتم تسويل االناث لفروج الرومي بعم ) اسبوع لساللة  18رNicholas 

. تصـل االنـاث خـالل هـذه االعمـار الـى وزن  Nicholas 700اسبوع لسـاللة  22وبعمر  300

 23-18اسـبوع وتصـل لـوزن  24-22كغم . اما الذكور فتسول عند عمر  13-10يتراو  بين 

 .  (1اسبوع حسب نوع الساللة المرباة وكما هو موضح بالشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                 

  

 دورة التربية النتاج لحوم الرومي

 

 تربية فروج الرومي النتاج  اللحمدورة 

Turkey poult for meat production  cycle 

 

تسويل ذكور الرومي 

اسبوع  24-22بعمر 

 كغم 23-10وبوزن 

تسويل اناث الرومي بعمر 

-10اسبوع وبوزن  18-22

 كغم 13

 قطعان امهات الرومي 

 (Turkey breeder ) 

فترة 

 التفقيس
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( دورة تربية فروج الرومي المستخدم النتاج اللحوم . الحظ ان االناث  1 الشكل رقم )

 Nicholasاسبوع لساللة  22او   Nicholas 300اسبوع لساللة  18تسول بعمر 

 وكذلك بالنسبة للذكور . 700
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 المظهر الخارجي وبنية الجسم وانتاج الطيور الداجنة

 Exteriorالمظهر الخارجي   

ان الشكل الخارجي والتركيب الجسمي للطيور الداجنة له عالقة قوية بالبناء الجسمي 

للطيور وبنوع الجهاز العصبي والوظائف الفسيولوجية لكل اعضاء الجسم واجهزته 

المظهر الخارجي اعطى االمكانية للحكم ليس  بصورة كاملة، ان التعمق في دراسة

فقط للصفات الخارجية لتركيب جسم الطيور الداجنة وانما امكانية الحكم لدرجة 

 كبيرة على انتاجية الطيور.
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 :The head . الرأس1

الجسمي فهو يختلف من حيث الكبر تبعاً الختالف  نيومتناسقة مع التكللرأس عالقة 

انواع الطيور الداجنة وكثيراً ما يلفت النظر واالهتمام هو ضخامة الرأس والزوائد 

 الجلدية والعيون وكذلك المنقار.

 

 

 

 :Comb. العرف 2
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يختلف لدى الطيور الداجنة من حيث حجمه وسكله وغالباَ ما يشاهد كصفة مميزة 

اكبر واكثر اعتداالً ومن خالله يمكن  ر اكبرومن الطيور ويكون لدى الذكلدى انواع 

 التمييز بين االعمار المبكرة للديكة والفراريج واسكال العرف هي:

 أ. الوردي.

 ب. البازالئي.

 جـ. المفرد.

 د. الجوزي.

 هـ. المفصص.

 و. غير المنتظم.

 :Beak. المنقار 3

 

ولونه باختالف انواع الطيور الداجنة اال ان يختلف المنقار من حيث حجمه وسكله 

اللون السائد في المنقار هو اللون االصفر في الدجاج وقصير وسميك في الرومي 

  وعريض في بعض انواع الطيور المائية.

وان المنقار الطويل لبعض السالالت يدل على ضعف الجهاز العظمي وكنقص في 

 البنية .
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 :Wattle. الداليات 4

 

و عبارة عن قطعتين جلديتين وان كبرهما له عالقة بنوع تحت جذر المنقار وهتوجد 

 الطيور فتكون كبيرة في الدجاج البياض بينما في فروج اللحم تكون اصغر.

 

 :Eyes. العيون 5
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تتخذ عيون الطيور الداجنة سكالً كروياً او يميل لالستطالة بشكل قليل ويكون لون 

الدالة على االنواع فالدجاج لون عيونها اما بني مائل العيون من الخصائص 

 لالحمرار او بني وفي الطيور المائية خصوصاً ذات الريش االبيض فتكون زرقاء.

 

 :Ear. االذن 6

 

االذن في الطيور الداجنة ليس لها جزء خارجي بارز وتكون ذو فتحات اذنية والتي 

تغطى بريش صلب وصغير وتحت هذه الفتحات تقع تكوينات جلدية تسمى سحمة 

 والتي تكون اما حمراء او بيضاء بالنسبة للسالالت المنتجة للبيض. Lobeاالذن 

 :Face. الوجه 7
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الداجنة الجزء الواقع بين المنقار والعيون وسحمة االذن يحتل الوجه في الطيور 

يكون غير مغطى بالريش ولون الوجه هو احمر وفي بعض انواع الطيور الزينة 

 يكون ريش الراس بشكل غزير.

 :Neck. الرقبة 8

 

في كثير من االنواع والسالالت المختلفة يكون للرقبة اطوال مختلفة ايضاً وان طول 

يور الداجنة يعتمد على عدد وطول الفقرات العنقية ان اطول واحسن الرقبة في الط

رقبة تمتاز بها الطيور من النوع الخاص بالمهارسة اما اقصر رقبة فهي التي تمتاز 

ببها السالالت المنتجة للحم اما الدجاج المنتج للبيض فتمتاز رقبتها باطوال متوسطة 

والتي تكون غير مطابقة لنوعها من  الطول. ان الطيور ذات الرقبة الطويلة جداً 

يؤثر على ان هذه االنواع من الطيور تتصف بمظهر السالالت المرباة فان هذا 

خارجي نحيف ومن ومن التي تمتلك مثل هذه الرقبة فان بيضها ال يصلح للتفقيس 

 ولذا يتم جمع البيض منها.

 

 

 



 د. جاسم قاسم مناتيأ.م.          مبادئ طيور داجنة

41 
 

 :Body shape. شكل الجسم 9

  

ذات اسكال متعددة اال ان الشكل السائد في الطيور الداجنة ان اجسام الطيور الداجنة 

هو الجسم القصير ذات االستطالة القليلة وان ضخامة وسكل الجسم يرتبط بنوعية 

 االنتاج لدى الطيور الداجنة.

 :Breast. الصدر 10

  

يعتبر هذا الجزء من االجزاء المهمة في الجسم ففي بعض انواع وسالالت الطيور 

يكون الصدر نامي بشكل جيد كما في الرومي خاصة الصدر العريض وفي  الداجنة

الدجاج من نوع الكورنيش ولتقييم هذا الجزء في الجسم يجب ان يؤخذ بنظر االعتبار 

 الى كبر وضخامة عظم القص.
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 :Back and pelvis. الظهر والحوض  11

 

ان تكون هذه االجزاء في الطيور الداجنة يتم تقييم الظهر والحوض سوية ولذا يجب 

ذات نمو جيد من حيث الطول والعرض الن مثل هذه االجزاء في الطيور الداجنة لها 

عالقة وثيقة بالجهاز التناسلي وقد ارتباطاً بين طول الحوض وطول قناة البيض 

فالحوض الطويل هو كمؤسر لكون الطيور التي تمتلك مثل هذه الخاصية ذات انتاج 

 عالي من البيض.

 :The outskirts of birdsاألطراف  .12
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من حيث الضخامة  Legsواالرجل  Wingsتختلف االطراف والتي تشمل االجنحة 

والطول في مختلف انواع وسالالت الطيور الداجنة، فالطيور الكبيرة الحجم 

والضخمة تمتاز بكبر اجنحتها لذا فالطيور من سالالت انتاج البيض تختلف عن 

الطيور من السالالت المنتجة للحم وتتميز بامتالكها على اجنحة اكبر، كذلك ارجل 

ون بانواع حسب نوع الساللة فمن خاللها يشير الى الطيور الداجنة هي االخرى تك

وكلما كان نمو االرجل بشكل جيد نمو وتطور الهيكل العظمي وتركيب جسم الطير 

كما هو الحال بالنسبة للطيور المخصصة لغرض المهارسة فانها تشير الى قوة 

الوردي العظام اما لون االرجل فيختلف من اللون السائد الذي هو االصفر الى اللون 

 الباهت ويكون لون االرجل والمنقار بصورة عامة في الطيور تقريباً ذو لون واحد.

