


 اٌّؾبمشح اٌغبدعخ



     Poultry Housesِسبوٓ اٌذواعٓ

نظراً لزٌادة االستثمار فً مجال الدواجن لكونها ذات عائد مجزي سرٌع •

ونظراً الرتفاع تكالٌف بناء وإعداد مساكن الدواجن فإنه من الواجب 

 :مراعاة اآلتً عند الشروع فً بناء مساكن الدواجن

 : Project  Planخطة اإلنتاج -أ•

 .تحدٌد رأس المال المستثمر -1•

 (.الخ... إنتاج بٌض، إنتاج لحم، تفرٌخ)تحدٌد الهدف من المشروع  -2•

 .مواد البناء المختلفة وأسعارها -3•

 .التوسعات المنتظرة فً المشروع -4•

 



 : Project Locationموقع المشروع  -ب•

 .القرب من أماكن التسوٌق واالستهالك -1•

 .القرب من الطرق -2•

بعٌداً عن مزارع الدواجن األخرى والمفرخات والمجازر  -3•

 .كم 3بمسافة 

 .قرٌب من مصادر المٌاه والكهرباء -4•

 .قرٌب من مصادر العلف والكتاكٌت -5•

 



 :تصمٌم المشروع -ج•

 :ٌجب عند الشروع فً البناء أخذ اآلتً فً االعتبار•

 .نوع الطٌور التً سوف تربى بالمشروع -1•

 .عدد الطٌور المراد تربٌتها -2•

 .تحدٌد نوع المبانً واتجاهاتها -3•

نوع األجهزة والمعدات التً ستستخدم فً المساكن وتحدٌد موقعها  -4•

 .قبل البناء

م كما ٌحدد مكان  20تحدد المسافة بٌن كل مسكن وأخر على األقل  -5•

 .المرافق المحلقة بالمشروع

 



 :الشروط الواجب أخذها فً االعتبار عند بناء المساكن•

 :Direction of Poultry Houseاتجاه المسكن  -1•

ٌفضل أن ٌأخذ المسكن اتجاه موازي التجاه الرٌح فً المساكن •

المغلقة حتى تؤثر الرٌاح على المراح الموجودة على جانبً 

المسكن وال تعوق طرد الهواء إلى خارج المسكن فً المساكن 

المغلقة واتجاه متعامد على اتجاه الرٌاح فً المساكن المفتوحة 

 .لالستفادة منها فً تهوٌة العنابر

 



 طول وعرض المسكن -2•

ٌعتمد طول وعرض المسكن على مساحة األرض المتوفرة للبناء والسعة •

 2م1المطلوبة لعدد الطٌور المراد تربٌتها ففً المساكن المغلقة ٌخصص 

أمهات  5-4ٌوم أو  42من بدارى المائدة حتى عمر  20 -18لكل 

طٌور دجاج بٌض المائدة أو أمهاتها وفً المساكن  7-5كتاكٌت اللحم أو 

إلى النصف، وبصورة عامة تعتبر  2م/ المفتوحة تقل كثافة تربٌة الطٌور

 .متر كأقل عرض اقتصادي للمسكن 8م هو أقل طول للمسكن و 40

 



 :Economic Constructionالبناء االقتصادي  -3•

ٌعتبر االقتصاد عند بناء مسكن الدواجن عامل مهم فً إنتاجٌة •

الطٌور حٌث ٌمثل نوعٌة البناء وتوفٌر الظروف المناسبة للطٌور 

بداخل المسكن من األمور الهامة  فً تكلفة البناء وعلٌه ٌجب 

األخذ فً االعتبار عند البناء تكلفة التدفئة للطٌور والتهوٌة والعزل 

فً الظروف غٌر المناسبة وعلٌه ٌجب األخذ فً االعتبار نوع 

مواد البناء ومعامل العزل لها وكافة العوامل التً تؤثر على 

 .الظروف الداخلٌة بالمسكن

 



 :  أنواع مساكن الدواجن•

تعتبر مساكن الدواجن هً األساس فً عملٌة اإلنتاج المكثف •

وبدون توفٌر مساكن مالئمة وجٌدة تحمً الطٌور من حرارة 

الشمس صٌفاً وبرودة الشتاء تصبح الطٌور عرضة للظروف 

الجوٌة حٌث أن الظروف الجوٌة تتعرض لكثٌر من التغٌرات 

صٌفاً وشتاًء فتصبح الطٌور عرضة لهذه التغٌرات وبالتالً فإن 

معدالت اإلنتاج القٌاسٌة المطلوبة تحت ظروف اإلنتاج المكثف 

تعتبر محل سؤال أي أنه تصبح فً كثٌر من األحوال غٌر 

 .اقتصادٌة

 



وهى العنابر التى تعتمد فى تهوٌتها على التهوٌة الطبٌعٌة وتعتمد أٌضا على المناخ •

الطبٌعى وهذه العنابر شائعة االستخدام فى المناطق ذات المناخ المعتدل التى تطل على 

البحر المتوسط مثل مصر حٌث تكون درجة الحرارة معتدل معظم أوقات السنة كما أن 

حركة الرٌاح معتدلة على مدار السنة وٌفضل المربى هذا النوع من المساكن ومن 

 -:ممٌزاتها

 .قلة اآلالت المستخدمة بها -2                                 .قلة التكالٌف اإلنشائٌة1.

 -:ولكن من عٌوبها •

 .صعوبة توفٌر الظروف الجوٌة المثالٌة طول السنة1.

 .صعوبة التحكم فى انتقال المسببات المرضٌة عن طرٌق فتحات التهوٌة2.

 .تحتاج إلشراف فنى جٌد وخاصة عند التغٌرات الجوٌة3.

 .تحتاج لعدد كبٌر من العمالة4.

 

اٌؼٕبثش اٌّفزىحخ: أوال  



 .2م/ طائر  12 – 10معدل تربٌة الطٌور بها حوالى من •

وٌجب أن ٌصمم العنبر بحٌث ٌوفر للطائر الظروف المناسبة لنموه من •

درجة حرارة ورطوبة وتهوٌة وإضاءة وعزل جٌد وٌفضل أن ٌكون 

العنبر فى شكل مستطٌل وقد ٌكون العنبر من طابق واحد أو عدة طوابق 

  -:على حسب رغبة المربى ولذلك ٌصمم العنبر كالتالى

 :أثؼبد اٌؼٕجش -1•

  12 × 80 أٚ 10 × 50•

   :ِسبحبد اٌزهىيخ  -2•

   .األسم١خ ِغبؽخ ِٓ : 25 رّضً•

   .اٌز٠ٛٙخ ِؼذي ػٍٝ ٠ؤصش رٌه ػٓ لً ٚإرا 3َ ؽذٚد فٝ اٌؼٕجش اسرفبع•
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 :  األرضٌة  -3

ٌجب أن تكون من طبقة من االسمنت تسمً بالتستٌكة وٌجب أن ٌكون لها مٌل لسهولة 

عملٌة النظافة وأن تحتوي على فتحات للصرف للتخلص من ماء الغسٌل وأن تكون 

األرضٌة خالٌة من الشقوق حتى ال تحوي بداخلها الحشرات أو الطفٌلٌات وأن ٌتم صٌانتها 

 .  بعد انتهاء كل دورة

 :اٌزىسغ اٌشأسي فً اٌّضسػخ

 . اٌزٛعغ فٝ ؽبٌخ اٌّغبؽخ اٌقغ١شح ٚص٠بدح أعؼبس األسك: ١ِّضارٗ-

 :ػ١ٛثٗ-

 .  فؼٛثخ اٌخذِخ1.

 .  رخزٍف ظشٚف اٌز٠ٛٙخ2.

 .فؼٛثخ رغ١ّغ اٌط١ٛس ػٕذ اٌج١غ3.



 ؽىً ٌؼٕجش ِفزٛػ 

Tuesday, November 09\11\ 
2010 
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هى العنابر التى توفر ظروف مثالٌة للطٌور عن طرٌق التحكم بواسطة األجهزة •

األوتوماتٌكٌة حٌث توفر كل الظروف البٌئٌة التى ٌحتاجها الطائر وهذه العنابر تكون فى 

المناطق التى ٌسوء فٌها المناخ فى الصٌف أو الشتاء سواء فى المناطق الحارة جدا أو 

المناطق الباردة جدا حٌث ٌكون مناخها الطبٌعى غٌر مناسب لتربٌة الدجاج بطرٌقة العنابر 

 المفتوحة 

ٌفضل استخدام هذا النوع من المساكن للتحكم فً الظروف الجوٌة داخل العنبر، نظراً •

لصعوبة التحكم تحت ظروف المساكن المفتوحة وحٌث ٌتوفر فً هذه  المساكن درجة 

 الحرارة والتهوٌة المالئمة لنمو الطٌور 

 

اٌؼٕبثش اٌّغٍمخ: صبٔيب  



 -:ومن ممٌزات هذه العنابر •

 .ال تحتاج لعدد كبٌر من العمال1.

نظرا للتحكم فى الظروف البٌئٌة ٌمكن تربٌة أعداد أكبر من الطٌور 2.

 .2م/ طائر  20 – 18على نفس المساحة فقد تصل إلى 

 .معدالت النمو فٌها أفضل من العنابر المفتوحة3.

 .عزل الطٌور عن البٌئة الخارجٌة ٌحمى الطٌور من األمراض4.

