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مقدمة

يأتــي هــذا الُمَجّمــع ضمــن مشــروع بــذور الــذي ُتنفــذه مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية بالشــراكة 
مــع مدرســة العــروب الزراعيــة  ضمــن برنامــج "تعزيــز التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي 
والتشــغيل" والــذي تنفــذه GIZ، بالنيابــة عــن وزارة التنميــة والتعــاون اإلقتصــادي الفدراليــة 
األلمانــي )BMZ( ، إذ يســعى إلــى دعــم الخدمــات التشــغيلية والتعليــم التقنــي والمهنــي فــي 
مناطــق )ج( وذلــك مــن خــال  تجنيــد 45 مشــارك/ة بيــن 15-29 ســنة مــن مناطــق دورا ويطــا 
والظاهريــة فــي محافظــة الخليــل للمشــاركة فــي تدريبــات اإلنتــاج النباتــي واإلنتــاج الحيوانــي 
القيــادة  الحياتيــة والتشــغيلية فــي مواضيــع  المهــارات  إلــى  الغذائــي باإلضافــة  والتصنيــع 

ــن والتســويق وأخاقيــات العمــل. واالتصــال والتواصــل والعــرض وإدارة الوقــت وخدمــة الزبائ

واســتدامة ســبل  االقتصاديــة  الريــادة  تعزيــز  إلــى  الفلســطينية  الرؤيــا  تســعى مؤسســة 
العيــش مــن خــال التنميــة والتمكيــن االقتصــادي فــي المناطــق المســتهدفة مــن أجــل تغيير 
واقعهــم الصعــب المتمثــل فــي ارتفــاع معــدالت البطالــة بيــن الشــباب والفجــوة بيــن ســوق 

العمــل والمؤهــات التــي يمتلكهــا الشــباب مــن أجــل البــدء فــي مســيرتهم المهنيــة. 

الهدف من هذا الُمَجّمع: 

ــي التــي يتــم تدريســها فــي  ــاج الحيوان ــادة مبســطة عــن طــرق وأســاليب اإلنت ــر م توفي  
الزراعــي.  والتقنــي  المهنــي  والتدريــب  التعليــم  مناهــج 

الوصــول إلــى أكبــر شــريحة مــن الطــاب المهتميــن باإلنتــاج الحيوانــي ضمــن القطــاع   
الفلســطيني.  الزراعــي 

دعــم التعليــم المهنــي والتقنــي فــي فلســطين مــن خــال عــرض التكنولوجيــا الحديثــة   
ــي.  ــاج الحيوان ــدة  فــي مجــال اإلنت والمعــارف الجدي

ــه للقطــاع الزراعــي الفلســطيني  ــكل شــاب وشــابة لديهــم مــا يقدمون نوجــه هــذا الدليــل ل
ومهتمــون فــي تأميــن فرصــة عمــل ألنفســهم مــن أجــل توفيــر ســبل عيــش كريمــة ضمــن 
القطــاع الزراعــي الفلســطيني متحديــن المعيقــات التــي يفرضهــا عليهــم الواقــع السياســي 
واالقتصــادي واالجتماعــي ويشــمل ذلــك قلــة فــرص العمــل بعــد التخــرج والتســرب مــن النظــام 

األكاديمــي واألســر فــي ســجون االحتــال وغيرهــا مــن المحــددات.

نأمــل مــن خــال هــذا الدليــل إلــى المســاهمة فــي إكســاب المعرفــة وتوجيــه المهتميــن فــي 
ــر مــادة مبســطة نحــو أساســيات  إيجــاد فــرص عمــل داخــل القطــاع الزراعــي مــن خــال توفي

العمــل فــي القطــاع الزراعــي المتخصــص فــي اإلنتــاج الحيوانــي. 
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حظيرة األبقار حديثة الوالدة )1-15 يومًا بعد الوالدة(   .9
حظيرة العزل )أبقار مريضه أو يراد فحصها أو تلقيحها(.3  .10

يفضــل إبعــاد هــذه الحظائــر عــن حظيــرة البقــر الحلــوب، باســتثناء حظيــرة الثــور، وإن لــم يتوفــر 
التلقيــح االصطناعــي فــي المزرعــة؛ فيجــب أن تكــون قريبــة مــن مســار أبقــار الحلــوب لكشــف الشــياع.

نظام حلب األبقار

تحلب األبقار في معظم المزارع من 2-3 مرات يوميًا، بفوارق زمنية متساوية بين عدد المرات.

عند الحلب يرجى اعتماد التعليمات التالية:
تجهيز المحلب والتأكد التام من نظافة أجزاءه.  .١

تجفيف اليدين والتأكد من خلوهما من أي شيء صلب كاألظافر.  .٢
يفضل لبس كفوف أثناء الحلب  .٣

تطهير الضرع ومسحه باستخدام محلول اليود أو الكلورين.  .٤
اختبــار الحليــب بإخــراج بعــض الحليــب مــن كل حلمــة علــى حــدة، وفــي حــال ظهــور خلــل فــي   .٥

لــون أو قــوام الحليــب )كالــدم أو التخثــرات أة الحليــب المائــي(.

شقير، س. د. )1996(. مزارع األبقار وطرق تربيتها والتخلص من أمراضها الخطرة. دمشق: منشورات دار عاء الدين.  3

مقدمة

تطــورت فــي الســنوات األخيــرة أعــداد المــزارع المجهــزة بأحــدث التقنيــات لتربيــة الحيوانــات المجتــرة 
فــي جميــع أرجــاء العالــم، نظــرا لقــدرة هــذه الحيوانــات علــى تنــاول بعــض مخلفــات اإلنســان مــن 
األصــول النباتيــة، مثــل مخلفــات المحاصيــل الحقليــة والبــذور التــي ال تصلــح لاســتهاك البشــري، 

ــك بعــد القيــام بمعالجــة هــذه المخلفــات بطــرق تناســب صحــة الحيــوان دون أي ضــرر. وذل
وتعــرف الحيوانــات المجتــرة بأنهــا  الحيوانــات )الثديــات( التــي تحصــل علــى العناصــر الغذائيــة مــن 
األغذيــة النباتيــة، التــي يحــدث لهــا تخمــر فــي مــكان متخصــص فــي المعــدة قبــل عمليــة الهضــم، 
ــا متخصصــة؛ كمــا يتــم تعريفهــا بأنهــا قــادرة علــى إخــراج  مــن خــال عمليــات تقــوم فيهــا بكتيري
الطعــام مــن المعــدة ومضغــه وطحنــه ومــن ثــم بلعــه(، هنــاك أكثــر مــن 100 نــوع مــن الحيوانــات 

ــام، والماعــز.  1 ــرة، مــن أهمهــا: األبقــار، واألغن المجت

أسس العمل في مزارع األبقار

تكثــر ســاالت األبقــار فــي العالــم، إال ان ســالة »الفريزيــان هوليشــتاين« و »الهوليشــتاين المهجــن« 
هــي أفضــل الســاالت وأشــهرها، باإلضافــة إلــى أبقــار »الســيمينتال« التــي تعتبــر  األفضــل مــن حيــث 

إنتــاج الحليــب والقــدرة علــى التعايــش مــع ظــروف بيئيــة مختلفــة. 2

تصنف مزارع  األبقار حسب العمر واإلنتاج على النحو التالي:
حظيرة العجول حديثة الوالدة )3 أيام بعد الوالدة(.  .1

حظيرة العجول الرضيعة )3-60 يومًا(.  .2
حظيرة العجول المفطومة )2-3 شهور(، وتقسم إلى قسمين:  .3

العجول الذكور بغرض التسمين. أ. 
العجات اإلناث بغرض التربية )3-14 شهرًا(. ب. 

حظيرة عجات التربية البالغة للتلقيح )14-16 شهرًا(.  .4
حظيرة األبقار المجففة.  .5

حظيرة األبقار قريبة الوالدة )15 يومًا قبل الوالدة(.  .6
حظيرة األبقار الحلوب.  .7

حظيرة الثور  .8

إسماعيل، ع. أ.؛ متولي، م. ع. )1982(.  صحة الحيوان. الموصل: جامعة الموصل : مديرية دار الكتب للطباعة والنشر.  1

الجبوري، ع. ع؛ يونس، ف. ن. )1989(.  أمراض الحيوان. بغداد : هيئة المعاهد الفنية.  2



11 اإلنتاج الحيواني10 ُمَجّمع اإلنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي 

يجــب القيــام فحــص كاليفورنيــا للتأكــد مــن ســامة الحليــب، وفــي حــال كانــت النتيجــة موجبــة 
اليتــم خلــط العينــات مــع باقــي الحليــب، ويمنــع رميهــا علــى أرض الحظيــرة، كونهــا ذات تركيــز 
مرتفــع مــن البكتيريــا، أمــا فــي حــال كانــت النتيجــة ســلبية يتــم عــزل البقــرة المصابــة وحلبهــا 

للقيــام بعاجهــا.        
يمســك الحــاب مجمــع كــؤووس الحلــب باليــد ويركــب األكــواب باألخــرى، ويبــدأ بتركيــب األكــواب   .٦
فــي الربــع األمامــي البعيــد يليــه الخلفــي ثــم األمامــي القريــب فالخلفــي، ويمكــن وضــع كأس 

الهــواء باتجــاه القائمتيــن األماميتيــن.
تفادي إصدار أصوات أثناء الحلب من أي مصدر .  .٧

مراقبــة انســياب الحليــب عبــر الجــزء الشــفاف للتأكــد مــن أن جميــع األربــاع تنتــج حليبــًا ســليم   .٨
القــوام.

يجــب أن التطــول فتــرة الحلــب، وعــادة مــا يكــون الفصــل للمحلــب الكترونيــا في معظــم المحالب   .٩
الموجــوده حاليــا.

بعــد انتهــاء الحلــب  ترفــع مجمــع كــوؤس الحابــة وتســحب األكــواب دون أن تامــس األرض مــع   .١٠
القيــام بغســلها مباشــرة بالمــاء.

التأكــد مــن كميــة الحليــب الطبيعيــة للبقــرة، والتــي يظهــر فيهــا كميــة اإلنتــاج علــى شاشــة   .١١
لوحــة التحكــم للمحلــب.

تطهير الضرع بتغطيس الحلمات أو رشه بمحلول البيودين.  .١٢
فتح باب المحلب وإخراج األبقار إلى حظائرها.  .١٣

التأكد من برودة الحليب في تنك التبريد حيث يحفظ وينقل مبردا.  .١٤

خطوات فحص كاليفورنيا

صفيحــة  أكــواب  داخــل  فــي  الضــرع  مــن  ربــع  كل  مــن  الحليــب  مــن  متســاوية  كميــة  حلــب   
. نيــا ليفور كا

تمييــل الصفيحــة لمعايــرة كميــة الحليــب الموجــودة داخــل األكــواب مــع الخــط الداخلــي الموجــود   
فــي األكــواب.

إضافة محلول كاليفورنيا إلى األكواب األربعة.  
تحريك الصفيحه بشكل دائري لمده 10 ثوان.  

يظهــر حليــب الربــع المصــاب بقــوام مخاطــي ولــون مركــز، بينمــا حليــب الربــع الســليم يكــون   
مائــي القــوام.

العوامل المؤثرة على إنتاج الحليب وتركيبه

التركيــب الوراثــي: هــو الســبب فــي اختــاف مســتوى اإلنتــاج بيــن أبقــار الحليــب وأبقــار اللحــم،   .١
وتؤثــر علــى تركيبــة الحليــب.

التغذيــة: لهــا دور مهــم فــي كميــة الحليــب وتركيبتــه بيــن األبقــار ضمــن الســالة الواحــدة،   .٢
فمثــا نقــص األعــاف الخشــنة المقدمــة لألبقــار تــؤدي إلــى نقــص كميــة الدهــن فــي الحليــب.

