
بسطدليل تربية الالحم الم
هشام قطب/د•

طبيب بيطرى اخصائى دواجن•

شركة رضوى السعودية لالغذية•



:ينظر الى•

ية ، بارد ، تيارات هوائ)هل يتم تجنب مناطق محددة تشير إلى وجود مشكلة بيئية . توزيع الطيور على مساحة األرض•
؟(اضاءة

دفق الهواء هل تلهث الطيور؟ هل اللهث خاص بمنطقة واحدة من المنزل توحي بوجود مشكلة في ت. التنفس  فى الطيور•
أو درجة الحرارة؟

.عادة ، سيتم تقسيم الالحم بالتساوي بين هذه السلوكيات. التغذية والشرب والراحة-سلوك الطيور •

عدد المراوح الشغالة، وضع المدخل ، هل تعمل الدفايات؟ هل تعمل  الدفايات بمجرد توقف المراوح أو تشغيل•
المراوح والدفايات في نفس الوقت ، هل تحتاج النقاط المحددة للعمل إلى ضبط؟

خة المياه اعتمادا على النقاط المحددة هي منطقة وسائد التبريد مبللة ، جافة أم مختلطة؟ هل تعمل مض. خاليا التبريد•
ويتم توزيع الماء بالتساوي على خاليا التبريد؟

دخل الهواء هل تبتل المناطق بسبب تسرب الماء من  المشارب أو المياه الزائدة من خاليا التبريد؟ هل ي. حالة الفرشة•
البارد المنزل ويسقط على األرض؟

رب؟ ما هل هم فى  االرتفاع الصحيح ، هل هناك علف في العالفات ، هل يوجد تسريب بالمشا. العالفات والمشارب•
هي جودة العلف؟

:  االستماع إلى•

م ذلك في تعطس أو تظهر ضوضاء الجهاز التنفسي؟ ما هي لغتهم مثل؟ غالبًا ما يت/ هل الطيور تتسلل . الطيور• •
هل هي استجابة كيف تبدو الطيور مقارنة بالزيارات السابقة ،. المساء عندما يتم تقليل ضوضاء التهوية ، وما إلى ذلك

للتطعيم ، هل هي مرتبطة ببيئة مغبرة فقيرة؟

هل االوجرات الميكانيكية تعمل باستمرار؟ هل يوجد علف في صندوق التغذية؟ . المغذيات• •

هل محامل المروحة صاخبة؟ هل تبدو أحزمة المروحة فضفاضة؟ يمكن للصيانة الروتينية أن تمنع. المراوح• •
.المشكالت البيئية المتعلقة بجودة الهواء دون المستوى األمثل

 Health 

Chick quality Bird welfare 
Feed supply 

Nutrition 
 

Lighting Temperature 
 

Ventilation Water supply 

Stocking density Vaccination status 

 

الخبرات العملية للمربى
:يشعر

، بارد ، ( رطب)كيف يشعر الهواء على وجهك؟ انسداد . الهواء• 

حار ، سريع، ال سرعة للهواء؟ هذه إما مجتمعة أو يمكن أن تشير 

.تهويةفقط إلى قضايا بيئية محددة مثل عدم وجود حد أدنى كاٍف لل

للغاية ، هل( مغبرة)هل الفتات متربة. جودة التغذية المادية• 

الف؟ تتحلل بسهولة في اليد وفي المع( العلف المحبب)الكريات

عد إذا بقيت الفرشة  معًا ب. التقط واشعر الحالة. حالة الفرشة• 

ير ذلك ، فهذا يشير إلى رطوبة مفرطة وقد يش( ال تنفصل)الضغط 

.  إلى عدم كفاية التهوية

:الرائحة

ماذا رائحة األعالف مثل؟ هل رائحة طازجة أم عفنه؟ . التغذية• 
ة األمونيا؟كيف تبدو رائحة البيئة ، هل يمكنك أن تشم رائح. البيئة• 



احتجاز ونقل الصيصان

لى الفور وسيتم إذا استقبلت الصيصان األعالف فوًرا بعد الفقس ، فسيتم البدء في النمو ع•
طي الفرخ البدء فى  امتصاص الصفار المتبقي بمجرد دخول العلف القناة الهضمية مما يع

دفعة مفيدة للنمو

إلى 103)درجة مئوية 40.5إلى 39.4يجب أن تتراوح درجات حرارة الصيصان بين •
(فهرنهايت105

ارة يجب ضبط الظروف في منطقة احتجاز الصيصان أو مركبة النقل وفقًا لدرجة حر•
الصيصان الفعلية

وح بين يجب أن تعطي هذه الظروف في منطقة التعليق أو مركبة النقل درجات حرارة تترا•
.٪ بين الكتاكيت80-70ورطوبة نسبية ( درجة فهرنهايت95-86)درجة مئوية 30-35

أو درجة الحرارة الموصى بها و )من األهمية بمكان الحصول على درجة حرارة الكتكوت •
RH نقل حيث بدالً من مجرد اتباع إعداد درجة الحرارة الموصى بها لسيارة ال( بين الكتاكيت

.قد تختلف اإلعدادات وفقًا لتوصيات الشركات المصنعة

رجة ليس من غير المألوف العثور على أدوات تسجيل البيانات وغيرها من أجهزة قياس د•
حرارة الحرارة والرطوبة التي تشير إلى أن الظروف الموصى بها قد تحققت ، لكن درجات

..جسم الفرخ ال تزال غير ضمن النطاق الموصى به 

الحرارة 22 to 28oC

الرطوبة ++RH %50حد ادنى

تبادل الهواء

0.71 m3/min (25 
cfm) per 1000 

chicks



جودة الصيصان

فيات في األيام السبعة األولى ، يجب أن تكون الو
٪ وأن يتم تحقيق الوزن الحي 0.7أقل من 

.المستهدف في عمر معين بشكل متجانس

أذا كانت جودة الصيصان أقل من المستوى 
ات المطلوب ، فيجب على المزارع تقديم تعليق
.مشكلةفورية إلى المفرخ حول الطبيعة الدقيقة لل

فرخ إذا كانت الظروف أثناء احتجاز الفرخ في الم
ة ، أو أثناء النقل إلى المزرعة ، أو أثناء الحضن

.خغير صحيحة ، فستتفاقم مشكلة جودة الفر



قياس حرارة المجمع 
للصيصان

مواقع 3كتاكيت على األقل من 5يجب قياس درجة الحرارة الداخلية ل •
.أيام بعد وضعها5إلى 4مختلفة على األقل من المنزل ألول 

ل مث)يجب إيالء اهتمام خاص للمناطق الباردة أو الساخنة في المنزل •
(.الجدران أو تحت الحاضنات

ع طرف ، ض( المجمع)التقط الفرخ برفق واحتفظ به حتى يعرض الفتحة•
ThermoScan® على الجلد العاري وسجل درجة الحرارة.

تلفة يمكن أن توفر مراقبة درجات حرارة الجسم للكتاكيت من مناطق مخ•
كتاكيت من صندوق واحد مأخوذ من 5)من مركبة النقل أثناء التفريغ 

في المزرعة معلومات ( الخلف والوسط والجزء األمامي من المركبة
.النقلمفيدة حول تجانس درجات الحرارة والظروف البيئية أثناء وسائل



تحضيرات الحظيرة

:الظروف البيئية الموصى بها في التحضين هي•

تقاس )درجة فهرنهايت 86/ درجة مئوية 30: درجة حرارة الهواء-1•
(.على ارتفاع الفرخ في المنطقة التي يتم وضع األعالف والماء

درجة 86.0-82.4)درجة مئوية 30-28: درجة حرارة الفرشة-2•
(.فهرنهايت

.70-60 ::الرطوبة النسبية –3•

سم10إلى 5يجب نشر مواد الفرشة بالتساوي على عمق •

طائر لكل حلمة12: خطوط الحلمة•

10: كتكوت1000المشارب االضافية أو الصواني لكل •

يجب ملء خطوط المياه مباشرة قبل وصول الفرخ وإزالة أي هواء داخل •
.الخطوط

ى في حالة استخدام خطوط الحلمة ، يمكن القيام بذلك عن طريق النقر عل•
ذه ستساعد ه. الخطوط أو هزها حتى يصبح لكل حلمة قطرة ماء مرئية عليها

وضعها في العملية أيًضا الكتاكيت في العثور على المياه بسرعة أكبر بمجرد
.منطقة الحضنة



الية من يجب أن يتم توفير علف جيد أو حبيبات صغيرة خ•
أو / و ( كتكوت100لكل 1)الغبار على صواني التغذية 

(.٪ على األقل من مساحة الحضنة80تشغل )على ورق 

رق عند وضعه ، يجب وضع الكتاكيت مباشرة على الو•
.حتى يتم العثور على العلف على الفور

من إذا لم يتفكك الورق بشكل طبيعي ، فيجب إزالته•
.وما بعده3المنزل من يوم 

ساعة من الضوء بكثافة 23لأليام السبعة األولى ، وفر •
0.4أقل من )لوكس وساعة واحدة من الظالم 30-40

(  لوكس

ا ال إذا كان خلط الكتاكيت من قطعان امهات  مختلفة أمرً •
ادر مفر منه ، فيجب أن يتم تحضين  الكتاكيت من مص

.رئيسية مختلفة في مناطق منفصلة داخل المنزل

ل من ستحتاج الكتاكيت من قطيع صغير من االمهات  أق•
ذي يزيد أسبوًعا ، مقارنةً بالقطيع األكبر من العمر ال30
درجة 1+ أسبوًعا ، إلى درجة حرارة اعلى من 50عن 

.فهرنهايت2مئوية أو 

أيام من 3يجب توسيع منطقة حلقة الحضنة تدريجياً من •
.أيام من العمر7إلى 5العمر وإزالة الحلقات بالكامل من 



ة سخن المنزل واستقر في درج
24الحرارة والرطوبة قبل 

ساعة على األقل من وصول 
.الكتاكيت

انشر الفرشة بالتساوي على
10إلى 5من )عمق مناسب 

(.بوصات4إلى 2/ سم 

أجعل األعالف والمياه متاحة 
للصوص

.على الفور

ساعة 23توفير ضوء لمدة 
ع لأليام السبعة األولى لتشجي

.تناول الطعام والماء

وضع المغذيات التكميلية 
والمشارب بالقرب من أنظمة 

.التغذية والشرب الرئيسية

حقق مستوى رطوبة يتراوح 
٪ لأليام الثالثة 70و 60بين 

٪ لبقية 50األولى وما فوق 
أيام من 10حتى )فترة الحضنة 

(.العمر

درجة الحرارة أمر بالغ األهمية 
اط أثناء الحضنة لتحفيز النش

والشهية ويجب الحفاظ عليه 
على النحو الموصى به

ضبط إعدادات درجة الحرارة 
تزيد أو إذا كانت الرطوبة

ء تنخفض عن التوصيات أثنا
لوك االستجابة للتغيرات في س

.الصوص

راقب درجة الحرارة والرطوبة 
النسبية بانتظام وتحقق من
المعدات التلقائية باستخدام
وى القياسات اليدوية على مست

.الصوص

حدد الحد األدنى لمعدل التهوية
من اليوم األول لتوفير الهواء
.النقي وإزالة الغازات السيئة

تجنب التيارات الهوائية

استخدم سلوك الصوص

ودرجات حرارة مجمع الصوص

لتحديد ما إذا كانت الظروف 
.البيئية صحيحة



الرطوبة

إلى 60أيام بعد التحضين من 3في أول يجب أن تكون مستويات الرطوبة النسبية 
70٪.

ن أقل عرضة الكتاكيت التي يتم االحتفاظ بها عند مستويات الرطوبة الصحيحة تكو@ 
.للجفاف وعادة ما تكون بداية أفضل وأكثر تجانسا

.داخل المنزل الالحم يجب أن تراقب يوميا باستخدام الرطوبةالرطوبة النسبية@ 

ستبدأ .٪ في األسبوع األول ، فستكون البيئة جافة ومتربة50إذا انخفضت أقل من @ 
ألداء سلبًا سيتأثر ا. الكتاكيت في الجفاف وتكون مهيأة الضطرابات الجهاز التنفسي

ويجب اتخاذ إجراء لزيادة الصحة

بواسطةيمكن زيادة الرطوبة النسبية 

.استخدام بخاخ محمول على الظهر لرش الجدران بضباب خفيف@ 

(الضباب أو البخاخات)فوهات الرش ذات الضغط العالي @ 

فئةيمكن التحكم في مستويات الرطوبة النسبية باستخدام أنظمة التهوية والتد



التفاعل بين الحرارة والرطوبة

  Dry Bulb Temperature at RH%  

Age (Days)   oC (oF)   

 40 50 60 70 80 
      

Day-old 36.0 (96.8) 33.2 (91.8) 30.8 (84.4) 29.2 (84.6) 27.0 (80.6) 
      

3 33.7 (92.7) 31.2 (88.2) 28.9 (84.0) 27.3 (81.1) 26.0 (78.8) 
      

6 32.5 (90.5) 29.9 (85.8) 27.7 (81.9) 26.0 (78.8) 24.0 (75.2) 
      

9 31.3 (88.3) 28.6 (83.5) 26.7 (80.1) 25.0 (77.0) 23.0 (73.4) 
      

12 30.2 (86.4) 27.8 (82.0) 25.7 (78.3) 24.0 (75.2) 23.0 (73.4) 
      

15 29.0 (84.2) 26.8 (80.2) 24.8 (76.6) 23.0 (73.4) 22.0 (71.6) 
      

18 27.7 (81.9) 25.5 (77.9) 23.6 (74.5) 21.9 (71.4) 21.0 (69.8) 
      

21 26.9 (80.4) 24.7 (76.5) 22.7 (72.9) 21.3 (70.3) 20.0 (68.0) 
      

24 25.7 (78.3) 23.5 (74.3) 21.7 (71.1) 20.2 (68.4) 19.0 (66.2) 
      