 :Tail. الذنب 13

   

يكون الذنب في الطيور الداجنة ذو حجوم مختلفة وهذا يرتبط بالنوع والساللة والعمر 

والجنس والخصائص الفردية لهذه الطيور كما ان لون وسكل الذنب ايضاً يرتبط بهذه 

العوامل المذكورة يكون نمو وتطور الذنب في الدجاج البياض بشكل جيد اكثر مما 

هو عليه بالنسبة لبقية السالالت الموجودة كالمنتجة للحم والثنائية الغرض كما يكون 

كبر الذنب بالنسبة للديكة مقارنة باالناث اكبر ويوجد في الجزء العلوي من قاعدة 

 نامية الى االعلى والتي تكون مفقودة في االناث. ريشات 3-2الذنب في ذكور البط 
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 تقييم المظهر الخارجي للطيور الداجنة:

هنالك ستة نقاط رئيسية والتي تم بها قياس المظهر الخارجي والتي لها عالقة 

 جوهرية بانتاج الطيور الداجنة وهي:

 : Body length. طول الجسم  1

المستقيم بين الفقرة العنقية االخيرة الى يتم قياسه بشريط ويكون المقياس هو طول 

نهاية الذنب واما عمق الجسم فيكون بين المفصل العلوي االمامي ومستوى عظمي 

 الترقوة والحوض.

 :Breast width. عرض الصدر 2

 يقاس بواسطة الفرجال من االمام بين المفصل االيسر وااليمن لعظم الترقوة.

 :The depth of the breast. عمق الصدر 3

يقاس ايضاً بواسطة الة الفرجال ويؤخذ القياس بين النهاية االمامية لعظم القص 

 والعمود الفقري فوق مفاصل الترقوة.

 . طول عظام الصدر والظهر4

 The length of the bones of the breast and back 

 ويقاس كل منهم من البداية الى النهاية بواسطة الة الفرجال.

 :The pelvis width. عرض الحوض 5

 ويقاس ايضاً بواسطة الة الفرجال.

 :The length of the legs. طول االرجل  6

 ويقاس بواسطة سريط القياس الى قاعدة االصبع الوسطي.
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 Skeleton Systemالجهاز الهيكلى 

 يويتميز الهيكل العظمى للدجاج بانه مندمج خفيف الوزن وقوى جدا والفقرات ف

 .العنق والذيل متحركة

 

تحتوى على عظام مفرغة يتخللها الهواء ومتصلة بالجهاز  بانهاوتتميز الطيور 

والعجز. حتى ان ، القطن، الترقوة ،القص، العضد، وهى عظام الجمجمة يالتنفس

الدجاج البياض  إناثالدجاج يمكنه ان يتنفس فى حالة انسداد القصبة الهوائية. وفى 

دون الذكور هناك ما يسمى بالعظام النخاعية وهى مصدر جاهز وسريع للكالسيوم 

يستخدم فى تكوين قشرة البيضة وخاصة عندما يصبح المستهلك من الكالسيوم  الذي

يكفى  الهيكليوعموما فان مخزون الكالسيوم بالجهاز  .فى العليقة أقل من المطلوب

% من الكالسيوم  40 حواليود من البيض، وقد لوحظ أن فقط لتكوين قشرة عدد محد

بيضات فى حالة التغذية على عليقة منخفضة فى  6يفقد بعد انتاج  الهيكليبالجهاز 

 . محتواها من الكالسيوم

 

 

http://www.aun.edu.eg/principles_poultry/bloodV1.jpg
http://www.aun.edu.eg/principles_poultry/bloodV1.jpg
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 -هناك بعض العظام التى لها عالقة بانتاجية الدجاج وهى :

  Keelعظمة القص  .1

هناك عالقة طردية بين طول واستقامة هذه العظمة وانتاج اللحم االبيض من الصدر. 

  Femur & Tibiaعظام الفخذ والدبوس  .2

هناك عالقة طردية بين هذه العظام ومحصول اللحم الناتج من االرجل الذى يسمى 

 باللحم االحمر.

  Shankعظمة قصبة الرجل  .3

 لعظمة ووزن الجسم.وهناك عالقة طردية بين طول هذه ا

 Pelvic boneعظام الحوض . 4

فكلما اتسعت المسافة بين هذه العظام يعطى داللة على ارتفاع انتاجية الدجاجة من 

 .البيض
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 :Circulatory Systemالجهاز الدورى  

 

حجرات أذنين وبطينين مما  4تتميز الطيور عن الزواحف بان القلب يتكون من 

بكفاءة  الغازيالرئتين لتامين عملية التبادل  إلىيسمح بكفاية دوران الدم ووصوله 

 .فى الطيور الغذائيعالية وذلك لزيادة معدل التمثيل 

أسبوع ويقل الى  2-1 % من وزن الجسم فى الدجاج من عمر8 حوالييمثل الدم 

 . الجنسي% بزيادة العمر حتى النضج 6 حوالي

ليون كرة دم حمراء/ سمم 3.5 -2.5 يحتوى دم الدجاج على
3
ويزيد محتوى دم  

وتتميز كرات الدم فى  اإلناثدم  فيمليون عن مثيله  0.5 بحواليالذكور البالغة 

 .الطيور باحتوائها على نواة عكس الثدييات

لتكوين كرات الدم الحمراء والبيضاء،  الرئيسيالمركز   Spleenويعتبر الطحال 

 .الحاالت الطارئة فييستفاد منها  لكيكما انه يعتبر مخزن لكرات الدم الحمراء 
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  Urinary System البولي( ) الجهاز  اإلخراجيالجهاز 

 

الطيور من كليتين وحالبين كل كلية مكونة من ثالث  في البولييتكون الجهاز 

وفص وسطى وفص خلفى وتحتوى الكلية على العديد من  يأمامفصوص فص 

وهى الجزء النشط بالكلية وتقوم  (Nephrons ) المسماة بالنفرون التي األنابيب

امتصاص الماء  إعادةبترسيح الخاليا وبروتين الدم من الدم المار بالكلية وتتم 

المواد التى تلزم الجسم بينما تخلص الجسم من المواد المطلوب التخلص منها عن و

 .طريق البول

يتميز بول الطيور ان لونه اصفر ويحتوى على مواد عضوية بيضاء ويحتوى على 

وهو مركب غير قابل لالمتصاص وينتقل البول من   Uric acidحامض اليوريك 

الفضالت الصلبة ويخرج فى صورة مختلطة من الكلية الى الحالبين ويتحد البول مع 

 .فتحة المجمع ويسمى الزرق
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  Digestive System الهضميالجهاز 

 

بسيط التركيب وبه جزء محدود يحتوى على  الهضميتتميز الطيور بان جهازها 

هضم المواد الغذائية كما فى المجترات مع الفارق.  فيحد ما  إلىكائنات دقيقة تساعد 

بالكائنات المختلفة يتطور بما يتالءم مع نوع  الهضميومن المعروف أن الجهاز 

 .الغذاء المتوفر للتغذية

 : الهضميتركيب الجهاز 

  Mouth & Salivary glandالفم واللسان والغدد اللعابية . 1

وال يحتوى الفم فى  يوسفل علوييتكون من فكين  الذيتتميز الطيور بوجود المنقار 

الطيور على أسنان واللسان مدبب فى نهايته مجموعة من األهداب تعمل على دفع 

 بإفرازالفم تقوم  جانبي، وهناك مجموعة من الغدد اللعابية على  يءالغذاء داخل المر

يحلل جزء من نشا  الذيمثل االميليز  اإلنزيماتيحتوى على بعض  الذياللعاب 

  .مالتوز سكر إلىالغذاء 

  Esophagus & Cropوالحوصلة  يءالمر. 2

سم وينتفخ قبل دخول الجسم مكونا  15-10 لحوالييمتد طوله  عضليجزء  يءالمر

 فيتعتبر فقط مخزن للغذاء حيث يحدث له ترطيب ونقع ويفرز  التيالحوصلة 

  .الكتوزكلوكوز + كيحول سكر الالكتوز الى  الذيالالكتيز  أنزيمالحوصلة قليل من 

http://www.aun.edu.eg/principles_poultry/git.jpg
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 الحليبتقوم بافراز  التيالحمام تحتوى على الحويصالت اللبنية  فيوالحوصلة 