 .أنها تحتاج لرأس مال كبٌر -:وأهم عٌوب هذه العنابر•

وٌتمٌز هذا النظام بعدم وجود شبابٌك فٌكون العنبر مغلق تماما وٌكتفى •

بتوفٌر فتحات طوارئ للتهوٌة عند انقطاع التٌار الكهربائى وٌكون العنبر 

مجهز باألجهزة واألدوات الالزمة التى تحقق الحصول على جو مثالى 
 .للطٌور بقدر المستطاع

 12اتجاه العنبر ٌكون موازى التجاه الرٌاح وال ٌزٌد عرض العنبر عن •
 .متر 80متر كما ال ٌزٌد الطول عن 



ًؽىً ٌؼٕجش ِغٍك ِٓ اٌذاخ 

Tuesday, November 09\11\ 
2010 
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 :العوامل المؤثرة فً مساكن الدواجن•

مساكن الدواجن هً أهم أدوات اإلنتاج وإن لم ٌتوفر مساكن •

جٌدة وصحٌة للطٌور فإن ظروف اإلنتاج المثلى ال ٌمكن 

توفرها وتؤثر المساكن بشكل مباشر وغٌر مباشر فً إنتاجٌة 

الدواجن وٌجب أن تعطً كل من درجة الحرارة 

Temperature والرطوبةHumidity   والتهوٌة

Ventilation  والعزلInsulation  أهمٌة خاصة فً مساكن

 .الدواجن

 



 :Temperatureدرجة الحرارة •

تبنً مساكن الدواجن بصفة خاصة بهدف حماٌة الطٌور من التغٌرات الكبٌرة فً •

فإن ( ف°106.5)م °41.4درجات الحرارة ونظراً ألن درجة حرارة جسم الطٌور هً 

الطٌور تفقد دائماً حرارة إلى البٌئة الخارجٌة ما عدا فً حاالت ارتفاع درجة حرارة 

الجو الخارجً عن درجة حرارة الجسم وأحسن درجة حرارة ألداء الدواجن هً ما بٌن 

ودرجة حرارة المسكن تتأثر بعوامل عدٌدة مثل درجة ( ف°75-60)م 15-25°

حرارة الجو الخارجً، اإلشعاع الحراري، سرعة الرٌاح واإلنتاج الحراري من الطٌور 

( كٌلو جول 1.06 )ساعة / وحدة حرارة إنجلٌزٌة 44كجم  2وتنتج الدجاجة ذات وزن 

النشاط، الحركة، معدالت وتختلف كمٌة الحرارة الناتجة من الطٌور بعدة عوامل منها 

  - 40)وكمٌة الحرارة الناتجة من الطٌور . النمو، إنتاج البٌض، كمٌة الغذاء المستهلك

 (طائر/ ساعة/ وحدة حرارٌة إنجلٌزٌة 44



ٌجب أن تؤخذ هذه العوامل فً االعتبار عند تصمٌم مساكن الدواجن وتستخدم هذه •

الحرارة فً تدفئة الطٌور فً الجو البارد ولكن البد من األخذ فً االعتبار أن 

الحرارة الناتجة بواسطة الطٌور المرباة فً الجو الحار البد من التخلص منها 

فً الجو الخارجً  Heat Stressبأسرع ما ٌمكن لتقلٌل أثار الحمل الحراري 

 المحٌط بالطٌور، 

ٌصٌب الكتاكٌت بفقد الشهٌة وإجهاد وارتفاع درجة الحرارة عن المعدل المناسب •

 .فً التنفس والخمول وضعف الجسم وانتفاش الرٌش وزٌادة معدالت النفوق

ٌؤدي إلى إصابة الكتاكٌت بنزالت البرد  كما أن انخفاض الحرارة عن الالزم •

 وضعف النمو وتجمعهم حول بعض مما ٌؤدي إلى النفوق،

بٌن االرتفاع واالنخفاض إلى إصابة الكتاكٌت وٌؤدي تذبذب درجة الحرارة  •

 .بزالت البرد واإلسهال وااللتهابات الرئوٌة

 



 .  : 70 - 60النسبة المئوٌة للرطوبة فى المسكن •

.  عملٌة التنفس والزرق والماء المتساقط من المساقى: ومن مصادر الرطوبة فى العنبر •

 .  وزٌادة الرطوبة فى العنبر عن النسبة السابقة تؤدى إلى حدوث مشاكل

   -:أسباب زٌادة الرطوبة فى العنبر •

 .  ارتفاع معدل استهالك الماء نتٌجة الرتفاع درجة الحرارة أو زٌادة األمالح فى العلف1.

 . انخفاض درجة الحرارة ٌؤثر على قدرة الهواء على تبخٌر الرطوبة من العنبر2.

 .  تسرب الماء األرضى3.

عدم عمل صٌانة مستمرة للمساقى أو استخدام مساقى ال تتناسب مع عمر أو حجم 4.

 .الطٌور

 

اٌشؽىثخ -2  



  -:مشاكل زٌادة الرطوبة فى العنبر 

 . ارتفاع رطوبة الفرشة•

 .  زٌادة احتمال إصابة الطٌور بمرض الكوكسٌدٌا•

 .صعوبة التنفس إذا ارتفعت درجة الحرارة فى نفس الوقت•

  -:وسائل تقلٌل الرطوبة فى العنبر 

 .  توفٌر درجة حرارة مناسبة مع كل عمر•

 . عمل صٌانة مستمرة للمساقى•

 .زٌادة سرعة الهواء داخل العنبر عن طرٌق تركٌب مراوح شفط وطرد•

 



ٌعرف بأنه توفٌر قدر جٌد من عزل جو المسكن الداخلً •

عن الجو الخارجً وتقاس كفاءة مواد العزل بمقٌاس 
وهو كمٌة الحرارة التً تمر بمتر    K-Valueٌسمى 

مربع من الحائط أو السقف فى الساعة عندما ٌكون 

الفرق فى درجة الحرارة بٌن الداخل والخارج درجة 
 .  واحدة مئوٌة ولكل مادة بناء قدرة خاصة على العزل

الصوف الزجاجً والخشب  -:ومن مواد العزل  -•
 .والطوب الرملً المخرم والطوب األحمر والخرسانة

22 

اٌؼضي -3  
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 :  واٌزهىيخ رؼًّ ػًٍ

 . اٌزخٍـ ِٓ اٌشهٛثخ اٌضائذح -1

 H2S, CO and CO2اٌزخٍـ ِٓ اٌٙٛاء اٌفبعذ اٌّؾًّ ثـ  -2

 .  اٌزخف١ف ِٓ ؽشاسح اٌغٛ فٝ فقً اٌق١ف داخً اٌؼٕجش -3

 . رٛص٠غ دسعخ اٌؾشاسح داخً ع١ّغ أعضاء اٌؼٕجش -4

 .رم١ًٍ األرشثخ ٚرؾغ١ٓ وفبءح اٌٙٛاء -5

 .رط١ً ِٓ ػّش اٌّؼذاد -6

اٌز٠ٛٙخ اٌغ١ذح رؾغٓ ِٓ اٌؾ٠ٛ١خ ٚعشػخ إٌّٛ ٚاٌىفبءح اٌغزائ١خ  -7

 .ٚرخفل ِؼذالد إٌفٛق ٚإػذاِبد اٌّغبصس ثبٌٕغجخ ٌٍط١ٛس

 .اٌىزبو١ذ ِٓ وج١ش ػذد ٚٔفٛق إٌّٛ مؼف ػٕٙب ٠ٕؾأ اٌز٠ٛٙخ ٚعٛء

اٌزهىيخ -4  
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اٌزجشيذ -5  

 .اٌّجٕٝ عمف سػ

 .اٌّجٕٝ ؽٛي اٌّغطؾبد سػ

 .اٌّجٕٝ داخً اٌشصاص أعٙضح اعزخذاَ

 .ٚاٌّشاٚػ اٌشصاص ٔظبَ اعزخذاَ

 .اٌّشاٚػ اعزخذاَ

   .اٌخال٠ب اٌّزؼذد اٌٛعبئذ ٔظبَ اعزخذاَ



 هشق رشث١خ اٌذٚاعٓ

 التربٌة علً االرض -1

 التربٌة فً البطارٌات -2



 :كثافة تربٌة الطٌور على األرض•

تلعب المساحة المخصصة للطائر دوراً هاماً فً معدالت نموه وكفاءته •

الغذائٌة وٌؤدي ازدحام الطٌور إلى قلة معدالت النمو وسوء الكفاءة 

الغذائٌة ولكن فً فصل الشتاء مثالً ٌمكن زٌادة الكثافات العددٌة على 

مما ٌؤدي إلى تحسٌن معدالت الكفاءة % 10وحدة المساحة بمعدل 

الغذائٌة للطٌور وتتوقف المساحة األرضٌة للطٌور على حجم الطائر 

وتؤدي تقلٌل وحدة المساحة بالنسبة للطٌور إلى ازدٌاد عدد الطٌور على 

وحدة المعالف مما ٌؤدي إلى نقص فً استهالك العلف ومعدالت النمو 

وارتفاع معدالت النفوق وظهور داء االفتراس ووجود كدمات بالصدر 

 .وضعف فً الترٌٌش وسوء التهوٌة

 



ِغبؽخ 

 2ِزش/ٌٍطبئش

ِزٛعو 

ٚصْ اٌغغُ 

 (وغُ)

ٔغجخ 

إٌفٛق 

% 

مؼف 

ٌزش١٠ؼ ا

% 

ِؼذي اٌزؾ٠ًٛ 

 اٌغزائٟ

/  وغُ ػٍف 

 وغُ ّٔٛ

0.93 1.88 2.0 0.2 1.73 

0.84 1.87 2.1 4.0 1.47 

0.74 1.86 2.3 1.0 1.75 

0.65 1.83 3.6 2.2 1.79 

0.56 1.81 3.0 4.8 1.84 

0.46 1.79 3.6 8.0 1.91 

0.35 1.75 4.5 14.1 2.98 

 ٠ٛمؼ رأص١ش اٌّغبؽخ األسم١خ اٌّخققخ ٌٍطبئش ػٍٝ ٚصْ اٌغغُ، ٔغجٗ إٌفٛق، ( 15)عذٚي

 .ِؼذالد اٌزش١٠ؼ ٚاٌزؾ٠ًٛ اٌغزائٟ



 2َ/وغُ 2َ/ ؽبئش وغُ/وصْ اٌطبئش 

1.36 20.0 28 

1.82 16.7 302 

2.27 12.5 28.4 

2.72 11.1 30.2 

3.18 9.1 29.2 

 ٌوضح العالقة بٌن مساحة األرضٌة ووزن بدارى المائدة (  16)جدول



 :مما سبق ٌمكن استخالص اآلتً•

ٌقل وزن الطٌور بزٌادة كثافة الطٌور على وحدة المساحة مع •

قلة كمٌة اللحم المنتجة ومن هذا ٌتضح أنه ٌمكن تربٌة أعداد 

كبٌرة من الدٌوك والبدارى صغٌرة الحجم على نفس وحدة 

 .المساحة عند تسوٌقه مبكراً فً حجم صغٌر والعكس صحٌح

 



  Cages Housing System :التربٌة فً أقفاص -2•

ٌمكن استخدام نظام التربٌة فً أقفاص لتربٌة دجاج اللحم على الرغم من •

كثرة استخدامه فً تربٌة دجاج البٌض وقد استخدام هذا النظام فً تربٌة 

دجاج اللحم بعد نجاح تربٌة دجاج البٌض فً األقفاص، وفً هذا النظام ٌتم 

تربٌة بدارى اللحم فً أقفاص أو حظائر صغٌرة ذات أرضٌة من السلك 

وهناك نوعٌن من ( سم60×90×60)لحٌن تسوٌقها ومقاسات األقفاص 

تربى الطٌور فً األقفاص من البداٌة حتى : نظم التربٌة فً أقفاص أحدهم

تنقل الطٌور بعد األسبوع الثالث إلى أقفاص أخرى : عمر التسوٌق واألخر

وكفاءة عملٌة التسمٌن فً النظام األخٌر أحسن حٌث ٌؤدى إلى زٌادة عدد 

 .الدورات فً العام نظراً الستخدام أقفاص الحضانة باستمرار

 