27 24.8 (76.6) 22.7 (72.9) 20.7 (69.3) 19.3 (66.7) 18.0 (64.4) 

 

ة عند ارتفاع معدل الرطوب .•
ير أقل النسبية، يحدث فقد تبخ

، مما يزيد من درجة حرارة 
درجة )ظاهرة الكتاكيت 

الحرارة التي يشعر بها 
عند درجة حرارة ( الفرخ
.معينة

بية سوف تقلل الرطوبة النس•
المنخفضة من درجة الحرارة

الظاهرة



التهوية

التهوية بدون تيارات هوائيى خالل فترة التحضين

الحفاظ على نسب رطوبة وحرارة فى المعدل الصحيح

ة مثل اسمح بتبادل الهواء الكافي لمنع تراكم الغازات الضار
عة الغاز الموضو/ من سخانات النفط )أول أكسيد الكربون 

.وثاني أكسيد الكربون واألمونيا( داخل بيت الدواجن

0.15الهواء الفعلية أقل من / يجب أن تكون سرعة األرض 
أو منخفضة قدر ( قدًما في الدقيقة30)متر في الثانية 

.اإلمكان



متابعة الحرارة 
والرطوبة

م ؛ يجب مراقبة درجة الحرارة و الرطوبة بشكل متكرر ومنتظ•
.أيام ثم يوميًا بعد ذلك5على األقل مرتين يوميًا في أول 

أجهزة استشعار درجة الحرارة والرطوبة الموجودة على •
فوق ارتفاع ( بوصة12)سم 30مستوى الفرخ ، بحد أقصى 

.األرضية

طتين يجب وضعها ، وفي مواقف المنزل بالكامل ، على األقل نق•
ر مع متباعدتين متساويتين داخل كل منزل خارج الخط المباش

.نظام التدفئة لتجنب القياسات غير الدقيقة

جهزة يجب استخدام موازين الحرارة التقليدية للتحقق من دقة أ•
.ةاالستشعار اإللكترونية التي تتحكم في األنظمة اآللي

ى يجب معايرة أجهزة االستشعار األوتوماتيكية مرة واحدة عل•
.األقل لكل قطيع

.الموقع الصحيح ألجهزة استشعار درجة الحرارة والرطوبة•



مراقبة سلوك الصيصان



تقييم البداية للصيصان

48و 24و 12و 8و 4كما يجب إجراء الفحوصات الالحقة في •
.ساعة بعد الوصول إلى المزرعة لتقييم تطور الشهية

أماكن مختلفة في 4أو 3فراًخا في 40إلى 30يجب جمع عينات من •
.المنزل

لتي وجدت في الكتاكيت ا. يجب أن تستشعر حوصلة كل كتكوت بلطف•
.الغذاء والماء ، ستكون الحوصلة ممتلئًة وناعًمة

زال إذا كانت الحوصلة  ممتلئًة ، ولكن الملمس األصلي للعلف ال ي•
.واضًحا ، لم يستهلك الطائر ما يكفي من الماء

Time of Crop Fill After Placement 
Target Crop Fill 

(% of Chicks with Full Crops)  
  

2 hours 75 
  

4 hours 80 
  

8 hours >80 
  

12 hours >85 
  

24 hours >95 
  

48 hours 100 
  

 



مراقبة استهالك
العلف والماء

؛ ( أيام7دة مثل وزن الجسم لم)يرتبط األداء النهائي لوزن الجسم بشكل إيجابي مع معدل النمو المبكر •
.وبالتالي ضمان صعود الكتاكيت لبداية جيدة أمر بالغ األهمية

يوًما إذا لم يتم 14أيام ولكن يمكن إعطاؤها لمدة تصل إلى 10يتم تغذية علف البادىءعادة لمدة •
.تحقيق األوزان المستهدفة

يوًما من عمر الكتكوت نسبة صغيرة من إجمالي 14-10يمثل بدء تغذية األعالف خالل أول •
ت المتعلقة لذلك ، ينبغي أن تستند القرارا. األعالف المستهلكة وتكلفة العلف التي تتم معالجتها

ن التركيز أساًسا إلى تعزيز األداء البيولوجي الجيد والربحية اإلجمالية بدالً مبتركيبات العلف البادىء
.على تكاليف النظام الغذائي الفردية

إلى سيتم  االنتقال من تغذية البادىء. يوًما16-14علف النامى يتم تغذية العلف النامى عادةً لمدة •
.ة المغذياتالصغيرة إلى الكريات وأيًضا في كثاف/ إلى تغيير في الملمس من الكريات تغذية النامى

باعتباره امى اعتماًدا على حجم الحبيبات المنتجة ، قد يكون من الضروري توفير الدفعة االولى من الن•
لمثال ، حجم فتاتًا أو حبيبات صغيرة لمنع أي انخفاض في استهالك العلف بسبب ، على سبيل ا

الحبيبات كبير جًدا بالنسبة للكتاكيت عند التسليم األول

تمثل خالصات الفروج الالحم . يوًما من العمر25علف الناهى يتم تغذية علف الناهى بشكل عام بعد •
حسين العائد لذلك ، يجب تصميم علف ناهى لت. معظم كمية التغذية اإلجمالية وتكلفة تغذية الفراريج

.المالي لنوع المنتج الذي يتم إنتاجه

 
Energy Crude Protein Total Lysine 

Total Methionine 
 

& Cystiene  
(MJ/kg)* (%) (%)  

(%)     
     

Starter 12.65 22-25 1.43 1.07 
     

Grower 13.20 21-23 1.24 0.95 
     

Finisher 13.40 19-23 1.09 0.86 
     

 



الشكل والجودة 
الفزيائية للعلف

.  عالفيتم تحسين نمو دجاج التسمين وكفاءة األعالف عن طريق تحبيب  األ•
:تنسب تحسينات األداء هذه إلى

.انخفاض هدر األعالف•

.انخفاض التغذية االنتقائية•

.انخفاض عنصر العزل•

.تقليل الوقت والطاقة المستهلكة لتناول الطعام•

.تدمير الكائنات المسببة لألمراض•

.المعاملة الحرارية للنشا والبروتين•

.تحسين استساغة األعالف•

.سوف تؤدى انخفاض جودة التحبيب الى انخفاض اداء التسمين•

فى في المزرعة ، يجب إيالء االهتمام إلدارة توزيع األعالف لتقليل التدهور•
حالة التحبيب



اختبار جودة العلف الفزيائية

جم الجودة باستخدام جهاز غربال مع الحركة الهزازة يحدد توزيع ح•
ها الجسيمات لألعالف بطريقة مباشرة إلى األمام ويمكن مالحظت

ين يسمح استخدام هذا النهج أيًضا بإجراء مقارنة كمية ب. بسهولة
.عمليات تسليم األعالف أو القطعان على مستوى المزرعة

ن أخذ عينات من الهوبر األقرب إلى العالفات أو ، إذا لزم األمر ، م•
.العالفات نفسها

أظهرت التجارب أن كل زيادة : المظهر الجانبي لحجم الجسيمات•
تؤدي إلى تقليل وزن ( مم1أقل من )٪ في الغرامات 10بنسبة 

يوًما ، وبالتالي ، يجب35في ( رطل0.09)جم 40الجسم بمقدار 
في ( مم1>)أن يكون الهدف هو تقليل كمية الجزيئات الدقيقة 

.العلف



انظمة الشرب
أو المياه الدافئة ( درجة فهرنهايت41/ درجات مئوية 5أقل من )الماء البارد •

.سوف تقلل من استهالك المياه( درجة فهرنهايت86/ درجة مئوية 30< )

درجة 59)درجة مئوية 15يجب أن تتراوح درجة حرارة الماء المثالية بين •
(.درجة فهرنهايت70)درجة مئوية 21و ( فهرنهايت

في حالة الطقس الحار ، من الممارسات الجيدة غسل خطوط المشارب على •
فترات منتظمة للتأكد من أن الماء بارد

.الطيور في الحلمة12الحد األدنى لمتطلبات مشارب الحلمة •

خالل األيام الثالثة ( كتكوت1000لكل 10)يجب توفير مشارب اضافية  •
.األولى

ح والمناخ يعتمد العدد الفعلي للطيور في الحلمة على معدالت التدفق وعمر الذب•
.والتصميم

يمكن أن يمكن أن تقيد خطوط الحلمة العالية جًدا من استهالك مياه الطيور بينما•
.تؤدي خطوط المياه المنخفضة جًدا إلى فرشة  مبللة

ما يتسبب إذا كانت الحلمة منخفضة للغاية ، فقد تلوى الطيور رقبتها للشرب ، م•
.في سقوط الماء على الفرشة

طيور ، لسهولة الوصول وتوافر المياه على النحو األمثل ، ينبغي أن تربى  ال•
هذا مهم بشكل خاص حيث يتم . درجة360حيثما أمكن ذلك ، باستخدام حلمة 

(.رطل6.6/ كجم 3< )تربية الطيور الكبيرة 

Drinker Type Requirements

Nipple drinkers

<3 kg (6.6 lbs) 12 birds per nipple

>3 kg (6.6 lbs) 9 birds per nipple



معدالت التدفق للماء من النبل

مان يجب اختبار معدالت تدفق مشارب الحلمة على أساس أسبوعي خالل دورة النمو لض•
ك المياه أن إمدادات المياه مرتفعة بما يكفي لتلبية الحد األقصى من الطلب على استهال

.اليومي

لى يمكن قياس معدالت تدفق مشارب الحلمة عن طريق الضغط على أسطوانة قياس ع•
.الحلمة في نهاية خط النبل لتنشيط تدفق الماء خالل الحلمة لمدة دقيقة واحدة

حلمة في تشير كمية الماء في اسطوانة القياس إلى معدل التدفق عبر كل حلمة في خط ال•
.الدقيقة

.الصلةقد يزيد معدل التدفق أعلى من المتوقع للعمر من مشاكل التسرب والفرشة ذات•

ؤدي إلى قد ال يسمح معدل تدفق أقل من المتوقع بمياه كافية لجميع الطيور للشرب وي•
.مشاكل في الجفاف

نظمة يمكن أن يساعد قياس معدل التدفق الثابت للحلمة في تحديد المشكالت داخل أ•
.الشرب

.لمستخدميجب اتباع توصيات الشركات الصانعة فيما يتعلق بالنوع المحدد للشارب ا•



انظمة التعليف

يبات بالنسبة لأليام العشرة األولى من العمر ، يجب توفير التغذية في شكل حب•
مكن يجب وضع التغذية في صواني مسطحة أو على أغطية ورقية حتى ي. صغيرة

.للكتاكيت الوصول إليها بسهولة

.٪ على األقل من األرضية بالورق80يجب تغطية •

ح سهولة يجب أن تغمر أنظمة التغذية التلقائية بالعلف عند وضع الصيصان مما يتي•
.الوصول إلى علف البادىء

غرام لكل طائر وتغذيتها على الورق 40يجب قياس كمية تغذية إجمالية تبلغ حوالي •
.قبل وضع الصيصان

.أيام من العمر4-3قم بتعبئة التغذية على الورقة على فترات منتظمة خالل أول •



أو 4ا من اليوم يجب إجراء التغيير في نظام التغذية الرئيسي تدريجيًا بدءً •
التغذية ، حيث تبدأ الكتاكيت في إظهار المزيد والمزيد من االهتمام بنظام5

(.االتوماتيكى/التلقائى)الرئيسي

أو 6ل اليوم يجب أن يكون االنتقال إلى نظام التغذية الرئيسي مكتماًل بحلو•
.أيام من العمر7، ويجب إزالة أي صواني تغذية بحلول 7

غذية تدريجياً عند اكتمال االنتقال إلى نظام التغذية الرئيسي ، يجب تغيير الت•
النوعية من الحبيبات الصغيرة أو الحبيبات الصغيرة إلى الحبيبات ذات

.الجيدة

.يوًما من العمر18قبل ( مم4-3)يجب أال تتلقى الطيور علف محبب كامل•

يلزم قد. يجب أن تكون قاعدة الحوض أو المعالف في مستوى أعلى الصدر•
.ضبط ارتفاع المعالف واألنبوب بشكل فردي

من ( امنخفض جدً / عالي جًدا )سيزيد ارتفاع خط المعالف غير الصحيح •
ذلك ، باإلضافة إلى الخسارة االقتصادية ، عندما يحدث. انسكاب التغذية

مل ستصبح تقديرات تحويل األعالف غير دقيقة ، ومن المرجح أن تح
.األعالف المنسكبة ، عند تناولها ، مخاطر أعلى من التلوث الجرثومي

ط لضمان التوزيع المتساوي لألعالف ، يجب ضبط جميع إعدادات ضب•
.العمق على كل وعاء أو أنبوب تغذية

ء مع جميع أنظمة التغذية ، من الممارسات الجيدة السماح للطيور بإخال•
رة في العالفات مرة واحدة يوميًا عن طريق استهالك جميع األعالف المتوف

هذا سوف يقلل من هدر األعالف مما يؤدي إلى . المسارات أو المعالف
.تحسين كفاءة استخدام األعالف



Broiler 
Nutrition

القابلة للهضم تعمل على  (A.A)لقد ثبت أن المستويات األعلى من االحماض االمينية. •
جية تحسين الربحية من خالل زيادة أداء الفراريج ، وخاصة مكونات الذبيحة وإنتا

.المعالجة

م تقديم توصيات لذلك ، يت. يختلف التكوين الغذائي األمثل وفقًا للمنتج النهائي للشركة•
.لكل من الهامش األمثل للطيور الكاملة والطيور المجزأة

غرام من يشبه زيادة ربحية الطيور الحية إلى الحد األدنى لتكلفة األعالف لكل كيلو•
هامش من لزيادة ال. الوزن الحي ، ولكن عند إنتاج الطيور للتجزئة ، تتغير هذه العالقة