العمر: أعلى نسبة إنتاج هي لألبقار التي يزيد عمرها عن 5 سنوات.  .٣
الــوزن: كلمــا زاد وزن البقــرة تــزدادا كميــة أنســجة الضــرع المفــرزه للحليــب، وعندهــا يــزداد معدل   .٤

اســتهاك العلــف، وبالتالــي زيــادة كميــة الحليــب.
الــوالدة مباشــرة، ويأخــذ إنتاجهــا بالزيــادة  تبــدأ البقــره بإنتــاج الحليــب بعــد  مرحلــة اإلدرار:   .٥
تدريجيــًا إلــى أن يصــل إلــى قمتــه عنــد األســبوع الســادس أو الثامــن، ويبقــى مرتفعــا لبضعــة 

أســابيع، ثــم ينخفــض تدريجيــًا إلــى أدنــى مســتوى حتــى التجفيــف.
الحمل: يؤدي إلى انخفاض إنتاج الحليب، خصوصًا في الثلث األخير من الحمل.  .٦

طــول فتــرة التجفيــف: تجفيــف البقــره لوقــت مناســب يمكنهــا مــن اســتعادة صحتهــا، وتجديد   .٧
أنســجة الضــرع يمكنهــا مــن حابــة موســم جيــد.
األمراض: تؤدي عادة إلى نقص في كمية اإلنتاج.  .٨

عــدد مــرات الحلــب:  حلــب البقــرة مــن 2 - 3 مــرات يوميــًا يــؤدي إلــى زيــادة إنتــاج الحليــب بمعــدل    .٩
10-2٥٪، إال أنــه زيــادرة كميــة اإلنتــاج يــؤدي إلــى تقليــل نســبة الدهــن فــي الحليــب.

الموســم: يفضــل أصحــاب المــزارع أن تلــد األبقــار فــي فصــل الشــتاء أو بدايــة الربيــع، ليصــل إنتــاج   .١٠
الحليــب إلــى قمتــه بعيــدًا عــن الفتــرات التــي يرافقهــا التأثيــرات الســلبية الرتفــاع درجــات الحــرارة.4

نظام تجفيف األبقار

يقصد بذلك التوقف عن حلب األبقار قبل الوالدة بشكل تدريجي، بهدف: 
تجديد أنسجة الغدد المفرزه للحليب.  .1

زيــادة محتــوى الجســم مــن العناصــر الغذائيــة المخزنــة، خصوصــا الدهــن الــازم كمصــدر للطاقــة   .2
ممــا يســاعد علــى إفــراز الحليــب بعــد الــوالدة بشــكل مناســب.

القدرة على إمداد الجنين بالعناصر الغذائية الكافيه قبل الوالدة.  .3

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. )2010(. االنتاج الحيواني - ثاني ثانوي زراعي. رام اهلل.  4



13 اإلنتاج الحيواني12 ُمَجّمع اإلنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي 

* عنــد التجفيــف يتــم تقليــل كميــة األعــاف المقدمــة للبقــرة تدريجيــًا، نظــرًا النخفــاض 
احتياجاتهــا مــن األعــاف خاصــة المرّكــزة منهــا.

* الفتــرة المناســبة للتجفيــف هــي مــا بيــن 45-60 يومــًا، يجــب تجفيــف البقــرة قبــل الــوالدة 
بفتــره ال تقــل عــن 45 يومــًا، حتــى يتــم التأكــد مــن تجــدد أنســجة الغــدد البنيــة بشــكل 
ــى نقصــان فــي كميــة  ــؤدي إل ــد عــن 70 يومــًا ي ــه تزي كامــل، كمــا أن تجفيفهــا لفتــره طويل

الحليــب.

يتم تجفيف البقرة باتباع الخطوات التالية:
تخفيض كمية األعاف خاصة المركزة منها لعدة أيام.  .١

خفــض عــدد مــرات الحلــب فــي اليــوم إلــى مرتيــن فــي اليوميــن األول والثانــي إن كانــت البقــرة   .٢
تحلــب ثــاث مــرات يوميــًا، ومــرة واحــدة إن كانــت تحلــب مرتيــن يوميــًا، ثــم القيــام بحلــب البقــرة 

مــرة واحــدة يوميــًا ليوميــن مــع خفــض كميــة األعــاف إلــى الربــع.
حقن البقرة بالمضاد الحيوي الخاص بالتجفيف داخل الضرع بعد التوقف عن حلبها..  .3

إعطــاء البقــره الطعومــات الخاصــه بفتــرة التجفيــف، مــع إمكانيــة حقــن البقــره بجرعــة واحــدة مــن   .٤
فيتاميــن AD3E، باإلضافــه إلــى إعطائهــا مضــادًا حيويــًا للوقايــة مــن احتماليــة اإلصابــة بالتهــاب 

الضــرع.
نقل البقرة إلى حظيره األبقار الجافة الخاصة.5  .٥

المرجع السابق. وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. )2010(.   ٥

ماحظــة: تعتمــد طــول فتــرة تجهيــز البقــره للتجفيــف علــى كميــة إنتــاج البقــرة مــن الحليب 
عنــد البــدء بفتــرة التجفيف.

نظام الوالدة عند األبقار 

تعــرف الــوالدة علــى أنهــا انتهــاء فتــرة الحمــل وهــي 9 أشــهر لألبقــار مــع خــروج الجنيــن وأغشــيته 
)المشــيمة( خــارج رحــم البقــرة.

من أهم عالمات الوالدة:
ظهــور إشــارات تــدل علــى عــدم راحــة األم وقلقهــا باإلضافــة إلــى االمتنــاع عــن االكل والرغبــه فــي   .1

االنعــزال عــن القطيــع .
زيادة في حجم البطن من الجهة اليمنى نتيجة لنمو الجنين.  .2

ارتخاء روابط العظام حول منطقة الحوض.  .3
كبر حجم الضرع وحدوث ما يشبه التورم المائى بها وتنقيط للحليب منها أحيانا.  .4

ارتخاء فتحة الحيا وتورمها وخروج سائل مخاطي لزج منها. 6  .5

العناية أثناء عملية الوالدة

تتــم الــوالدة عــادة بصــورة طبيعيــة إن كان وضــع الجنيــن طبيعيا في الرحم دون الحاجة للمســاعدة، 
لــم يكــن طبيعيــا كمــا فــي الحــاالت التــي ســنذكرها الحقــا؛ يجــب التدخــل والمســاعدة  أمــا اذا 
ــة،  ــرأس، أو ســحب الجنيــن مــن الرحــم، أو مــن الخاصــرة بعمليــة جراحي ــل وضــع األرجــل أو ال كتعدي

والمهــم هــو التدخــل فــي الوقــت المناســب.
يجــب أن تتوفــر فــي الفنــي المشــرف علــى الــوالدة الكفــاءة والخبــرة الكافيــة، للتقليــل مــن اآلالم 

المصاحبــة للــوالدة، التــي تنهــك البقــرة والجنيــن.
يجب على الفني مراعاة نظافة اليدين، وأن تكون األدوات المستخدمه معقمة. 7 

إذا كان هنــاك حاجــة لســحب الجنيــن مــن الرحــم؛ يتــم ربــط حبــل رفيــع فــي قوائمــه فــوق األظــاف، 
ويتــم الســحب عنــد حــدوث الطلــق مــع ســحبه إلــى األســفل قليــًا.

المرجع السابق. شقير، س. د. )1996(.  6

المرجع نفسه.  7
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بعض حاالت الوالدة الغير طبيعية

ظهور الرأس وقائمه أمامية واحدة.  .1
استمرار الطلق دون ظهور شيء، خصوصا كيس الماء أو الكيس الجنيني.  .2

ظهور القائمتان األماميتان دون ظهور الرأس.  .3
ظهور الرأس بدون القائمتين األماميتين.  .٤

ظهور قائمة خلفية دون األخرى.  .5
خروج توأمين في نفس الوقت.  .6

الجنين مقلوب على ظهره باتجاه خلفي أو أمامي.  .7
ظهور ظهر الجنين.  .8

ظهور خلفية الجنين.8  .9

االهتمام بصحة األم والمولود الجديد

والدة األم

تســقط المشــيمه عــادة بعــد الــوالدة مباشــرة أو بعــد بضعــة ســاعات، إال أنــه هناك العديــد من الحاالت 
تحتبــس المشــيمه عنــد الخــروج، بســبب وجــود اضطربــات فــي التغــذي، أو نقــص فــي الفيتامينــات، 
أو بعــض األمــراض خصوصــا فــي البــكارى التــي تلــد قبــل أو بعــد الموعــد الطبيعــي، ويمكــن تــرك 
الخاصــة معلقــة فــي البقــرة حوالــي 39 ســاعة دون تدخــل، وغالبــًا مــا يســقط دون تدخــل إذا مضــت 
هــذه الفتــرة، وإذا لــم تســقط يتوجــب التدخــل، ألن الخــاص المتدلــي يعيــق حركــة البقــرة ويســبب 

روائــح كريهــة وقــد ينتــج عنــه التهــاب فــي المهبــل والرحــم.

طريقة إزالة المشيمة )الخالصة(:
اليد: تجري من قبل خبير بذلك، مع اتباع جميع إجراءات الصحة والسامة.  .1

و»البروجيســترون«  »االســتروجين«  هرمــون  المســتخدمه  الهرمونــات  ومــن  الهرمونــات:   .2
. و»االوكسيتوســين«

ــدة كــي ال تلتهمهــا فتــؤدي إلــى  ــزال فــوراَ مــن أمــام البقــرة الوال بعــد ســقوط المشــيمه ُت
اضطرابــات هضميــة.

المرجع نفسه   8

تعطــى البقــره مضــادات حيويــة، مثــل »االوكسيتيتراســايكلين« أو  تحاميــل مهبليــة ثــم تعــزل فــي 
حظيــرة األبقــار حديثــة الــوالدة، مــع منحهــا كميــة أكبــر مــن األعــاف والســكر تدريجيــا، ألن البقــرة 
الوالــدة تكــون أكثــر عرضــة لإلصابــة باألمــراض ونقلهــا، وقــد يتســبب ذلك فــي العقم ونقــص اإلنتاج.9

العناية بالمولود

إزالــة جميــع األغشــية عــن  الفــم و األنــف، ومــن ثــم يقــرب إلــى األم لكــي تقــوم بلعقــه إلزالــة مــا   .1
تبقــى مــن المــواد المخاطيــة، وذلــك لفتــرة قصيــرة ال تتجــاوز نصــف ســاعة مــع التأكــد مــن تنفــس 

المولــود.
تنظيف الحبل السري وربطه في منطقة قريبة للبطن وتطهيره.  .2

ترقيم المولود وإنشاء سجل خاص به.  .3
عزل المولود عن األم ووضعه على فرشة نظيفة من القش ومعزولة في بيئه مناسبة.  .4

منحــه حليــب اللبــأ لمــدة 3 أيــام متتاليــة علــى األقــل، ويفضــل إعطــاؤه الوجبــة األولــى قبــل مــرور   .5
ســاعة مــن الــوالدة.

المرجع نفسه.  9
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تشــير آخــر الدراســات إلــى أهميــة إعطــاء العجــل بعــد الشــهر األول مــن عمــره وحتــى الفطــام نحــو 
200 غــم مــن الشــعير مــع العلــف المركــز، نظــرًا الحتوائــه علــى كميــة عاليــة مــن الطاقــة ونظــرًا لوجــود 

بعــض المــواد المضــادة لالتهابــات المعويــة فيــه.12 

إرضاع العجول

يتم إرضاع العجول بعد األيام الثالثة األولى من الوالدة بطريقتين:
2.     الرضاعة االصطناعية. 1.     الرضاعة الطبيعية.      

الرضاعة الطبيعية

يتــرك للمولــود الجديــد الحريــة بالرضاعــة مــن أمه 
بنفســه مــن الضــرع مباشــرة، ويتــم ذلــك قبــل 
البــدء بالحلــب، ويشــترط أن يتــم غســل الضــرع 
ومــن ثــم تجفيفــه ثــم يتــرك المولــود ليتنــاول 
األربــاع، وعــادة تتكــرر  أحــد  بنفســه مــن حلمــة 
حتــى  وتســتمر  يوميــًا،  مــرات   3-2 مــن  الحالــة 

عمــر شــهرين أو ثاثــة إلــى  أن يتــم الفطــام.

الرضاعة االصطناعية

يتــم إرضــاع المولــود الحليــب المســخن أو بدائــل 
الحليــب فــي أواٍن خاصــة بالرضاعــة االصطناعيــة، 
حيــث يــدرب المولــود علــى شــرب الحليــب مــن 
أصابــع  إحــدى  بوضــع  المربــي  ويقــوم  الوعــاء، 
اليــد فــي فــم المولــود ليظــن أنهــا حلمــة ضــرع 
الحليــب،  باتجــاه وعــاء  اليــد  تقــرب  ثــم  البقــره، 
بالحليــب حتــى يصــل  اليــد  وبعدهــا تغطــس 
ــى  ــى ســطح الحليــب، وهكــذا إل ــود إل فــم المول
أن يعتمــد العجــل علــى نفســه فــي الرضاعــة. 