 ممٌزات التربٌة فً أقفاص

فً حالة ( الكثافات والمعدالت العددٌة مرتفعة)زٌادة االستفادة من المساحة  -1

 .التربٌة فً أقفاص حٌث توجد أدوار داخل المسكن

ٌقلل هذا النظام من حدوث الكدمات لدجاج اللحم عند التسوٌق نتٌجة لقلة  -2

 .عملٌة اإلمساك بالطٌور

 .ال ٌوجد تكالٌف للفرشة -3

تؤدي تربٌة الدجاج فً بطارٌات إلى التحكم فً الكوكسٌدٌا وقلة داء  -4

 .االفتراس



 .ٌؤدي هذا النظام إلى رفع كفاءة تشغٌل العمالة -5

سهولة تنظٌف المسكن وزٌادة االستفادة منه بزٌادة عدد  -6

 .الدورات وقلة فترة الراحة بٌن الدفعات

 .ٌؤدي هذا النظام إلى إنتاج بٌض نظٌف من دجاج البٌض -7

ٌقلل استخدام البطارٌات واألقفاص صفة المٌل إلى الرقاد على  -8

 .  البٌض

 

 



  Disadvantages of Cage :عٌوب التربٌة فً أقفاص

زٌادة االحتمال باإلصابة بكدمات الصدر أو اعوجاج عظام  -1

 .القفص الصدري

ٌؤدي هذا النظام  إلى ضعف عظام األجنحة وتعرضها  -2

 .للكسر

 .تزٌد نسبة اإلصابة بتقصف الرٌش واألمراض الجلدٌة -3

ٌؤدي استخدام التربٌة فً أقفاص لدجاج البٌض إلى ظهور  -4

 . Cage Layer Fatigueمرض العظام المعروف

 



 :Types of Cagesأنواع األقفاص 

 .    أقفاص مصنوعة من الخشب -1

 .أقفاص مصنوعة من السلك -2

 .أقفاص مصنوعة من البالستٌك -3

 



 :Characteristics Of Cagesمواصفات األقفاص •

 :أقفاص بدارى المائدة•

(/  2م 0.37)نظراً للحبس المستمر للطٌور ٌجب توفٌر مساحة •

كجم عند عمر التسوٌق وتؤدي زٌادة تكدٌس  1.8طائر ٌزن 

 Breastالطٌور فً البطارٌات إلى ظهور كدمات بالصدر

Bruises   واالفتراس ونقص وزن الطٌور وزٌادة النفوق كما

ٌجب أن ٌتناسب ارتفاع المعالف والمساقً مع درجة نمو 

 .الطٌور

 



 رشثيخ اٌطيىس في اٌجطبسيبد أو األلفبص ( 13)طىسح سلُ  



 رشثيخ اٌطيىس ػًٍ األسع في اٌّسبوٓ اٌّفزىحخ( 14)طىسح سلُ 



  Housing of Laying Hensإسكان دجاج البٌض •

تختلف المساحات المخصصة للطٌور فً مرحلة إنتاج البٌض من •

من سالالت إنتاج ( 2م/طائر 7)قدم مربع لكل طائر  1.5-2.0

 5)قدم مربع للسالالت ثنائٌة الغرض  3.5-2.5البٌض أو 

والسالالت من نوع أمهات دجاج اللحم والرومً تحتاج ( 2م/طائر

ولكن المساحات ( 2م/طائر 3.5)الطائر / قدم مربع 6-4إلى 

السابقة تقل إلى النصف عند تربٌة الطٌور فً األقفاص بمعنى أن 

 .كثافة الطٌور تزداد إلى الضعف

 



من المساحة األرضٌة عند تربٌة % 60ٌجب أن تمثل السداٌب •

وٌكون ارتفاع السداٌب عدة أقدام عن   Slatsدجاج التربٌة  بنظام

أرضٌة المبنى لتسمح بنزول الزرق وتراكمه بعٌداً عن الدجاج، 

وٌتجمع الزرق لعدة أسابٌع قبل التخلص منه وتزود العنابر 

بفرشات لها القدرة على التخلص من الزرق وإزالته بصورة 

دورٌة لتحسٌن الظروف الصحٌة داخل المسكن وعدم تراكم غاز 

األمونٌا المنطلق من الزرق نتجٌة تحلل حمض الٌورٌك بفعل 

 .الحرارة

 



عملٌة جمع البٌض قد تتم أوتوماتٌكٌاً فً المساكن األرضٌة عند استخدام •

بعض النظم التً تسمح بذلك وعند توافر البٌاضات المناسبة ولكن عند 

استخدام البٌاضات الفردٌة فإن جمع البٌض ٌتم ٌدوٌاً وٌفضل بعض 

وٌجب فرش البٌاضات بفرشة ( عدة أدوار)المنتجٌن البٌاضات الرأسٌة 

مناسبة والمحافظة على نظافة البٌاضات وٌعٌب البٌاضات الرأسٌة مٌل 

مرات ٌومٌاً ٌدوٌاً على األقل مع  3الطٌور للرقاد ولذا ٌجب جمع البٌض 

طرد الدجاجات التً لها مٌل للرقاد على البٌض عن باقً أفراد القطٌع كما 

ٌجب عدم وضع العشوش فً مناطق مظلمة حتى ال ترقد الدجاجات بها 

وٌجب العناٌة بنظافة العشوش باستمرار حتى ال ٌتسخ البٌض وتتم عملٌة 

 .نظافة العشوش بتغٌٌر الفرشة أو تزوٌدها بفرشة جدٌدة

 



 :إسكان دجاج البٌض فً األقفاص•

تستخدم األقفاص أو البطارٌات فً تربٌة الدجاج إلنتاج بٌض المائدة ألنه •

النظام األكثر كفاءة إلنتاج بٌض نظٌف وزٌادة عدد الطٌور المرباة على 

وحدة المساحة وٌمكن تربٌة الكتاكٌت فً األقفاص الرأسٌة ولكن الدجاج 

 Triple Decked Layingٌحب أن ٌربً فً األقفاص ثالثٌة األبعاد

Cages   20-6بوصة فً العرض ومن  12-8ومساحة القفص تتراوح من 

  30.5  15.5-51-21)بوصة   15-12بوصة فً العمق وارتفاع من 

وٌختلف عدد الطٌور المرباة فً القفص باختالف طرق ( 30.5-38.1

 .الرعاٌة وظروف اإلنتاج األخرى وحجم الطٌور وفصل السنة

 



وتزود األقفاص بمعالف طوٌلة قد تكون أوتوماتٌكٌة أو ٌدوٌة تمتد •

بطول األقفاص وفً بعض الحاالت ٌتم إزالة العرف والدالٌات 

لمنع جرح الطٌور عند التغذٌة من المعالف الممتدة خارج 

 Cup typeوتوجد أنواع عدٌدة من المساقً مثل الكأس. األقفاص

التً تستخدم فً األقفاص  Nipple typeوالنبل أو الحلمات  

وذلك Medication وٌجب تزوٌد المساقً بأجهزة خلط الدواء 

لتسهٌل استخدام الدواء عند الحاجة وخلطه مع الماء بالمعدالت 

 .المطلوبة

 



ٌختلف نظام توزٌع األقفاص داخل المسكن بدرجة كبٌرة وٌفضل بعض •

وفٌها ٌوجد صفٌن علوٌٌن مرتكزٌن على صف  Step-upالمنتجٌن نظام 

واحد سفلً فً كال الجانبٌن والزرق الناتج من الطٌور فً هذا النظام ٌتجمع 

بٌن كل ( م1)قدم  3فً مجري واحد ممتد بطول األقفاص وٌترك مسافة 

صف وآخر من األقفاص وبعض األنظمة لها سٌر متحرك فوق رأس الطٌور 

بطول المسكن لتوزٌع العلف وفً بعض األنظمة األخرى ٌوضع كل قفصٌن 

وفً بعض أنظمة األقفاص ٌوجد سٌر ٌمر أسفل األقفاص لجمع . فوق بعض

الزرق ونقله خارج المسكن وٌجمع الزرق فً أحواض خاصة لتجفٌفه قبل 

بٌعه وقد ٌسقط الزرق فً أحواض طوٌلة أسفل األقفاص مملوءة بالماء ذات 

 .Lagoonsمٌول معٌنة تسمح بخروجه إلى خارج المسكن لمنطقة 
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 األدواد اٌّسزخـــــذِخ فً ػٕبثـــــش اٌذواعـــــــٓ

 :اٌّسبلي: أوالا 

 (:  اٌّمٍىثخ)اٌّسبلي اٌيذويخ  -1

 ٌزش8 ٠َٛ، 14  - 10ػّش ؽزٝ وزىٛد 100/ٌزش4ٚ اٌجالعز١ه ِٓ ِقٕٛػخ

    .هبئش 100 / ِغمٝ ثّؼذي اٌزغ٠ٛك ؽزٝ ٠َٛ 14 ػّش ِٓ

 :اٌّسبلي األورىِبريىيخ -2

 ِؼٍمخ ٚ٘ٝ اٌّبء ثّغٛسح ِزقً ثخشهَٛ ِزقً ١ٌٍّبٖ ِٕظُ ػٍٝ رؾزٛٞ

  .اٌؼٕجش عمف ِٓ ثؾجً

   .اٌج١غ ؽزٝ ٠َٛ 14 ػّش ِٓ هبئش 50 رىفٝ اٌّغمٟ

 :اٌّسبلي اٌّسزطيٍخ -3

 ع7ُ ٚػّمٙب عُ 10 ٚػشمٙب 2َ هٌٛٙب اٌقبط ِٓ ِقٕٛػخ ِغزط١ٍخ ٟٚ٘

 ثؼذ ٠زنبػف صُ أعبث١غ 4 ؽزٝ ٚاؽذ عبٔت/هبئش/ ع1ُ ٠ٚخقـ أسعً ٌٚٙب

   .رٌه



Tuesday, November 09\11\ 
2010 
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 : المساقً األتوماتٌكٌة المعلقة 



 ِغبلٟ األوٛاة األرِٛبر١ى١خ اٌّؼٍمخ-4

 رغزخذَ ِٓ ػّش ٠َٛ ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌذٚسح •

 ٠خزٍف هٌٛٙب ثبخزالف هٛي اٌؼٕجش •

Tuesday, November 09\11\ 
2010 
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 (النبل)المساقً االتوماتٌكٌة  
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اٌّؼبٌف: صبٔيبا   