الغذائية القابلة للهضم إلى  AAالطيور المجزأة ، من الضروري غالبًا زيادة مستويات 
بب الفائدة هذا هو بس. أعلى من تلك المستويات التي تنتج أقصى ربحية للطيور الحية

.المالية من غلة اللحوم اإلضافية من الفروج المقطعة



االحماض االمينية المتوازنة

Digestible Amino Acid Starter Feed Grower Feed Finisher Feed 1 Finisher Feed 2 
     

Lysine 100 100 100 100 
     

Methionine & Cystine 74 76 78 78 
     

Methionine 40 41 42 42 
     

Threonine 67 67 67 67 
     

Valine 75 76 76 78 
     

iso-Leucine 67 68 69 69 
     

Arginine 107 107 107 108 
     

Tryptophan 16 16 16 16 
     

Leucine 110 110 110 110 
     

 



التغذية فى المناخات الحارة

إلى الحد األدنى ، مما ( مم1أقل من )الدقيقة العلفيجب أن يكون الهدف هو تقليل كمية مواد•
.يساعد على جودة التغذية ويسمح بتحسين التدفق أثناء النقل والتوزيع

حيث بشكل عام ، إلنتاج علف خشن جيد ، من الضروري استخدام مطحنة أسطوانية لطحن المواد ،•
.أنه من الصعب تحقيق الحجم المطلوب باستخدام مطحنة المطرقة

ف ذات مستويات المغذيات المتوازنة بشكل صحيح ، جنبًا إلى جنب مع استخدام مكونات األعال•
.ةمستويات أعلى من القابلية للهضم ، ستساعد على تقليل آثار اإلجهاد المرتبط بالحرار

ة المستهلكة إلى إلى تقليل الطاق( منخل اوحبيبات ذات نوعية جيدة)سيؤدي توفير نموذج تغذية مثالي •
ة األمثل أيًضا سوف يحسن نموذج التغذي. الحد األدنى وبالتالي تقليل الحرارة المتولدة أثناء التغذية

.قبول العلف ويساعد في تناول العلف أثناء فترات البرودة في النهار أو في الليل

(  دراتبدالً من الكربوهي)تبين أن زيادة كمية الطاقة المغذية المستمدة من دهون أو زيوت األعالف •
.أثناء الطقس الحار مفيدة ألنها تقلل الحرارة الناتجة عند استقالب النظام الغذائي

، ( درجة فهرنهايت59/ درجة مئوية 15حوالي )يعد توفير إمكانية وصول كافية إلى الماء البارد •
والذي ال يتجاوز المستويات المقبولة من المعادن والمواد العضوية أمًرا حيويًا

الصوديوم )وارد والش( الفيتامينات أ ، ج ، د ، هـ ، النياسين)إن االستخدام االستراتيجي للفيتامينات •
امل مع ، سواء من خالل التغذية أو الماء ، قد يساعد الطيور في التع( ، البوتاسيوم ، والكلوريد

.الضغوط البيئية

دنية يزيد اإلجهاد المرتبط بالحرارة من إفراز الطيور عن طريق البراز والبراز للعناصر المع•
لفيتامينات لذلك ، يجب أن تكون مكمالت ا. واألثرية وزيادة معدل التنفس يستنفد بيكربونات الدم

.والمعادن النزرة معادلة لالنخفاض المتوقع في كمية األعالف خالل فترات الطقس الحار

ر اإلجهاد تبين أن مكمالت بيكربونات الصوديوم أو كربونات البوتاسيوم مفيدة في الحد من آثا•
.ربما بسبب تأثيرها على استهالك المياه-الحراري 



التغذية فى المناخات الحارة

ليل آثار لى تقمستويات المغذيات المتوازنة بشكل صحيح ، جنبًا إلى جنب مع استخدام مكونات األعالف مع مستويات أعلى من القابلية للهضم ، ستساعد ع•
.اإلجهاد المرتبط بالحرارة

.  رة المتولدة أثناء التغذيةإلى تقليل الطاقة المستهلكة إلى الحد األدنى وبالتالي تقليل الحرا( فتات وحبيبات ذات نوعية جيدة)سيؤدي توفير نموذج تغذية مثالي •
.سوف يحسن نموذج التغذية األمثل أيًضا مقبولية الخالصة ويساعد في الحصول على الخالصة أثناء فترات برودة في النهار أو في الليل

لناتجة عند أثناء الطقس الحار مفيدة ألنها تقلل الحرارة ا( بدالً من الكربوهيدرات)تبين أن زيادة كمية الطاقة المغذية المستمدة من دهون أو زيوت األعالف •
.استقالب النظام الغذائي

، والذي ال يتجاوز المستويات المقبولة من المعادن والمواد ( درجة فهرنهايت59/ درجة مئوية 15حوالي )يعد توفير إمكانية وصول كافية إلى الماء البارد •
العضوية أمًرا حيويًا

خالل التغذية أو الماء ، سواء من( الصوديوم ، البوتاسيوم ، والكلوريد)والشوارد ( الفيتامينات أ ، ج ، د ، هـ ، النياسين)إن االستخدام االستراتيجي للفيتامينات •
.، قد يساعد الطيور في التعامل مع الضغوط البيئية

لذلك ، يجب . ات الدمبونيزيد اإلجهاد المرتبط بالحرارة من إفراز الطيور عن طريق البراز والبراز للعناصر المعدنية واألثرية وزيادة معدل التنفس يستنفد بيكر•
.زيادة مكمالت الفيتامينات واألثرات المعدنية لتعويض االنخفاض المتوقع في كمية األعالف خالل فترات الطقس الحار

ك المياهربما بسبب تأثيرها على استهال-تبين أن مكمالت بيكربونات الصوديوم أو كربونات البوتاسيوم مفيدة في الحد من آثار اإلجهاد الحراري •



Dietary electrolyte balance (DEB)
.مهم للدجاج ، خاصة في ظروف اإلجهاد الحراري (DEB)التوازن بين اإللكتروليتات الغذائية •

وتاسيوم الفعلية من مع مستويات الب. يجب دائًما تضمين محتوى األنيون لكل من الفيتامينات والمعادن السابقة في حساب التوازن األيوني في األعالف الجاهزة•
مللى 230-220حوالي ( كلوريد-البوتاسيوم + الصوديوم ) DEB٪ والمستويات الموصى بها من الصوديوم والكلوريد ، سيتم الحصول على 0.85حوالي 

.هذا مرضى ، وكما أشير إلى ذلك ، ينبغي التركيز بشكل كبير على التحكم في مستويات الكلوريد. كجم/ معادل مكعب 

.حسين صحة األقدامكما ثبت أن الزنك يعمل على ت. هناك أدلة على أن تحسين حالة الزنك والسيلينيوم في دجاج التسمين قد يحسن الريش واالستجابة المناعية•

لزيادات في يجب أن تستند ا. الطيور سريعة االستجابة لمستويات الفيتامينات أعلى من الموصى بها( مثل اإلجهاد والمرض)قد تجعل العديد من الظروف •
.مستويات الفيتامينات الموردة ، في العلف أو عن طريق المياه ، إلى المعرفة والخبرة المحلية

لفيتامينات كمالت المبشكل عام ، يجب أن تكون اإلستراتيجية طويلة األجل إلزالة أو تقليل أي من عوامل اإلجهاد ، بدالً من االعتماد على االستخدام المطول •
.المفرطة

تعتمد الحاجة إلى مكمالت إضافية على مستوى ونوع الدهون في النظام الغذائي ، . كغم/ ملغم 15-10هي  Eالمتطلبات األساسية للدجاج الالحم لفيتامين •
.ومستوى السيلينيوم ، ووجود أو عدم وجود مضادات األكسدة والمؤيدة

اضي ويالحظ تعزيز االستجابة المناعية والتحسينات في العمر االفتر. ٪ من فيتامين هـ20يمكن أن تؤدي المعالجة الحرارية لألعالف إلى تدمير ما يصل إلى •
ل تعد المستويات المقترحة في التغذية مناسبة إلنتاج دجاج التسمين الصحي في ظ. كغم/ ملغم 300التي تصل إلى  Eللحوم الالحم عند مستويات فيتامين 

.حيث يكون هناك ما يبرر مستويات أعلى من فيتامين هـ( مثل تفشي األمراض)ظروف طبيعية ، ولكن قد تكون هناك حاالت 



.D.E.Bكيفية حساب 
مللى معادل 250+يجب أن تكون ( منطقة الراحة)في المنطقة المحايدة الحرارية 1.

متر 250+في بيئات الحد من اإلنتاج المعتدل ، يجب أن يكون أكبر بكثير من 
.مكعب

غي أن تكون ثقياًل جًدا وينب( األيونات)في الظروف القاسية ، يكون فقدان الشوارد 2.
.من أجل مواكبة الخسائر المتسارعة400+المستهدفة  mEqقيمة 

طريقة الحساب3.

من األعالف  DEBلقيم ( األعالف والمياه)من المدخول الكلي  .D.EBحساب 4.
المشتركة

10،000اضرب النسبة المئوية للعنصر في الحصة بمقدار : 1الخطوة 5.

قّسم على الوزن الجزيئي: 2الخطوة 6.

األوزان الجزيئية والتكافؤ يظهر في: 3الخطوة 7.

(-)طرح القيم الموجبة )+( إضافة قيم أنيون : 4الخطوة 8.

حصص فول الصويا التجارية النموذجية9.
Sodium 23 Potassium 39: األوزان الجزيئية للشوارد الرئيسية هي10.
32كبريت 35.5الكلور 11.
بأكثر  mEq٪ في النظام الغذائي من شأنه أن يقلل من قيم 0.5الكبريت بنسبة 12.

٪50من 



على سبيل المثال ، إذا كان  .D.E.Bيجب مراعاة مكونات الحصة التموينية بعناية فيما يتعلق بـ •
.mEqالفوسفات المضافة هو السقوط الحمضي 

.لمكافئإذا كان الليسين موجوًدا على شكل هيدروكلوريد ، فإن مادة الكلور اإلضافية تقلل من ا•

في حسابات من مسحوق السمك( والكلور)عندما يتم تضمين الكبريت من الميثيونين والكبريتات •
mEq ، فإن تأثير التكافؤ المزدوج لـS =  يقلل قيمmEq إلى أبعد من ذلك.

:٪ ويمكن تحقيق ذلك عن طريق50خفض مستويات الكلوريد المحددة في النظام الغذائي بنسبة •

إزالة الملح من الحصة•

*تقليل إجمالي األمالح الذائبة في ماء الشرب •

:عن طريق ثالثة أساليب .T.D.Sللحد من . يمكن تصفية العناصر الذائبة من مصدر المياه•

تحلية المياه إلزالة الكلوريد•

التناضح العكسي لخفض مستويات جميع المعادن الذائبة•

تتبخر وجمع المكثفات إلزالة جميع العناصر الذائبة•



تصميم برامج التغذية لالحم

الهدف هو . هو إرساء شهية جيدة وتحقيق أقصى نمو مبكر( أيام10  إلى 0من عمر )الهدف من فترة الحضنة •
.أيام7تحقيق أو تجاوز وزن الجسم المستهدف لمدة 

يوًما إذا لزم األمر ، 14أيام على األقل ، ولكن يتم تمديدها حتى سن 10يجب إعطاء علف البادىء لمدة •
.لضمان تحقيق األوزان المستهدفة أو تجاوزها

صياغة نسبة صغيرة من إجمالي تكلفة التغذية ، وينبغي أن تستند القرارات المتعلقة بيمثل العلف البادىء•
Starter إلى األداء الكلي والربحية بدالً من التكلفة الغذائية بحد ذاتها.

كل خاص هذا مهم بش. القابلة للهضم الموصى بها سوف تسمح للطائر بتحقيق أقصى نمو مبكر AAإن مستويات •
في إنتاج الطيور الصغيرة الوزن  ، في ظروف صعبة أو عندما يكون إنتاج لحوم الصدر أعلى من ذلك

يشمل . يوًما بعد بداية البرنامج16و 14يتم تغذية علف النامى بشكل عام لمدة تتراوح بين : علف النامى•
وأيًضا عادة تغيير شكل العلف من الكريات المتفتتة أو الصغيرة إلى المحببإلى نامىاالنتقال من نظام بادىء

ستهالك أو تغيير في كثافة المغذيات ؛ من المهم أن تكون هذه التغييرات سلسة لمنع أي انخفاض في معدل اال
باعتباره فتاتًا اعتماًدا على حجم الحبيبات المنتجة ، قد يكون من الضروري توفير الدفعة األولى من النامى. النمو

يبات كبير جًدا أو حبيبات صغيرة لمنع أي انخفاض في استهالك العلف ، على سبيل المثال بسبب أن حجم الحب
(  مم4-3)م يجب عدم تغذية المحبب كامل الحج. بحيث ال يمكن للفراريج أن تأكله في الدفعة األولى من النامى

ى قدر هناك حاجة مستمرة للحصول على تغذية ذات نوعية جيدة لمزارع لتحقيق أقص. يوًما من العمر18قبل 
.من األداء



.يوًما من العمر25يتم تقديم العلف الناهى عادة بعد : العلف الناهى•

دية على صياغة هذه يمثل الناهى الجزء االكبر من العلف فى  حساب التكلفة الرئيسية للتغذية ، وينبغي تطبيق المبادئ االقتصا•
.التركيبات العلفية من أجل تحسين العائد المالي لنوع  المنتج الذي يتم إنتاجه

ة لحم يمكن أن تكون التغيرات في تكوين الجسم سريعة خالل هذه الفترة ، ويجب مراعاة ترسب الدهون الزائد وفقدان غل•
.الصدر

في نهاية المطاف ، يعتمد . يوًما إلى انواع علف إضافية42لتحسين الربحية ، سيحتاج الالحم الذى ينمو إلى عمر يتجاوز •
ذية وقدرات العدد اإلجمالي النواع العلف التي يتم تغذيتها على وزن الذبح المطلوب وطول فترة اإلنتاج وتصميم برنامج التغ