المرجع نفسه.  12

حليــب اللبــأ هــو الحليــب المائــل لاصفــرار الــذي يفــرز مــن الضــرع خــال اليوميــن األوليــن مــن 
ــاء جهــاز  ــز عــن الحليــب العــادي باحتــواءه علــى أجســام مناعيــة مهمــة لبن ــوالدة، ويتمي ال
مناعــة المولــود يقيــه مــن اإلصابــه بالعديــد مــن األمــراض، مثــل: اإلســهال، وااللتهــاب الرئــوي، 

عــن طــرق نقــل االجســام المناعيــه مــن األم إلــى المولــود.10

  كمية اللبأ المقدمة للمولود في اليوم األول:

كمية اللبأ )لتر/وجبة(موعدهارقم الوجبة

302 دقيقة بعد الوالدة1
61 ساعات بعد الوالدة2
121 ساعة بعد الوالدة3
181 ساعة بعد الوالدة4

يتــم إعطــاء العجــل فــي اليوميــن الثانــي والثالــث 4,5 لتــر مــن اللبــأ علــى ثــاث وجبــات، أي بمــا يعــادل 
1,5 لتــر كل 8 ســاعات. 11

  تغذية وإرضاع العجول منذ الوالدة:
إرضاع العجل من اليوم الرابع وحتى السابع بعد الوالدة:

حجم الوجبة )لتر(عدد الوجباتكمية الحليب )لتر/يوم(اليوم

44.٥31.٥
٥4.٥31.٥
6632
7632

  برنامــج تغذيــة العجــل علــى الحليــب وعلــى العليقــة البادئــة منــذ األســبوع الثانــي مــن 
العمــر وحتــى الفطــام:

العمر 
)األسبوع(

لتر/ وجبةعدد الوجبات/ يوم
كمية الحليب 
المقدمة يوميا

التغذية على العليقة 
البادئة )غم(

3-231.٥4.٥1٥0
432.26.٥200

6-٥22.2٥4.٥٥00
8-722.2٥4.٥1000
12-912.2٥2.2٥1600-1400

تكون العليقة البادئة خشنة الجرش والملمس وتحوي على 18-20% بروتين.

المرجع نفسه.  10
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عند اللجوء إلى الرضاعة االصطناعية:
يقــدم الحليــب أو بدائلــه للمولــود مســخنًا علــى درجــة حــرارة ال تتجــاوز C 38°، ويشــترط فيــه أن   .1

يكــون نظيفــًا خاليــًا مــن كل الشــوائب ويقــدم فــي أواٍن نظيفــة ومعقمــة.
الطبيــب  لــه ويعــرض علــى  المعطــاة  الحليــب  بإســهال، تخفــض كميــة  المولــود  إذا أصيــب   .2

المناســب. والعــاج  الازمــة  الحليــب  كميــة  ليقــرر   البيطــري، 
يجب ان يلبأ المولود على حليب أمه أو أبقار والدة لـ3 أيام متتالية.13  .3

نظام الفطام 

يمكن فطام العجول فقط إذا توفرت الشروط التالية: 
أن يكون العجل قادر على أكل 3,5 كجم في اليوم على االقل.  .1

أن يكون وزن العجل ال يقل عن 50 كجم.  .2
أن يتم تقديم عائق طازجة للعجل والتأكد من عدم وجود أي عفن بها.  .3

يتــم الفطــام بإنقــاص كميــات الحليــب المقدمــة للعجــل تدريجيــًا، ابتــداء مــن عمــر 8 أســابيع 
وحتــى األســبوع 12؛ إلــى 3 لتــر مــرة واحــدة يوميــًا.

المرجع السابق. شقير، س. د. )1996(.  13

بعض التوصيات الهامة:
ــة األولــى مــن حياتهــا  ــام الثاث ــوالدة اللبــأ خــال األي يجــب أن ترضــع العجــول والحمــان حديثــة ال  .1

10% مــن وزن المولــود. بمقــدار 
فلتقــم بفطــام العجــول بشــكل تدريجــي حيــث عليــك تقليــل كميــات الحليــب تدريجيــًا و تقديــم   .2

عليقــة مركــزة للعجــول أثنــاء الرضاعــة.
 °C 37 عــن تقديــم الحليــب أو بديلــه للعجــول يجــب ان يكــون دافئــًا حيــث ال تتجــاوز درجــة حرارتــه  .3

لتفــادي حــدوث أمــراض نتيجــة االضطرابــات الهضميــة.
االحتفــاظ بســجات مواليــد العجــول والحمــان مــع وزنهــا، وعــدم االحتفــاظ بالمواليــد الضعيفــة   .4

ــة وال تخــدم نشــاط المزرعــة اإلنتاجــي. ــات غيــر اقتصادي النمــو،  فهــي حيوان
مراعاة النظافة التامة لمساكن العجول مع تغيير الفرشة يوميًا.14   .5

نظام التلقيح

يعتبــر التلقيــح درجــة مــن درجــات الرقــي العلمــي والمعرفــه فــي مجــال البحــث واإلنتــاج العالمــي 
للمــواد الغذائيــة األساســية، مثــل اللحــم والحليــب والمواليــد، خصوصــا التلقيــح االصطناعــي.

يتم التلقيح بطريقتين:
2.     تلقيح اصطناعي 1.     تلقيح طبيعي 

عالمات الشياع عنداألبقار

تورم المهبل وظهور سوائل مخاطية.   
قيام األبقار بالقفز على البقرة الشائع.  

االمتناع عن األكل وإخراج صوت عاٍل ونقص في كمية الحليب.  
يتم تلقيح األبقار بكا الطريقتين بعد مضي 12-24 ساعة من الشياع.  

يتم البدء بتلقيح العجات عند عمر 14 شهرًا وبوزن يزيد عن وزن 380 كغم.  
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1.  التلقيح الطبيعي

يكــون بإدخــال البقــرة الشــائعة إلــى الفحــل المنتخــب فــي المزرعــة، حيــث يقــوم بالوثــب عليهــا 
وبإدخــال القضيــب إلــى النهايــة األماميــة مــن المهبــل، لينتشــر الســائل المنــوي حــول عنــق الرحــم.

أهم العامات التي تظهر على البقرة بعد التلقيح
تقوس ظهر البقره للداخل.  .1

سيان في فتحة الحيا.  .2
برود في البقره وعدم ظهور عامات الشياع خاصة القفز على األبقار.  .3

2.  التلقيح االصطناعي

يجــرى علــى يــد مختــص، ويكــون بإدخــال حيوانــات منويــة مخزنــة فــي جــرة مخصصــة إلــى رحــم البقــرة 
الشــائعة، باســتخدام أدوات خاصــة بعمليــة التلقيح. 15 

عملية ترقيم وإزالة القرون من العجول

عملية الترقيم

إشــارة باســتيكية أو نحاســية تحمــل رقمــًا خاصــًا بالحيــوان، توضــع مباشــرة بعــد الــوالدة وتــدون فــي 
ســجات المزرعــة مــع المعلومــات الخاصــه بهــذا الحيــوان.

يســتخدم الوســم علــى جســم الحيــوان علــى عمــر 4 شــهور، حيــث تكــوى األرقــام باســتخدام مــواد 
خاصــة فــي مواقــع الشــعر االســود حيــث ينبــت مكانــه شــعر ًا أبيــض، أمــا األبقــار البيضــاء فتوســم 

بالكــوي لمنــع نمــو الشــعر نهائيــا.

إزالة القرون 

طرق إزالة القرون:
المقصات والمناشير   .1

تســتعمل المقصــات العاديــة لقــص قــرون الحيوانــات الصغيــرة  اللينــة، أما المناشــير  التي تســتخدم 
ــم القيــام  لألبقــار الكبيــرة فيكــون اســتخدامها بلــف ســلك معدنــي مخصــص علــى القــرن ومــن ث

المرجع السابق. شقير، س. د. )1996(.  1٥

بســحب الســلك مــن اتجاهيــن بتسلســل  حتــى يتــم قــص القــرن.

مواد كيميائية  .٢
تســتعمل هــذه الطريقــه اليقــاف نمــو القــرن عنــد العجــول والعجــات الصغيــرة عنــد عمــر  8- 10 أيــام، 
وكلمــا تقــدم عمــر العجلــة كلمــا قلــت كفــاءة المــادة فــي منــع إنبــات القــرون، وعــادة تســتخدم مــادة 
»الديهورننــج«، حيــث توضــع علــى القــرن مباشــره بعــد القيــام بحاقــة الشــعر النامــي، ثــم يوضــع 

»الفازليــن« حــول القــرن لمنــع وصــول المــادة إلــى المناطــق المجــاورة للقــرن .

الكي  .٣
عنــد بلــوغ العجلــة شــهرًا مــن العمــر، يوضــع المكــوى علــى منبــت القــرن حتــى يحتــرق الشــعر والجلــد 

المحيــط بــه، وتــؤدي هــذه العمليــة إلــى مــوت األعصــاب والتغذيــة الدمويــة للقــرن ممــا يمنــع إنباتــه.

فوائد إزالة القرون:
تقليل األضرار التي تحدثها الحيوانات لبعضها البعض أثناء التناطح.  .1

القرون هي ساح التخاصم وإزالتها يعيد لألبقار الهدوء والسكينة.  .٢
تقوم االبقار بتناول أعافها بهدوء ودون عراك، مما يسمح بإفراز الحليب بشكل جيد.  .٣

التقليل من خراب السياج المحيط بالحظائر داخل المزرعة.16  .٤
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بعض األمراض الشائعة التي تصيب األبقار في المزارع 

1.  التهاب الضرع 

يحــدث التهــاب الضــرع فــي جميــع الثديــات، إال أن خطورتــه تظهــر فــي األبقــار الحلــوب، إذ يعــد ســببًا 
رئيســيًا لوقــوع خســائر اقتصاديــة مــن نقــص الحليــب والنفــوق، عــدا عــن كونــه مرضــًا معديــًا.

هنــاك خطــر آخــر يتمثــل فــي تلــوث الحليــب المأخــوذ مــن البقــرة المصابــة بالتهــاب الضــرع، والــذي 
يجعلــه غيــر صالــح لاســتهاك البشــري، أو يتعــارض مــع عمليــة تصنيعــه، وهــو يــؤدي إلــى نقــل 

المــرض إلــى اإلنســان، مثــل الحمــى المالطيــة »البروســيا«.

عالمــات المــرض االكيلينيكيــة تختلــف مــن مســبب آلخــر حســب درجــة الضــراوة، إذ 
يتغيــر لــون الضــرع وقــوام الحليــب إلــى:

حليب مائي.  .1
حليب متخثر.  .٢
حليب مدمم.  .٣
ضرع متصلب.  .٤

احمرار وارتفاع في حرارة الضرع.  .٥
ازرقاق الضرع.  ٦

 ،%3 وفيتاميــن  االلتهــاب،  ومضــادات  الحيويــة،  بالمضــادات  بالحقــن  الضــرع  التهــاب  يعالــج 
وباســتخدام أصابــع االلتهــاب الخاصــه للحقــن داخــل الضــرع بعــد إجــراء بعــض الفحوصــات، مثــل 

»كاليفورنيــا«.17  فحــص 

2.  العرج والتهاب األظالف

البــد مــن معرفــه كيفيــه قــص أظــاف األبقــار وتنظيفهــا بعــد تثبيــت الحيــوان بشــكل جيــد والكشــف 
ــه. يحبــب قــص  ــة ب ــة أرضيــة الحظيــره لهــا دور أساســي فــي اإلصاب عــن ســبب العــرج، كمــا أن رطوب

أظــاف األبقــار بشــكل دوري مرتيــن ســنويا.
يعالــج بالحقــن بالمضــاد الحيــوي الخــاص بنــوع العــرج، وبالتغطيــس بمحلــول مــاده ســلفات النحــاس 

»الجنــزارة« لمــده تزيــد عــن أســبوع.

سراقبي، ت. م. ب. )1987(. موسوعة ضروع األبقار العلمية. الرياض : دار حسان للنشر والتوزيع.  17

٣.  االلتهاب الرئوي 

هو مرض معٍد شائع بين العجول الصغيرة يظهر بشكل كبير في أيام الصيف.
يعالج بالحقن بالمضادات الحيويه الخاصة.