 :(اٌؼٍف أؽجبق) اٌؼبديخ اٌّؼبٌف -1 

 .أ٠بَ 10 ػّش ؽزٝ ٠َٛ ػّش ِٓ ٚرغزخذَ هبئش 75/ ٚهجك ِؾججخ ٚأسم١زٙب أؽّش ٌٛٔٙب

 :اٌّؼبٌف األسػيخ اٌّسزطيٍخ -2

 ٠غّؼ ِؼذٔٝ ؽبعض أٚ غطبء ٌٚٙب ع10ُ ٚػشمٙب عُ 7 ٚػّمٙب 1َ هٌٛٙب اٌقبط ِٓ

 ػّش ِٚٓ اٌط١ٛس ػّش ؽغت خفنٙب أٚ سفؼٙب ٌغٌٙٛخ أسعً ٌٚٙب اٌطبئش سأط ثّشٚس

 ٚرزنبػف (ٚاؽذ عبٔت ِٓ عُ 3) اٌغبٔج١ٓ ِٓ عُ 1.5 هبئش ٌىً ٠خقـ أعجٛع

 .اٌزغ٠ٛك ؽزٝ أعبث١غ 5 ػّش ػٕذ اٌّؼٍفخ ػٍٝ اٌّغبؽخ

 :اٌّؼبٌف راد اٌخضاْ -3

 اعطٛأٝ خضاْ ِٓ رزىْٛ ؽ١ش اٌجالعز١ه أٚ اٌقبط ِٓ ِقٕٛػخ اٌؾىً ِخشٚه١خ ٟٚ٘

 اٌغمف فٝ اٌّؼٍفخ ٚرؼٍك اٌخضاْ لبػذح فٝ ِضجذ هجك ؽىً ػٍٝ ٌٍّؼٍفخ اٌؼٍف ِٕٗ ٠زغشة

 .هبئش 40 ؽٛاٌٝ ٌزغز٠خ ٚرىفٝ عُ 40 ؽٛاٌٝ لطش٘ب ٚاٌّؼٍفخ .األسك ػٍٝ رٛمغ أٚ

 .اٌزغ٠ٛك ػّش ؽزٝ أعجٛػ١ٓ أٚ أ٠بَ 10 ػّش ِٓ ٚرغزخذَ
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 :اٌّؼبٌف األورىِبريىيخ األسػيخ -4

 :عضأ٠ٓ ِٓ رزىْٛ ٚ٘ٝ

 داخً ِؼذ١ٔخ عٍغٍخ ٠ؾشن ثّٛرٛس ِزقً ٚاٌخضاْ وغُ 250 عؼزٗ :اٌؼ١ٍمخ خضاْ :األٚي

 اٌّؼبٌف ٘زٖ رؾغ١ً فٝ ٠ٚزؾىُ اٌّؼبٌف خو إٌٝ اٌخضاْ ِٓ اٌؼ١ٍمخ رغؾت ه١ٌٛخ ِؼٍفخ

 . Timer األٚرِٛبر١ى١خ

 خفنٙب أٚ سفؼٙب ٠ّٚىٓ ع5ُ ٚػّمٙب ع7ُ ػشمٙب اٌقبط ِٓ :اٌّؼبٌف خطٛه :اٌضبٟٔ

 اٌخضاْ ِٓ خشٚعٙب ثؼذ اٌؼ١ٍمخ ِؼٙب رؾًّ ِؼذ١ٔخ عٍغٍخ ثذاخٍٙب ٠ٚغشٞ أسعً ثٛاعطخ

   .داخٍٙب اٌط١ٛس ٚلٛف ٌّٕغ ثغٍه ٚرغطٟ

 :األرٝ ٠ٛفش ؽ١ش اٌذٚاعٓ رغز٠خ فٝ اٌّغزخذِخ اٌٛعبئً أؽغٓ ِٓ ٠ٚؼزجش

 .اٌؼٍف ِٓ اٌّٙذس ٔغجخ أخفبك1.

 ٚثبٌزبٌٝ دلخ ثىً اٌؼٍف ِٓ ٌٗ اٌّخققخ إٌغجخ ػٍٝ هبئش وً ؽقٛي مّب2ْ.

 .ِزغبٔظ لط١غ ػٍٝ اٌؾقٛي
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 شكل ٌوضح المعالف المستطٌلة العادٌة



 اٌّؼبٌف اٌّغزذ٠شح اٌّؼٍمخ راد اٌخضاْ



 ِؼبٌف اٌغٍغٍخ اٌّزؾشوخ
 خزان العلٌقة



 

 اٌّؼبٌف األرِٛبر١ى١خ األٔجٛث١خ



 اٌّؼبٌف اٌذائش٠خ االسم١خ راد اٌؾٍضْٚ
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اٌذفبيبد: صبٌضبا   
 :اٌذفبيخ اٌزي رؼًّ ثبٌىيشوسيٓ  -1

 :اٌذفبيخ اٌغبص -2

 :ٔٛػ١ٓ ِٕٙب ٠ٚٛعذ االعزخذاَ فٝ ٚاٌغًٙ أزؾبسا األوضش ٟٚ٘ -

 .اٌؼبد٠خ اٌغبص دفب٠خ -أ

 .(٘ٛفش) أرِٛبر١ه غبص دفب٠بد -ة

 اٌغمف فٟ رؼ١ٍمٙب ٠ٚزُ هبئش 1000 ٌزذفئخ ٚرىفٝ 1َ ؽٛاٌٝ اٌذفب٠خ ٘زٖ ٚلطش

 .األسك عطؼ ِٓ 1.5َ  - 1 ؽٛاٌٝ اسرفبع ػٍٝ

 :اٌزذفئخ ثبسزخذاَ اٌهىاء اٌسبخٓ -3 

 ػٍٝ فزؾبد ٌٚٙب وٍٗ اٌؼٕجش ثزذفئخ ٠غّؼ ِٕزظُ ثؾىً اٌّٛاع١ش ٘زٖ رٛصع

 داخً اٌغبخٓ اٌٙٛاء ِٕٙب ٠خشط األسك عطؼ فٛق 2َ - 1.5 ؽٛاٌٝ اسرفبع

  .اٌؼٕجش
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 :اٌزذفئخ ثبٌّبء اٌسبخٓ داخً اٌّىاسيش -4

 :اٌذفبيخ اٌىهشثيخ -5

 مجو ٠ٚزُ سٚائؼ ػٕٗ ٠ٕزظ ٚال أِبٔب   ٚأوضش اٌزؾغ١ً خعٍٙ

 ػ١ٛثٙب ِٓ ٌٚىٓ رشِٛعزبد هش٠ك ػٓ اٌؾشاسح دسعخ

 500 ٌـ رىفٝ ٚاٌذفب٠خ اٌزىٍفخ ٚاسرفبع اٌىٙشثٟ اٌز١بس أمطبع

   .هبئش

 :اٌزذفئخ ثبٌّظبثيح اٌىهشثيخ اٌحشاسيخ -6

 ِؼب   ٚاٌزذفئخ ٌإلمبءح ٌّجبد اعزخذاَ ٠زُ لذ األؽ١بْ ثؼل فٟ

  لٛح ِقبث١ؼ 8-6 ِٓ رزىْٛ ٚؽذح ٚوً ٚؽذاد فٛسح فٟ

   .وزىٛد 500 ٌزذفئخ اٌٛؽذح ٚرىفٟ ٚاد 250



 اٌذفب٠بد راد اٌّظٍخ اٌغبص



 اٌزذفئخ ثبٌٍّجبد اٌّؾؼخ ٌٍؾشاسح 
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اٌفششخ: ساثؼبا   

   .إٌٙب٠خ فٟ اٌج١غ عؼش – اٌؼبَ هٛي رٛافش٘ب ِذٜ  – اٌغؼش :٘ٛ اٌفشؽخ اعزخذاَ ٠ؾذد اٌزٞ

عُ فٟ فقً 10-7عُ فٟ فقً اٌق١ف ٚؽٛاٌٟ ٠ٚ5غت أْ ٠ىْٛ عّه اٌفشؽخ ؽٛاٌٟ 

 .اٌؾزبء

  :ِىاطفبد اٌفششخ اٌغيذح -
 .  ٔظ١فخ ٚعبفخ ٚخب١ٌخ ِٓ اٌطف١ٍ١بد ٚاٌفطش٠بد1.

 .  ِزٛفشح هٛاي اٌؼب2َ.

 .سخ١قخ اٌض3ّٓ.

 .  خف١فخ اٌٛص4ْ.

 . ٌٙب لذسح ػب١ٌخ ػٍٟ اِزقبؿ اٌشهٛثخ ٚعش٠ؼخ اٌغفبف5.

 .  ٌٙب لذسح ػب١ٌخ ػٍٝ اٌؼضي6.

 .عٌٙٛخ رؾٍٍٙب فٝ اٌزشثخ العزخذاِٙب وغّبد7.

 .أْ ٠ىْٛ ٌٙب ػبئذ الزقبدٞ ػٕذ اٌج١غ8.
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 وِٓ أٔىاع اٌفششخ

 ػٍٝ ػب١ٌخ لذسح ٌٚٙب اٌؼبَ هٛاي ِٚزٛفشح سخ١قخ ٟٚ٘ :اٌخؾت ٔؾبسح1.

 ٔبػّخ رىْٛ أال ٠غتٚ اٌفشؽخ أٔٛاع أفنً ٟٚ٘ اٌشهٛثخ اِزقبؿ

 .خؾج١خ ؽظب٠ب ثٙب أٚ عذا

 ٌٍؾ١ٛأبد وؼٍف ٠غزخذَ ؽ١ش ِشرفغ عؼشٖ ألْ أزؾبسا   ألً :اٌمّؼ رج2ٓ.

 ه٠ٍٛخ فزشح ِٓ ِخضْ غ١ش عذ٠ذ ِؾقٛي ِٓ ٠ىْٛ أْ ٠ٚفنً اٌىج١شح

 .اٌخؾت ٚٔؾبسح اٌزجٓ ِٓ خ١ٍو ػًّ ٠ّٚىٓ ِزؼفٓ أٚ

 عٛدرُٙ ٌٚىٓ اعزخذاُِٙ ٠ّىٓ :اٌّمطغ األسص لؼ أٚ اٌجشع١ُ رج3ٓ.

 .عذا ِٕخفنخ

   .اٌٛسق لقبفخ ٚأ٠نب اٌمقت ِقبفخ4.
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أسجبة سىء حبٌخ اٌفششخ   

 . ص٠بدح ٔغجخ اٌشهٛثخ ٚاسرفبع دسعخ ؽشاسح اٌٙٛاء -1

 . ص٠بدح ػذد ٚٚصْ ٚػّش اٌط١ٛس داخً اٌؼٕجش -2

 . مؼف رؾشن اٌٙٛاء داخً اٌؼٕجش -3

 . ص٠بدح اعزٙالن اٌط١ٛس ٌٍّبء -4

 . هج١ؼخ اٌؼٍف ٚخبفخ األػالف ؽذ٠ذح إٌؼِٛخ -5

ٔغببجخ األِببالػ اٌضائببذح فببٝ اٌؼٍببف ٚخبفببخ وٍٛس٠ببذ  -6

 .اٌقٛد٠َٛ
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 أهُ اٌّشبوً إٌبعّخ ػٓ صيبدح سؽىثخ اٌفششخ

فئٔببٗ ٠ببؤصش ػٍببٝ األداء ا ٔزبببعٟ ٌٍببذعبط  ppm 20ص٠بببدح ِغببزٜٛ األ١ِٔٛببب ٚإرا صاد ػببٓ 1.