تحت تاثير هرمون البروالكتين وتتغذى صغار الحمام   Crop milk يالحويصل

 .من حياتها األولىالفترات  في يالحويصل الحليبعلى هذا 

  Proventriculus (المعدة الغدية )الحقيقية. 3 

الطيور ال تقوم بوظيفة  فيالشكل منتفخ سميك الجدران والمعدة  مخروطيجزء 

يحول البروتين الى ببتيدات وكذلك تفرز بها  الذيالبيسين  أنزيمهضمية ويفرز منها 

 .نزيماتاإل باقييعمل على تهيئة الوسط لعمل  الذيايدروكلوريك هحامض ال

  Gizzardنصة االق. 4 

سميك تتصل باعلى بالمعدة  طالئيزوج من العضالت السميكة القوية مغلفة بنسيج 

نوع من الهضم ، وهذا  أولنصة يحدث اعشر . وفى الق يثنالغدية ومن أسفل باأل

نصة ذات قدرة هائلة على طحن الغذاء ويساعدها على احيث ان الق الميكانيكيالهضم 

يكون دور   mashذلك وجود بعض الحصى وفى حالة التغذية على العليقة الناعمة 

 .عملية الهضم فينصة محدود االق

  Small intestineاالثنى عشر واالمعاء الدقيقة . 5 

الموجودة فى  اإلنزيماتالبنكرياس والصفراء وتعمل  إفرازاالثنى عشر  فييصب 

يحلل الدهون  الذيز ييبالعصارة البنكرياسية على هضم المواد الغذائية مثل الال

رين واالميلز الذى يحلل النشا الى سكريات بسيطة يلس+ كويحولها الى أحماض دهنية

 بإفراز األمعاءر اوانزيمات تحليل البروتين الى احماض امينية + ماء، وتقوم جد

  .تتم بها عملية الهضم التي األخرى اإلنزيماتبعض 

. ينوع من الهضم فى الدجاج وهو الهضم االنزيم ثانيوفى االثنى عشر يحدث 

تقوم بامتصاص  التي زغاباتويحتوى جدار االمعاء على مجموعة كبيرة من ال

 . الغذاء المهضوم
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  Ceca األعورين. 6 

 15-10 يمتد طوليهما ويصل الى فضالتة بالوءزوج من الجيوب المستطيلة الممل

من المستقيم. ويوجد  األمعاءمنطقة اتصال الجزء السفلى مع  فيويوجد سم 

)النوع الثالث  األليافتساعد على هضم  التيعدد من الميكروبات الدقيقة  باألعورين

 أنزيم بإفرازحيث تقوم هذه الميكروبات  من الهضم وهو الهضم المايكروبي(

مواد قابلة لالمتصاص  إلىليز الذى يساعد على تحول جزء من السيللوز يالسيل

فعلى  األليافوزيادة القدرة على هضم  األعورينوهناك عالقة طردية بين حجم 

بينما الحمام  األليافذات قدرة أعلى من الدجاج على هضم  واإلوزسبيل المثال البط 

ين ويجب أن يراعى ذلك عند الن االعورين اثري األليافليس له قدرة على هضم 

 .تكوين عالئق الطيور المختلفة

  Rectum & Cloacaاالمعاء الغليظة والمجمع . 7

 هي التيبفتحة المجمع  وتنتهيالدجاج وتتجمع الفضالت الصلبة فيها  فيقصيرة 

 . يواإلخراج والتناسلي الهضميفتحة مشتركة للجهاز 

 : ملحقات القناة الهضمية 

 :Pancreas  البنكرياسأ. 

العصارة  بإفرازعشر لونه ابيض سمنى ويقوم البنكرياس  يأالثن ييوجد بين طرف

 .عشر بواسطة القنوات البنكرياسية يالنهاية السفلى لالثن فيالبنكرياسية 

 :Liver  الكبد. 2 

يتكون من فصين لونهم أحمر داكن ويوجد على الفص االيمن الحويصلة الصفراوية  

العصارة الصفراوية عن طريق قناتين صفراويتين فى  بإفرازتقوم  التي)المرارية( 

 يعشر وتقوم العصارة الصفراء بتحويل الدهون الى مستحلب دهن ينهاية االثن

 .عليه األنزيماتلتسهيل عمل 
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 Respiratory System التنفسيالجهاز  

 

 الطيور من :  في التنفسييتكون الجهاز 

 :Lungs الرئتين. 1

لونهم أحمر وردى ونظرا لغياب  التنفسي% من حجم الجهاز 12 حواليتمثالن 

 أثناءالرئة فيكون اتساعها وانقباضها اقل من الثدييات  في( ياألسفنج) الليفيالنسيج 

دخول أو خروج الهواء من  إلىالهوائية  األكياس فيالتنفس ويؤدى تغير الضغط 

 .الرئة

 :Respiratory passages  الممرات التنفسية. 2

 إلىومنها  األنفيةالفتحات ، من يمر منها الهواء من والى الرئتين التيوهى الطرق 

الحنجرة  إلىالقصبة الهوائية ومنها  إلىومنها  األماميةالحنجرة  إلىالبـلعــــوم ومنه 

 وأخيراً الشعيبات الهوائية  إلىالشعب الهوائية ثم  إلىالحلقية )عضو الصوت( ومنها 

  .الرئتين إلى

http://www.aun.edu.eg/principles_poultry/respirs.jpg
http://www.aun.edu.eg/principles_poultry/respirs.jpg


 د. جاسم قاسم مناتيأ.م.          مبادئ طيور داجنة

53 
 

 :Bones respiratory العظام التنفسية. 3

ي وهى عظام مفرغة مملوءة بالهواء وه التنفسيتتصل بالجهاز  التيالعظام  يوه

والعجز. ويمكن للدجاج ، القطنفقرات  ، الترقوة ، القص ، العضد، :عظام الجمجمة

 .أن يتنفس فى حالة انسداد القصبة الهوائية من خالل عظمة العضد

 :Air sac الهوائية . األكياس4

 :كالتاليأكياس هوائية  9الهوائية بالعظام التنفسية وهناك  األكياستتصل 

 .وج من االكياس الهوائية البطنيةأ. ز

 .االمامية زوج من االكياس الهوائية الصدريةب. 

 .زوج من االكياس الهوائية الصدرية الخلفيةجـ. 

 .زوج من االكياس الهوائية العنقيةد. 

  ي.واحد بين ترقو هوائيكيس هـ. 

  : ا تي فيالهوائية  األكياسوتتلخص وظيفة 

 . تنظيم درجة حرارة الجسم  .1

 .الحيامنتنظيم درجة حرارة الخصيتين مما يساعد على تكوين  . 2

رفع ضغط الهواء داخل الجسم مما يقلل من الوزن النوعى للطائر ويساعد على  . 3

  .الطيران

للتخلص  األساسيةالطيور يعتبر التنفس هو الوسيلة  فيونظرا لغياب الغدد العرقية 

 .من حرارة الجسم عن طريق بخار ماء التنفس
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  Reproductive System التناسليالجهاز  

  : الذكر. 1

  
الجهة الظهرية من الجسم ويغلف كل خصية نسيج ضام  فييتكون من خصيتين توجد 

دموية كثيرة  أوعيةاالصفرار وينتشر فوقها  إلىرقيق ولون الخصية ابيض يميل 

 .وتوجد الخصيتان داخل تجويف الجسم عكس الثدييات

، الحيامنيتكون فيها  التيالمنوية  األنابيبتتكون كل خصية من عدد كبير من 

يخرج منه الوعاء الناقل  الذيالبربخ  فيوتتجمع األنابيب المنوية لتصب محتوياتها 

جمع ال تفتح اال عند الجماع تجويف الم فيبفتحة  وينتهييتعرج تعرجات كثيرة  الذي

يساعد على انزالق الحيوانات المنوية  يويوجد عند نهاية المجمع عضو سفاد أثرى

 .اإلناثتمييز الذكور عن  فيويستخدم  ىاألنثداخل جسم 

تقوم  كالمنوية نسيج ضام يحتوى على خاليا تسمى خاليا ليد األنابيبينتشر بين 

 (.الهرمون الذكرى )االندروجين بإفراز

  

http://www.aun.edu.eg/principles_poultry/repmale.jpg
http://www.aun.edu.eg/principles_poultry/repmale.jpg
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 . األنثى:2

 