٤.  اإلسهال 

شائع بين العجول الصغيرة
ــج علــى مراحــل وبطــرق متعــددة، تبــدأ جميعهــا بإعطــاء الحيــوان المضــاد الحيــوي، ويعتمــد  يعال

ــك علــى المســبب لإلســهال. ذل

هنــاك العديــد مــن األمــراض التــي تســتوجب الفحــص وعــزل الحيوانــات المصابــة عــن بقيــة 
القطيــع.

٥.  النفاخ 

امتــاء البطــن بالغــازات، وياحــظ مــن خــال ارتفــاع البطــن عــن مســتوى الجســم مــن الجهــة اليســرى 
للجســم، ويرافقــه صعوبــة فــي التنفــس وقــد يــؤدي إلــى النفــوق.

أسباب النفاخ:
أســباب غذائيــة، كتنــاول كميــة كبيــرة مــن الحشــائش الناميــة والرطبــة قبــل التزهيــر، أو تنــاول   .1

كميــة كبيــرة مــن األعــاف المركــزة.
أسباب وراثيه فسيولوجية، مثل هبوط في نشاط البكتيريا التخمرية الموجودة في البطن.  .٢

أسباب ميكانيكية، مثل انسداد المريء أو فتحة األمعاء.  .٣

العالج:
استخدام إبرة البزل.  

استخدام أنبوب البطن الخاص  
إعطاء الزيوت الملينة، مثل زيت الخروع أو زيت البارافين.  

استخدام المركبات القاعدية، مثل الكربونة، وفيتامين B complex، ومضادات »الهيستامين«،   
والمســهات، للتخفيــف مــن حــدة حموضــة البطــن والــدم.

منع الحيون من االكل والشرب لمده 12-24 ساعة على االقل.  
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* يعتمــد نــوع العــاج المعطــى فــي حالــة النفــاخ أو التلبــك المعــوي علــى تقــدم الحالــة 
المرضيــة.

* أكثــر مــن 75% مــن الحــاالت المرضيــة والنفــوق المتواجــدة فــي مــزارع المجتــرات ســببها 
يعــزى الــى ســوء االدارة العاملــة فيهــا.

6.  حمى الحليب

تصيــب األبقــار ذات اإلنتــاج العالــي، ويظهــر علــى األم بعــد الــوالدة بحوالــي 12 ســاعة - 3 أيــام، إال أن 
الحمــى قــد تصيــب األم قبــل الــوالدة بـــ24 ســاعة، وعــادة مــا يصيــب هــذا المــرض األبقــار بعــد الــوالدة 
ــوالدة الخامســة، حيــث تعتبــر مــن أكثــر المراحــل إدرارًا للحليــب، وتتميــز بالضعــف  الثالثــة وحتــى ال

العضلــي وعــدم القــدره علــى الوقــوف، وهــو مــرض يصيــب أيضــا األغنــام والماعــز.

يعــود الســبب الرئيســي لإلصابــة بحمــى الحليــب إلــى نقــص منســوب الكالســيوم 
فــي الــدم، ويعــزى ذلــك إلــى عــدة أســباب، أهمهــا:

ــادة بعــض العناصــر  ــوالدة للكالســيوم والســكر ، أو زي ــة ال فقــر العليقــة المقدمــه لألبقــار قريب  .1
التــي تقلــل مــن امتصــاص الكالســيوم فــي األمعــاء.

الطلق الزائد عند البقرة أو عسر الوالدة، والذي يستنفذ مخزون الكالسيوم.  .2
زيادة االدرار العالي في الضرع.  .3

خلل في عمل الغدة الكظرية.  .4

العالج:
عــن طريــق الحقــن بأمــاح الكالســيوم بشــكل بطــيء مــع بعــض العناصــر األخــرى، مثــل الفســفور 

ــات.18  ــى اســتخدام بعــض الهرمون والمغنيســيوم والجلوكــوز، باإلضافــة إل

7.  »الكيتوسز«

ــة تــزداد فــي األبقــار عاليــة  يصيــب هــذا المــرض األبقــار فــي جميــع مراحــل العمــر، إال أن نســبة اإلصاب
ــام - 6 أســابيع، وتصــاب األغنــام والماعــز  بهــذا المــرض  ــوالدة بفتــرة تتــراوح مــن 10 أي اإلنتــاج بعــد ال

ــوالدة. والمعــروف عندهــا باســم )تســمم الحمــل( فــي مراحــل الحمــل األخيــرة قبــل ال

نديم، م. أ. )1991(. )الطب البيطري( : األمراض الباطنية. بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد.  18

أسباب المرض:
نقص الكاربوهيدرات في العليقة المقدمة للحيوان.   .1

تغير مفاجىء في عليقة األبقار .  .2
اضطرابات هضمية عند البقرة المصابة.  .3

نقــص الحركــة عنــد األبقــار عاليــة اإلنتــاج، خصوصــا التــي تتميــز بوجــود كميــات كبيــرة مــن   .4
أجســامها. فــي  الدهــون 

اإلصابة باألمراض، مثل التهاب الرحم والتهاب الضرع.  .5
تقــدم ســن األم عنــد األغنــام والماعــز، وســوء التغذيــة فــي فتــرة الحمــل، ووجــود التوائــم ســبب   .6

ــة بتســمم الحمــل )»كيتوســيز« األغنــام(. مباشــر لاصاب

عالمات المرض:
هزل وضعف عام في البقرةه المصابة.  .1

حالة عصبية.  .2
نقص ملحوظ في كمية الحليب.  .3

اشتمام رائحة »االسيتون« في بول ونفس البقرة المصابة.  .4
عدم القدرة على الوقوف عند األغنام والماعز، مع توقف للشهية، وأحيانًا النفوق قبل الوالدة.  .5

العالج:
حقن الحيوان بمحلول الجلوكوز وريديًا أو عن طريق الشرب لعدة أيام.  .1

حقــن الحيــوان باألدويــة المســاعدة علــى امتصــاص الســكر، مثــل »الكورتيــزون« أو هرمــون   .2
األبقــار.19 فــي  »األنســولين 

التطعيمات الواجب إعطاؤها لألبقار

طعــم التســمم المعــوي: يعطــى عنــد عمــر 15 يومــًا، ويعــاد بعــد 3 أســابيع، مــن ثــم مــرة   .1
الحلــوب. األبقــار  لــدى  التجفيــف  وعنــد  ســنويًا، 

طعــم البوتيلــزم والباســتيوريال: يعطــى عنــد عمــر شــهر، ثــم مــرة كل ســنة، وعنــد التجفيــف   .2
لــدى األبقــار الحلــوب.

طعم الحمى القالعية: يعطى عند عمر شهرين، ثم مرة كل 6 شهور.  .3
طعم الكولي: يعطى عند تجفيف البقره ويكرر بعد أسبوعين.  .4

المرجع نفسه.  19
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ثانيًا: مزارع األغنام والماعز
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تعتبــر األغنــام والماعــز مــن أقــدم الحيوانــات التــي اســتغلها اإلنســان لغــرض تأميــن احتياجاتــه مــن 
اللحــوم واأللبــان واألصــواف، كمــا وتحتــل األغنــام كحيوانــات زراعيــة درجــة مهمــة فــي اإلنتــاج الحيواني، 
فهــي مصــدر أساســي مــن مصــادر اللحــوم الحمــراء، وتحتــل األغنــام المنتجــة للحــوم المرتبــة األولــى 
فــي العالــم، يليهــا األغنــام المنتجــة للحليــب والصــوف، وتربــى األغنــام إمــا فــي مــزارع متخصصــة أو 

كمصــدر ثانــوي لاســتغال الزراعــي فــي المراعــي.20

حلب األغنام والماعز

يجــري حلــب األغنــام والماعــز بعــد القيــام بفطــم الخــراف عــن طريــق الحلــب اليــدوي أو بواســطة 
الحلــب المتنقــل، حيــث يتــراوح موســم اإلدرار  عنــد األغنــام مــن 5 - 7 أشــهر  أحيانــا، ويتــم تجفيــف 

ــة عمليــة التلقيــح. األغنــام مــع بداي

إبراهيم، م. خ. م. )1998(. تربية وإنتاج األغنام والماعز. القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع.  20

تلقيح األغنام 

األغنــام والماعــز موســمية التــزاوج، إال أنــه يتــم التحكــم فــي ذلــك مــن خــال عمليــة إعطــاء اإلســفنجات 
المهبلــة والحقــن بالهرمــون الخــاص بذلــك، ومــن ثــم القيــام بتلقيحهــا بالذكــور المنتخبــة أو عــن 

طريــق التلقيــح االصطناعــي.

تتميز الماعز عن النعاج بصفات، أهمها:
سرعة النمو والنضج الجنسي عند عمر 8 أشهر .  .1

ارتفاع والدة التوائم، ليصل في بعض األنواع إلى %180  .٢
قلة تكاليف التربية.  .٣

ــات والتــي التصــل  ــه مــن األعــاف والنبات ــه االســتفادة ممــا حول ــي الغــذاء، بمقدرت ــوان انتقائ حي  .٤
إليهــا الحيوانــات األخــرى، ولهــذا يســمى الماعــز بالحيــوان الكانــس لألراضــي.

الذكــور  مــن  التلقيــح  بطريقــة  والماعــز  األغنــام  فــي  لإلنــاث  الطبيعــي  التلقيــح  يعتبــر 
التلقيــح. فــي  الطــرق  افضــل  مــن  هــي  مباشــر  بشــكل  المزرعــة  فــي  المنتخبــة 

تغذية األغنام

يتــم تغذيتهــا حســب األقســام المتواجــدة فــي المزرعــة وبحســب الهــدف المرجــو منهــا، وإلــى 
والمواليــد األمهــات  أقســام 



31 اإلنتاج الحيواني30 ُمَجّمع اإلنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي 

ــة  ــادة اإلنتاجي ــدف الزي ــام، به ــز واألغن ــات الماع ــزة ألمه ــالف المرك ــة األع ــزداد كمي ت
ــرات: ــذه الفت ــم ه ــة، وأه ــدف التربي ــن ه ــوة م ــة المرج ــة والكمي النوعي

األمهات المعدة للتلقيح.  
األمهات قريبة الوالدة.  

األمهات المرضعة.  

إرضاع وفطام المواليد

ــل الحليــب، وتعتبــر الرضاعــة الطبيعيــة مباشــرة  ــق إعطائهــا بدائ إرضــاع المواليــد يكــون عــن طري
مــن ضــرع األغنــام والماعــز هــي أفضــل وأســلم الطــرق المتبعــة.

الفطــام يعتمــد علــى وزن وعمــر المولــود، وعــادة مــا يكــون 45- 60 يومــًا فــي الخــراف، و80-90 يومــًا 
عنــد الماعــز، نظــرا للنمــو المتفــاوت فــي مواليدهــا.

عمليــة االنتخــاب الجماعــي وانتقــاء الذكــور واإلنــاث االســتبدالية فــي القطيــع بهــدف التربيــة؛ مهــم 
جــدا، ويحــدد بعــدة عوامــل حســب الغــرض المرجــو مــن المزرعــة كالســاالت المعــدة للحــم وتلــك 

المعــدة للحليــب أو الصــوف.

التطعيمات الواجب إعطاؤها لألغنام والماعز

طعم التسمم المعوي.  .1
طعم الجدري.  .٢

طعم الكاميديا.  .٣
طعم الطاعون.   .٤

طعم الحمى القاعية.  .٥
كمــا يجــب اســتخدام األدويــة الطــاردة للديــدان بشــكل ســنوي لمكافحــة الطفيليــات الداخليــة 

والخارجيــة فــي المزرعــة. 21

شقير، س. د. )1996(. سر نجاح تربية األغنام والماعز. دمشق: منشورات دار عاء الدين.  21
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ثالثًا: مزارع دجاج البيض
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تعتبــر تربيــة دجــاج البيــض ذات أهميــة كبيــرة للمجتمــع الفلســطيني، حيــث توفــر مصــدرًا رخيصــًا 
للبروتيــن الحيوانــي والمتمثــل فــي بيــض المائــدة الــذي تنتجه،كمــا تعمــل علــى توفيــر فــرص عمــل 

لألســر الفلســطينية مــن خــال إنشــاء مــزارع صغيــرة يعمــل فيهــا أفــراد األســرة.

المزرعة

يفضــل أن تكــون تربيــة دجــاج البيــض فــي أقفــاص مثــل الطابقيــن الكامليــن بنظــام ســلمي، 
ويفضــل أن يكــون ارتفــاع الطبقــة األولــى عــن األرض حوالــي 70 ســم، وتعلــق هــذه األقفــاص فــي 

الســقف.