التغذية الكلي أمًرا يتم  النظر بعناية في تصميم برنامج. تصنيع العلف وسعة صندوق العلف النهائي ، والنقل اللوجستي للنقل
.ضروريًا لتحسين الربحية

:مذكورة أدناهبعض خصائص علف ما قبل البادىء•

.استخدام المكونات ذات القابلية العالية للهضم•

.والزنك Eوفيتامين  AAمستويات عالية من المغذيات ، خاصة •

.استخدام البرى و البروبيوتك•

.الزيوت األساسية ، النيوكليوتيدات ، إلخ: منشطات المناعة•

.شكل العلف ، الصوديوم العالي ، النكهات ، إلخ: محسنات استهالك العلف•

ل الطيور ، عندما يتم تغذية مكونات ذات جودة رديئة ، يجب أن يتم هضم المواد المغذية غير القابلة لالستعمال وإفرازها من قب•
.وتستهلك طاقة وتولد اإلجهاد األيضي



مخاليط المعادن واالمالح

في هذه . قد تنشأ الظروف التي تسبب فى زيادة في متطلبات الفيتامينات•
ينات القابلة الحاالت ، ينبغي اعتبار االستخدام االستراتيجي لمنتجات الفيتام
.العلفللذوبان في الماء مكمالً محتمالً للفيتامينات الموجودة بالفعل في

خالل ممارسة إزالة الفيتامينات أو العناصر األولية المعدنية Aviagenال تؤيد •
.هاالمراحل األخيرة من حياة الطيور بسبب اعتبارات الرفاهية المرتبطة ب

ي قد تحدث يجب أن تأخذ مكمالت الفيتامينات العملية في االعتبار الخسائر الت•
.بين تصنيع العلف والتغذية

روف في اختيار ومصدر منتجات الفيتامينات ، الخلط ، أوقات التخزين ، والظ•
جميع المراحل ، والمعالجة الحرارية للتغذية هي أهم العوامل في فقدان 

.الفيتامينات

لين والمعادن لتقليل فقد المواد المؤكسدة ، يوصى بشدة باستبعاد كلوريد الكو•
ولية في النزرة والملح من فيتامينات البريمكس ويجب تخزين جميع المواد األ

.ظروف باردة وجافة ومظلمة



مصادر الدهون

شبعًا تحتوي الدهون الحيوانية ، بخالف الدهون الداجنة ، على أحماض دهنية أكثر ت•
.، وهي أقل هضًما ، خاصة في الجهاز الهضمي غير الناضج للفرخ

يُنصح باستخدام الدهون التي تحتوي على، Starter and Growerفي اعالف •
.نسب مئوية أعلى من الدهون غير المشبعة

ن يجب أيًضا النظر في احتمالية تأثير مستويات ضارة م، Finisherفي نظام •
.الدهون غير المشبعة على دهون الذبيحة ونوعية التخزين

.٪1يجب أن تكون مستويات الرطوبة والشوائب المركبة أقل من •

.وجود كمية كبيرة من الماء يعزز التزنخ المائي•

ترداد الدهون يمكن لبقايا المواد الصلبة الناتجة عن عملية التقديم أو االستخراج أو اس•
من المهم أن يتم التحكم في جودة مكونات الدهون. أن تمنع المرشحات والفوهات

بعناية ،

مكن إذا كنت تستخدم الدهون المخلوطة المحتوية على مخزون صابونى حامض ، ي* •
الموجود في هذه الدهون FFAضبط هذه المواصفات للسماح بارتفاع 

M O I S T U R E  A N D  
I M P U R I T I E S M A X  1 %

Monomeric fatty acids min 92%

Non-elutable material max 8%

Free fatty acids max 15%*

Oxidized fatty acids max 2%

Antioxidant Present



معالجة العلف وشكله

مستويات عالية من ذرات العلف الدقيقة  لها تأثير سلبي على•
.FCRالمدخول والوزن الحي و 

٪ ، يمكن أن 10مم بنسبة تصل إلى 1.0حجم الجسيمات أصغر من •
.٪2يزيد من الوزن الحي للعمر بنسبة تصل إلى 

ر في نشاط يمكن أن تفسر التخفيضات في الطاقة التي أنفقتها الطيو•
التغذية الكثير من فوائد األداء الحي لتحبيب العلف

ودة سيكون لعمليات تصنيع األعالف أيًضا تأثير كبير على ج•
.الحبيبات

ي ال تؤدى المعالجة الحرارية إلى إطالق عوامل الترابط الطبيعية ف•
الغذائية العلف فحسب ، بل ستؤدي أيًضا إلى تحسين هضم العناصر

.وتقليل التلوث الجرثومي

ويض اعتماًدا على درجة المعالجة الحرارية لألعالف ، يجب تقديم تع•
.عن أي تدهور في الفيتامينات ناتج عن الحرارة

ير سيكون إلضافة الدهون مع التحبيب  ، وليس في الخالط ، تأث•
.إيجابي إضافي على متانة الحبيبات

قبل يجب اختبار متانة حبيبات  األعالف النهائية في مطحنة العلف•
٪ 95تبلغ  Holmenإرسالها ، بهدف الحصول على نتيجة اختبار 

ثانية ، أو بالنسبة لطريقة 30من الكريات بعد فترة اختبار مدتها 
Tumbling Can ،98 دقائق10٪ حبيبات بعد فترة اختبار مدتها.

ذه يجب أن تأخذ ه. نتائج المتانة أقل باستمرار من هذه المستويات•
المراجعة في االعتبار المواد الخام المستخدمة وعملية اإلنتاج ، 

يز وخاصة الطحن والخلط والمعالجة الحرارية والتكوير ؛ يجب الترك
.على مراجعة صيانة المطحنة



نوع العلف وشكله بالعمر فى الالحم

(FCR)سيكون نمو الالحم و معامل التحويل  •
في شكل أفضل بشكل عام إذا كانت تغذية البادىء

.منخل أو غربلة صغيرة

يوًما من العمر 18إذا تم تقديم العلف  النامى قبل •
قى ، فيجب أن يكون أيًضا في شكل منخل أو من

.صغير للتسليم األول

يوًما من العمر ، يجب أن يكون قطر 18بعد •
.مم4.0-3.0حبيبات العلف  

مم في الفترات إما 4< تغذية حبيبات علف بقطر•
سوف يقلل من األداء المباشر،أو الناهىالنامى

Age Feed Type Feed Form and Size

Sieved crumble 1.5-3.0 mm diameter

0-10 days Starter

or

Mini-pellets 1.6-2.4 mm diameter

1.5-3.0 mm length

Grower Sieved crumble 1.5-3.0 mm diameter

11-18 days

(This is normally or

the first delivery of Mini-pellets 1.6-2.4 mm diameter

grower feed.) 4.0-7.0 mm length

19-24 days Grower

Pellets 3.0-4.0 mm diameter

5.0-8.0 mm length

25 days to processing Finisher

Pellets 3.0-4.0 mm diameter

5.0-8.0 mm length



خصائص العلف المنخل

درجة يجب أن تكون علف المنخل المنتج خشنًا ب•
.كافية وله حجم جسيم موحد

ي الحبوب المستخدمة ف( يجب أن تكون حبوب•
علف المنخل مطحونة بحيث يكون قطر 

.ميكرون1000-900المتوسط   الهندسي 

ت أو تستفيد علف المنخل أيًضا من إدراج الزي•
تربة الدهون في التركيبة ، حيث يقلل ذلك من األ

.ويحسن استساغتها

إن إنتاج علف المنخل التي تتوافق مع هذه •
التوصيات سيمنحها قدرة تدفق أفضل ، مما

.سيجعل النقل والتوزيع أسهل

تال ينصح االستخدام المطول لمنتجات الفتا•
 ((CRUMBLE يوًما ألن التفتت15إلى ما بعد

حويل معدل الت/ سيقلل من استهالك العلف والنمو 
.مقارنةً باألعالف المحببة



ئات التغذية فى البي
الحارة

تقلل من سوف( الفتات ، المحبب أو المنخل)الجودة الفيزيائية الجيدة للتغذية •
.الطاقة المستهلكة لألكل وتقلل الحرارة المتولدة أثناء نشاط التغذية

كل أكثر كفاءة سيزيد شكل التغذية األمثل أيًضا من كمية التغذية التعويضية بش•
يع من األفضل عادة تشج. خالل الفترات األكثر برودة خالل النهار أو الليل

تناول التغذية التعويضية في الليل

ابلية قد يكون لزيادة تناول العلف أثناء اإلجهاد الحراري تأثير سلبي على ق•
مكونات العيش ، ومع ذلك ، فقد أثبتت زيادة هضم العناصر الغذائية واستخدام

.دقيقة محددة

بدالً من كمية بالنسبة للبروتين ، يجب مراعاة زيادة هضم االحماض االمينية •
غالل االحماض االمينية يجب تقليل البروتين الزائد وتوازنه عن طريق است

.األحماض األمينية االصطناعية بدالً من البروتن الخام

ات هو توفير الطاقة في النظام الغذائي باستخدام الدهون بدال من الكربوهيدر•
كيلو كالوري من الطاقة لكل جرام بينما تنتج 9تنتج الدهون . مفيد

ي وبالتال. كيلو كالوري فقط من الطاقة لكل جرام4الكربوهيدرات والبروتينات 
ت أضعاف الطاقة التي تحتوي عليها الكربوهيدرا2.25، تحتوي الدهون على 

في وأكثر هضًما ، مما يؤدي إلى تقليل حرارة الهدر وتقليل الحرارة الزائدة
.التغذية



اسية ، يؤدي وزيادة درجة حرارة الجسم األس( مثل اللهاث الشديد)اإلجهاد المرتبط بالحرارة شديد بما يكفي للحث على معدل تنفسي أعلى •
:إلى

.زيادة إفراز العناصر المعدنية والتأثير فى البول والبراز•

.خسارة عالية بشكل غير طبيعي من ثاني أكسيد الكربون في الدم•

.انخفاض في بيكربونات الدم وزيادة في درجة الحموضة في الدم•

تفادة من تغذية في ظل هذه الظروف ، يمكن للطائر االس. وهكذا ، فإن الضغط المرتبط بالحرارة قد يؤدي إلى اشتراط استقالب بيكربونات•
٪ من الصوديوم 50~ النظام الغذائي الذي يحتوي على بيكربونات الصوديوم أو سيسكربونات الصوديوم بحيث توفر هذه المنتجات 

روليتى للعلف عالوة على ذلك ، يمكن أن يكون التدخل الغذائي عن طريق تغذية الوجبات الغذائية التي تحتوي على توازن الكت. الغذائي
(DEB كلوريد-البوتاسيوم + على النحو المحدد بواسطة الصوديوم ؛ ) كيلوغرام مفيًدا في تقليل الوفيات / م مكعب 240-220من

.المرتبطة بالحرارة وتحسين النمو أثناء الطقس الحار

.والنياسين لها تأثير إيجابي على استجابة الطيور للتوتر الحراري، E ،D ،A ،Cمن المعروف أن الفيتامينات •

إلى 21حين ترتفع درجة الحرارة من ( درجة فهرنهايت2)٪ لكل درجة مئوية 1.25النهج العام هو زيادة مستوى الفيتامينات بنسبة •
(.درجة فهرنهايت82إلى 70)درجة مئوية 28

عدل ، فينبغي إجراء زيادات أخرى في مستويات الفيتامينات بم( درجة فهرنهايت82)درجة مئوية 28إذا كانت درجات الحرارة تتجاوز •
.ال ينبغي أبًدا سحب الفيتامينات التكميلية من العلف. درجة فهرنهايت2)٪ لكل درجة مئوية 2.5

:المضافات األخرى التي تبين أن لها فوائد في تحسين تحمل الحرارة هي•

.منظم الذرات الذي يزيد من كفاءة امتصاص المعادن والعناصر النزرة-البيتين •

.يزيد من الطاقة الالزمة لدرجة الحرارة القصوى-الجلوكوز •

.يزيد من تحمل الطيور للحرارة-األسبرين •

الوفيات من خالل في حاالت اإلجهاد المرتبطة بالحرارة ، يجب النظر بعناية في اختيار مضادات الكوكسيديا لتجنب تلك المرتبطة بزيادة•
.زيادة إنتاج الحرارة



جودة الفرشة

.يةتغذهناك عدد من العوامل المرتبطة بجودة الفرشة ، بما في ذلك البيئة المحيطة ، وتربية الطيور ، وإدارة الوحدة ، والحالة المعوية ، وال•

.إذا تم اتباع ممارسات إدارة وصحية وبيئية مناسبة ، فإن االستراتيجيات الغذائية التالية ستساعد على ضمان الحفاظ على جودة ا الفرشة•

.يجب تجنب المستويات الزائدة من البروتين الخام في الوجبات الغذائية ويجب أن تكون تركيبة النظام الغذائي متوازنة بشكل جيد•

:استراتيجيات الصياغة التالية يمكن أن تساعد في زيادة جودة الفرشة •

.AAصياغة على أساس هضم •

.القابلة للهضم AAحتويات ، محافظ على مصفوفة المواد الخام لصياغة األعالف مع القيم ذات الصلة والمحدثة لنسبة البروتين فى المواد الخام للعلف ، واألهم من ذلك •

.استخدم مفهوم البروتين المتوازن في صياغة النظام الغذائي لضمان توفير متطلبات البروتين المطابق لمتطلبات الطيور ، وتجنب الزيادة •

يجب الحفاظ على . كغ / 240mEq-220من  DEBالهدف . الموازنة بين مستويات الملح لتجنب زيادة استهالك المياه والتي يمكن أن تكون السبب الرئيسي الفرشة الرطبة•
(.فات تغذية التسمينانظر مواص)أوصاف دقيقة لمستويات الصوديوم والكلوريد والبوتاسيوم للمواد الخام في مصفوفة الصياغة ويجب اتباع التوصيات المتعلقة بهذه المعادن 