 :نفس الوقت ويتكون من في واإلنتاجالتناسل  فيجهاز يستخدم 

  Ovaryلمبيض أ. ا

الجهة اليسرى من الجسم ويحتوى المبيض على  فيعبارة عن كتلة عنقودية موجودة 

-500)ومنها غير الناضج  (6-5) عدد كبير من الحويصالت المبيضية منها الناضج

 اإلنتاجيةحياتها  فيتضعه الدجاجة  الذيومن المعروف أن عدد البيض  (.4000

 .يحتويه المبيض التييكون أقل بكثير من عدد البويضات 

 ياألماممن الفص   F.S.Hهرمون  إلفرازوتتطور الحويصالت المبيضية نتيجة 

فرز للنخامية وهو الهرمون المسئول عن نمو ونضج الحويصالت المبيضية وي

هرمون االستروجين المسئول عن تطور قناة البيض وكذلك هرمون البروجسترون 

من الفص   LHالمسئول عن تنبيه افراز العوامل المحفزة على افراز هرمون 

 . هو المسئول عن عملية التبويض فى الدجاج  LHللنخامية وهرمون  ياألمام

  The Oviductقناة البيض  .ب 

يسرى ولكن  واألخرىيمنى  أحداهماالصغيرة يكون هناك قناتين للبيض  األعمار في

الفعالة. ويختلف  هيالعمر تضمر القناة اليمنى وتبقى القناة اليسرى  فيمع التطور 
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 اإلنتاج وأثناءسم  18-11 ، فيكون أثناء التوقفاإلنتاج إلىطول القناة من التوقف 

 :أساسيةسم وتتكون من خمس مناطق  75 - 70

  Funnelالقمع . 1

البويضة  إخصابسم وظيفته التقاط البويضة المفرزة من المبيض ويتم فيه  10طوله 

رم( يخلية مخصبة )البالستود إلى)البالستودسيك(  يويتحول القرص الجرثوم

 دقيقة. 20-10 وتمكث فيه البويضة من

  Magnum (عظم ) منطقة افراز البياض. الم2

سم يتم فيه افراز البياض )االلبيومين( ويحتوى على نوعين من  33-30 طوله من

أنبوبية تفرز غالبية بروتينات البياض الخفيف والثانية وحيدة الخلية  أحداهماالغدد 

 ساعة. 3-2.5 المعظم من فيمكث البيضة ، تتفرز غالبية بروتينات البياض السميك

  Isthmus (القشرةغشائي  إفرازالبرزخ ) منطقة . 3

 إفرازدقيقة ) ساعة وربع الساعة ( ويتم فيه  75سم يمكث فيه البيض  10 - 7طوله 

كل المناطق ما عدا الطرف  فياللذان يتحدان  والخارجي الداخليالقشرة  غشائي

 .العريض للبيضة لتتكون الغرفة الهوائية

  Uterus (القشرة إفرازالرحم ) منطقة  . 4

ساعة ويسمى بالغدة القشرية حيث يتم   20-19 سم وتمكث فيه البيضة من 10طوله 

المادة المكونة لطبقة القشرة وهى أساساً كربونات كالسيوم ويتم بالرحم  إفرازفيه 

 .واألمالحاستكمال البيضة لمكوناتها من الماء 

  Vaginaالمهبل . 5

سم ليس له دور فى تكوين البيضة ولكن يعتبر فقط مخزن للبيضة لحين  7طوله 

وعملية خروج البيضة تسمى وضع البيض ، وتتم نتيجة النقباض عضالت  خروجها

 .الرحم والمهبل تحت تاثير هرمون االوكسى توسين

 



 د. جاسم قاسم مناتيأ.م.          مبادئ طيور داجنة

57 
 

 

 التصنيف العلمي للطيور:

الغرض من تصنيف الطيور هو وضع المجموعات المتشابهة في صفاتها الشكلية أو اإلنتاجية أو 

كالهما معا في مجاميع بحيث يسهل التعرف عليها وبالتالي يفيد التصنيف في سهولة التعرف 

وهناك حالتين من تصنيف  . على العائالت واألقسام واألنواع واألصناف المختلفة للطيور الداجنة

  .الثاني: تصنيف الدجاج فقط –األولى: تصنيف الدواجن عامة  الطيور

 : Poultry classification تصنيف الدواجن اوالً:

والذي يحدد  Scientific classification يعتمد تصنيف الدواجن على التصنيف العلمي  

هذا التصنيف ووفقاً ألصول التصنيف موضع كل جنس في المملكة الحيوانية ، والمتبع في 

العلمي هو ذكر اسم الجنس ثم النوع العلمي ، ووحدة هذا التصنيف هي العائلة ، وأبرز العائالت 

  :واألجناس الداجنة هي

  :Family Phasianidae عائلة الدجاج.1

 :ويتبعها ثالثة أجناس

 Ring necked الدراججنس .  جـ.  Peafowl جنس الطاووسب. .   Fowl جنس الدجاجأ. 

pheasant  
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  :F. Numidiae عائلة دجاج غينيا .2

 .Guinea Fowl  ويتبعها جنس دجاج غينيا

 

 

  :F. Meleagrididiae عائلة الرومي. 3 

 . Turkey ويتبعها جنس الرومي أو الديك الحبشي

 

  :F. Columbidiae عائلة الحمام .4

 . Pigeon ويتبعها جنس الحمام

 

  :F. Anatidea عائلة الطيور المائية . 5

 :ويتبعها ثالثة أجناس هي
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 Malard جنس البط العادي أو الماالرد.                             ب.  Geeseجنس األوز  أ.

duck . 

   

 

 

 

 .Muscovy duckجنس البط المسكوفي جـ. 

 

 :ويتبعها :F. Peridicidae عائلة السمان. 6

 . Partridge الحجلب.                                   .     Quailجنس السمان  ا. 
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والتصنيف العلمي له أهمية علمية لدى علماء التصنيف في عمليات التهجين بين األنواع التي  

  :تنتمي إلى أجناس مختلفة داخل نفس العائلة وكذلك التهجين بين أجناس من عائالت مختلفة مثل

هجين الدجاج والدراج: حيث أمكن الحصول على نسل عقيم من تهجين ذكر الدراج مع أنثى  . أ

  .دجاج أو العكسال

 

 

هجين البط الماالرد والبط المسكوفي: حيث أمكن الحصول على نسل عقيم )بغال البط( من  . ب

  .هذا التزاوج ، ويتميز النسل الناتج بسرعة نموه وكبر حجمه

 

هجين الدجاج مع دجاج غينيا: حيث أمكن الحصول على نسل عقيم من تهجين ذكر الدجاج  ـ.ج

  .نيامع أنثى دجاج غي
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 Fowl classification   تصنيف الدجاج ثانياً: 

  : Economical classification لتصنيف االقتصادي. ا1

وفيه يصنف الدجاج تبعاً للفائدة االقتصادية والغرض الُمربى من أجله، وهذا التصنيف أقرب   

أساسا له إلى جانب اهتمامه التصنيفات إلى الناحية العلمية حيث يهتم بالصفات اإلنتاجية ويجعلها 

 :ببعض الصفات الشكلية. ويقسم الدجاج تبعاً لذلك إلى ثالثة مجاميع

 

 

 

 

 : Meat breed دجاج اللحم أ. 

a .  :السالالت القياسية 

)من سالالت القسم      الكورنيش                                           السوسكس              

 االنجليزي(
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 )من السالالت االسيوية( البراهما                                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

b .ة:لسالالت الهجينا 

     Nicholas                                                                           Cobb 
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         Hubbard                                                               Hybro 

                              

: ––-.  

 

 

 

 

 

 

 

 : Egg breed دجاج البيض ب. 
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a . : من سالالت قسم البحر األبيض المتوسط  السالالت القياسية( ) 

 

             Leghorn                                                               Ancona 

                

 

 

 

               Minorca                                                       Andalusia blue  
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b .ة:السالالت الهجين 

       Hisex                                                               Ross 
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                    Hyline                                                       Isa brown 
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  : Ornamental (دجاج الزينة )المعارض جـ. 