تجهيز المزرعة

أوالً: يتم تفقد جاهزية المزرعة من حيث:
لمبات اإلضاءة واستبدال التالف منها.  

فتحات التهوية وإصاح التالف منها.  
خزانات المياه وخطوط الماء المزودة للمشارب.  

التأكد من عمل المشارب ونظافتها.  
منظم اإلضاءة.  

ثانيًا: إذا كانت المزرعة تستخدم ألول مرة فال يوجد حاجة للتنظيف والتعقيم.
ثالثًا: إذا اسخدمت المزرعة قبل ذلك؛ فيجب تنظيفها وتعقيمها حسب الخطوات التالية:

إخراج أي معدات متحركة داخل المزرعة وغسلها وتعقيمها.  
تنظيف المخلفات من تحت األقفاص وإبعادها عن المزرعة.  

غسل خزانات الماء وتعقيمها.  
فصل التيار الكهربائي داخل المزرعة.  

رش المزرعة بالماء والصابون باستخدام مضخة وعلى النحو التالي:  
رش األقفاص جيدًا مع الحرص على إزالة األوساخ منها. أ. 

رش خطوط الماء وفناجين المشارب. ب. 
رش الســقف مــن الداخــل إلــى الخــارج، والجــدران مــن أعلــى  إلــى أســفل، واألرضيــة مــن  ج. 

الخــارج. إلــى  الداخــل 
قشط الماء والصابون عن أرضية المزرعة. د. 

تحضيــر محلــول مــن الصــودا الكاويــة بتركيــز 2.5%، ورشــه داخــل المزرعــة باآلليــة التــي  ه. 
ذكــرت ســابقًا، مــع ارتــداء األلبســة الواقيــة وتــرك المحلــول فــي المزرعــة مــدة 24 ســاعة ثــم 

قشــط األرضيــة.
تحضيــر محلــول معقــم متوفــر فــي األســواق حســب توصيــات الشــركة المصنعــة، ورش  و. 
ــرك المزرعــة  ــم ت ــا، ث المزرعــة بنفــس الطريقــة الســابقة مــع التركيــز علــى الشــقوق والزواي

لتجــف.
تحضيــر محلــول الجيــر المطفــأ )الشــيد(، ودهــن األرضيــة والجــدران علــى ارتفــاع متــر واحــد  ي. 

علــى األقــل مباشــرة بعــد التحضيــر.
إغاق المزرعة بشكل محكم مدة أسبوع، وفتحها قبل التسكين بيومين للتهوية22. ز. 

عبد الرحيم، ش .م .)2003( . إنتاج الدواجن . رام اهلل: منشورات جامعة القدس المفتوحة.  22
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اختيار القطيع

ــه  ــًا عــرف عن ــى محلي ــار صنــف مرب ــع دجــاج البيــض، أن يتــم اختي مــن المهــم جــدًا عنــد شــراء قطي
كفاءتــه اإلنتاجيــة، وأن يكــون المصــدر المــزود للقطيــع قــد عــرف بنزاهتــه وأمانتــه.

ومن األمور التي يجب مراعاتها بها عند شراء القطيع:
التأكد من أن الفراح أخذت كافة المطاعيم الموصى بها من قبل دائرة البيطرة.  

شراء الفراخ بعمر  10 أسابيع.  
أن تكون قد تم قص مناقيرها عند عمر 6-10 أيام.  

القيام بعملية قص المناقير للمرة الثانية عند بلوغها 10 أسابيع، باتباع الخطوات التالية:  
إعطاء الطيور فيتامين )ك( قبل إجراء عملية القص بيوم.  .1

إجراء عملية القص إما في الصباح الباكر أو في ساعات المساء.  .2
تحديد ارتفاع الشفرة في ماكينة القص، ليناسب عمر الفراخ، كما يجب أن تكون حادة.  .3

التأكد من أن الشفرة الحادة قد احمرت بشكل جيد )أحمر قرمزي( قبل القص.  .4
مســك الطيــر بصــورة صحيحــة )ربــط جناحــي الطيــر بعضهمــا ببعض/مســك الرجليــن   .٥

اليمنــى(. باليــد  الــرأس  اليســرى/ مســك  باليــد  جيــدًا 
إدخــال المنقــار  إلــى منطقــة القــص باتجــاه الشــفرة، مــع الضغــط باإلبهــام قليــًا علــى مؤخرة   .6
الــرأس، فيمــا يمســك الشــاهد بالرقبــة أو الحنجــرة البقــاء اللســان مشــدودًا إلــى الخلــف، أو 

إدخــال الشــاهد داخــل المنقــار لدفــع اللســان إلــى الخلــف.
إنــزال الشــفرة إلحــداث قطــع للجــزء العلــوي مــن المنقــار بمعــدل ثلثيــه، علــى أن ال تقــل   .7
المســافة مــن األنــف إلــى نهايــة الجــزء العلــوي عــن 6 ملــم مــع قــص ثلــث المنقــار الســفلي.

إذا استمر المنقار ينزف نقوم بكيه مرة أخرى مع تغير الشفرة.  .8
بعــد االنتهــاء مــن عمليــة القــص نضيــف مــادة مضــادة لاجهــاد )فيتامينــات مثــًا( إلــى مــاء   .9

الشــرب.
وضع كمية إضافية من العلف لتشجيع الطيور على األكل والشرب.23  .10

تغذية القطيع

تغــذى الفــراخ عــادًة بعــد 10 أســابيع مــن التفقيــس وحتــى نهايــة اإلنتــاج علــى ثــاث أنــواع مــن العائــق، 
وهي:

الهدمي، ج . ن .)1994( . الدليل العملي النتاج دجاج اللحم والبيض )ط 2(. جدة: مؤسسة المدينة للصحافة )دار العلم(.  23

عليقة نمو  )14-16% بروتين خام(  .١
عليقة بداري )16-17% بروتين خام(  .٢
عليقة إنتاج )17-18% بروتين خام(  .٣

عـلـيـقـة الـنـمـو

وزن الجسم المقترح )غم(االستهاك اليومي )غم/طير(األسبوع

11٥7882
12٥894٥
13٥91000
14611060

عـلـيـقـة بــداري

وزن الجسم المقترح )غم(االستهاك اليومي )غم/طير(األسبوع

1٥631120
166٥1180
17681240
18701300

عـلـيـقـة اإلنـتـاج

وزن الجسم المقترح )غم(االستهاك اليومي )غم/طير(األسبوع

19801380
20901460
219٥1٥40

16٥0-1001800-22110 حتى نهاية االنتاج

* بعض الشركات المنتجة لصيصان دجاج البيض يكون لها دليل تغذية.
* يمكن البدء بتغذية القطيع على عليقة اإلنتاج عند بلوغ معدل إنتاج البيض 24%5.

المرجع السابق. وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. )2010(.  24
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اإلضاءة

تعتبــر اإلضــاءة بمثابــة زر التشــغيل إلنتــاج البيــض، لذلــك فــان القاعــدة تقــول: )تجنــب زيــادة ســاعات 
اإلضــاءة أثنــاء مرحلــة التربيــة(، والســبب أن ذلــك يــؤدي إلــى جعــل الفــراخ تضــع البيــض مبكــرًا.

ومــن هنــا تأتــي أهميــة معرفتنــا لبرنامــج اإلضــاءة الــذي ربيــت عليــه الفــراخ قبــل شــرائنا لهــا، وعلينــا 
المحافظــة علــى مقــدار اإلضــاءة المــزود للفــراخ ضمــن الحــدود المقبولــة، وعــدم زيادتــه إال عندمــا 
نتخــذ قــرارًا بحــث الفــراخ علــى إنتــاج البيــض، ومــن المهــم جــدًا أن يكــون قــرار حــث الفــراخ لإلنتــاج بنــاًء 

علــى وزن الفــرخ وليــس عمــره.
تكــون زيــادة عــدد ســاعات اإلضــاءة بصــورة تدريجيــة وليــس دفعــة واحــدة، إمــا 15دقيقــة، أو20 دقيقــة، 
أو30 دقيقــة أســبوعيًا، ومــن المفضــل اســتخدام اللمبــات التــي قوتهــا 40- 60 واط، ويخصــص 3 واط 
لــكل متــر مربــع مــن مســاحة البيــت، وتعلــق اللمبــات علــى ارتفــاع 2-5 متــر مــن األرضيــة، والمســافة 
بيــن كل لمبــة وأخــرى 3-6 متــر موزعــة علــى خطــوط طوليــة، حيــث تكــون المســافة بيــن الخــط 
واآلخــر 3 متــر، مــع ضــرورة األخــذ بعيــن االعتبــار أن يوجــه ضــوء اللمبــات لألســفل بواســطة العواكــس.

ملحق )1(: برنامج اإلضاءة المقترح لفراخ دجاج البيض في البيوت المفتوحة.

األعمال اليومية في مزرعة دجاج البيض

يبدأ العمل في مزرعة دجاج البيض في الصباح الباكر، حيث نقوم بما يلي:
تغطيس القدمين في المغطس عند مدخل المزرعة.  .1

التأكــد مــن تهويــة البيــت وفتــح نوافــذ المزرعــة بمــا يتــاءم مــع التهويــة المطلوبــة، خاصــة عنــد   .2
ماحظــة رائحــة واخــزة تســبب تهيجــًا فــي العيــون والحلــق، أو ضيــق تنفــس وســعال، مــع ضــرورة 

إغــاق النوافــذ عنــد المســاء.
تفقد المشارب وإصاح المعطلة منها، سواًء كانت متوقفة أو يسيل الماء منها.  .3

توزيع العلف، على أن تقسم الوجبات اليومية إلى 2-3 يوميًا.  .4
تفقد اللمبات واستبدال التالف منها وتنظيف العواكس.  .5

جمع البيض 4-5 مرات في اليوم.  .6
نقل البيض إلى منطقة الفرز والتعبئة.  .7

القيام بعملية العزل والتعريب.  .8
تعبئة السجات الخاصة بعمليات اإلنتاج25.  .9

المرجع السابق. الهدمي، ج . ن .)1994(.  2٥

العزل والتعريب

تنتــج دجاجــة البيــض مــن 5- 6 بيضــات أســبوعيًا، وعليــه تتــم مراقبــة أداء القطيــع للتأكــد مــن أن 
جميــع أفــراد القطيــع منتجــة، وفــي بعــض الحــاالت يكــون هنــاك أفــراد غيــر منتجــة إمــا بســبب المــرض 

أو ألســباب أخــرى.
المربــي الناجــح يراقــب إنتــاج كل خــط مــن خطــوط األقفــاص لمعرفــة إن كان هنــاك الطيــور غيــر 

منتجــة.
يمكن التعرف على األفراد غير المنتجة من خال بعض الصفات الظاهرة:

صفات الدجاجة غير المنتجةصفات الدجاجة المنتجة

مستديرمسطح الجوانب وطويلالجسم

مستديرة ومدهنةمسطحة ومثلثةعصب الرجل

شديد ومتماسكمليء وناعم ومرنالبطن

مستدقة وصلبة ومسافة أصبع واحدمرنة ومسافة 2- 3 أصابععظام الحوض

صغير وجاف وصلب ولونه أصفركبير وممتد ورطب وأبيض أو أبيض شاحبالمخرج

ناعم الملمس )إال إذا كان هناك مرض(ماعط ما بين الربيع والخريفالريش

أصفرشاحبصحن األذن

صغير وشاحب وذابل وخشنمليء وأحمر وشمعي ودافيءالعرف

سميك ومدهنرقيق ومرنالجلد

أصفر عند القاعدةشاحب عند القاعدةالمنقار

تداول البيض

يعتبــر جمــع البيــض وتداولــه مــن أهــم األمــور فــي مشــروع تربيــة دجــاج البيــض، ويمثل مصــدر الدخل 
األساســي فــي المشــروع، لذلــك يجــب االهتمــام بعمليــة جمــع البيــض وتداوله مــن خال:

جمع البيض 4-5 مرات يوميًا.  
استخدام أوعية مائمة لجمع البيض ونقله.  

تنظيف البيض المتسخ إن أمكن.  
نقل البيض مباشرة بعد جمعه إلى غرفة التدريج والتعبئة.  
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المحافظة على درجة حرارة من C 15-13°، ورطوبة نسبية 75-85%  في غرفة الجمع والتدريج.  
أخذ عينات وفحص الجودة الداخلية للبيض.  