.يجب تجنب المكونات ذات القابلية الهضمية المنخفضة أو مستوى األلياف العالي بشكل خاص•

لية المنخفضة يجب تجنب الدهون ذات النوعية الرديئة وذات القاب. الزيوت الغذائية سيساعد على تجنب المشكالت المعوية/ إن توفير شكل سهل الهضم للغاية من الدهون •
.للهضم

لصحيح يجب على أخصائي التغذية الحرص على ضمان اختيار اإلنزيم ا. قد يساعد استخدام اإلنزيمات الخارجية على تقليل لزوجة األمعاء ، مما يحسن جودة الفرشة•
تسلسلها بشكل صحيح في عملية  ولصحيحة ابدقة بالجرعة ت لمضافااه هذضافة ن إلضما( تألنزيماا)ت ألنزيماام استخدالمصنعة عند كة الشرت الى توصياإجع ار. والمناسب

.ية للتغذيةارلحرالمعالجة انتيجة هور لتداتقليل ولتغذية اجيد في مصفوفة ح بتوزيع لتغذية للسمااتصنيع 



العوامل الغذائية المؤثرة على جودة الفرشة
يؤدي إلى الفشل في توفير المستوى الصحيح من البروتين المتوازن ، من المواد الخام ذات النوعية الجيدة سوف: جودة البروتين•

لبي على صحة هذا يحفز استهالك المياه ، له تأثير س. مستويات عالية من حمض اليوريك التي يتم تشكيلها في الكبد وتفرزها الكلى
صياغة وجبات غذائية لتتناسب مع محتوى  .FPDاألمعاء ويسبب زرق رطب والتي سوف تؤدي إلى الفرشة الرطبة ويزيد من خطر 

.المواد الغذائية مع متطلبات الطيور سيقلل من خطر الفرشة الرطبة

.قد يؤدي اإلمداد غير الصحيح والتوازن في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد إلى فرشة رطبة: المعادن•

.  لمعادن األخرىإن إضافة إنزيم فيتاز إلى عالئق التسمين ليس فقط يعزز إطالق الفسفور من المواد النباتية ولكن أيًضا من إطالق ا•
.يجب أن يتم حساب ذلك عند صياغة نظام غذائي باستخدام فيتاز إذا كان من الضروري تجنب مشاكل الفرشة الرطبة

من األلياف يجب تقليل استخدام المواد الخام ذات القابلية الهضمية المنخفضة ، أو التي تحتوي على نسبة عالية: هضم المواد الخام•
.، حيث سيكون لها تأثير سلبي على سالمة القناة الهضمية ، ومحتوى الماء المفرط ، وجودة الفرشة

ويات إلى الحد األدنى ، ويجب أن تكون المواد الخام خالية من مست( مثل مثبطات التربسين)يجب تقليل العوامل المضادة للغذاء •
ئم إذا كان من المستحيل تجنب المواد الخام ذات النوعية الرديئة ، فيجب النظر في منتج مال. عالية من تلوث السموم الفطرية

.للسموم الفطرية إلدراجه في مزيج التغذية

هذه . أداة مهمة لتحسين صحة األمعاء والتحكم في جودة الفرشة (NSPيمكن أن يكون استخدام إنزيمات السكاريد غير النشوية •
.االنزيمات تقلل من لزوجة القناة الهضمية وتؤدي إلى جفاف أكثر

جبات والو( البروتينات النباتية)على مدار األعوام الماضية ، ال سيما في مناطق أوروبا الغربية ، كان هناك انتقال إلى النبات •
.الغذائية الخالية من المضادات الحيوية ، مما يجعل من الصعب الحفاظ على القمامة األكثر جفافًا

ت غالبًا ما يؤدي استخدام الدهون ذا. ستعزز الصحة المعوية في التسمين( غير المشبعة)الدهون عالية الهضم : جودة الدهون•
.FPDالنوعية الرديئة إلى وجود فضالت دهنية أو لزجة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في 

الكريات في وقت تمت اإلشارة إلى الفوائد السابقة على أداء الفراريج الحية من التغذية الجيدة المتكسرة و: الشكل الفيزيائي للتغذية•
سب ، بل ال تؤدي التغذية ذات الجودة الفيزيائية ذات المستويات العالية من الغرامات والغبار إلى مشاكل في أداء الالحم فح. سابق

يد في يمكن أن تؤدي أيًضا إلى زيادة نسبة استهالك المياه إلى العلف ، األمر الذي قد يؤدي بدوره إلى سوء ظروف الفرشة ويز
FPDالنهاية من خطر 



الرفاهية

للحفاظ يجب توفير التغذية المتوازنة للفراريج•
على صورة نمو عملية ومعقولة ولمنع النقص

.الغذائي

 AAيحتاج البروتين إلى توفيره كميزان من •
ادن يجب توفير مستويات المع. قابلة للهضم

.الكلية بمستويات كافية ومتوازنة

يجب اإلشارة بشكل خاص إلى الكالسيوم •
فور والفوسفور ونسبة الكالسيوم إلى الفوس

لمثل ، وبا. المتاح لتجنب االضطرابات الهيكلية
لتجنب  DEBفإن مستويات الصوديوم مهمة مع 

.أوجه القصور والحفاظ على الفرشة الجيدة

ة يجب توفير الفيتامينات والمعادن النزر•
يضية بمستويات كافية لتجنب االضطرابات األ

.المرتبطة بالنقص

اعدان تم تحديد البيوتين والزنك على أنهما يس•
وعية الحفاظ على ن. في الوقاية من التهاب الجلد

ن جيدة الفرشة سوف يساعد أيضا في الحد م
حدوث التهاب الجلد



البيئة

مستويات إن تقليل مستويات البروتين الخام الزائدة في األعالف عن طريق صياغة•
ن الخام ، القابلة للهضم ، بدالً من الحد األدنى من مستويات البروتي AAمتوازنة من 

.سوف يقلل من إفراز النيتروجين

دت ساع. المثالي ، والذي يمكن استخدامه لتقليل إفراز النيتروجينAAتوازن•
على . األعمال الحديثة في إضافة معلومات كمية إلى حد التخفيضات في اإلفراز

على )خام سبيل المثال ، تم تحديد أن انخفاض نقطة واحدة في مستوى البروتين ال
يؤدي في المتوسط   إلى انخفاض في كل من ( ٪19٪ إلى 20سبيل المثال من 

.٪10إفراز النيتروجين وانبعاثات األمونيا بنسبة 

ور واستخدام يمكن تقليل إفراز الفسفور عن طريق التغذية عن كثب لمتطلبات الطي•
.  إنزيمات فيتاز

إلى الحد  FCRمن المهم أن تضع في اعتبارك أن أي ممارسات غذائية تقلل من •
، سوف األدنى ، وبالتالي تقليل إجمالي كمية األعالف المستهلكة والسماد المنتج

.تقلل من التأثير البيئي لإلنتاج الحيواني



الصحة واالمن 
الحيوى

:تشمل برامج مكافحة األمراض داخل المزرعة•

(.أو التطعيم/ برنامج األمن الحيوي و )الوقاية من األمراض -1•

(.اجمراقبة الحالة الصحية ومعلمات اإلنت)الكشف المبكر عن اعتالل الصحة -2•

عالج الحاالت المرضية المحددة-3•

-حة يعد كل من األمن الحيوي والتطعيم جزًءا ال يتجزأ من اإلدارة الصحية الناج•
األمن الحيوي لمنع إدخال األمراض وبرامج التطعيم المناسبة لمعالجة األمراض

.المستوطنة

التدخل المراقبة المنتظمة لمعايير اإلنتاج أمر حيوي للكشف المبكر عن األمراض و•
.المستهدف

ي سيساعد التعرف المبكر والعمل في قطيع واحد على الوقاية من األمراض ف•
.القطعان المحيطة والمتتالية

ووزن ، (.D.O.A)يجب مراجعة معايير اإلنتاج ، مثل الطيور الميتة عند الوصول •
أيام ، ومعدل الوفيات اليومية واألسبوعية ، واستهالك المياه ، 7الجسم لمدة 

، عن ومتوسط زيادة الوزن اليومية ، وكفاءة تحويل األعالف ، والمعدم اثناء الذبح
حقيق عندما تفشل معايير اإلنتاج المراقبة في ت. كثب ومقارنتها بأهداف الشركة

.أهدافها المحددة ، ينبغي إجراء تحقيق مناسب من قبل أفراد مدربين



االمن الحيوي
:مكونات3يجب النظر في 

بعد على-يجب أن تقع المزارع بحيث تكون معزولة عن غيرها من الدواجن والماشية : موقع المزرعة
على األقل من أقرب دواجن أو غيرها من منشآت الثروة الحيوانية ، وكذلك من ( ميل2)كم 3.2

.الطرق المستخدمة لنقل الدواجن

اح الحي تُفضل المواقع ذات العمر الواحد بحيث تكون إعادة تدوير مسببات األمراض وسالالت اللق
.محدودة

نظيف والتطهير يجب تصميم المساكن لتقليل تدفق حركة المرور ، لتسهيل الت: تصميم المنازل والمزارع
ر ضروري لمنع الوصول غي( السياج)حاجز . ، وصنعت مانع من دخول الطيورالبرية  والقوارض

.المصرح به

ات تهوية وقنو( أي منيع)يجب أن يكون بيت الدواجن أرضيات خرسانية وجدران وأسقف قابلة للغسل 
فها األرضيات الترابية من المستحيل تنظي. يمكن الوصول إليها وال توجد أعمدة داخلية أو حواف

.وتعقيمها بشكل كاف

حول المنزل تماًما بحيث يمكن ( قدًما50)متًرا 15يجب أن تمتد المساحة الصافية والمستوية البالغة 
3-1ن إن مساحة الخرسانة أو الحصى التي تمتد بعرض يتراوح ما بي. قطع العشب بسرعة وسهولة

ل المحيطة بالمنزل مباشرة يمكن أن تثبط دخول القوارض وتوفر مساحة لغس( أقدام10-3)أمتار 
.وتخزين المعدات المتنقلة

يوانات يجب أن تتحكم اإلجراءات في حركة األشخاص واألعالف والمعدات والح: اإلجراءات التشغيلية
دوث تغيير قد يتعين تعديل اإلجراءات الروتينية في حالة ح. في المزرعة لمنع دخول المرض وانتشاره

..في حالة المرض 
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يرالتنظيف والتطه

ة الروتينية في يمثل التنظيف فرصة إلكمال الصيان. يتطلب التنظيف الناجح تنفيذ جميع العمليات بفعالية في الوقت المحدد: التخطيط•
المعدات قبل يجب وضع خطة تفصيلية للتواريخ واألوقات والعمل ومتطلبات. المزرعة ، ويجب تخطيط ذلك في برنامج التنظيف والتطهير

.وهذا يضمن أن جميع المهام يمكن أن تكتمل بنجاح. التخلص من القطيع 

ات األمراض يجب أن يقوم تنظيف الموقع بتنظيف وتطهير منزل الدواجن بحيث تتم إزالة جميع الدواجن المحتملة ومسبب: تنظيف الموقع•
.البشرية وتقليل أعداد البكتيريا المتبقية والفيروسات والطفيليات والحشرات بين القطعان

نزل بمجرد إزالة القطيع من الم. يجب القضاء على الحشرات قبل انتقالها إلى األجزاء الخشبية أو غيرها من المواد: مكافحة الحشرات•
جة المنزل بدالً من ذلك ، يمكن معال. وبينما ال يزال دافئًا ، يجب رش الفرشة والمعدات وجميع األسطح بمبيد حشري موصى به محليًا

.يجب إكمال معالجة ثانية بمبيد حشري قبل التبخير. بمبيد حشري معتمد في غضون أسبوعين قبل النضوب

يجب إزالة جميع األتربة والحطام وألواح العنكبوت من أعمدة المروحة والعوارض واألماكن المكشوفة من الستائر غير: ازالة الغبار•
بحيث ( خأو منفا)للحصول على أفضل النتائج ، استخدم فرشاة . المنضبطة في المنازل المفتوحة الجوانب والحواف واألشغال الحجرية

.يسقط الغبار على القمامة

حتى يجب استخدام البخاخ منخفض الضغط لرش محلول المنظفات في جميع أنحاء المنزل ، من السقف إلى األرض ، و: الرذاذ المسبق•
.في المنازل المفتوحة ، يجب إغالق الستائر أوالً . يبلل الغبار قبل إزالة الفرشة والمعدات

ة من المبنى ووضعها في منطقة الخرسان( المشارب والعالفات واألسوار وما إلى ذلك)يجب إزالة جميع المعدات والتجهيزات : المعدات•
.يجب رفع المعالف التلقائية ومشارب الحلمة أثناء تنظيف المنزل. الخارجية

/ في ( مكبات النفايات)يجب وضع المقطورات أو القصاصات القمامة . يجب إزالة كل الفرشة والحطام من داخل المنزل: قم بإزالة الفرشة•
طام من النفخ في يجب تغطية المقطورة أو مكب النفايات بالكامل قبل التنقل لمنع الغبار والح. أو بالقرب من المنزل ومليئة بالفرشة المبللة

.يجب تفريش عجالت السيارة وتطهيرها بالرش عند مغادرة المنزل. الخارج

ة ال تقل يجب إزالته لمساف. ال يجب أن يتم تخزين الفرشة في المزرعة أو نشرها على األراضي المجاورة للمزرعة: التخلص من الفرشة •
:من المزرعة ، والتخلص منها وفقًا للوائح الحكومة المحلية بإحدى الطرق التالية( ميل2)كم 3.2عن 