لعرضها سنويا في المعارض التي تقيمها الجمعيات العلمية  وهي السالالت التي يربها الهواة

حيث تمتاز هذه السالالت بجمال ألوان ريشها ومنظرها وروعتها ، ومنها سالالت القسم 

األسيوي التي تمتاز باألرجل المسرولة وأيضا سالالت األقزام والدجاج المجعد الريش 

 .لهامبورجوالحريري الريش والسلطاني والهودان والبولندي وا
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  :Standard classification التصنيف القياسي . 2

سمى بذلك ألنه يخضع لمواصفات قياسية يضعها المربون ويتقيدون بها فيما بينهم ، وتوضع   

 هذه المقاييس في كتاب تصدره جمعية الدواجن األمريكية يسمى كتاب معيار الكمال األمريكي

American standard of perfection  وتبعا لهذا التصنيف يصنف الدجاج حسب المنشا على

 وتحت كل نوع يوجد صنف (Strains) أو سالالت (Breeds) أقسام ويتبع كل قسم عدة أنواع

(Variety) أو عدة أصناف ، ويعتبر النوع وحده هذا التصنيف.  

ثنى عشر قسما حيث يضم القسم الواحد عدة أنواع وقد تم تصنيف سالالت الدجاج القياسية إلى أ

  :والنوع الواحد صنف أو أكثر ، وأهم األنواع داخل األقسام هي

  : American classقسم األمريكي الأ. 

الرودايلند  –ساللة تعد كدجاج ثنائي الغرض وأهمها الرودايلند األحمر  13ويضم هذا القسم 

النيوهامبشير. وتشترك هذه السالالت في صفات  – البليموث روك –الوايندوت  –األبيض 
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مشتركة مثل لون الجلد األصفر والسيقان غير المسرولة ولون سحمة األذن الحمراء ولون قشرة 

  .البيض البنية

 الرودايلند األبيض                                الرودايلند األحمر                   

       

 النيوهامبشير                      البليموث روك                             الوايندوت                

  

 

 

 

 

 

  : English class القسم اإلنجليزي ب. 

الدوركنج  –األربنجتون  –سالالت تعد كدجاج ثنائي الغرض وهي الكورنيش  6ويضم هذا القسم 

السالالت في أن سيقانها غير مسرولة وسحمة األذن االسترالورب. وتشترك هذه  –الردكاب  –
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حمراء اللون اللون والجلد أبيض عدا الكورنيش )أصفر( ولون قشرة البيض بني عدا الدوركنج 

  .والردكاب )بيضاء اللون( ، ويتميز الدوركنج بوجود خمسة أصابع

 

 

 الدوركنج                                 األربنجتون                              الكورنيش        

        

 

 

 

          االسترالورب                                                الردكاب                  
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  : Asiatic class القسم األسيوي جـ. 

صفاتها المشتركة أن ومن  شان، كالالن –الكورنيش  – سالالت هي البراهما 3ويضم هذا القسم 

 .شان أبيضكسحمة األذن حمراء ولون قشرة البيض بني ولون الجلد أصفر عدا الالن

 شانكالالنالبراهما                       الكورنيش                                                     

  

 

  : Mediterranean class قسم البحر األبيض المتوسط د. 

األنكونا.  –األندلسي األزرق  –كا رالمينو –سالالت أسهرها اللجهورن  7هذا القسم  ويضم

وتتميز هذه السالالت بالسيقان غير المسرولة وسحمة األذن البيضاء ولون قشرة البيض )أبيض( 

وكذلك لون الجلد أبيض عدا اللجهورن واألنكونا )أصفر( وتمتاز هذه السالالت أيضا بوضع عدد 

  .البيضكبير من 

 األنكونا                األندلسي األزرق                 كارالمينواللكهورن                              
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  : Polish class القسم البولندي هـ. 

ويضم هذا القسم ساللة واحدة فقط هي البولندي التي تستخدم كدجاج زينة لجمال سكلها وأيضا 

  .الرأس والعرف المزدوجلوجود قلنسوة على 

 

  : Continental class القسم األوربي و. 

 .ويحتوي على ساللة واحدة فقط هي الكامبين

 

  : French class القسم الفرنسي ز. 

الفاميزول. وتتميز هاتين الساللتين بالعرف  – سالالت أهمها الهودان 4ويضم هذا القسم 

  .التي بها خمسة أصابعالمزدوج ولون الجلد األبيض واألرجل 
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  : Hamburg class قسم الهامبورج ح. 

وبه ساللة واحدة هي الهامبورج الذي يتميز بالجسم المتناسق والتلوين الجذاب لذا تعتبر ساللة 

 .معارض وتتميز بشحمة األذن الكبيرة التي تغطي ثلث الوجه

 

  : Game class (قسم دجاج الصيد )الرياضة ط. 

ساللتين إحداهما دجاج الصيد األحمر ذو الصدر األسود الذي يمتاز بصالبة الريش وقصره وبه 

  .واألجنحة الكبيرة القوية واألرجل المستقيمة

 

  : Oriental class قسم الدجاج الشرقي ي. 
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وسالالت هذا القسم الثالثة جاءت من جنوبي سرق آسيا ومنها دجاج سومطرة ذو العرف 

  .ج الماليا ذو العرف الفراوليالباسالئي ودجا

    

 قسم المتنوعات : ك. 

  .ويشمل الدجاج السلطاني الذي يتميز باألرجل المسرولة واللحية وكذلك الدجاج المجعد الريش 

          

  : Bantams class قسم األقزام ل. 

وزن دجاج األقزام سمي بذلك ألن سالالته صورة مصغرة للسالالت القياسية الكبيرة حيث يبلغ 

( من وزن هذه السالالت ويطلق عليها نفس األسماء ، وتتميز السالالت بهدوء 0.20-0.25)

  .الطبع واألسكال الجميلة

 

  .مما سبق يتضح أن التصنيف القياسي يهتم بالناحية الشكلية بدرجة كبيرة
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  :التصنيف على أساس لون الريش . 3

  :سب لون الريش إلىوفيه يتم تصنيف سالالت الدجاج ح

 .حيث يغطي الجسم كله ريش من لون واحد سالالت وحيدة اللون : أ. 

 

 .حيث يغطي الجسم ريش من أكثر من لون سالالت عديدة األلوان : ب. 
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 ثالثالفصل ال

 النمو والتطور الجنيني

 تخصيب البيضة

تتكون في االوعية المنوية للطيور الحيوانات الذكرية الجنسية والتي يطلق عليها بالحيامن المنوية 

Spermatozoid اذ تمر عملية كوينها بعدة مراحل وعملية تكوين الحيامن تسمى ،

مايكرون ورأس الحيمن طويل  60-40الواحد  ، متوسط طول الحيمنSpermatogenesisبـ

واسطواني ينتهي بنهاية حادة الذي يتكون بشكل رئيسي من نواة الخلية التناسلية، وان حركة 

الحيامن تكون بشكل لولبي الذي يسمح له بالتحرك بضعة مليمترات في الدقيقة وللحيامن القدرة 

ة ال تقل عن ثالثة اسابيع وكذلك خالل ترلفالمحافظة على طاقتها في داخل االعضاء التناسلية و

 لتبويض لتمكينه من تلقيح البويضة.الوقت الذي تحدث فيه عملية ا

 

 ( مكونات البيضة الرئيسية.1صورة )

 Cloacaعند عملية التزاوج بين الذكور واالناث فان الحيامن المنوية تسقط في فتحة المجمع 

تصل بعد حوالي ساعة الى   Homotoxesisالبويضة  لالنثى وتحت تاثير حركة الحيامن باتجاه

تخصيب البويضة  وان الحيامن لها القدرة على الجزء االول من قناة البيض وهو القمع حيث يتم 

دقيقة قبل تغطيتها بطبقة البياض، وان عملية  30-10البقاء بفعاليتها في خلية البيضة لمدة 

على كمية ونوعية الحيامن التي تدخل في القناة يعتمد بدرجة كبيرة  Fertilizationاالخصاب 

 التناسلية للدجاجة فضالً عن الحالة الصحية للدجاجة.
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       Fertilityالخصوبة 

وهي من اهم الصفات االقتصادية التي يتسبب نقصها الى خسارة كبيرة في البيض المستعمل 

التفقيس وكذلك يتطلب صرف جهد كبير الدارته  للتفقيس، فضالَ عن انه ياخذ حيزاً داخل ماكنات

ال يمكن تمييز البيض المخصب عن غير الخصب اال بعد فترة من ادخال البيض  والعناية به،

وتعرف نسبة الخصوبة هي نسبة عدد البيض المخصب الى عدد البيض  داخل ماكنات التفقيس،

 عادلة التالية:الكلي الداخل لماكنات التفقيس، وتحسب نسبة الفقس حسب الم

 عدد البيض المخصب                            

 100× نسبة الخصوبة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 عدد البيض الكلي الداخل لماكنات التفقيس                   