ؽ١ش رزٍف األ١ِٔٛب ٚعبئً اٌذفبع ا١ٌّىب١ٔى١خ فبٝ اٌغٙببص اٌزٕفغبٟ ِضبً األ٘بذاة ٚاٌّخببه 

ٚثببزٌه ٠غببًٙ ػٍببٝ ا١ٌّىشٚثبببد اخزببشاق اٌغٙبببص اٌزٕفغببٟ ٌزقببً إٌببٝ اٌببشئز١ٓ ٚاألو١بببط 

اٌٙٛائ١ببخ ف١قبببة اٌطبببئش ثبببألِشاك وّببب أْ ٌٙببب رببأص١ش ػٍببٝ اٌغؾبببء اٌّخبببهٟ ٌٍؼبب١ٓ ِّببب 

٠غبببجت اٌزٙببببة لش١ٔبببخ اٌؼببب١ٓ ٍِٚزؾّبببخ اٌؼببب١ٓ ِغبببججب ِبببب ٠طٍبببك ػ١ٍبببٗ ؽبببشٚق إٌؾببببدس 

Ammonia Burn . 

اٌزؼشك ٌّغز٠ٛبد ػب١ٌخ ِٓ إٌؾبدس ٌفزشح لقب١شح ٌبٗ ربأص١ش عبٍجٟ ػٍبٝ األداء ا ٔزببعٟ 2.

 .ِضً اٌزؼشك ٌّغز٠ٛبد ألً ٌفزشح ه٠ٍٛخ

 . ظٙٛس ؽبالد خشاط اٌمذَ ِٚؾبوً فٝ األسع3ً.

لببذ ٠ؾببذس ّٔببٛ ٌفطببش االعببجشع١ٍظ اٌببزٞ ٠غببجت خّببٛي ٌٍطبببئش ٚفمببذ اٌؾبب١ٙخ ٌٚٙضبببْ ٚلببذ 4.

 .٠ؤدٞ إٌٝ إٌفٛق ثٕغجخ ثغ١طخ ٚفٝ ثؼل األؽ١بْ لذ ٠غجت ؽٍال أٚ أػشاك ػقج١خ

 .اٌىٛوغ١ذ٠ب 5.
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ويفيخ اٌّحبفظخ ػًٍ عىدح اٌفششخ   
 .  ٠غت اال٘زّبَ ثز٠ٛٙخ اٌؼٕبثش خبفخ فٝ اٌؾزبء ثبٌزٛاصْ ِغ اٌزذفئخ1.

 .٠غت إصاٌخ األعضاء اٌّجزٍخ أٚ اٌّزقٍجخ ثقفخ دٚس٠خ خبفخ ؽٛي اٌّغبلٟ ٚاٌّؼبٌف2.

 .٠زُ إمبفخ اٌفشؽخ اٌغذ٠ذح ِىبْ األعضاء اٌّجزٍخ أٚ اٌقٍجخ3.

اال٘زّبببَ ثبٌّغبببلٟ ٚرغٕببت أٞ رغببشة ِٕٙببب ٚاال٘زّبببَ ثّغببزٜٛ اسرفبػٙببب ثؾ١ببش ٠ىببْٛ 4.

 .ِٕبعجب ٌؼّش اٌط١ٛس

 .  اٌزم١ٍت اٌذٚسٞ ٌٍفشؽخ ِغ رغٕت إعٙبد اٌط١ٛس أٚ ص٠بدح اٌغجبس فٝ اٌؼٕجش5.

 .رخض٠ٓ اٌفشؽخ لجً االعزخذاَ فٝ ِىبْ عبف ثؼ١ذا ػٓ اٌشهٛثخ6.

 .اٌزؾ١ًٍ اٌذٚسٞ ١ٌٍّبٖ ٌٍزأوذ ِٓ ِغزٜٛ األِالػ ف١ٙب خبفخ اٌىجش٠زبد ٚاٌّغٕغ7َٛ١.

 .ِشالجخ ِغزٜٛ اٌقٛد٠َٛ ٚاٌىٍٛس٠ذ فٝ اٌؼالئك8.

٠فنً اعزخذاَ األٔض٠ّبد فٝ اٌؼٍف فٝ ؽبٌبخ اعبزخذاَ ِبٛاد اٌؼٍبف اٌغ١ٕبخ ثبٌج١ٌٛغبىشا٠ذ 9.

 .NSPغ١ش إٌؾ٠ٛخ 

إمبفخ ِنبداد اٌغَّٛ ِٚضجطبد اٌفطش٠بد ٚاٌفؾبـ اٌبذٚسٞ ٌٍؼٍبف ٌٍزأوبذ ِبٓ خٍبٖٛ 01.

 .  ِٓ اٌغَّٛ اٌفطش٠خ

 .  ٚمغ ثشٔبِظ ٚلبئٟ ٌٍىٛوغ١ذ٠ب ٚاألِشاك اٌزٟ رغجت إعٙبي11.
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اإلػبءح: خبِسبا   

 ىف٠ٝ 2.5َ اسرفبع ػٍٝ ٚاد 40 لٛرٗ ِقجبػ

 األسم١خ ِغبؽخ ِٓ 25َ2 - 20 ِٓ  مبءح

 ٌّٕغ أعجٛػ١ب ٚاٌؼبوظ اٌٍّجبد رٕظ١ف ٠ٚغت

 اٌٍّجبد رغ١١ش ٠ٚغت ػ١ٍٙب اٌزشاة رشاوُ

 .فٛسا اٌّؾشٚلخ



 :ملحلقات مساكن الدواجن•

ٌلحق بمساكن الدواجن مخازن لتخزٌن العلف تكفً  -1•
 .ٌوم 30الستهالك 

 Cooling مخزن البٌض مزود بحجرة تبرد البٌض  -2•
Room. 

 .مخزن المهمات واألدوات -3•

المحرقة وٌلحق بالمزرعة وحدة لحرق وإعدام النافق تعمل  -4•

 .بالغاز أو الكٌروسٌن لمنع انتشار العدوى من الطٌور النافقة

المكاتب ٌلحق بالمزرعة مكاتب إدارٌة لموظفً المزرعة  -5•
 .ولحفظ السجالت

 .أٌام 7-5ٌسع لغذاء من   Silos مخزن للعلف لكل عنبر -6•

 



 خضاْ ػٍف اٌؼٕجش ( 17)فٛسح سلُ 



اٌّؾبمشح 

 اٌغبثؼخ



 أسبسيبد إٔزبط اٌٍحُ ِٓ اٌذواعٓ
 Characteristicsِٛاففبد ه١ٛس اٌٍؾُ 

of Meat Producing Birds   
 



ٌتمٌز دجاج أو طٌور إنتاج اللحم بسرعة النمو والكفاءة •

الغذائٌة العالٌة وكلما زاد سرعة نمو الطائر كلما زاد العائد 

من تربٌته وصفة النمو ذات معامل تورٌث عالً بمعنً أنها 

صفة ٌمكن أن تتوارثها األجٌال وٌمكن تحسٌنها بفعل 

االنتخاب أو الخلط بٌن السالالت المختلفة لزٌادة فعالٌتها 

 :وتقاس سرعة النمو بالمعادلة التالٌة



 الوزن األول  -الوزن الثانً = معدل النمو النسبً •
  100( الوزن الثانً+ الوزن األول )½

خالل المرحلة الماضٌة كان استخدام اسم دجاج الشً أكثر •

شٌوعاً ولكن فً الوقت الحاضر قل استعمال هذا المصطلح 

واستخدام بدالً منه اسم بدارى التسمٌن أو دجاج اللحم 

 8 - 6وتعرف بأنها الطٌور التً تباع لالستهالك ما بٌن 

كٌلو جرام أما  2.2 -1.8أسابٌع من العمر بمتوسط وزن 

كٌلو جرام عند الذبح  فً  3دٌوك الشً فتصل إلى وزن 

أسبوع ونظم تربٌة دجاج الشً وبدارى  15-12عمر 
 .التسمٌن متشابهة

 

 



 ِىاطفبد ؽيىس اٌٍحُ
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 :اٌظفبد اٌّشغىثخ فً ؽيىس اٌٍحُ 

 .اٌزش١٠ؼ اٌّجىش1.

 .  عشػخ ا2ٌّٕٛ.

 .اٌىفبءح اٌغزائ١خ3.

 .ِؼذالد إٌفٛق4.

 .اٌزى٠ٛٓ اٌغ١ذ ٌٍغغ5ُ.

 .ٌْٛ اٌزث١ؾخ6.

 .ِظٙش اٌزث١ؾخ7.

 .ٌْٛ اٌغبق8.

 .عشػخ ا9ٌّٕٛ.
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 :Early Featheringالترٌٌش المبكر   -1

ٌجب أن تمتاز طٌور اللحم بسرعة الترٌٌش لكً تصل 

الطٌور إلى ترٌٌش جٌد عند الذبح لتسهٌل عملٌة نزع 

الرٌش والتنظٌف فً المجازر نظراً ألن االتجاه السائد 

هو تسوٌق الدجاج المذبوح أو المجهز عالوة على أن 

سرعة الترٌٌش تقلل من الرٌش اإلبري والزغبً وكذلك 

 .من احتمال انتشار ظاهرة االفتراس فً القطٌع
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 :Growth Rateسرعة النمو  -2
سرعة النمو هً أهم الصفات المرغوبة فً قطعان إنتاج اللحم نظراً 

الرتباط هذه الصفة مع كثٌر من الصفات التً تزٌد من ربحٌة 

الوحدة اإلنتاجٌة وهً صفة وراثٌة ترتبط مع معدل التحوٌل الغذائً 

ارتباطاً موجباً وكذلك مع الجنس فهً أعلى فً الذكور عنها فً 

وهذه الصفة ( األصول)اإلناث وفً الخلطان عن الخطوط األصلٌة 

تستعمل على نطاق تجاري فً إنتاج الخطوط الرباعٌة والثالثٌة 

 .لهجن دجاج اللحم

ترتبط سرعة النمو بسرعة وصول الطٌور إلى الوزن المطلوب فً 

أقصر وقت ممكن وبالتالً تقلٌل فترة التربٌة وٌقل بذلك أخطار 

 .اإلصابات المرضٌة وٌزداد عدد الدورات فً العام
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 :Feed Efficiencyالكفاءة الغذائٌة  -3

ترتبط الكفاءة الغذائٌة الجٌدة مع معدالت النمو العالٌة وقلة العمر عند 

( الكفاءة الغذائٌة)التسوٌق فسرعة النمو تحسن من معدالت تحوٌل الغذاء 

وٌجب أن تمتاز بدارى المائدة بهذه الصفة الرتباطها الوثٌق بالكفاءة 

 .الغذائٌة واالقتصادٌة 
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 :Mortality Rateنسبة الوفٌات  -4

ٌجب أن تمتاز طٌور اللحم على وجه العموم بمقاومة األمراض وانخفاض 

نسبة النفوق حتى ٌتمكن المنتج من الوفاء باألعداد المطلوبة وذلك لتقلٌل 

 .  الخسارة الناتجة من القطٌع

 :Carcass Colorلون الذبٌحة  -5

لون الذبٌحة له أفضلٌة خاصة فً األسواق الخارجٌة حٌث أن المستهلكٌن فً 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ٌفضلون اللون األصفر للجلد بالنسبة لدجاج اللحم 

أما فً إنجلترا فٌفضلون لون الجلد األبٌض ولذلك ٌجب أن ٌتناسب لون جلد 

 .  الساللة مع رغبات المستهلكٌن
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 :White Feathersالرٌش األبٌض  -6

ٌعتبر لون الرٌش األبٌض ذو أهمٌة خاصة حٌث أن الرٌش الزغبى 

المتبقً على جلد الطٌور بعد التنظٌف ٌؤدي إلى تقلٌل رغبة 

المستهلكٌن فً الذبٌحة إذا ما كان لون الرٌش غامق أو أي لون أخر 

ولذلك ٌفضل لون الرٌش األبٌض وخاصة فً دجاج اللحم أو الطٌور 

 .التً تسوق مجهزة



 :Body Conformationالتكوٌن الجٌد للجسم  -7•

ٌجب أن ٌكون للجسم مواصفات خاصة والصدر ممتلًء •

وواسع واألرجل ممتلئة حتى ٌكون للذبٌحة مظهر جٌد ٌشجع 

  ,A:  المستهلك على الشراء وتدرج الذبٌحة إلى درجات هً
B, C and D حسب تكوٌن اللحم على الجسم. 