.أسبوع1توزع على األراضي الزراعية الصالحة للزراعة وحرثت في غضون •

.معتمد أو مقلع أو دفن في األرض" مكب نفايات"مدفونة في موقع •

.مكدسة ويسمح للتدفئة لمدة شهر على األقل قبل أن تنتشر على أراضي الرعي الماشية•

.حرقها•

.أحرق كوقود حيوي•



يجب . ةقبل بدء الغسيل ، تأكد من أن جميع الكهرباء في المنزل قد تم إيقافها لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائي: الغسيل•
وة إلزالة يجب استخدام الغسيل مع الضغط مع منظف الرغ. استخدام مفتاح التيار الكهربائي مع وظيفة القفل وقفل مناسب

ليمات الشركة تتوفر العديد من المنظفات الصناعية المختلفة وينبغي دائًما اتباع تع. األوساخ المتبقية من المنزل والمعدات
غسيل بعد ال. يجب أن يكون المنظف المستخدم متوافقًا مع المطهر الذي سيتم استخدامه لتطهير المنزل الحقًا. الصانعة

جب ي. باستخدام المنظفات ، يجب غسل المنزل والمعدات بالماء النقي النظيف ، مرة أخرى باستخدام الغسيل مع الضغط
من يجب التخلص(. شفرة حواف المطاط" )الممسحة"استخدام الماء الساخن للتنظيف وإزالة ماء األرضية الزائد باستخدام 

ل وغسلها يجب أيًضا غسيل جميع المعدات التي أزيلت من المنز. المياه العادمة بطريقة صحية لتجنب أي إعادة تلوث للمنزل
.ينبغي بعد ذلك تخزين المعدات التي يتم تنظيفها تحت الغطاء. وشطفها

:داخل المنزل ، يجب إيالء اهتمام خاص لألماكن التالية•

.صناديق مروحة•

.مهاوي مروحة•

.المراوح•

.مشاوي التهوية•

.االجزاء الناتئة•

.الحواف•

.أنابيب المياه•

.خطوط التغذية•

بعد التطهير ، من الضروري تخزين المعدات تحت غطاء. يجب تنظيف جميع المعدات داخل المنزل وتطهيرها بالكامل•



تنظيف خطوط الماء والعلف

:اإلجراء لتنظيف نظام المياه على النحو التالي: نظام المياه•

.تجفيف األنابيب وخزانات رأس•

.غسيل الخطوط بالماء النظيف•

يرةفرك خزانات الماء إلزالة ترسيبات االمالح و البيوفيلم ودفعها  إلى خارج الحظ•

.إعادة ملء الخزان بالمياه العذبة وأضف معقم الماء المعتمد•

قم بتشغيل محلول المطهر من خالل خطوط الشارب من خزان الرأس لضمان عدم •
مه تأكد من اعتماد المطهر لالستخدام مع معدات الشارب واستخدا. وجود أقفال هوائية

.في التخفيف الصحيح

.  هملء خزان رأس إلى مستوى التشغيل العادي مع حل المطهر بالتلركيز الموصى ب•
.ساعات على األقل4اسمح للمطهر بالبقاء لمدة . استبدال الغطاء

.يُصفّى ويُشطف بالماء العذب•

.إعادة ملء بالمياه العذبة قبل وصول الصيصان•



(البيوفيلم)االغشية الحيوية
ومن  (قطيععلى األقل مرة واحدة لكل)سوف تتشكل األغشية الحيوية داخل أنابيب المياه والمعالجة المنتظمة •

إلزالتها. الضرورى ازالتها لمنع انخفاض تدفق المياه والتلوث الجرثومي لمياه الشرب

.يوصى بشدة باستخدام منظف قبل المطهر قبل كل دورة تسكين•

لحيوي إلى على سبيل المثال ، يميل الغشاء ا. سوف تؤثر مواد األنابيب على معدل تكوين الغشاء الحيوي•
.تكوين أسرع على األنابيب القلوية والخزانات البالستيكية

ع المواد في يمكن أن يؤدي استخدام الفيتامينات والمعادن في مياه الشرب إلى زيادة األغشية الحيوية وتجمي•
.األنابيب

ة األغشية التنظيف المادي للداخل من األنابيب إلزالة األغشية الحيوية غير ممكن دائًما ؛ لذلك ، يمكن إزال•
من مركبات الكلور أو بيروكسجين ( جزء في المليون140)الحيوية بين القطعان باستخدام مستويات عالية 

(.يمكن أيًضا استخدام ثاني أكسيد الكلور المطبق على المستوى المناسب)

.هذه تحتاج إلى مسحها بالكامل من نظام الشرب قبل شرب الطيور•

ة الكالسيوم أو خاص)قد يحتاج التنظيف إلى تضمين التنظيف الحمضي حيث يكون المحتوى المعدني للمياه •
.عاليًا( الحديد

غي النظر في معالجة ينب. يمكن تنظيف األنابيب المعدنية بنفس الطريقة ولكن التآكل يمكن أن يسبب تسربات•
الطيور التي تشرب الماء قبل استخدامها في المياه المعدنية العالية

.يديمكن تطهير أنظمة التبريد والتعفير التبخيري عند التنظيف باستخدام مطهر ثنائي الجوان•

مة تحتوي على يمكن أيًضا استخدام ثنائي الجوانيد أثناء اإلنتاج للتأكد من أن المياه المستخدمة في هذه األنظ•
.الحد األدنى من البكتيريا التي تقلل من انتشار البكتيريا في بيت الدواجن



االصالحات 
والصيانة

يوفر المنزل النظيف الفارغ 
فرصة مثالية إلكمال اإلصالحات 

بمجرد أن يكون . والصيانة
المنزل فارًغا ، انتبه للمهام 

:التالية

إصالح الشقوق في األرض مع 
.االسمنت/ الخرسانة 

(  هاون المفاصل)إصالح نقطة 
وتجسيد االسمنت على هياكل 

.الجدار

إصالح أو استبدال الجدران 
.التالفة ، والستائر ، والسقوف

تنفيذ الطالء أو الغسيل األبيض
عند االقتضاء

تأكد من إغالق جميع األبواب 
.وإغالقها بإحكام

تحقق من كفاءة المراوح وأنظمة 
التهوية والتدفئة وفتحات 

االستخراج والمداخل وجميع 
.معدات التحكم البيئي األخرى

تشديد حزام المروحة وصيانة 
.حةمصراع اللوحة الخلفية للمرو



التطهير

م ال يجب أن يحدث التطهير حتى يت
لك بما في ذ)تنظيف المبنى بالكامل 

بشكل كامل وأن ( المنطقة الخارجية
تكون جميع اإلصالحات مكتملة وأن

المطهرات . المنازل والمعدات جافة
د غير فعالة في وجود األوساخ والموا

دما العضوية وسوف تفقد الكفاءة عن
يف من تكون األسطح مبللة بسبب التخف

.المطهر

من المرجح أن تكون المطهرات ، 
التي تعتمدها الهيئات التنظيمية

الستخدامها ضد مسببات األمراض 
يري الخاصة بالدواجن ذات المنشأ البكت

جب ي. والفيروسي ، فعالة على األرجح
.  ةاتباع تعليمات الشركات المصنع

يجب استخدام المطهر باستخدام إما 
.هربالغسيل تحت ضغط أو بخاخ الظ

ل المطهرات الرغوية تسمح بوقت اتصا
خين تس. أكبر مما يزيد من كفاءة التطهير

المنازل إلى درجات حرارة عالية بعد 
.احكام الغلق  يمكن أن يعزز التطهير

معظم المطهرات ليس لها أي تأثير 
.  على بويضات الكوكسي المشبعة

عندما تكون هناك حاجة إلى عالجات 
استخدام الكوكسيديا االنتقائية ، ينبغي

ل المركبات المنتجة لألمونيا من قب
تم ي. موظفين مدربين بشكل مناسب

ية تطبيقها على جميع األسطح الداخل
د فترة النظيفة وستكون فعالة حتى بع

.اتصال قصيرة لبضع ساعات



التبخير بالفورمالين
مكن بعد اكتمال عندما يُسمح بالتبخير بالفورمالين ، يجب أن يتم التبخير في أسرع وقت م•

.التطهير

دة يمكن أن يتم ذلك عن طريق استخدام الضباب لزيا)يجب أن تكون األسطح رطبة •
درجة 70)درجة مئوية على األقل 21وأن تكون المنازل دافئة حتى ( الرطوبة في المنزل

(.فهرنهايت

.٪65ل من التبخير غير فعال في درجات حرارة منخفضة وفي نسبة الرطوبة النسبية أق•

ركات يجب اتباع تعليمات الش. يجب إغالق األبواب والمراوح وشترات التهوية والنوافذ•
.الصانعة بخصوص استخدام مواد التبخير

ساعة مع وضع عالمات ممنوع الدخول 24بعد التبخير ، يجب أن يظل المنزل مغلقًا لمدة •
.يجب تهوية المنزل جيًدا قبل دخول أي شخص. بوضوح

.بعد فرد النشارة النظيفة ، يجب تكرار جميع إجراءات التبخير الموضحة أعاله•

ما كان حيث. التبخير خطير على الحيوانات والبشر وغير مسموح به في جميع البلدان•
مة المحلية مسموًحا به ، يجب أن يتم إجراؤه بواسطة موظفين مدربين وفقًا إلرشادات السال

يجب يجب أيًضا اتباع إرشادات الرفاهية الشخصية والصحة والسالمة ، و. والتوجيهات
يجب أن (. مثل أجهزة التنفس الصناعي والدروع الواقية والقفازات)ارتداء المالبس الواقية 

.يكون هناك شخصان على األقل في حالة الطوارئ



معالجة وتطهير االرضيات



جودة الماء

يكية يجب أن يكون الماء خاليًا من أنواع السيدوموناس وفصيلة اإلشر•
مل في أي عينة / كوليفورم 1يجب أال يكون هناك أكثر من. القولونية

رم في واحدة ويجب أال تحتوي عينات المياه المتتالية على أي كوليفو
٪ من العينات المأخوذة5أكثر من 

يحه على عندما تكون أعداد البكتيريا عالية ، يجب تحديد السبب وتصح•
.الفور

جزء في المليون خاٍل من الكلور على5و 3الكلور الذي يعطي ما بين •
يريا ولكن مستوى مياه الشرب يكون عادةً فعاالً في السيطرة على البكت

.هذا يعتمد على نوع مكون الكلور المستخدم

حتى يكون الكلور 7-5يجب حفظ درجة الحموضة في الماء ما بين •
.فعاالً 

للمياه طريقة جيدة لتحديد ما  (ORP)يعد قياس إمكانية الحد من األكسدة •
.إذا كان برنامج التعقيم للمياه يعمل

لى كمية األكسجين الذائب في الماء ويوفر مؤشرا ع ORPيقيس مقياس •
.نظافة الماء وقدرته على تحطيم الملوثات

.كلما زاد عدد الملوثات في الماء كلما انخفضت كمية األكسجين•

إلى أن برنامج التعقيم للمياه  800mV-700من  ORPتشير قراءة •
يات المحتملة باستخدام الكلور سيكون فعااًل في السيطرة على معظم التحد

.التي تنقلها المياه أو تنتشر عبر الطيور خالل  المياه

Criteria Concentration (ppm) Comments

االمالح الذائبة الكلية

0-1000 جيد

1000-3000 قد يؤدي  الحد األعلى إلى الفضالت: مرضى
الرطبة  

3000-5000
الفضالت الرطبة ، انخفاض استهالك: سىء

المياه ، وضعف النمو و
زيادة الوفيات

>5000

غير مرضى

العسر

<100 Soft جيد  المشكلة

>100 Hard

ال مشكلة للدواجن ولكن يمكن أن : مرضى

ات تتداخل فعالية الصابون والعديد من المطهر
واألدوية تدار عبر الماء

درجة الحموضة

<6
مشكلة األداء ، تآكل نظام المياه: سىء

6.0-6.4
مشاكل محتملة: سىء 

6.5-8.5
مرضى يوصى به فى الدواجن

>8.6 غير مرضى

السلفات

50-200 مرضى ويحتمل ان يكون له تأثير ملين اذاذ
50كان الصوديوم او المغنسيوم اعلى من 

200-250
الحد االقصى المسموح به

250-500 ربما يكون له تأثير مسهل

500-1000

، قد تأثير ملين ولكن الطيور قد تتأقلم: سىء

تتداخل مع

امتصاص النحاس ، تأثير ملين مضاعف مع 
الكلوريد

>1000

يزيد من استهالك المياه : غير مرضى

والفضالت الرطبة ، والصحة
خطر على الطيور الصغيرة



جودة الماء الكلوريد

250 

مرضى

يات أعلى مستوى مرغوب فيه ، قد تتسبب المستو: 

جزء في المليون في حدوث 14التي تصل إلى 

جزء في 50مشاكل إذا كان الصوديوم أعلى من 
المليون

الحد االعلى المرغوب 500

>500 
غير مرضى

تأثير ملين ، فضالت رطبة ، يقلل من استهالك 
األعالف ، ويزيد من استهالك المياه

البوتاسيوم

جيد ال مشكلة 300>

>300 
 :مرضى

يعتمد على القلوية ودرجة الحموضة

المغنسيوم

50-125 
 :مرضى

جزء في المليون 50< إذا كان مستوى الكبريتات
سوف تتشكل( ملين)كبريتات المغنيسيوم 

تأثير ملين مع تهيج األمعاء 125<

الحد االقصى 350

ننيترات النيتروجي 10 
3في بعض األحيان تؤثر مستويات)الحد األقصى 

(جزء في المليون على األداء

نيتريت trace مرضى

>trace 
غير مرضى

(يشير إلى تلوث المواد العضوية)خطر صحي 

Iالحديد

مرضى 0.3>

>0.3 
 :غير مرضى

(يئةتسد نظام المياه ورائحة س)نمو بكتيريا الحديد 

الفلور
الحد االعلى 2

يحدث هشاشة عظام :غير مرضى 40<

بكتريا اى كولى 0 cfu/ml ازالمستويات االعلى تشير إلى تلوث البر: مثالي

الكالسيوم الحد االقصى 600

الصوديوم 50-300 
بشكل عام ال توجد مشكلة ، ومع ذلك قد : مرض

جزء 50< تسبب فضالت سائبة إذا كانت الكبريتات
جزء في المليون14< في المليون أو إذا كان كلوريد