 

 وتتاثر نسبة الخصوبة بعدد من العوامل وهي:

 الى الدجاج.. نسبة الديكة 1

 . الظروف البيئية في حضائر التربية كدرجة الحرارة والتهوية وغيرها.2

 . نوع الدجاج.3

 . عمر الديكة والدجاج.4

 . غزارة انتاج البيض.5

 . الديكة الشرسة والعنيفة.6

 

 Embryonic Developmentالتطور الجنيني 

االم وذلك الن درجة حرارة الجسم ان التطور الجنيني في الدجاج يبدأ في داخل جسم الدجاجة 

م 41.9
ہ
وتكون مالئمة لهذه العملية ولكن هذا التطور يتوقف فور خروج البيضة من جسم  

الدجاجة االم ويدخل الجنين بحالة السكون او السبات فتتوقف االنقسامات الخلوية فيه الى ان 

الطبيعي( او اصطناعية تتوفر الظروف المالئمة للتفقيس التي تكون اما طبيعية )التفقيس 

انتقال الجنين من حالة السكون الى حالة النمو والتطور )التفقيس االصطناعي( والتي تؤدي الى 

وبذلك تبدأ االنقسامات الخلوية من جديد الجل تكوين وتكامل النمو الجنيني وتسم فترة التطور 

 الجنيني للدجاج الى قسمين رئيسيين هما:
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 اخل جسم الدجاجة:اوالً: التطور الجنيني د

يبدا التطور الجنيني بعد فترة وجيزة من اخصاب البويضة وذلك بانقسام الخلية الجنسية المخصبة 

الموجودة على سطح سطح الصفار الى خليتين بعدها تنقسم هاتين الخليتين وتستمر عملية 

 االنقسام لحين خروج البيضة خارج جسم الدجاجة.

لتناسلية في وقت دخول البيضة للمعظم يتبعها االنقسام الثاني بعد م االول للخلية اايحدث االنقس

دقيقة يحدث االنقسام الثالث لذلك عند خروج البيضة من المعظم تكون  40دقيقة وبعد  20مرور 

الخلية التناسلية تتكون من ثمانبة خاليا، اما االنقسام الرابع فيحدث في الرحم لتصبح عدد الخاليا 

 256ربع ساعات التي تلي ذلك تحدث انقسامات عديدة ليصل عدد الخاليا الى خلية وخالل اال 16

 خلية.

وكنتيجة لعملية االنقسامات المتكررة داخل قناة البيض تتكون طبقة من الخاليا على هيئة قرص 

هو الخاليا الجانبية  والتي تكون على نوعين النوع االول Blastodermيطلق عليه البالستوديرم 

والتي تعد اطار القرص وتتصل بالصفار مباسرة اما النوع الثاني هو الخاليا المركزية الموجودة 

في وسط القرص اذ ال تتصل بالصفار ونتيجة لذلك ستتكون فجوة بين الخاليا المركزية وبين 

قة سفافة تدعى مما يظهر طب Blastocelل سيصفار البيض يطلق على هذه الفجوة بالبالستو

بينما تظهر منطقة غامقة في حافة قرص البالستوديرم بسبب  Area Pellucidaبالمنطقة الرائقة 

وبينت الدراسات بان النمو  Area Opacaاتصالها بصفار البيض تسمى بالمنطقة المعتمة 

 والتطور الجنيني يحصل داخل المنطقة الرائقة والتي تكون منفصلة عن صفار البيض.

 

 ( قرص البالستوديرم وفي داخله فجوة البالستوسيل.1ة )رصو
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يحصل انبعاج في قرص البالستوديرم ياخذ االنبعاج قبل خروج البيضة من جسم الدجاجة 

بالتطور التدريجي الى ان تتشكل طبقتان متميزتان فالمنطقة الخارجية تسمى باالكتوديرم 

Ectoderm  والطبقة الداخلية تسمى باالندوديرمEndoderm  يطلق على هذه العملية بعملية

حيث تنقسم فجوة  Gut formationاو عملية تكوين القناة الهضمية  Gastrulationالكسترة 

البالستوكول الى فجوتين الفجوة العليا تتطور فيها الجهاز العصبي والفجوة السفلى تتطور فيها 

 القناة الهضمية.

 

 .Gastrulation( عملية الكسترة 2صورة )

 

وتجدر االسارة الى ان البيض الملقح والطازج الناتج من دجاج يمتاز بقوة فقس عالية يصل الى 

نهاية عملية الكسترة، بينما البيض الملقح والطازج الناتج من دجاج يمتاز بقوة فقس منخفضة ال 

. لذلك فان سرعة التطور الجنيني داخل جسم الدجاجة يعتمد يصل الى نهاية عملية الكسترة

 بالدرجة االساس على قوة الفقس لتلك الدجاجة.  

 جسم الدجاجة: خارج: التطور الجنيني ثانياً 

عند خروج البيضة من جسم الدجاجة سوف تتعرض لدرجة حرارة المحيط الخارجي والتي هي 

م 41.9اقل من درجة حرارة جسم الدجاجة 
 ہ

مما يسبب في توقف النمو الجنيني ويدخل الجنين 

بدور السكون او السبات طالما بقيت درجة الحرارة اقل من درجة حرارة الصفر الفسيولوجي 

Physiological Zero  والتي تعرف بانها الدرجة التي يتوقف تحتها التطور الجنيني في جنين

 درجة مئوية. 23.9البيضة والتي تبلغ 
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ين في طور السكون لحين تهيئة الظروف المالئمة لنمو وتطور الجنين فتبدأ لذا يبقى الجن

االنقسامات الخلوية لتكون طبقة جديدة من الخاليا بين طبقتي االكتوديرم واالندوديرم تدعى 

وبالتالي يصبح عدد الطبقات الخلوية ثالث طبقات وكل طبقة مسؤولة  Mesodermبالميزوديرم 

 لمختلفة، وهي كاالتي:عن تكون اجهزة الجسم ا

ستتكون االجهزة واالعضاء التالية فيها: الجلد، الريش،  :Ectoderm. الطبقة الخارجية 1

 المنقار، الجهاز العصبي، العين، الطبقة المبطنة للفم والمخرج.

 ستتكون الجهاز التناسلي، الجهاز البولي، العظام والدم. :Mesoderm. الطبقة الوسطى 2

ستتكون الجدران الداخلية المغلفة للجهاز الهضمي والجهاز  :Endoderm. الطبقة الداخلية 3

 .اإلفرازيالتنفسي والجهاز 

 Embryonic Membrane Developmentالجينية  األغشيةنمو 

لها دور مباسر في نتيجة لعدم وجود اتصال مباسر للجنين مع جسم االم، فان هنالك اغشية 

 الجنين بالمواد الغذائية الموجودة في البيضة، وهي كاالتي: امداد

 Yolk Sac. كيس الصفار 1

يتصل هذا الغالف بالجنين في منطقة السرة ويحيط بصفار البيض كلياً وتنتشر على سطحه 

الخارجي سبكة من الشعيرات الدموية، ويحتوي في بطانته الداخلية على خاليا ابثيلية )براعم( 

ص مادة الصفار التي تعتبر مصدراً لتغذية الجنين في الفترة االخيرة من التفقيس، تقوم بامتصا

ويفرز هذا الغشاء انزيماً يحول محتويات الصفار الى مواد قابلة للذوبان، حتى يمكن امتصاصها 

وحملها للجنين النامي ويجذب كيس الصفار مع محتوياته المتبقية الى تجويف الجسم قبل الفقس 

 صدر مؤقت للمواد الغذائية للفرخ الفاقس حديثاً. لتعمل كم

 :Amnion Sac. غالف االمنيون 2

يظهر هذا الغالف باليوم الثاني من فترة النمو والتطور الجنيني ويكتمل نموه باليوم الثالث 

الجنين من جميع الجهات ويكون عبارة عن كيس مملوء بمادة  ودوره الرئيسي يتمثل باحاطة

وان كل من الغالف والسائل  Amnionic fluidسائلة لزجة يطلق علية بالسائل االمنيوني 

يعمالن على حماية الجنين من الصدمات الخارجية التي قد يتعرض لها الجنين اثناء تداول بيض 

 نع التصاق الجنين بالمكونات االخرى للبيضة.التفقيس في المفقس فضالً عن دورهما في م
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 Chorion Sac. غالف الكوريون 3

يحيط هذا الغالف الجنين بالطرف المقابل للغالف االمنيوني ويكون منطبقاً على غشاء القشرة 

 الداخلي وله دور في مساعدة غالف االلنتويس في تادية وظائفه الحيوية.