تدريج البيض وتعبئته في أطباق سعة 30 بيضة بفئات وزن:  
أقل من 1800 غم.  .1

1800-1900 غم.  .2
2000 غم أو أكثر.  .3

أداء القطيع

يمكــن تربيــة قطيــع دجــاج البيــض لــدورة إنتاجيــة واحــدة تمتــد لفتــرة 60 أســبوعًا انتاجيــًا، وهنــا 
نحصــل علــى مجمــوع إنتاجــي يقــدر ب 300-320 بيضــة، أو يمكــن إخضــاع القطيــع لبرنامــج قلــش 

)تصويــم(  للحصــول علــى دورتيــن إنتاجيتيــن بمجمــوع يصــل إلــى  420 بيضــة.

يعتمد اتخاذ قرار بعمل دورتين إنتاجيتين على عوامل كثيرة، منها:
ظــروف الســوق االســتهاكية، مثــل كثــرة البيــض المعــروض مــع االنخفــاض فــي الطلــب مــن   .1

المســتهلك. قبــل 
استغال أكبر كمية ممكنة من البويضات الموجودة في عنقود البيض.  .٢

ارتفاع تكلفة البدء مع قطيع جديد من الفراخ.  .٣
عدم انتظام الدورة اإلنتاجية بالمزرعة بسبب حدوث مشكلة ما.  .٤

وهنا نستعرض برنامج قلش )تصويم( مقترح من قبل الدكتور جواد نور الدين الهدمي.

اإلضاءةالماءالتغذيةاليوم

1

2

3

ال

ال

ال

ال

نعم/ ال

نعم

إضاءة طبيعية

  21-4
شعير مجروش أو ذرة مجروشة أو خليط منهما، 

بمعدل 40 غم للطير/ يوم
إضاءة طبيعيةنعم

 42-22
علف 1٥٪ بروتين خام بمعدل 40 غم للطير/ يوم

يمنع العلف بمعدل يوم واحد من كل أسبوع
إضاءة طبيعيةنعم

إضاءة طبيعيةنعمعلف 16٪ بروتين خام بمعدل 60 غم للطير/يوم49-43

نعمعلف 16٪ بمعدل 80غم للطير/ يوم٥0-٥6

إضاءة طبيعية + صناعية

)بما ال يقل عن 10 ساعات 

يوميًا(

نعمعلف 18٪ بمعدل 100غم للطير/يوم٥7-63

إضاءة طبيعية + صناعية

)بما ال يقل عن 12 ساعة 

يوميًا(

نعمعلف 18٪ بمعدل 110-120 غم للطير/يوم70-64

إضاءة طبيعية + صناعية

)بما ال يقل عن 14 ساعة 

يوميًا(

نعمعلف 18٪ بمعدل 110-120  غم للطير/يوم71 وأكثر
إضاءة طبيعية + صناعية 

بمعدل 16 ساعة/يوميًا

السجالت اإلنتاجية

مــن أجــل نجــاح أي مشــروع زراعــي فــي االنتــاج الحيوانــي، ال بــد مــن توفــر ســجات ترصــد العمليــة 
اإلنتاجيــة، ممــا يســاعد المربــي فــي التعــرف علــى مواطــن الخلــل وأســباب المشــكات، واتخــاذ 

دقيقــة26. بصــورة  المســتقبلية  القــرارات 

المرجع السابق. الهدمي، ج . ن .)1994(.  26
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ومن أهم هذه السجالت:

ملحق رقم )3(: الملخص األسبوعي لفترة إنتاج البيض
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ملحق )4(: حساب التكاليف والعائدات والربح لقطيع دجاج البيض

الـتـكـالـيـف

كلفة الفرخ الواحد )عدد المبتدئات باإلنتاج(

ثمن األعاف

السعرالكمية

السعرالكمية

السعرالكمية

أدوية ولقاحات

صــيــانــة مـخــتــلـفـة

عــمــالــة

إشــراف ورعــايــة

اســتــهــاك المــزرعــة/ إيــجــار

تــكــالــيــف أخــرى

مــجــمــوع التــكــالــيــف

الــعــائــدات

معدل ثمن البيضةعدد البيضثمن البيض المباع

طــيــور مــنــتــهــيــة

ســمــاد

مــجــمــوع الــعــائدات

صافي الربح

مجموع العائدات -  مجموع التكاليف =

انقالب قناة البيض

تخـرج قنـاة البيـض إلـى الخـارج عند وضـع البيضة ثم تعـود إلى مكانهـا، وفي بعض 
األحيـان ال تعـود هذه القنـاة بعد خروجها ألسـباب منها:

وزن الدجاج أقل أو أعلى من المعدل العام.  
اإلثارة الضوئية المبكرة.   

شدة اإلضاءة الزائدة )لمبات أكثر من 60 واط(.  
عليقة غير موزونة.  

قمة اإلنتاج )ضغط أيضي(.  
وضع بيض بصفاريين )يضعف عضلة المجمع(.  

للوقاية من انقالب قناة البيض نقوم بما يلي:
عزل الطيور التي يظهر على بيضها مشحات من الدم.  

الزيادة التدريجية لإلضاءة من أجل بدء االنتاج.  
تقليل شدة اإلضاءة عند ظهور بوادر حدوث المشكلة.   

استبدال لمبات اإلضاءة بلمبات حمراء اللون للتقليل من نقر قناة البيض عند خروجها.  
استخدام أعاف موزونة من مصانع ذات مصداقية.  

إعطــاء حصــة علــف بمقــدار 90-95% مــن كميــة العلــف اليوميــة المقدمــة للقطيــع؛ إذا كان   
.%4 مــن  أكثــر  بصفارييــن  بيضــًا  يعطــي  القطيــع 

مراقبة حثيثة للقطيع لعزل أي حالة27.  

بعض المشاكل التي قد تحدث أثناء تربية القطيع

التشخيصالمشكلةالرقم

انقاب قناة البيض أو النزف الناتج عن وضع البيضةنقر المخرج1

يساعد في حدوثه الجوعنقر المخلب2

عند حدوث إصابة بالعرف أوالغببنقر الرأس3

نقص فيتامين ) أ (بقع دم داخل البيضة4

ضعف القشرة٥
نقص الكالسيوم والفسفور أو المنغنيز أو فيتامين )د(، أو كبر 

عمر الفراخ، أو الطقس الحار 

فراخ بدأت بوضع البيض في عمر مبكر أو دون الوزن المائمبيض صغير6

7
انخفاض اإلنتاج بشكل 

مفاجئ
إضاءة غير مناسبة، أو كمية علف قليلة، أو نقص في المشارب

تهوية غير جيدة، أو إصابة الدجاج بمرض العرف األزرقرأس أزرق اللون8

9
نسبة مرتفعه من البيض 

المكسور
ضعف القشرة، أو عدد مرات جمع البيض غير كافية، أو وعاء 

النقل غير مائم

بياض البيض ضعيف ومائع10
البيض جمع بطريقة غير مائمة، أو البيض لم يبرد سريعًا، أو 

دجاج كبير في العمر، أو غرفة تخزين البيض حارة ورطبة، أو لم 
يعبأ البيض بسرعة، أو اإلصابة باألمراض

صفار البيض غير عادي11
علف غير مائم، أو حرارة مرتفعة، أو دجاج كبير في العمر، أو 

استخدام األدوية والعقاقير

12
ماحظة روائح في غرفة 

التعبئة والتخزين
استعمال عبوات متعفنة، أو الغرفة غير نظيفة وبها عفن، أو 

وجود مواد غير عبوات البيض في الغرفة

المرجع السابق. عبد الرحيم، ش .م .)2003( .  27
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ت المفتوحة
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رابعًا: مزارع الدجاج الالحم
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الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــها الشــباب نتيجــة االحتــال وارتفــاع معــدالت البطالــة؛ 
ــة للعيــش، ومنهــا المشــاريع الصغيــرة التــي تقــوم علــى اســتثمار  تدفــع نحــو إيجــاد وســائل فاعل
األمــوال ولــو بنســبة قليلــة مــن أجــل توفيــر حيــاة كريمــة، ومــن هــذه المشــاريع تربيــة الدجــاج الاحــم. 
تعتبــر مشــاريع الدجــاج الاحــم مــن مشــاريع دورة رأس المــال الســريع، حيــث يســتطيع المســتثمر 

فــي هــذا الجانــب معرفــة مقــدار الربــح أو الخســارة بعــد 45 يومــًا مــن بدايــة عمليــة التربيــة. 

مزرعة الدجاج الالحم

عنـد إنشـاء أي مزرعـة دواجـن، ال بـد مـن اختيـار المنطقـة وتحديـد المـكان بـكل دقة، 
وال يتـم ذلـك إال عـن طريق دراسـة علمية، فهنـاك عوامل عديدة يجـب أن تؤخذ بعين 

االعتبـار، ومنها:
حجم رأس المال المستثمر.  .1

إمكانية التوسع المستقبلي للمشروع.  .2
معرفة مواد البناء المتوفرة في المنطقة.  .3

الظروف البيئية والمناخية السائدة في المنطقة.  .4
نوع العمالة والخبرات المتوفرة في المنطقة.28  .5

حتى وقت قريب، كان الدجاج مصدرًا للبيض، واللحوم كانت مقتصرة على الديوك الزائدة عن 
الحاجة، واإلناث اللواتي انتهى موسمهن اإلنتاجي.29 

ولكــن هــذه النظــرة تغيــرت فــي الوقــت الحالــي، حيــث أصبحــت مشــاريع تربيــة الدجــاج الاحــم تقــام 
بشــكل منفصــل ومتخصــص، وتصــرف عليهــا األمــوال مــن أجــل تحقيــق عائــدات أكبــر، وأصبــح 

ــر مــن المزارعيــن يتخصصــون فــي تربيــة الدجــاج الاحــم. الكثي

مميزات تربية الدواجن

محدودية رأس المال.  
سرعة دورة رأس المال.  

قلة المنشآت وعدم تعقيدها.  
ديمومة العمل على مدار السنة.30  

الحبشي، م. )1994(. تخطيط وإنشاء مزارع الدواجن.  الدار العربية للنشر والتوزيع: القاهرة.  28

المرجع السابق. وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. )2010(.  29

سراقبي، ت. م. ب. )1989(. بسائط ادارة مزارع الدواجن. القاهرة:مكتبة االنجلو المصرية.  30

اختيار موقع المزرعة

يفضل بناء مزرعة الدواجن في منطقة بعيدة عن التجمعات السكانية.  
يفضــل أن تكــون بعيــدة عــن مــزارع الدواجــن األخــرى بمســافة ال تقــل عــن كيلــو متــر واحــد حتــى   

ال تنتقــل األمــراض بيــن المــزارع. 
توفير كهرباء من شبكة التوزيع، ومولّد في حاالت انقطاع التيار الكهربائي من الموزع.  

توفير مصدر للمياه النظيفة.  
أن تكون قريبة من مصادر توريد العلف والصيصان، حتى ال يتحمل المشروع تكاليف مالية.31   

تحديد نوع التربية )مفتوحة أو مغلقة(

مــن الضــروري وضــع خطــة للتربيــة، علــى أن تراعــي نــوع البيــت ومســاحته وطريقــة تهويتــه وإضاءتــه 
)مفتــوح أو مغلــق(؛ وذلــك لمعرفــة عــدد الصيصــان التــي يمكــن تربيتهــا، وعــدد الدجــاج الــذي يمكــن 

تسويقه.32
وتعتبــر البيــوت المفتوحــة األكثــر انتشــارًا بســبب اعتــدال المنــاخ وقلــة التكلفــة وإمكانيــة تدفئتهــا 
ــإن البيــت  شــتاًء، وبغــض النظــر عــن البيــت المســتخدم ســواء كان النظــام مفتوحــًا أم مغلقــًا؛ ف

الجيــد يمتــاز بالمواصفــات التاليــة:
دافئ شتاًء   .1

بارد صيفًا  .2
إمكانية التخلص من الرطوبة واألمونيا بشكل سهل.  .3

توفير التهوية الكافية ومنع حدوث التيارات الهوائية.33   .4

أهم مواصفات البيوت المفتوحة

اتجاه البيت  .1
إلقامــة  تخصــص  التــي  والمســاحة  األرض  أحدهمــا حســب طبيعــة  اتبــاع  يمكــن  اتجاهــان  هنــاك 

عليهــا: المشــروع 
االتجاه المتعامد مع الرياح.  