ٌعتبر بعض مقاٌٌس الجسم دلٌل على سرعة النمو فً دجاج •

طول عظمة الساق وكبر حجم الجسم ومحٌط : اللحم مثل

الصدر فالطٌور التً لها ساق أطول ومحٌط صدر أكبر 

وحجم أكبر تنمو أسرع من تلك التً لها ساق قصٌرة أو حجم 

صغٌر أو محٌط صدر ضٌق وٌتحكم فً شكل الجسم عدة 

 .عوامل وراثٌة ٌمكن االنتخاب لها

 



وٌجب أن ٌكون جسم طٌور اللحم مستدٌر وعمٌق، والمسافة بٌن الظهر •

وأسفل القص واسعة والقص طوٌل وموازي للظهر وهذه الصفات 

مرتبطة مع نسبة التصافً ونسبة التصافً المرتفعة من الصفات 

المرغوبة فً الدجاج حٌث ٌزداد إقبال المستهلكٌن على الذبٌحة بزٌادة 

نسبة التصافً وتختلف نسبة التصافً حسب األنواع فهً أعلى فً 

الرومً ٌلٌه الدجاج والبط واألوز وتأتً األرانب فً المرتبة األخٌرة، 

ونظراً ألن الصدر وإنتاجه من اللحم هو أساس إنتاج اللحم فً الطٌور 

فمن الناحٌة الرعائٌة ٌجب توفٌر الفرشة النظٌفة والعمٌقة واألرضٌة 

الجافة وكذلك العمل على االبتعاد عن العوامل التً تؤدي إلى تقصٌر 

عظمة القص، وتزداد مشكلة بثرات الصدر عند زٌادة نسبة الرطوبة 

بالفرشة وخاصة عندما تكون متكورة واألطراف الحادة للمجاثم 

والمساقً والمعالف، وبثرات الصدر مرتبطة بالجنس وهً أكثر حدوثاً 

. فً الذكور عن اإلناث وتزداد بزٌادة الحجم وسرعة النمو للطٌور
 .والمواصفات الشكلٌة لطٌور اللحم موضحة فً الشكل التالً

 



 ّٔىرط دعبط اٌٍحُ ( 20)طىسح سلُ 



 Appearance of the Carcasses مظهر الذبٌحة  -8•

ٌجب أن ٌكون الجسم خالً من الرٌش الزغبً أو الدبوسً أو •

االبري والكدمات مع خلو الجسم من الزغب، التسلخات، 

الجروح وآثار الدماء وأي أجزاء من األمعاء أو الرئتٌن أو 

الزرق أو أي تغٌرات تؤثر على رغبة وقابلٌة المستهلك 

 .  للذبٌحة

  Shank Color لون الساق -9•

لون الساق فً طٌور اللحم لٌس لها أهمٌة تذكر من الناحٌة •

الوراثٌة حٌث أنها تتأثر كثٌراً بالعوامل البٌئٌة وخاصة التغذٌة 

على المواد المرتفعة فً الصبغات وال ٌمكن االعتداد بها 

 .كصفة من الصفات المرتبطة بإنتاج اللحم أوالساللة أٌضاً 

•  

 



 مصادر إنتاج اللحم من الدواجن      •

• of Meat Production from Poultry Sources 

 



 Broilerثذاسٞ اٌّبئذح  -1

 Rostersدعبط اٌؾٟ  -2

 Baby Broiler orوزبو١ذ اٌٍؾُ اٌقغ١شح أٚ اٌذعبط اٌطبصط -3

Cornish Game  

  Caponsاٌذ٠ٛن اٌّخق١خ -4

  Spent Hensاألِٙبد اٌىج١شح -5

  Local Chickenاٌؾّٛسد  -6

 اٌط١ٛس اٌضب٠ٛٔخ -7
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 مصادر اللحم من الدواجن



 ٠ٚىْٛ أعبث١غ 6 ٌّذح رشث١زٙب ٠زُ اٌزٟ اٌجذاسٜ ػٓ ػجبسح ٘ٝ

 – 1.8 غزائٟ رؾ٠ًٛ ثّؼبًِ وغُ 2 ؽٛاٌٝ ٚصٔٙب ِزٛعو

 ِٓ :70 األلً ػٍٝ اٌجذاسٜ ِٓ اٌٍؾُ إٔزبط ٠ّضًٚ .1.9

  .خبفخ أ١ّ٘خ ٌٗ ٌٚزا اٌذٚاعٓ ِٓ اٌٍؾُ إٔزبط إعّبٌٟ
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Broiler  بداري المائدة   



 12 – 10 ػّش ؽزٝ اٌزغ١ّٓ ثذاسٜ روٛس رشث١خ ػٓ ػجبسح

 ّٔٛ ِؼذي أْ ؽ١ش وغُ 4 ؽٛاٌٝ بٚصٔٙ ٠ٚقً أعجٛع

 ٚثضشاد األسعً ِؾىٍخ رظٙش ٌىٓٚ ا ٔبس ِٓ أعشع اٌزوٛس

 .أوجش ثؾىً اٌقذس

 فئْ اٌؼّش ِٓ 8 األعجٛع ثؼذ إٌّٛ ِؼذالد الٔخفبك ٚٔظشا

 اعزخذاَ ٠ٚفنً خبفخ غزائ١خ ٔظُ إرجبع إٌٟ رؾزبط اٌط١ٛس

 ِٓ ثذال اٌؾٟ د٠ٛن  ٔزبط ُِٙ ا ٔزبط ِٓ إٌٛع ٌٙزا خطٛه

 .االلزقبد٠خ إٌبؽ١خ ِٓ اٌّبئذح ثذاسٜ ه١ٛس اعزخذاَ
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Rosters ًدجاج الش 



 –أٔٛاع ِٓ اٌؼالئك اٌجبدٞ  3ٚرزغزٞ ٘زٖ اٌط١ٛس ػٍٝ 
 .إٌب٘ٝ –إٌبِٟ 
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 ثشوريٓ خبَ وغُ/ؽبلخ ِّضٍخ  اٌؼّش ثبٌيىَ ٔىع اٌؼٍيمخ 

 21 3100 28 -1 اٌجبدٞ

 20 3150 56 -29 إٌبِٟ

ؽزٝ ػّش  -57 إٌب٘ٝ

 اٌزغ٠ٛك

3200 17 



 ٚرقً أعبث١غ 4 ػّش ؽزٝ رشث١زٙب ٠زُ اٌزٟ اٌىزبو١ذ ػٓ ػجبسح

 ٔجبر١خ ػالئك ػٍٝ ٚرزغزٜ عُ 900 -700 ؽٛاٌٝ ٚصْ ٌّزٛعو

 ٠ٕٚزظ ا ٔزبط فٝ عذا ِزخقـ إٌٛع ٚ٘زا ٚاٌفٕبدق ٌٍّطبػُ ٚرجبع

  .ٚاٌفٕبدق اٌّطبػُ ِغ اٌؼمٛد ٔظُ رؾذ إٌٛع ٘زا

 ِٓ ٚهبلخ :25-24 اٌجشٚر١ٓ ٔغجخ فٝ ػب١ٌخ ػالئك ػٍٝ ٚرغزٜ

 إٌّزظ ٘زا ٚأعؼبس .إٌّٛ فزشح هٛي وبٌٛسٜ و١ٍٛ 3200-3300

 عذا ُِٙ اٌغغُ ٚصْ ٠ٚؼزجش اٌؼبد٠خ اٌجذاسٜ أعؼبس ِٓ ٔغج١ب أػٍٝ

 ٚرزجغ ا ٔزبط رىب١ٌف ٌض٠بدح رؤدٞ اص١ٕٓ أٚ ٠َٛ اٌزشث١خ فزشح ٚص٠بدح

 رجبعٚ رغ١ٕظ ثذْٚ اٌط١ٛس ٚرشثٟ اٌط١ٛس ِغ األسم١خ اٌزشث١خ

 .اٌزغ١ٙض وبٍِخ أٚ ِغّذح أٚ هبصعخ وبٍِخ وٍؾَٛ اٌط١ٛس
88 

 كتاكٌت اللحم الصغٌرة أو الدجاج الطازج



Capons اٌذيىن اٌّخظيخ 
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 اٌغشاؽٟ اٌخقٝ هش٠ك ػٓ اٌزوشٞ اٌٙشِٟٛٔ إٌؾبه إ٠مبف ػ١ٍّخ ٌٙب ٠غشٜ روٛس ٘ٝ

 األٔض٠ٛخ اٌٙشِٛٔبد ثؼل ثبعزخذاَ أٚ اٌؼّش فٝ أعبث١غ 5 -3 ػّش فٝ اٌخق١ز١ٓ ثئصاٌخ

 ٚاعزغبغخ ٚػق١ش٠خ هشاٚح أوضش ثأٔٙب اٌزوٛس ٘زٖ ٌؾَٛ ٚرز١ّض .٘شِٟٛٔ خًٍ  ؽذاس

 اٌٙشِٛٔبد ٚلف ٚثبٌزبٌٟ اٌخق١ز١ٓ امّؾالي ػٍٝ رؼًّ األٔض٠ٛخ اٌٙشِٛٔبد أْ ؽ١ش

 :ػٍٝ رؼًّ ٌزٌه ٔز١غخ اٌزوش٠خ

 .  رشع١ت ثؼل اٌذْ٘ٛ فٝ اٌؼنالد1.