التخلص من 
النفوق

Method Advantages Disadvantages

Can be a reservoir for diseases and require

Disposal Pits
Inexpensive to dig and tend to adequate drainage

produce a low odor
Ground water contamination is also a concern

Does not contaminate ground water

Tends to be more expensive and may produce 
air

pollution
or produce cross contamination

with other birds when facilities are Must ensure that there is sufficient capacity 
forIncineration properly maintained

future farm needs
Little by-product to remove from the

Must ensure that carcasses are burned
farm

completely to white ash

Economical and if designed
Composting and managed properly, will not None known

contaminate ground water or air

There is no on-farm disposal of dead
birds

Requires minimal capital investment
Requires freezers to keep birds from

decomposing during storage
Rendering

Produces minimal environmental
contamination

Requires intense biosecurity measures to 
ensure

that personnel do not transfer diseases from 
the

Materials can be turned into feed
rendering plant to farm

ingredients for other appropriate
livestock



تقليل مخاطر االصابة باالمراض
.ةتقليل عدد الزوار ومنع الوصول غير المصرح به إلى المزرع• منع األمراض المنقولة عن طريق البشر •

يجب على جميع األشخاص الذين يدخلون المزرعة اتباع إجراءات السالمة البيولوجية بما في ذلك • •
.االستحمام وتغيير المالبس بالكامل

تمت االحتفاظ بسجل للزائرين ، بما في ذلك االسم والشركة والغرض من الزيارة والمزرعة السابقة التي• •
.زيارتها والمزرعة التالية التي سيتم زيارتها

في بعض. عند دخول كل بيت دواجن وتركه ، يجب على العمال والزوار غسل وتطهير أيديهم وأحذيتهم• •
.  الحاالت ، يتم استخدام بخاخات الجسم للتطهير أيًضا

يجب أخذ المواد الضرورية فقط إلى . األدوات والمعدات المحمولة داخل المنزل هي مصدر محتمل للمرض• •
•. المنزل وبعد تنظيفها وتطهيرها بشكل صحيح

ارة إذا لم يتمكن العاملون في اإلشراف من تجنب زيارة أكثر من مزرعة واحدة في اليوم ، فيجب عليهم زي•
رة ضع المزرعة ، كلما أمكن ذلك ، على دو• منع األمراض التي تنقلها الحيوانات . القطعان الصغيرة أوالً 

•  ". الكل داخل الكل خارج"تحديد المواضع 

ين االنتهاء يتم تعريف وقت التوقف على أنه الوقت الفاصل ب. التوقف بين القطعان سيقلل من تلوث المزرعة•
ل هي قرار إن القرارات المتعلقة بطول فترة التوقف عن العم. من عملية تطهير التنظيف ووضع القطيع التالي

اقتصادي ولكن طول فترة التوقف بين القطعان هو انخفاض مخاطر انتقال المرض بين القطعان 

.بريةهذا سوف يقلل من تغطية القوارض والحيوانات ال. ال تترك المعدات أو مواد البناء أو القمامة متناثرة• •

.  قم بتنظيف انسكابات األعالف بمجرد حدوثها• •

ني عن احتفظ بالطيور البرية خارج جميع المبا• . تخزين مواد الفرشة في أكياس أو داخل مبنى التخزين• •
اظ على الحف• . يجب تغطية أي ثقوب أو فجوات. طريق التأكد من أنها محكمة الغلق ضد وصول الطيور البرية

.  الكيميائيةالهوام وهذا ينبغي أن تشمل الضوابط الميكانيكية والبيولوجية و/ برنامج فعال لمكافحة القوارض 
يويرد برنامج فعال لمكافحة الحشرات ف. برامج الطعوم هي األكثر فعالية عند متابعتها بشكل مستمر





ل من تركيز التنظيف الدوري الكفء للمنزل متبوًعا بوضع مواد فضالت جديدة يقل•
.مسببات األمراض في البيئة

العادية التي يساعد التوقف الكافي بين القطعان في تقليل تراكم مسببات األمراض•
.يمكن أن تؤثر على أداء القطيع عند إعادة استخدام الفرشة

تجابات تعد عمليات المراجعة المنتظمة لمناولة اللقاحات ، وتقنيات اإلدارة ، واالس•
.بعد اللقاح حاسمة للسيطرة على التحديات وتحسين األداء

ناجم عن يجب تحسين التهوية واإلدارة بعد اللقاح ، خاصة أثناء أوقات رد الفعل ال•
.اللقاح

ات المرضية سيكون التطعيم أكثر فعالية عندما يتم التقليل إلى أدنى حد من التحدي•
.من خالل برامج األمن واإلدارة الحيوية المصممة والمنفذة بشكل جيد

مارسات ال يمكن للتطعيم بمفرده أن يحمي القطعان من تحديات المرض الساحقة وم•
.اإلدارة السيئة

(التلقيح)فاعلية التحصين 



التحقق من سبب االمراض

لوثات ، التوفر ، االستهالك ، التوزيع ، استساغة ، المحتوى الغذائي ، الم: التغذية
. والسموم

.  مناسب للنمو والتنمية الفعالين ، والتعرض المتناسق والشدة: الضوء• 

المواد المستخدمة ، العمق ، التوزيع ، مستوى الرطوبة ، الحمل : الفرشة• 
.  الممرض ، السموم والملوثات

ا مستوى األموني)السرعة والتوافر والرطوبة ودرجة الحرارة والملوثات : الهواء• 
.والحواجز( والسموم

التوفر ، االستهالك ، التوزيع ، المصدر ، الملوثات والسموم ، الحمل: المياه• 
.الممرض ، المواد المضافة و المطهرات

افر كثافة الطيور ، والحد من العقبات ، والحد من المعدات واألعالف وتو: المساحة• 
.المياه

نظافة المباني ، ومكافحة اآلفات ، وممارسات الصيانة : التنظيف والتطهير• 
المنازل واألراضي ، والمغذيات ، والشاربون ، وصناديق )والنظافة والتطهير 

.(  األعالف

(.تصميم المنزل وممارسات األمن الحيوي)مخاطر األمن البيولوجي : األمن• 



التسكين والبيئة

نزل وظيفة تعتبر إزالة هذه المياه من الم. الطيور تنتج كمية كبيرة من المياه الى البيئة المحيطة•
لتر  من الماء في 6.3كجم حوالي 2.3سوف يستهلك طائر يبلغ وزنه . مهمة لنظام التهوية

وهذا يعني أنه بالنسبة لعشرة آالف . لتر من الماء4.9حياته وينبعث في جو المنزل حوالي 
من المياه ستضيع على البيئة ( جالون12944)لتر 49000من طيور الالحم ، فإن حوالي 

.  ليجب أن يزيل نظام التهوية هذا الحمل المائي من المنز. كرطوبة ل أو تفرز في الفضالت
درجة الحرارة أحد أهداف التهوية وخاصة في وقت مبكر من فترة اإلنتاج هو المساعدة في 

الخاصة الحفاظ على درجة حرارة المنزل المناسبة بحيث يتم االحتفاظ الطيور في منطقة الراحة
د دائًما إلى ستختلف درجة الحرارة الفعلية المحددة حسب الرطوبة النسبية ويجب أن تستن. بهم

ن كافية التدفئة يجب أن يكون لدى كل بيت دجاج أكثر من قدرة تسخي. الراحة الواضحة للطيور
من لضمان أنه يمكن أن يوفر التهوية المطلوبة والحفاظ على درجة حرارة المنزل في أي وقت

ة يمكن سوء توزيع الحرار. يجب أن تنتشر الحرارة بالتساوي في جميع أنحاء المنزل. السنة
.أن يكون له تأثير سلبي على تجانس الطيور

يجب حيث يتم استخدام مراوح تقليب الهواء لنقل وتوزيع الحرارة في جميع أنحاء المنزل ،•
خالل المراحل المبكرة من دورة . توخي الحذر لعدم خلق حركة الهواء على مستوى الطيور

.  وبةاإلنتاج ، يجب ضبط التسخين للعمل بالقرب من درجة حرارة نقطة مجموعة المنزل المطل
رجة عندما تكبر الطيور وتبدأ في توليد المزيد من حرارة الجسم ، يمكن زيادة الفرق بين د

.حرارة نقطة ضبط المنزل ودرجة الحرارة التي تأتي فيها الدفايات

درجة 2-1قد يتم ضبط الدفايات على التشغيل فقط إذا انخفضت درجة حرارة المنزل إلى •
يجب أن تستند هذه القرارات . أسفل نقطة ضبط المنزل( درجة فهرنهايت4-2)مئوية 

ضع أثناء التسخين المسبق للمنزل قبل و. واإلعدادات إلى رد الفعل المرئي والراحة للطيور
هوية على نوع يعتمد مقدار الحد األدنى للت. الفراخ ، يُنصح بتشغيل قدر معين من التهوية الدنيا

والغرض من ذلك هو إزالة أي غازات ضارة من المنازل والمساعدة . نظام التدفئة المستخدم
خان راجع إرشادات الشركات المصنعة للس. في توزيع الحرارة داخل المنزل قبل وضع الفرخ

.للحصول على توصيات بشأن الحد األدنى لمعدالت التهوية المطلوبة في هذا الوقت



التسكين فى الحظائر المغلقة 
(المحكمة)

3ه من يجب أن يتم تجهيز كل بيت دجاج مغلق لتلبية احتياجات•
:هذه هي. مراحل للتهوية

.الحد األدنى للتهوية-1•

.  التهوية االنتقالية-2•

يها درجة في بعض مناطق العالم التي ال ترتفع ف. تهوية النفق-3•
ق ، قد يتم الحرارة المحيطة بما يكفي لتبرير الحاجة إلى تهوية النف

.حذف هذه المرحلة من تصميم المنزل

اطية ينصح بشدة أن تكون هذه المنازل مرتبطة بالمولدات االحتي•
في حالة فقدان الطاقة



الضغط السلبى
(.بيضغط سل)عندما تستخرج المروحة الهواء من المنزل أو تستنفذه ، فإنه يخلق فراًغا جزئيًا داخل المنزل •

.الضغط السلبي هو الفرق بين الضغط داخل المنزل والضغط الجوي المحيط خارج المنزل•

يعني في الواقع أن الضغط داخل المنزل ( بوصة من عمود الماء0.08-)باسكال 20-لذا فإن الضغط السلبي بمقدار •
عند إنشاء ضغط سلبي ، يتم. أقل من الضغط المحيط خارج المنزل( بوصة من عمود الماء0.08)باسكال 20هو 

دى سرعة دخول يعتبر التحكم في مكان وكيفية وم. سحب الهواء الخارجي إلى المنزل الستبدال الهواء الذي تم استنفاذه
.م فيهاالهواء الخارجي إلى المنزل جزًءا أساسيًا من توفير التهوية الكافية في منازل البيئة التي يتم التحك

م سرعة بهذه الطريقة ، يمكن استخدام الضغط لتنظي. كلما زاد الضغط السلبي زادت سرعة دخول الهواء إلى المنزل•
.الهواء الوارد ومدى انتقاله بشكل متجانس إلى المنزل قبل أن يتحرك ويتحرك نحو األرض

حول أثناء تهوية الهواء ، يجب أال يدخل منزل الالحم إال من خالل عدد من مداخل الهواء التي يتم توزيعها بالتساوي•
ب أال يج. أحد المكونات األكثر أهمية لنظام تهوية ناجح هو مدى احكام غلق المنزل نفسه. الجدران الجانبية للمنزل

يحتوي أي منزل محكم اإلغالق على أي ثقوب أو شقوق أو فجوات أو أي شكل آخر من أشكال الفتحات ، بخالف
المكان إعطاء سيطرة أفضل على• : سيؤدي ذلك إلى. مداخل التهوية التي يمكن أن يدخل الهواء من خاللها إلى المنزل

السهل توليد يجعل من•. السماح بتحكم أفضل في كيفية دخول الهواء إلى المنزل• . الذي سيدخل الهواء فيه إلى المنزل
.ضغط سلبي

أن ضغط إذا تبين. سيشير رصد ضغط الهواء إلى أي مدى يكون المنزل محكًما وضغط الهواء يجب مراقبته بانتظام•
لى هواء المنزل يتناقص بمرور الوقت ، فهذا مؤشر على أن المنزل غير مغلق بشكل صحيح وأن تسرب الهواء إ

(.مثل إصالح المداخل المعطلة)في حالة حدوث ذلك ، يجب اتخاذ إجراء تصحيحي مناسب . المنزل يحدث

ة ، أغلق جميع األبواب والمداخل في المنزل وشغل مروحة واحد( أو محكم اإلغالق)لتحديد مدى إحكام إغالق المنزل •
يجب أال يقل الضغط (. بوصة36)سم 91أو مروحتان بحجم ( بوصة50)سم 127( / بوصة48)سم 122بحجم 

يمكن قياس الضغط في أي مكان في المنزل ويجب (. بوصة من عمود الماء0.15)باسكال 37.5داخل المنزل عن 
.أن يكون ثابتًا في جميع أنحاء المنزل



التهوية الدنيا

رودة من أي عندما يكون الجو أكثر ب)األكثر استخداًما خالل فترة الحضنة والطقس البارد •
ل عن درجة حرارة نقطة الضبط في المنزل وتكون درجة حرارة المنزل الفعلية عند أو تق

يور خالل الحد األدنى من التهوية ال يكفي لتبريد الط(. درجة حرارة نقطة الضبط المطلوبة
يور ، درجات الحرارة العالية وينبغي أن يخلق حركة هواء قليلة للغاية على مستوى الط