المرجع نفسه.     31
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االتجاه غير المتعامد مع الرياح.34    
فــي فلســطين، تبنــى بيــوت الدواجــن الاحــم بحيــث يكــون محورهــا الطولــي باتجــاه إمــا الشــرق أو 
الغــرب مائــًا قليــًا نحــو الشــمال، وذلــك لتجنــب دخــول أشــعة الشــمس بشــكل مباشــر للبيــت خــال 

الصيــف.35 

عرض البيت  .2
يجب أن ال يقل عرض البيت عن 10 أمتار، حتى ال يتعرض للتيارات الهوائية، وبالتالي إحداث مشاكل 

تنفسية ومرضية للكتاكيت داخل البيت.

األساسات  .3
تعتبــر األساســات مــن أهــم النقــاط التــي يغفــل عنهــا معظــم المزارعيــن، األمــر الــذي يــؤدي إلــى 

هــدم الكثيــر مــن بيــوت التربيــة فــي فصــل الشــتاء.
يجــب أن تكــون أساســات البيــت قويــة ومبنيــة علــى أرض صلبــة، حتــى تتحمــل الجــدران والســقف، 

وتمكيــن البيــت مــن مواجهــة الريــاح والثلــوج التــي يمكــن أن تتراكــم علــى ســقف البيــت.

ارتفاع الجدران  .4
تبنــى جــدران البيــوت فــي بادنــا عــادة مــن اإلســمنت أو الطــوب، وتكــون بســماكة 20 ســم، ويكــون 
ارتفــاع الجــدران مــن كا الجانبيــن متماثــًا، ويكــون بحــدود 250 ســم، أمــا االرتفــاع مــن الوســط يكــون 
بحــدود 350 ســم، ويحــدد االرتفــاع بشــكل دقيــق حســب درجــة الحــرارة فــي المنطقــة المــراد بنــاء 
البيــت فيهــا، حيــث أن ارتفــاع البيــت يحــدد كميــة الهــواء الداخلــة إلــى البيــت، وبالتالــي التخفيــف مــن 

اإلجهــاد الحــراري عــن الطيــور صيفــًا.36 

طول البيت  .5
ليــس لطــول بيــت الدواجــن الاحــم حــد معيــن، وذلــك يعتمــد علــى رأس مــال المشــروع، وعــدد 
الطيــور المــراد تربيتهــا، أو حســب المعلــف الطولــي اآللــي والتــي يمكــن أن تســتخدم فــي البيــوت 

ــى حــدود 100 متــر.37 الحديثــة، حيــث يمكــن لطــول البيــت أن يصــل إل
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المرجع السابق. وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. )2010(.  3٥
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المرجع السابق. سراقبي، ت. م. ب. )1989(.  37

شكل السقف  .6
تختلــف المــادة المســتخدمة فــي ســقف البيــت مــن منطقــة إلــى أخرى، حيث يســتخدم فــي منطقتنا 

»االسبســتوس«، وهنالك عدة أشــكال هندســية ألســقف البيوت:
سقف مائل من جهة واحدة  

سقف على هيئة نصف دائرة  
سقف على هيئة جملون.38   

والشــكل المســتخدم فــي منطقتنــا الســقف الجملونــي، بحيــث يمنــع تراكــم األمطــار والثلــوج علــى 
ســطح البيــت، ويكــون الســقف الجملونــي ممتــدًا خارجــًا عــن حافــة الجــدران مســافة نصــف متــر، لمنــع 
دخــول ميــاه األمطــار مــن خــال حافــة الجــدران فــي فصــل الشــتاء، ويكــون أحــد األطــراف أعلــى مــن 
الطــرف اآلخــر، بحيــث يوفــر فتحــة تهويــة وتكــون معاكســة التجــاه الريــاح، وذلــك مــن أجــل التخلــص 

مــن الغــازات المنبعثــة مــن داخــل البيــت.  

العزل  .7
مــن الضــروري عــزل ســقف بيــت الدواجــن بمــادة عازلــة، لتوفيــر التدفئــة للدواجــن فــي فصــل الشــتاء 
والتقليــل مــن تكاليــف التدفئــة، هــذا مــن جانــب، أمــا مــن الجانــب األخــر فإنــه يمنــع كســب الحــرارة مــن 

الخــارج فــي فصــل الصيــف.39
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األرضية  .8
عــادة تكــون مــن اإلســمنت وبشــكل مائــل إلــى إحــدى الزوايــا، وذلــك حتــى يســهل تنظيفهــا بعــد 

االنتهــاء مــن التربيــة وتطهيرهــا.

األبواب  .9
تصمــم األبــواب علــى طرفــي البيــت وتكــون واســعة، بمــا يتيــح دخــول الجــرار الزراعــي وخروجــه أثنــاء 

عمليــة التنظيــف بعــد االنتهــاء مــن التربيــة.40 

النوافذ  .10
تمتــد علــى جانبــي البيــت لتوفيــر التهويــة الكافيــة للطيــور مــن جهــة، ولمنــع تكويــن التيــارات 
الهوائيــة مــن جانــب آخــر، حيــث تكــون إجمالــي مســاحة الشــبابيك 25% مــن مســاحة البيــت، ويكــون 
ارتفــاع قاعــدة الشــباك عــن األرض حوالــي 120ســم، وارتفــاع الشــباك 100-120 ســم، وتكــون الشــبابيك 
مــزودة بشــبك معدنــي لمنــع الطيــور البريــة مــن الدخــول إلــى البيــت والتــي تشــكل مصــدرًا لنقــل 

األمــراض مــن مزرعــة إلــى أخــرى.  

احتياجات التهوية

تكــون التهويــة فــي البيــوت المفتوحــة طبيعيــة، وتعتمــد علــى النوافــذ فــي جانبــي البيــت، والتــي 
يفضــل أن تكــون مــزودة بالســتائر مــن أجــل التحكــم بكميــة الهــواء الداخــل للبيــت والتحكــم 
باإلضــاءة الطبيعيــة، ومــن المعــروف أن البيــوت المفتوحــة تتأثــر كثيــرا بالظــروف الخارجيــة، مثــل 

الحــرارة والتهويــة وســرعة الريــاح.41 

هنـاك حاجـة لتوفيـر التهويـة الكافية فـي بيوت الدواجـن في جميع مراحـل العملية 
اإلنتاجيـة، وذلك لتحقيق األهـداف التالية:

تزويد الطيور بكميات كافية من الهواء النقي.  .1
التخلص من الغازات السامة، مثل األمونيا وثاني أكسيد الكربون وغيرها.  .2

التخلص من الرطوبة والحرارة الزائدة.42   .3

سامي، م. س. م. )2000(. إنتاج دجاج اللحم للمشاريع الصغيرة والكبيرة ؛ رعاية - تغذية - أمراض. القاهرة: دار الفكر العربي.  40
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تعتمد احتياجات الطيور من التهوية على العوامل التالية:
حجم الطير  .1
عمر الطير  .2

كثافة الطيور دخل البيت  .3
األحوال الجوية في المنطقة التي يوجد بها البيت  .4

تــزداد الحاجــة إلــى التهويــة فــي الصيــف وذلــك مــن أجــل التخفيــف مــن العــبء الحــراري الواقــع علــى 
الطيــور، أمــا فــي فصــل الشــتاء فاألمــر مختلــف، حيــث تقــل الحاجــة إلــى التهويــة مــع اإلبقــاء عليهــا، 
وذلــك مــن أجــل التخلــص مــن الرطوبــة التــي يمكــن أن تتراكــم فــي الفرشــة داخــل البيــت، وللتخلــص 

مــن الغــازات.43 

مستلزمات تربية الدجاج الالحم

المشارب

تستخدم عدة أنواع من المشارب في بيوت دجاج اللحم:
المشارب  المقلوبـــة:  .1

وهــي مكونــة مــن جزئيــن، الخــزان الــذي يملــئ بالمــاء ثــم يوضــع علــى 
ــه ثقــب علــى ارتفــاع 3 ســم مــن  الجــزء الثانــي وهــو الطبــق، والخــزان ل
حافــة الطبــق يتدفــق منــه المــاء إلــى الطبــق الــذي ارتفــاع حافتــه 5 ســم، 
أيــام  لتــر وتكفــي 100 صــوص، وتســتخدم فــي العشــرة  وســعتها 5 

األولــى مــن عمــر الطيــر.

المشارب المعلقـة:  .2
تكــون علــى شــكل خــزان بيضــاوي بحافــة ســفلى ترتفــع 5 ســم لجمــع 
فــي نهايتــه صمــام  للمشــرب ومركــب  الــذي يصــل بخرطــوم  المــاء 

أوتوماتيكــي ينظــم مــرور المــاء.
تعلق المشارب في سقف البيت ويحدد ارتفاعها حسب عمر الطائر.

المشارب المعلقة تكفي من 80 - 100 دجاجة.44                   
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المشارب األتوماتيكية األرضية:  .3
حــوض طولــي علــى شــكل حــرف  V مصنــوع مــن المعــدن المجلفــن )لتحمــل األدويــة والكيماويــات 

والتطهيــر(.
يختلــف طــول هــذا النــوع مــن المشــارب، وتتــراوح بيــن مــن 2-2.5 م، فيمــا يكــون العــرض مــن 
7-10 ســم، وبعمــق 7 ســم، والمشــرب مــزود بصمــام يعمــل أوتوماتيكيــا يتحكــم فــي ارتفــاع 

المــاء.
يمكن تغيير ارتفاع المشرب تبعًا لعمر الطائر.45

مشارب الحلمة )النقاطات(:  .4
وهــي عبــارة عــن حلمــات متصلــة مــع بعضهــا البعــض 
وهــي  البيــت،  طــول  علــى  يمتــد  باســتيكي  بأنبــوب 
مــزودة بفناجيــن ينصــب فيهــا المــاء عنــد نقــر الطيــور 
للحلمــات، ويكــون أنبــوب المــاء مربوطــا بالســقف ويمكــن 
الطيــر، وكل  مــع عمــر  يتناســب  بمــا  بارتفاعــه  التحكــم 

حلمــة تكفــي 10 طيــور.
                                                                               

ومن مميزات هذه المشارب:
ال تحتــاج إلــى التنظيــف الــدوري، ممــا يقلــل مــن حجــم العمالــة والحركــة داخــل البيــت وبيــن   .1

الطيــور.
ال يتســرب منهــا المــاء، وبالتالــي المحافظــة علــى جفــاف الفــرش والحــد مــن األمــراض الناتجــة عــن   .2

ذلــك وخصوصــا مــن مــرض »الكوكســيديا«.
تستخدم هذه المشارب للطيور سواء كانت التربية على األرض أو داخل أقفاص.46   .3

االحتياجاتنوع المشرب

1 مشرب/ 100 طيرمشرب آلي دائري

ا مشرب/ 200 طيرمشرب آلي طولي )2 متر(

1 حلمة/ 10 طيرمشرب حلمة
47

المرجع السابق. وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. )2010(.  4٥
المرجع نفسه.  46

المرجع نفسه.  47

المعالف 

هنــاك العديــد مــن أنــواع المعالــف المســتخدمة فــي بيــوت الدواجــن منهــا مــا هــو اليــدوي ومــا هــو 
اآللــي.

الخصائص المطلوب توفرها في المعالف:
ضــرورة توفيــر الكميــات المطلوبــة مــن األعــاف وبشــكل متســاوي لجميــع أفــراد الســرب، لضمــان   .1

الحصــول علــى األوزان المتماثلــة لجميــع الطيــور عنــد البيــع.
ضرورة الحفاظ على التوازن في تركيب العليقه من مصادر األعاف المركزة.  .2
الحد من الفاقد من األعاف أثناء عملية التربية للتقليل من تكاليف اإلنتاج.  .3

سهولة التحكم في وضع األعاف أمام الطيور.  .4
سهولة تنظيف األعاف في حال اتساخها دون إحداث أي إجهاد للطيور.  .5

الحد من تلوث المعالف أمام الطيور.  .6
أن ال تشكل األعاف أي مصدر خطر على الطيور في بيوت التربية.48  .7

وفي فيما يلي أهم أنواع المعالف المستخدمة في بيوت دجاج الالحم:
صواني العلف  .1

تســتخدم للصيصــان الصغيــرة حتــى اليــوم العاشــر مــن العمــر، وهــي عبــارة عــن صــواٍن باســتيكية 
بلــون أحمــر وذلــك لجــذب انتبــاه الطيــر.