 .  ؽغُ اٌؼنالد ٠ض٠ذ ف١ض٠ذ اٌٛص2ْ.

 .ٔغجخ اٌذْ٘ٛ اٌّزشعجخ رؼطٟ هشاٚح ٌؼنالد اٌزوش3.

 .  رؤدٞ ٌظٙٛس ثؼل ِظب٘ش ا ٔبس اٌغٍٛو١خ ٌغجت لٍخ ٘شِْٛ اٌزغزغز١ش4ْٚ.

 فٝ اٌّغزخذِخ اٌطبلخ و١ّخ رم١ًٍ إٌٝ رٌه ٠ٚؤدٞ ٚ٘بدئخ اٌؾشوخ ل١ٍٍخ اٌذ٠ٛن ىْٛر5.

 ثبٌزبٌٟ ٚاٌذ٘ٓ األٔغغخ رى٠ٛٓ فٝ اٌطبلخ رٍه اعزخذاَ رٌه ػٓ ٠ٕٚزظ اٌزوشٞ اٌغٍٛن

   .اٌٍؾَٛ ٔٛػ١خ رؾغ١ٓ
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 أْ ؽ١ش اٌؾٝ د٠ٛن أٚ اٌجذاسٜ أعؼبس ِٓ أػٍٝ ثأعؼبس اٌزوٛس ٘زٖ رجبع

 .ِٕخفل ٌٙب اٌزؾ٠ًٛ ِٚؼذي ػب١ٌخ ٚسػب٠زٙب إٔزبعٙب رىب١ٌف

 ٌّذح اٌمط١غ ػٓ ٚرفقً ٔظ١فخ أِبوٓ فٝ اٌخقٝ ثؼذ ثبٌط١ٛس االؽزفبظ ٠ٚغت

   .أ٠بَ 5 -3

 ِضً اٌّشوجبد ثؼل ٠نبف ؽ١ش اٌى١ّبٚٞ اٌخقٝ ػ١ٍّخ رغشٜ ٚلذ

 ٚرجمٟ أعبث١غ 4 ػّش ػٕذ اٌشلجخ عٍذ رؾذ رضسع أٚ اٌغزاء إٌٝ االعزشاد٠ٛي

 ؽزٝ األلً ػٍٝ أعبث١غ 4 ثفزشح اٌزثؼ لجً ٚرٕضع أعبث١غ 6 ٌّذح اٌّشوجبد ٘زٖ

   اٌزثؼ ػٕذ ٌٍٙشِْٛ أصبس أٜ رجمٝ ال

 ٠زُ اٌزٟ اٌى١ّب٠ٚخ اٌّٛاد فٝ اٌّغزٍٙى١ٓ صمخ ٌؼذَ اٌغبئذ ٘ٛ اٌغشاؽٟ ٚاٌخقٝ

   .اٌخقٝ ػٕذ إمبفزٙب

 وغُ 4.5 ٚصْ ثّزٛعو أعجٛع 20 ػّش ػٍٝ ػبدح اٌّخق١خ اٌذ٠ٛن رغٛق

  .ّٔٛ وغُ ٌىً ػٍف وغُ 4 غزائ١خ وفبءح ِٚؼذي

 إٌٟ رقً ٌٚىٕٙب اٌّخق١خ غ١ش اٌذ٠ٛن ِٓ أثطأ اٌّخق١خ اٌذ٠ٛن ّٔٛ ِؼذالد

  .أوجش ٚأٚصاْ أؽغبَ



 رغز٠خ ٠زُ ؽ١ش أعبث١غ 8 -6 ػّش ثؼذ ثٙب خبؿ غزاء ػٍٝ اٌّخق١خ اٌذ٠ٛن رغزٜ

 اٌؾجٛة ٚرضداد اٌظٙش ثؼذ ِغشٚؽخ رسح ٌٙب ٠ٚمذَ ٔبٟ٘ ػٍف ػٍٝ اٌذ٠ٛن

   .أعجٛع 12 ػّش ػٕذ رسح :50 إٌٝ ػٍف :50 إٌٝ ٠قً ؽزٝ رذس٠غ١ب

   وبٌغ١َٛ :1ٚ وبٌٛسٜ و١ٍٛ 2900 ٚ ثشٚر١ٓ :15 ػٍٝ ٠ؾزٛٞ ٌٙب غزاء أفنً
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 اٌؼّش ثب١ٌَٛ

وغُ /هبلخ ِّضٍخ 

.  ن)ػٍف 

 (وبٌٛسٜ

 اٌجشٚر١ٓ اٌخبَ : األ١ٌبف اٌخبَ :

1- 42 َٛ٠ 3200 3.5 23 

42- 56 َٛ٠ 2650 7 18 

٠َٛ ؽزٝ ػّش  56

 اٌزغ٠ٛك
2860 4.6 17 



Spent Hens األِهبد اٌىجيشح  
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 أِٙبد عٛاء ا ٔزبط فزشح أمنبء ثؼذ األِٙبد ػٓ ػجبسح

 اٌغزائٝ اٌذفغ ػ١ٍّبد ثؼل إعشاء ٠زُ .اٌج١ل أٚ اٌٍؾُ إٔزبط

 ػبدح ٚرجبع .اٌزث١ؾخ ِٛاففبد ٌزؾغ١ٓ أعجٛػ١ٓ ٌّذح

 ِٓ األخشٜ األٔٛاع أعؼبس ػٓ ِٕخفنخ ثأعؼبس األِٙبد

  .اٌط١ٛس



Local Chicken اٌشّىسد 
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 اٌذعبط ِٓ اٌٍؾُ  ٔزبط إمبف١خ ِقبدس األخ١شح اٌفزشح فٝ رطٛسد

 ػٍٝ اٌّزضا٠ذ ا لجبي ٔز١غخ ٚرٌه اٌؾّٛسد ٚ٘ٛ ِقش فٝ اٌّؾٍٟ

 .اٌّؾ١ٍخ األعٛاق فٝ اٌّؾٍٟ اٌذعبط ٌؾَٛ

  -12 ػّش ػٕذ اٌّؾغٕخ اٌّقش٠خ اٌّؾ١ٍخ اٌغالالد ػٓ ػجبسح ٚ٘ٝ

 رؾ٠ًٛ ٚثىفبءح عُ 1400 -1200 ٚصْ ِزٛعو ٚرؼطٝ أعجٛع 14

   1:3.6 غزائٟ

 – اٌّؼّٛسح -اٌغ١ّضح – اٌغالَ) اٌّؾغٕخ اٌّؾ١ٍخ اٌغالالد ِٚٓ

 خ١ٍو أٚ اٌجٍذٞ اٌذعبط أٚ (... ٚاٌز٘جٟ اٌفنٟ إٌّزضٖ -اٌجٕذسح

 د٠ٛن ِغ اٌّؾغٕخ اٌمطؼبْ ِٓ أٞ أٚ اٌغبعٛ د٠ٛن ِغ اٌجٍذٜ

 .اٌغبعٛ



 اٌشّىسد ٌزغزيخ اٌّمزشحخ اٌؼالئك
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 اٌجشوريٓ ٪ ٔىع اٌؼٍف اٌؼّش ثبٌيىَ
اٌطبلخ اٌّّضٍخ ويٍى 

 وغُ ػٍف/ وبٌىسي 

 3000 20 ثبدٞ ٠َٛ 28 -1

 2900 18 ٔبِٟ ٠َٛ 77 -29

٠َٛ ِٓ اٌؼّش  91 -78

 3000 16 ٔب٘ٝ أٚ ػّش اٌزغ٠ٛك

 :اٌطيىس اٌضبٔىيخ -7

 . األسأت  –اٌؾّبَ   –اٌط١ٛس اٌّبئ١خ  -اٌغّبْ  –إٌؼبَ   –ٚ٘ٝ رؾًّ اٌشِٟٚ 



 اٌّحبػشح اٌضبِٕخ



 إنتاج اللحـــــــم مــــــــــن 

  الطٌــــــــور الثانوٌة



إٔزبط اٌٍحـــــــُ ِــــــــــٓ اٌطيــــــــىس 

 اٌضبٔىيخ
  .األسأت1.

 .اٌسّب2ْ.

 (.األوص -اٌجؾ )اٌطيىس اٌّبئيخ3.

 .اٌحّب4َ.

 .  اٌشوِي5.

 .إٌؼبَ 6.



يؼزجررش ِررٓ أفؼررً أٔررىاع اٌطيررىس اٌّسزدٔسررخ ويسررزخذَ أيؼررب 

وطبئش ثحضي ورُ اسزئٕبط اٌسّبْ فً اٌيبثبْ صرُ اٌظريٓ 

صُ فً اٌهٕذ صُ فً ِظش صُ فً أوسوثب وأخيشا فً أِشيىرب 
 . حذس اٌطيىس اٌّسزدٔسخأوهى يؼزجش ِٓ 

  اٌسّـــــــــــــبْ



 .  اٌغّبْ هبئش فغ١ش اٌؾغُ ٠ؾزبط ٌّغبؽخ فغ١شح فٝ اٌزشث١خ1.

 .  ٠َٛ رمش٠جب 50-45اٌفزشح ث١ٓ ع١ٍ١ٓ فٝ اٌغّبْ رقً إٌٟ 2.

 .  ع٠ٕٛب أٔضٝ/ ث١نخ 350 -300ٟ ؽٛاٌِؼذي إٔزبط اٌج١ل ػبٌٟ عذا 3.

 ؽبٛاٌٟاالؽز١بعبد اٌغزائ١خ ٌٍطبئش رؼزجش مئ١ٍخ ثبٌّمبسٔبخ ثببٌط١ٛس األخبشٜ 4.

 (.  ٠َٛ 45)عُ ػ١ٍمخ ِٓ ثذا٠خ اٌفمظ ؽزٝ ػّش اٌزثؼ ٚ٘ٛ  600

 .  ٠َٛ 45ػّش اٌجٍٛؽ اٌغٕغٟ ِجىش عذا ؽٛاٌٝ 5.

 .  ٠َٛ 17 ؽٛاٌِٟذح اٌزفش٠خ فٝ اٌغّبْ 6.

 .  ِالئُ ٌٍظشٚف اٌج١ئ١خ اٌّقش٠خ ؽ١ش ٠زؾًّ وً اٌظشٚف اٌقؼجخ7.

 . ٠زؾًّ ٍِٛؽخ اٌّبء8.

 .  ال ٠ؾزبط إٌٝ سػب٠خ ِزخققخ ِضً دعبط اٌٍؾ9ُ.

 .  ِمبَٚ األِشاك اٌف١شٚع١خ اٌزٟ رق١ت اٌذعبط. 10

 .  ِؼذي إٌّٛ ػبٌٟ عذا. 11

 ِّيـــــــــــضاد اٌسّبْ 



 . لٍخ رىبٌيف إٔشبء اٌّضاسع اٌخبطخ ثه1.