 

 Allantois Sac. غالف االلنتويس 4

يتصل هذا الغالف بالجنين في منطقة السرة ويمتد لالعلى ليلتصق علىالغشاء الداخلي للقشرة 

في الطرف العريض للبيضة حيث تتواجد الغرفة الهوائية، تنتشر على سطحه الخارجي ويقوم 

 هذا الغالف بعدة مهام :

 :Respiratory أ. التنفس

يحصل التبادل الغازي بين الدم الموجود بالشعيرات الدموية للغالف وبين هواء الغرفة  اذ

لينتقل االوكسجين من هواء الغرفة الهوائية الى الدم بسبب ارتفاع ضغطه  Air Cellالهوائية 

الجزيئي في هواء الغرفة وانخفاضه في الدم، اما ثاني اوكسيد الكاربون سينتقل من الدم الى هواء 

 لغرفة الهوائية بسبب اختالف الضغط الجزيئي بينهما. ا

 :Digestion ب. الهضم

يقوم بامتصاص وهضم بياض البيض لتغذية الجنين في االيام االولى من فترة التفريخ وبعد 

على صفار البيض، فضالً عن امتصاص الكالسيوم من قشرة اليوم الخامس عشر تبدأ التغذية 

 تكوين الهيكل العظمي.البيضة ونقله للجنين الجل 

 :Secretionجــ. اإلبراز 

 حيث يقوم بخزن المواد االبرازية للجنين والتخلص منها الى تجويف االلنتويس.
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 الجنينية. األغشية( 3صورة )

 

 The Air Cellالغرفة الهوائية 

ان للغرفة الهوائية دور مهم جداً في توفير االوكسجين للجنين ويالحظ خالل فترة التفريخ 

البيضة تفقد الرطوبة من خالل الغرفة الهوائية، وان حجم الفسحة الهوائية يزداد لغاية اليوم 

 التاسع عشر من التفريخ لتشكل حوالي ثلث البيضة وانها تكون اعمق في احد الجوانب.

 

( التغير في حجم الغرفة الهوائية من اليوم السابع لغاية اليوم الثامن عشر من 4صورة )

 خ.التفري
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 Time Factors in Embryonic Developmentعامل الزمن في النمو الجنيني  

الجنين في الدجاج عملية معقدة وقد درست بواسطة علماء االجنة لكننا سنناقش  ويعتبر النم

 التغيرات االساسية التي تحدث في الفترة التي توجد فيها البيضة بالمفقس:

        

 تطور نسيجي واضح جدا  اليوم الثاني:  ظهور التطور النسيجي                اليوم األول:

      مع ظهور لألوعية الدموية.                                                               

 

 

                                            

    

 تصبغ العين:رابعاليوم ال                      تبدأ ضربات القلب  اليوم الثالث:

 واألوعية الدموية تبدو مرئية.
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  ظهور المنقاراليوم السادس:              ظهور المفاصل والركب اليوم الخامس:

 مع البدأ بالحركات االرادية                                                             

 

 

 

     

 يمكن رؤية مواقع إنبات الريش اليوم الثامن:         يبدأ العرف بالنمو مع ظهور اليوم السابع:

 .مع تساوي طول الفك األعلى واألسفل للمنقار                                            لتسنن المنقار
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 تسنن للمنقار بارز                                   اليوم العاشر:يمكن رؤية الجنين ليكون كمظهر     اليوم التاسع:

 الطير وكما يالحظ فمه مفتوح بوضوح                 مع ظهور ألظافر المخلب

 

 

      

 أصابع القدميتم تكوين اليوم الثاني عشر:               يبدأ تسنن العرف اليوم الحادي عشر:

 .بشكل كامل مع رؤية تكون الزغب وريش الذيل واضحة.                                 

 

 

 



 د. جاسم قاسم مناتيأ.م.          مبادئ طيور داجنة

86 
 

        
 يبدأ الجنين بالدوران اليوم الرابع عشر:ظهور حراسف القدم مع       اليوم الثالث عشر:

 بتوجيه الرأس نحو الطرف العريض للبيضة.                 غطاء الجسم بكمية قليلة من الزغب.

 

 

 

 

   

 يغطى الجسم بالزغب اليوم السادس عشر:    تبدأ األحشاء بالدخول :عشر الخامس اليوم

 بصورة كاملة ويالحظ اختفاء البياض تقريباً.                            إلى تجويف البطن.
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 مع تقريباً  يكتمل نمو الحنين اليوم الثامن عشر:           تقل كمية السائل اليوم السابع عشر:

 جسم الجنين ويكون  بقاء كيس الصفار خارج               االمنيوني مع استنفاذ كامل للبياض
 تحت الجناح األيمن. الرأس                  ويكون الرأس بين األرجل.  

                  

 الفقس: وعشرين الحادي اليوم             ينسحب الصفار الى تجويفاليوم التاسع عشر: 

 البطن ويختفي السائل االمنيوني ويشغل الجنين
 البيضة ما عدا الفسحة الهوائية. معظم حيز
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 Hatching mechanismsميكانيكية الفقس 

الكبير في عملية الفقس وخروجه من البيضة. مع بداية عمليدة  ان لوضعية الجنين الصحيحة االثر

سدحب كديس الصدفار الدى داخدل بطدن الجندين تحددث عددة انددفاعات فدي مقدمدة الجسدم ممدا تدؤدي 

لحركة الجنين باتجاه الغرفة الهوائية مما يسبب اختراق منقار الجنين لغالف االلنتدويس المالصدق 

هذا الغالف ووصدول الجندين الدى الهدواء الجدوي تقدل اهميدة للغرفة الهوائية وبعد اختراق وتمزق 

غالف االلننتويس في عملية التدنفس ويبددا الجندين بدالتنفس مدن خدالل رئتيده الول مدرة لدذلك فعندد 

 حصول هذه العملية بسرعة تكون االفراخ الفاقسة ذو حيوية عالية والعكس صحيح.

دقيقة ليستريح ويبددأ بعددها  30وقتا ال يقل عن وبعد ان يصل الجنين للغرفة الهوائية للبيضة ياخذ 

وحين يتمكن من  في ثقب قشرة البيض وكلما كان وضعية الجنين افضل كانت عملية الفقس اسرع

ثقب القشرة تزداد حماسته للخدروج تمامداً مدن البيضدة فيبددأ الضدغط بمقددم ظهدره وجسدمه باتجداه 

 قشرة.الطرف العريض مع استمرار ثقب القشرة لحين كسر ال

 
 ( مراحل الفقس خطوة بخطوة.5صورة )
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 Embryonic Communicationاالتصاالت الجنينية  

لقد عرف لبعض الوقت ان بيض بعض اجناس الطيور تميل للفقس في نفس وقت التفريخ  
الطبيعي، حتى لو كان وضع البيض بايام مختلفة، فان البيضة التي وضعت اواًل سيستغرق فترة 

من الذي وضع متأخرًا وذلك الن الطير يضع البيض اثناء التفريخ وينظمه حسب وضعه  اطول
 في السلسلة داخل العش.

وهنالك ظاهرة ناتجة اثناء النمو الجنيني وهي ظاهرة التحدث بين االجنة وذلك باحداث صوت 
بطاء وان سرعة او بطئ في احداث الصوت هو العامل المسؤول لالسراع او االمعينة  قطاتط

في نمو الجنين حيث ان المعدالت السريعة في الطقطقة ستؤدي لالبطاء في نمو الجنين بينما 
المعدالت البطيئة في الطقطقة ستؤدي لالسراع في نمو الجنين، وقد اظهرت الطقطقات 
الصناعية زيادة في معدل نمو الجنين وفقسه، كما ان االسراع في الطقطقة الصناعية تأثيرًا 

 ي تأخير الفقس.بسيطًا ف

 Embryonic Metabolismالتمثيل الغذائي للجنين  

تحتوي البيضة على جميع العناصر الغذائية الضرورية لنمو وتطور الجنين، ويجب المحافظة 

على البيضة من خالل خزنها لتبقى صفاته الحيوية لحين ادخاله لماكنات التفقيس، ويعكس 

للجنين التدرج في توالي امتصاص وتمثيل العناصر الغذائية المختلفة من قبل  التركيب الكيمياوي

ان الجنين يفقد كمية كبيرة من المواد الغذائية في بداية ، و(1جدول )الموضح في كما  الجنين

تطوره في بداية تطوره وفي نهاية فترة التفقيس يتناقص بشكل حاد امتصاص المواد الجافة من 

لوزنه ويعتبر البياض وصفار البيض وكذلك القشرة المعين الذي تزود الجنين  قبل الجنين نسبة

 بالمواد الغذائية الضرورية لتركيب جسمه.