معالف يدوية طويلة  .2
مصنعــة مــن الصــاج وتكــون بشــكل طولــي، ويبلــغ طولهــا 2 متــر وتكــون مــزودة بشــبك مــن األعلى 
لعــدم قيــام الطيــور بالقفــز عليهــا، بحيــث يســمح الشــبك فقــط للطيــر بإدخــال رأســه فيهــا، وهــذه 

المعالــف يتــم التحكــم بمســتوى ارتفاعهــا مــن خــال قوائمهــا.49

معالف يدوية اسطوانية  .3
ويطلــق عليهــا فــي بعــض األحيــان النصــف آليــة، وهــي عبــارة عــن اســطوانة معدنيــة مــن األعلــى 
ــزول  ــة بيــن كا الجزئيــن لن ــة، بحيــث تتــرك مســافة معين ــة معدني يتصــل بهــا مــن األســفل صيني
العلــف، ويتــم التحكــم باالرتفــاع مــن قبــل المربــي بمــا يتناســب مــع عمــر الطيــر، وتعلــق هــذه 

المعالــف فــي ســقف البيــت بواســطة الحبــال.50

المرجع السابق. الحبشي، م. )1994(.    48
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معالف آلية  .4
ــذا يقتصــر اســتخدامها فــي المشــاريع الضخمــة  ــف المتطــورة وباهظــة الثمــن، ل يعتبــر مــن المعال
والحديثــة والتــي يصــرف عليهــا مبالــغ عاليــة، حيــث تربــط هــذه المعالــف بـ«ســايلوهات« ضخمــة تكون 
خــارج المزرعــة تحتــوي األعــاف التــي تنتقــل إلــى المعالــف داخــل البيــت بواســطة أنابيــب، ومــن ثــم 
تــوزع األعــاف إلــى األحــواض أمــام الطيــور، وتكــون هــذه المعالــف مربوطــة فــي ســقف بيــت التربيــة 
بواســطة بكــرات يتــم مــن خالهــا التحكــم بارتفاعهــا، أو انخفاضهــا آليــًا بمــا يتائــم مــع عمــر الطيــر. 

المعالف اآللية المستطيلة  .5
وهــي عبــارة عــن قشــاط موضــوع داخــل أحــواض بشــكل طولــي، يتحــرك لنقــل األعــاف أمــام الطيــور، 

وهــذه المعالــف تكــون ممتــدة علــى طــول بيــت التربيــة.

المعالف اآللية المستديرة  .6
تكــون أحــواض العلــف فيهــا علــى شــكل دائــري محمولــة علــى مســار معدنــي حلزونــي أثنــاء حركتــة 

ينقــل العلــف إلــى أحــواض التغذيــة.

االحتياجاتالنوع

2٥ معلف/ 1000 طيرمعلف اسطواني نصف آلي

1 معلف/ 60 طيرمعلف مستدير آلي

1 معلف/ 70 طيرمعلف طولي يدوي )2 متر(

تغذية الدجاج الالحم

ســجلت مؤخــرًا نقلــة نوعيــة فــي تربيــة الدجــاج، حتــى أن العديــد مــن الكتــب أصبحــت تســتخدم 
مصطلــح صناعــة الدواجــن بــدال مــن تربيــة الدواجــن، وذلــك نتيجــة الســتخدام األعــاف المركــزة 
ــى أعلــى وزن فــي أقصــر مــدة ممكنــه وبأقــل نســبة نفــوق، كمــا أصبــح  والتــي تهــدف للوصــول إل
هنــاك توجــه إلــى نظــام التربيــة المغلــق، والــذي يعتمــد علــى توفيــر كافــة احتياجــات الطيــر بشــكل 

ــد مــادي وبأقــل التكاليــف.  ــر عائ صناعــي، لضمــان تحقيــق أكب
تعتبــر التغذيــة داخــل المشــاريع الزراعيــة الحيوانيــة فــي عمليــات التســمين مــن أكثــر العمليــات 
اســتنزافًا لمــال المشــروع، حيــث تشــكل تكاليــف التغذيــة 70% مــن تكاليــف العمليــة اإلنتاجيــة، لــذا 

يتــم االهتمــام بهــا بشــكل كبيــر جــدًا.
وفــي مشــاريع الدجــاج الاحــم المعــد للتســمين؛ فــإن العليقــة تبقــى بشــكل دائــم وحــر  ليتنــاول 
منهــا الطائــر كيفمــا يشــاء، ويســتخدم المربــي ثــاث أنــواع مــن العائــق للتســمين والتــي تتناســب 

مــع عمــر الطيــر، واحتياجــات الجســم مــن العناصــر الغذائيــة والطاقــة.

شروط يجب توفرها في عليقة الدواجن

أن تكون متوازنة في محتوياتها من جميع العناصر الغذائية الازمة للطير.  .1
أن تكون ثابتة ومتوازنة المحتوى من الطاقة.  .2

أن تكون خالية من السموم، والفطريات، والحشرات.  .3
أن ال تزيد نسبة الرطوبة فيها عن %12.51    .4

بوتاني، 1983  ٥1
أنواع معالف الدجاج الاحم
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نسبة الطاقة إلى البروتيننوع العليقة

)Starter ( 130 - 130عليقة البداية

138 - 14٥عليقة النمو

1٥0 - 1٥٥ عليقة النهاية
52

الدفايات

ــذا  ــر بارتفــاع وانخفــاض درجــة الحــرارة المحيطــة، ل ــدم الحــار، أي أنهــا تتأث تعــد الدواجــن مــن ذوات ال
يجــب الحفــاظ علــى  درجــة حــرارة جســمها ثابتــة ضمــن مــدى معيــن حتــى ال يشــكل إجهــادًا عليهــا، 
وبالتالــي ال يؤثــر علــى ســرعة النمــو )حــرارة جســم الدجاجــة C 41,5°(، ويتــم ضبــط درجــة الحــرارة مــن 

خــال موازيــن الحــرارة التــي تكــون موزعــة داخــل بيــت التربيــة.

يجـب علـى المربـي توفيـر وسـائل تدفئـة للطيـور فـي األوقات التـي تشـهد انخفاض 
درجـات الحـرارة، ومنها:

الدفايات ذات المظلة  .1
وهــي تشــبه المظلــة ومصنوعــة مــن الصــاج، وتعتمــد علــى الغــاز فــي عملهــا، يكــون فــي وســطها 
قطعــة فخاريــة يخــرج منهــا الغــاز المشــتعل، ويتــم التحكــم بدرجــة الحــرارة مــن خــال »ثيرموســتات« 

متصــل بهــا.

الدفايات الكهربائية  .2
وهي عدة أنواع وعدة أشكال حسب الشركة المصنعة لها.

اللمبات المشعة  .3
تستخدم األشعة تحت الحمراء لتوليد الحرارة.

دفايات الهواء الساخن  .4
وهــي باهظــة الثمــن تســتخدم فــي المشــاريع الضخمــة، وتقــوم بدفــع هــواء ســاخن إلــى جميــع أجــزاء 

بيــت التربيــة، ويتــم التحكــم بدرجــة الحــرارة مــن خــال مفتــاح متصــل بهــا.53

المرجع السابق. وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. )2010(.  ٥2
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الفرش

هنــاك العديــد مــن المــواد المســتخدمة فــي الفــرش حســب وفرتهــا ورخــص ثمنهــا، وهــي تختلــف 
مــن منطقــة إلــى أخــرى )التبــن، قشــور األرز، مخلفــات الــذرة المفرومــة، قــش األرز ، نشــارة الخشــب(، أمــا 
فــي مــا يتعلــق بفلســطين، فيتــم اســتخدام نشــارة الخشــب الناعــم وذلــك ألنهــا متوفــرة ورخيصــة 

الثمــن، وتوضــع عــادة بســماكة ال تقــل عــن 5ســم.54 

ميزات الفرش الجيد: 

متوفرة بشكل دائم ورخيصة الثمن.  .1
خالية من أية مواد معدنية أو باستيكية أو العفونة أو الفطريات.  .2

جافة وقدرتها عالية على امتصاص الرطوبة، حيث ال تزيد رطوبتها عن %20  .3
سهلة التقليب والتمشيط والتغيير.   .4

أن تكــون متوســطة النعومــة، حيــث أن خشــونة الفرشــة تــؤدي إلــى جــرح أرجــل الصيصــان فــي   .5
بدايــة عمليــة التربيــة وبالتالــي نفوقهــا، أمــا الفرشــة الناعمــة فإنهــا تســبب مشــاكل تنفســية 

للصيصــان.

لمبات اإلضاءة

ــات فــي  ــة ذات اإلضــاءة الصفــراء، وفــي بعــض األحيــان تســتخدم النيون تســتخدم اللمبــات الكمثري
بيــوت التربيــة مــن بــاب توفيــر النفقــات، حيــث تعتبــر اللمبــات الكمثريــة أكثــر اســتهاكًا للطاقــة 
ولكنهــا أفضــل للطيــور التــي تســتجيب لألشــعتين الحمــراء والصفــراء أكثــر منهــا لإلضــاءة الزرقــاء.

مواصفات الصيصان الجيدة للتربية

متجانسة في الوزن، على أن ال يقل وزن الصوص عن 40 غم.  .1
نشــيطة منتبهــة والمعــة العينيــن وعاليــة الحيويــة، والصــدر مرفــوع وقــاٍس وجلــد الســاق المــع   .٢

بــراق غيــر جــاف.
غيــر مصابــة بالتهابــات فــي منطقــة الســرة، والحبــل الســري مقفــول وجــاف، وفتحــة المجمــع   .٣

نظيفــة غيــر ملتصقــة.55

المرجع السابق. شقير، س. د. )1997(.  ٥4
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ــد مــن اإليجابيــات فــي عمليــة التربيــة، ومنهــا  ــى تحقيــق العدي ــؤدي إل االلتــزام بهــذه المواصفــات ي
ــة العاليــة للغــذاء، ونمــو الريــش بســرعة وبشــكل منتظــم. ســرعة النمــو، والكفــاءة التحويلي

حضانة الصيصان

وهــي الفتــرة الزمنيــة التــي تحتــاج فيهــا الصيصــان إلــى الحــرارة مــن مصــدر خارجــي وبشــكل دائــم 
لضمــان النمــو األمثــل، وهــذه المــدة تمتــد ألربــع أســابيع مــن لحظــة التفقيــس، وتــزال الحاضنــة بعدمــا 

تكــون الصيصــان قــد اكتســت بالريــش األبيــض.
يتــم فصــل جــزء مــن بيــت التربيــة بواســطة الشــبك أو الباســتيك مــع اإلبقــاء علــى فتحــة مــن أعلــى 
الباســتيك مــن أجــل تجديــد الهــواء، والهــدف مــن ذلــك حجــب حــرارة مصــدر الــدفء عــن باقــي أجــزاء 
البيــت، ومنــع حــدوث التيــارات الهوائيــة، وتحــاط الصيصــان بحاجــز خشــبي دائــري لإلبقــاء علــى 

الصيصــان داخــل الجــزء المدفــئ مــن البيــت.

درجات الحرارة المالئمة للطيور خالل مرحلة الحضانة:

درجة الحرارةالعمر باألسبوع

1  3٥ -32

2 32 -29

329 -26

426 -23
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كثافة الطيور 

ويقصــد بهــا عــدد الطيــور المربــاة فــي وحــدة المســاحة، وهــي تختلــف بيــن فصلــي الصيف والشــتاء، 
وحســب عمــر الطير.

الجدول التالي يبين عدد الطيور في وحدة المساحة )1 م٢(

العمر باألسبوع
كثافة الطيور ) طير/ م٢(

شتاًءصيفًا

180100

2٥070

330٥0

41٥20
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جمع وتسويق القطيع

عنــد االنتهــاء مــن عمليــة التربيــة ووصــول الطيــور للــوزن المطلــوب للبيــع؛ يجــب علــى المربــي مراعــاة 
التعليمــات التالية:

رفع جميع األدوات الموجودة داخل بيت التربية من مشارب أو معالف أو حواجز.  .1
جمع الطيور وتعبئتها في أقفاص خاصة ليًا.  .2

اســتخدام مصابيــح كهربائيــة خافتــة حتــى ال تخــاف الطيــور وتــؤذي بعضهــا أو تتكــدس فــوق   .3
بعضهــا، وبالتالــي احتماليــة نفــوق بعــض منهــا.

إمساك الطيور من األرجل و ليس األجنحة.  .4
عدم تكديس الطيور داخل األقفاص حيث أن الواحد منها في بادنا يتسع لـ8 دجاجات.  .5

المرجع نفسه.  ٥7
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