 . يؼزجش ِٓ اٌّغبالد اٌحذيضخ فً االسزضّبس2.

 .  ِٓ اٌىسبئً اٌسشيؼخ واٌشخيظخ إلٔزبط اٌجشوريٓ اٌحيىأي3.

 . دوسح سأط اٌّبي سشيؼخ ورؼطً ػبئذ ِغضي4.

اٌزخفيف ِٓ أصِخ اٌٍحىَ ثّسبهّزهب ِرغ اٌرذواعٓ األخرشي فرً 5.
 . رىفيش اٌٍحىَ

حغّرره وسخررض اٌسررؼش ولٍررخ اسررزهالن اٌؼالئررك ورحّررً طررغش 6.
اٌظشوف اٌجيئيخ اٌّظشيخ ووزٌه ِمبوِزه ٌألِشاع اٌفيشوسريخ 

 . اٌزي رظيت اٌذعبط

 . خٍك فشص عذيذح ٌٍؼًّ ٌؼذيذ ِٓ اٌشجبة7.

لٍخ ٔفمبد اٌشػبيخ واٌزشثيخ واإلٔزبط ػٓ ٔفمبد رشثيرخ اٌرذواعٓ 8.
 .األخشي

 األهّيــــــــــخ االلزظبديـــــخ ٌٍسّــــــــــبْ 



  -:يؼزجش ٌحُ اٌسّبْ ِٓ أفؼً ٌحىَ اٌطيىس ٌٍّّيضاد اآلريخ 

اٌىىٌيسرزيشوي حيرش اسرفربع ٔسرجخ ع بٔخفراوثبٌزربٌي  ثربٌٍحُاٌرذهىْ أخفبع ٔسرجخ •

 . ٔسجخ اٌىىٌيسزيشوي رسجت أِشاع اٌمٍت

رىصيغ حجيجبد اٌرذهٓ اٌؼرئيٍخ اٌّىعرىدح ثريٓ ) يّزبص ٌحُ اٌسّبْ ثبٌظفخ اٌّشِشيخ •

 . ِّب يغؼً ٌحُ اٌسّبْ را ؽؼُ عيذ( أٌيبف ٔسيظ اٌٍحُ 

يّزبص ٌحُ  اٌسّبْ ثبٌٕؼىِخ حيش أْ ٔسيظ اٌؼؼالد يؼزجش ِٓ إٌىع إٌربػُ حيرش ال •

 .رىعذ أٌيبف فً ٔسيظ اٌٍحُ ِّب يغؼٍه سهً اٌهؼُ واالسزسبغخ

ٔزيغخ السزئٕبط ؽبئش اٌسّبْ أطجحذ ػؼالد اٌغسُ ثهب ؽشاوح ؤؼىِخ ِّب يغؼً اٌٍحرُ 

 . ِزاق خبص ِّيضورا ؽؼُ 

 ِّيـــــــضاد ٌحــــــــُ اٌسّبْ 



رمً وفبءرٗ ا ٔزبع١خ ثؼبذ ؽبٛاٌٝ صّب١ٔبخ ؽبٙٛس ِبٓ ا ٔزببط ف١مبً ِؼبذي ا ٔزببط ٚٔغبجخ 1.

 . أعجٛع إٔزبعٝ 36 -32اٌخقٛثخ ٚاٌفمظ ٚػ١ٍٗ ٠غت إعشاء االعزجذاي ٌٍمط١غ وً 

 . هبئش ؽغبط ٌظشٚف اٌزغز٠خ ٚاٌز٠ٛٙخ وّب أٔٗ ٠زأصش ثبٌنٛمبء ٚػقجٟ اٌّضاط2.

 . : فمظ60: خقٛثخ ٚ 80ٔغجخ اٌخقٛثخ ٚاٌفمظ رمً ػٓ اٌذعبط ؽٛاٌٝ 3.

 ػ١ٍّبخ اٌىؾبف ػٍبٝ اٌغٕب١ٓ ِٚؼشفبخ اٌخقبٛثخٌٚبزٌه فبئْ ث١ل اٌغّبْ غببِك اٌٍبْٛ 4.

 . فؼت

وزبو١ذ اٌغّبْ ؽذ٠ضخ اٌفمظ رزطٍت ػٕب٠خ خبفخ فٝ اٌشػب٠بخ ؽ١بش أٔبٗ لبذ رغبشق فبٝ 5.

 .اٌّغبلٟ

: ٚ٘زٖ اٌط١بٛس ال 11ٚعٛد ظب٘شح اصدٚاط اٌغٕظ فٝ اٌغّبْ ؽ١ش رقً إٌٝ ؽٛاٌٝ 6.

 .رقٍؼ ٌٍزشث١خ

 ػيــــــــــــــىة اٌسّبْ 



 .  ػٓ ؽشيك سيش اٌظذس -1 

 .  ػٓ ؽشيك اٌظىد -2

ػٓ ؽشيك فزحخ اٌّغّغ وخشوط ِبدح سغىيرخ رؼطرً األٔضرً سائحرخ ِّيرضح  -3

 .  ٌىي يزؼشف اٌزوش ػٍيهب

 .اٌىصْ -4

 اٌفشق ثيٓ اٌزوش واألٔضً  



رز١ّببض أٔببٛاع اٌغببّبْ ثببأْ اٌغغببُ ِٕنببغو ِّٚزٍببر ٚإٌّمبببس فببغ١ش ٚمببؼ١ف 
ِٚشرفببغ ػببٓ اٌمبػببذح ٚاأللببذاَ لقبب١شح ٌبب١ظ ثٙببب ِّٙبببص ٚاألفبببثغ ه٠ٍٛببخ 

 .  ٚوزٌه األعٕؾخ

أ٘ببُ عببالالد اٌغببّبْ اٌّغزأٔغببخ ِببٓ إٌبؽ١ببخ االلزقبببد٠خ ٚأٚعببؼٙب أزؾبببسا ٘ببٝ 
 .  اٌغّبْ األٚسثٝ ٚاٌغّبْ ا١ٌبثبٔٝ

 .  اٌغّبْ األٚسثٝ -1

 .  اٌغّبْ ا١ٌبثبٔٝ -2

 .اٌغّبْ األفش٠مٝ -3

 .اٌغّبْ األص١ٛثٝ -4

 .اٌجٛة ٚا٠ذ -6
 .إٌٙذٞ -7

  أهُ سالالد اٌسّبْ



أعبث١غ ػٍٝ ػ١ٍمبخ رؾزبٛٞ  4االؽز١بعبد اٌغزائ١خ ٌٍغّبْ فٝ اٌفزشح األٌٚٝ ِٓ ػّش ٠َٛ ؽزٝ 

و١ٍٛ وببٌٛسٜ هبلبخ ِّضٍبخ ٠ٚغبت ػبذَ ص٠ببدح اٌطبلبخ  3000: ثشٚر١ٓ ٚهبلخ 26ػٍٝ 

 .  fatty liverو١ٍٛ وبٌٛسٜ ؽزٝ ال ٠ؾذس رذ٘ٓ ٌٍىجذ  3000فٝ اٌؼالئك ػٓ 

 2900: ثببشٚر١ٓ ٚهبلببخ  24أعبببث١غ ٠غببزخذَ ػٍببف ثببٗ  6 - 4أِببب اٌّشؽٍببخ اٌضب١ٔببخ ِببٓ ػّببش 

 . : فٛعفٛس ِزبػ0.35: وبٌغ١َٛ 1.5ٚو١ٍٛ وبٌٛسٜ هبلخ ِّضٍخ ِغ 

و١ٍببٛ وبببٌٛسٜ هبلببخ  3000: ثببشٚر١ٓ ٚ 22أعبببث١غ  6ٚفببٝ ِشؽٍببخ إٔزبببط اٌجبب١ل ػٕببذ ػّببش 

:  فٛعفٛس ِزبػ ٠ٚنبف ا١ٌّض١ٔٛٓ ٚا١ٌٍغ١ٓ ثّؼبذي 0.35:  وبٌغ١َٛ 2.5ِّٚضٍخ ِغ 

 .وغُ ػٍف 100و١ٍٛ ػٍٝ اٌطٓ أٜ خّغ١ٓ عشاَ ٌىً  0.5

ِبغ االؽزفببظ  1:  3ٚوبزٌه اٌبزوٛس اٌضائبذح ػبٓ ٔغبجخ   ٠Bisexغت اعزجؼبد اٌط١بٛس اٌخٕببس 

  .: ِٓ اٌزوٛس ٌزغط١خ إٌغجخ اٌّفمٛدح ِٓ اٌزوٛس خالي ِشؽٍخ ا ٔزبط 10ثٕغجخ 

 رغزيـــــــــــــــخ اٌسّبْ



 .  ٚمغ اٌؼٍف ثبعزّشاس أِبَ فغبس اٌغّب1ْ.

 . اعزخذاَ ِغبلٝ خبفخ ٌّٕغ غشق اٌغّبْ فٝ اٌّغبل2ٟ.

 .  ثؼذ رؼٍُ اٌغّبْ األوً ٚاٌؾشة ٠غت اعزخذاَ ِؼبٌف ِٚغبلٝ ػبد٠خ ٌّٕغ إ٘ذاس اٌؼٍف3.

 .  ؾزٜٛ ػالئك اٌغّبْ ػٍٝ ِقذس ٌٍجشٚر١ٓ اٌؾ١ٛأٝر٠غت أْ 4.

رؾفببع اٌؼالئببك فببٝ ِىبببْ عبببف ثبببسد ؽزببٝ ٠زغٕببت ّٔببٛ اٌفطش٠بببد ٚرؾٍببً اٌف١زب١ِٕبببد 5.

 .  ثبٌؾشاسح

 . إمبفخ ِنبداد األوغذح ٚاٌزضٔخ ِٚنبداد اٌفطش٠بد ٚاٌغب١ٌّٔٛال ٌٍؼٍف ٌّٕغ ّٔٛ٘ب6.

وغببُ ٌٍطببٓ ػٕببذ  ٠1/2غببت ص٠بببدح ِؾزببٜٛ اٌؼٍببف ِببٓ اٌؾّببل األ١ِٕببٝ ١ِضبب١ٔٛٓ ثّؼببذي 7.

 . ؽذٚس االفزشاط

  لىاػــــــــذ رغزيــــــــــخ اٌسّبْ



/ اٌيرىَ /عرُ ػٍرف  25 – 22يسرزهٍه اٌسرّبْ اٌجربٌم ثّؼرذي 

 .  اٌطبئش

أسربثيغ ِرٓ اٌؼّرش  6ويسزهٍه اٌطبئش أصٕبء فزرشح إٌّرى حزرً 

 .  عُ ِٓ اٌؼٍف 600

   ِؼذي اسزهالن اٌسّبْ ِٓ اٌؼٍف



  ثؼغ أٔىاع اٌسّبْ

 السمان الٌابانً  السمان األوربً 

 السمان األفرٌقً    السمان األسترالً