 ( التركيب الكيمياوي لجسم جنين الدجاجة خالل مراحل التفقيس المختلفة )ملغم مادة جافة(.1جدول )

يوم 

 التفقيس

 الدهون البروتينات الكاربوهيدرات الرماد

 مع الريش بدون ريش

5 14.7 2.83 58.50 58.50 14.50 

10 14.2 1.70 59.60 59.60 16.50 

15 7.90 1.54 52.40 53.40 16.90 

20 8.40 1.91 53.10 53.30 31.50 
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 :Waterالماء . 1

يلعب ماء البيضة دوراً محدداً في جميع العمليات المتصلة بنمو وتطور الجنين اذ يعد الجزء 

الذي يتطور داخله الجنين وفي البداية يمثل الماء سائل التجويف الجنيني بعد ذلك يتحول االساس 

ال يذيب العناصر الغذائية فحسب وانما الوسط الذي تتم فيه ، وان الماء للسائل االمنيوني

التفاعالت الحيوية كذلك يساهم في بناء انسجة الجنين واغشيته فضالً عن اذابته للمواد السامة 

 اتجة عن عمليات البناء والهدم ويخرجها من جسم الجنين.الن

ان كمية الماء الموجودة في البيضة غير كافية في البداية لتطور الجنين الكامل لذلك يتم تامين 

الكمية الكافية عن طريق اكسدة قسم من المواد الغذائية، ويبدأ الماء بالتبخر مباسرة بعد وضع 

لرغم من وجود مواد حافظة مانعة للتبخر، وبينت الدراسات بانه البيضة من قبل الدجاجة على ا

كلما فقدت البيضة كمية اكبر من الماء قبل التفقيس كلما ازدادت نسبة هالكات االجنة خالل فترة 

 التفقيس واذا فقست االفراخ فتكون بنيتها ضعيفة.

 

 Mineral Materialالمواد المعدنية  .2

في انسجة الجنين خالل االيام االولى من التفقيس وتبدأ من المواد الغذائية  تترسب القسم االعظم

بالتناقص النسبي حتى نهاية التفقيس، ويعتبر كل من البياض والصفار المصدر االساسي لتجهيز 

الجنين بالعناصر المعدنية للجنين بالعناصر المعدنية خالل االيام االولى من فترة التفقيس بينما 

شرة هي المصدر الرئيسي لتجهيز الجنين بالعناصر المعدنية بعد اليوم الثالث عشر من تكون الق

ان قسم من المواد المعدنية للبياض تمتص خالل االسبوع االول من عمر الجنين عمر الجنين، 

الجنين الجنين وبعدها تمتص العناصر المعدنية من الصفار عن طريق التنافذ واالنتشار، ويقوم 

 ل الكالسيوم والفسفور والحديد بصورة رئيسية ومبكرة من الصفار.بامتصاص ك

% من الكالسيوم الموجود في عظام الفرخ الفاقس حديثاً مصدره قشرة البيضة، اذ 75لوحظ بان 

 القشرة يكون في البداية غير قابل للذوبان ولكن بسبب تحرر ثاني اوكسيد الكاربونان كالسيوم 

والماء يتحول الكالسيوم من حالته غير الذائبة الى حالة الذوبان وكلما جرت عملية البناء والهدم 

ان اغشية القشرة ، وبصورة اسرع في البيضة كلما اصبح كالسيوم القشرة اكثر صالحية للجنين

يس ومنها تعد وسطاً جيداً تنتقل من خالله ايونات الكالسيوم الى االوعية الدموية لغالف االلنتو

 الى الجنين.
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 Carbohydrate. الكاربوهيدرات 3

وان  % منها في الصفار25% منها في البياض و75% كاربوهيدرات 0.5تحتوي البيضة على 

الكاربوهيدرات الموجودة في البياض لها دور اساسي في تغذية الجنين وذلك لسهولة ذوبانها 

رات خارج الجنين في بداية النمو الجنيني وتتزايد ونفاذيتها، تتناقص الكمية االجمالية للكاربوهيد

وخالل العشرة ايام االخيرة من التفقيس تزداد كمية الكاربوهيدرات  قليالً ثم تنخفض عند الفقس،

المفقودة اكثر من المترسبة قد يكون بسبب تاكسد الكاربوهيدرات وتحولها الى ثاني اوكسيد 

 الكاربون والماء.

 proteins. البروتينات 4

تعد البروتينات احد المكونات الرئيسية لجسم الجنين، في بداية التفقيس يستعمل الجنين البروتينات 

بصورة غير كاملة ينتج من جراء ذلك انتاج كميات كبيرة من النايتروجين وتعتبر االمونيا الناتج 

نسبة تصل اليها االمونيا في  النهائي لتمثيل البروتينات في االيام االولى من النمو الجنيني، واعلى

اليوم الرابع من التفقيس وفي اليوم التاسع سيكون الناتج النهائي لتمثيل البروتينات هو اليوريا 

سيكون حامض البوليك هو الناتج النهائي لتمثيل وفي اليوم الثاني عشر من عمر الجنين 

 ثر على حياة الجنين.البروتينات في الجنين ويتجمع في تجويف غالف االلنتويس وال يؤ

 Fats. الدهون 5

% من 40تعد الدهون او االحماض الدهنية المصدر الرئيسي للطاقة في الجنين ويستهلك الجنين   

% منها الى جسم الجنين اما 28الدهون الموجودة في البيضة من خالل عمليات االكسدة ويتحول 

 الباقي فيبقى مخزوناً في الصفار.

 Embryo Breathتنفس الجنين 

تتغير طريقة تنفس الجنين ومصادر دخول االوكسجين عدة مرات خالل المراحل الجنينية 

نتيجة تحلل الكاتاليز المختلفة، في االيام االولى من النمو الجنيني يدخل االوكسجين من الصفار 

رم لجسم الجنين بعد ذلك تزود انسجة الجسم باالوكسجين عن طريق االوعية الدموية للبالستودي

مع بقاء الصفار هو مصدر االوكسجين علماً بان االوكسجين من الصفار ليس كبيراً وعليه فان 

حاجة الجنين لالوكسجين يمكن ان تؤمن عن طريق الهواء الخارجي اذ ان عملية امتصاص 

االوكسجين من هواء المفقسة وطرح ثاني اوكسيد الكاربون تتم بواسطة غالف االلنتويس، ان 

 مر الجنينعنتويس المتصلة بالقشرة تتزايد بسرعة كبيرة لحين اليوم الحادي عشر من مساحة االل
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حيث يكون التبادل الغازي من خالل سطح القشرة، ويعتمد تنفس الجنين خالل االسبوعين االولى 

من التفقيس على مستوى نمو وتطور غالف االلنتويس وبعدها فان عملية التنفس تعتمد على 

الف االلنتويس وللفقدان التدريجي للالقة بين االوعية الدموية وجهاز الدوران الضعف االني لغ

للجنين مما يؤدي الى بداية التنفس الرئوي اذ تمتال الرئتان بالهواء الموجود في التجويف التكون 

في البيضة بسبب اختفاء البياض وقلة حجم الصفار وغالف االلنتويس بعد ذلك يقوم الجنين 

االغشية الجافة المحيطة به ويشق كل من غالف االمنيون واالنتويس بواسطة بالضغط على 

تسنن المنقار وبالتالي يكون هواء الغرفة الهوائية في متناول الجنين مباسرة مع تزايد حركة 

    الجنين في المراحل االخيرة سيؤدي الى تحطيم القشرة وابتداء التنفس من الهواء الخاجي للمفقسة. 

 