.أيام10وهذا مهم بشكل خاص للطيور الصغيرة التي تقل أعمارها عن 

اوي على يتكون من العديد من مداخل الجدار المنتشرة بالتس: تصميم الحد األدنى للتهوية•
غالبًا . ده نظام التحكمترتبط المداخل برافعة وتفتح وتغلق تلقائيًا وفقًا لما يحد. جانبي المنزل

منزلفي ال( الجدران)ما يتم تثبيت الحد األدنى من مراوح العادم في التهوية في الجدار 

والتي يتم تحديدها  (ON / OFF)الحد األدنى من مراوح التهوية تعمل على دورة توقيت •
لسلبي خالل الحد األدنى للتهوية ، يجب أن يكون الضغط ا. مرة أخرى بواسطة نظام التحكم

ور إلى قمة مرتفعًا بدرجة كافية لتوجيه الهواء البارد الداخل بسرعة عالية بعيًدا عن الطي
.المنزل حيث يتراكم الهواء الدافئ

افئ في ستضمن سرعة الهواء العالية أيًضا المزج الجيد للهواء الداخل البارد مع الهواء الد•
ال يؤدي هذا إلى جعل الهواء الداخل (. 33الشكل )المنزل والذي يتجمع في قمة المنزل 

.صاص الرطوبةأكثر دفئًا فحسب ، بل يقلل أيًضا من الرطوبة النسبية التي تسمح له بامت



اختبار الدخان
جة وهذا هو ، عندما يكون المنزل في در". أسوأ الحاالت"عند اختبار الدخان للمنزل ، من المستحسن القيام بذلك في ظل •

دات انتبه إلى أن بعض مول. حرارة الحضنة ، وعندما تكون درجة الحرارة المحيطة في أو بالقرب من البرد الذي قد يحدث
يرتفع إلى في حالة اختبار المنزل عندما يكون فارًغا وبارًدا في الداخل ، سيحاول الدخان أن. الدخان تنبعث منها دخان دافئ

.ذروته ، حتى لو كان الضغط منخفًضا بالفعل

-1من السقف كل ( بوصات6)سم 15وبدالً من ذلك ، يمكن تعليق شرائط الكاسيت أو شريط الفيديو الذي يبلغ طوله حوالي •
عندما تكون المراوح في . يجب وضع هذه أمام مدخل هواء بالقرب من مدخل المنزل حتى قمة المنزل(. قدم5-3)متر 1.5

ظهر الشريط يجب أن ي. وضع التشغيل ، يجب أن يتحرك كل شريط من الشريط ، بما في ذلك الشريط األقرب إلى قمة السقف
.األقرب إلى المدخل حركة كبيرة ، وسوف يهب بقوة على السطح

(  ة السطحفي قم)يجب أال يتحرك الشريط األخير . يجب أن تكون حركة األشرطة أقل كلما كان الشريط أقرب إلى قمة السقف•
ألشرطة في يمكن أن تظل هذه ا. إال برفق إلظهار أن الهواء قد وصل لتوه إلى منتصف المنزل وتوقف وبدأ في التحرك لألسفل

.مكانها طوال دورة اإلنتاج وتوفر فحًصا بصريًا سريعًا عند دخول المنزل

الى إذا كان السقف له عوارض أو إطارات أو أي عوائق هيكلية أخرى تعبر مسار تدفق الهواء ، فسوف تحتاج مداخل الهواء•
.صحيحيجب ضبط مداخل الهواء بعناية وبشكل. هذه ستوجه الهواء الوارد أسفل العائق وليس  إلى قمة المنزل. الواح توجيه

عن طريق . حيحيمكن استخدام مؤشر ليزر من نوع العرض التقديمي للمساعدة في تحديد ما إذا تم تعيين لوحة االتجاه بشكل ص•
مكن أن تعطي الضغط على المؤشر باتجاه لوحة اتجاه الهواء ورؤية النقطة التي تضغط فيها نقطة الليزر على سطح السقف ، ي

فكرة جيدة عن الزاوية التي ينبغي ضبط لوحة االتجاه من أجل تجنب العوائق



ضبط مداخل الهواء

2)سم 5عندما تضع المداخل للتهوية الدنيا يجب أن تكون مفتوحة على األقل •
(.بوصة

فر مسافة إذا لم يتم فتح مداخل الهواء بما فيه الكفاية ، فإن الهواء القادم سوف يسا•
غط قصيرة فقط داخل المنزل قبل أن يسقط على الطيور ، بغض النظر عن ض

.  المنزل

ومع ذلك ،. كلما زاد فتح المداخل كلما زاد حجم وسرعة الهواء الداخل إلى المنزل•
(  بوصة2)سم 5في معظم المنازل ، إذا تم فتح جميع مداخل الجدار الجانبي إلى 

خفًضا خالل الحد األدنى من التهوية ، فإن الضغط السلبي داخل المنزل سيكون من
ن ان جًدا وستقل السرعة التي يدخل بها الهواء إلى المنزل ، مما يزيد المخاطرة م

.  يسقط مباشرة على الطيور

ل بشكل عام ، من أجل الحد األدنى من التهوية ، لن تحتاج إلى فتح جميع مداخ•
نزل يجب أن تكون المداخل المستخدمة موزعة بالتساوي حول الم. الهواء المتوفرة

نزل أثناء تعد القدرة على المشي في أي مكان في الم. ويجب فتح جميعها بالتساوي
اء تشغيل الحد األدنى من مراوح توقيت دورة التهوية وعدم الشعور بحركة الهو
مؤشراً جيًدا على أن المنزل محكم اإلغالق وأن المداخل قد تم إعدادها بشكل 

.صحيح للحد األدنى من التهوية



اختيار مداخل التهوية الدنيا

:بعض الخصائص المهمة التي يجب البحث عنها في المدخل هي•

.  يجب أن تغلق جيًدا عند إغالقها• •

.يجب عزل باب المدخل• •

ن مطلوبًا إبقاء الباب مغلقًا عندما ال يكو/ يجب أن يكون لديه آلية لقفل • •
.  فتحه

يجب أن يحتوي المدخل على لوحة اتجاه هواء لتوجيه الهواء الوارد ، • •
.خاصة إذا كان سقف المنزل به عوائق مكشوفة

ي يجب وضع باب المدخل في إطار المدخل ويميل بزاوية عندما يكون ف• •
.الوضع المغلق



تشغيل التهوية الدنيا

لى دورة  تعمل المراوح ع. يتم تنظيم الحد األدنى من التهوية بواسطة جهاز توقيت•
.توقيت ، وليس وفقا لدرجة الحرارة

عند . تحدد اإلدارة الصحيحة إلعدادات دورة المؤقت نوعية الهواء في المنزل•
ع المناسب  تشغيل المراوح ، يجب أن تفتح فتحات التهوية الدنيا بالجدار بالوض

.سقفللحفاظ على الضغط السلبي الصحيح وتوجيه الهواء الوارد إلى أعلى ال

من مروحة الحد األدنى/ في نهاية وقت التشغيل ، سيتم إيقاف تشغيل مراوح •
.التهوية ويجب إغالق المنافذ

فيه خالل الحد األدنى للتهوية ، يجب أن يعمل نظام التدفئة في أي وقت تكون•
ى درجة حرارة المنزل الفعلية أقل من درجة حرارة نقطة الضبط المطلوبة ، حت

.لو كانت الحد األدنى من مراوح التهوية تعمل

ادةً على خالل المراحل المبكرة من دورة اإلنتاج ، يتم ضبط نقطة ضبط التدفئة ع•
منزل من مسافة قريبة لدرجة حرارة نقطة ضبط ال( الدفايات)تنشيط السخانات

0.5على سبيل المثال ، قد يتم ضبط السخانات على درجة حرارة . المطلوبة
تحت درجة حرارة نقطة ضبط المنزل ، ( درجة فهرنهايت1)درجة مئوية 

.وإيقافها مرة أخرى عند درجة حرارة نقطة ضبط المنزل أو أعلى بقليل

ألدنى نظًرا لوجود مزيد من التركيز على إضافة الحرارة إلى المنزل أثناء الحد ا•
ء في من التهوية والمراحل المبكرة من الدورة ، فقد يتم ضبط المراوح على البد

دار العمل بشكل مستمر فقط إذا تجاوزت درجة حرارة المنزل نقطة الضبط بمق
. ستتغير هذه اإلعدادات كلما كبرت الطيور .(F° 3-( 2)درجة مئوية 1-1.5

دفئة ، عادة ، سيزداد الفرق بين درجة حرارة نقطة ضبط المنزل ونقطة ضبط الت
ز وسينخفض   الفرق بين درجة حرارة نقطة ضبط المنزل ودرجة حرارة تجاو

.المروحة

ل طريقة تتمثل أفض. األرقام الواردة هي إرشادات فقط: تقييم الحد األدنى للتهوية•
.لوك الطيوروضع التهوية في التقييم المرئي لراحة وس/ لتقييم الحد األدنى لمعدل 

اء يمكن أن تساعد مراوح التحريك األفقية على توزيع الهو: مراوح التحريك•
مكن أن الدافئ بشكل متجانس أثناء إيقاف تشغيل مروحة التهوية الدقيقة ألنها ي

ة تنقل الهواء المحذر إلى مستوى الفرخ مع الحفاظ على جودة الفرشة  وجود
الهواء



تقييم التهوية الدنيا

ات هل هناك مساح• هل تتجمع؟ • هل تنتشر بشكل جيد؟ • : توزيع الطيور/ انتشار •
واضحة من األرض مع عدم وجود الطيور؟

هل هناك نشاط للطيور -انظر على طول خطوط التغذية والشارب • : نشاط الطيور•
لثها كدليل ، يجب أن يكون هناك ما يقرب من ثلث الطيور على العالفات، وث• عليها؟ 

.على المشارب، وثلث الطيور إما تستريح أو تتحرك

: ثانية من دخول المنزل ، اطرح األسئلة التالية60إلى 30خالل أول : جودة الهواء•
. 4هل الرطوبة مرتفعة جًدا؟ . 3هل نوعية الهواء مقبولة؟ . 2هل تشعر بالضيق؟ . 1

هل تشعر باالنتعاش الشديد في المنزل؟ إن استخدام األدوات القادرة على قياس
يح إجراء الرطوبة النسبية وثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون واألمونيا سيت

إذا كانت أي من المالحظات التي تم إجراؤها تشير إلى أن الحد. تقييم كمي مناسب
.األدنى للتهوية غير مناسب ، يجب إجراء التعديل لتصحيح ذلك



التهوية االنتقالية

زل الهدف من التهوية االنتقالية هو إزالة الحرارة الزائدة من المن•
عندما ترتفع درجة حرارة المنزل فوق درجة حرارة نقطة 

.الضبط

لها التهوية االنتقالية هي عملية مدفوعة بالحرارة تتوقف خال•
(  الحد األدنى من التهوية)المراوح عن العمل على مؤقت دورة 

.وتبدأ في التشغيل باستمرار للتحكم في درجة الحرارة

ء في أثناء التهوية االنتقالية ، يمكن إدخال كمية كبيرة من الهوا•
اء المنزل ولكن على عكس تهوية النفق ، ال يتم تحريك  الهو

.مباشرة على الطيور

بارًدا يتم استخدام التهوية االنتقالية عندما يكون الهواء الخارجي•
.أو تكون الطيور أصغر من أن يتم تهوية النفق/ جًدا و 

م زيادة عدد تخطيط التهوية االنتقالية أثناء التهوية االنتقالية ، يت•
ن مداخل الجدار الجانبي المستخدمة للسماح بإدخال كمية أكبر م

تحدد سعة مدخل الجدار الجانبي اإلجمالي . الهواء إلى المنزل
كمية الهواء التي يمكن أن تدخل المنزل ( عدد وحجم المداخل)

وبدوره ، الحد األقصى لعدد المراوح التي يمكن استخدامها

ن من إذا كان هناك عدد قليل جًدا من المداخل في المنزل ، فقد يكو•
الحرارة الضروري التبديل إلى تهوية النفق مسبقًا لضمان إزالة

.الزائدة من المنزل

لطيور يمكن أن يؤدي التحول إلى تهوية النفق مبكًرا إلى إزعاج ا•
كمبدأ توجيهي ، من أجل . ألن الهواء سوف يهب عليها مباشرة

ي التهوية االنتقالية ، يجب أن تكون سعة مدخل الجدار الجانب
٪ من إجمالي سعة 50-40اإلجمالي كافية للسماح باستخدام 

.مروحة تهوية النفق



تشغيل التهوية االنتقالية

ى أساس التهوية االنتقالية تعمل بطريقة مماثلة للحد األدنى من التهوية ؛ تعمل مداخل الهواء التي تعمل عل•
ث تمتزج مع الضغط السلبي على توجيه الهواء الوارد ، بسرعة ، بعيًدا عن الطيور صعوًدا إلى قمة السقف حي

ة إذا استمرت درجة حرارة المنزل في االرتفاع فوق درج. الهواء الداخلي الدافئ قبل أن تعود إلى األرض
حرارة نقطة الضبط ، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من سعة المروحة وبعد أن تعمل جميع مراوح الجدار 

اء التهوية تظل مداخل تهوية النفق مغلقة أثن. الجانبي بشكل مستمر ، ستبدأ مراوح النفق في العمل أيًضا
(.الشكل المقابل)االنتقالية ؛ يدخل الهواء فقط من خالل مداخل الجدار الجانبي 

وبالتالي قد أثناء التهوية االنتقالية ، قد تتدفق كميات كبيرة من الهواء إلى المنزل لفترات طويلة من الزمن ،•
سلوك الطيور ستساعد مراقبة. تشعر الطيور ببعض الحركة الجوية عليها بالرغم من أن ضغط التشغيل صحيح

من . عينفي تحديد عدد المراوح الذين يجب أن يعملوا في وقت م( توزيع الطيور في المنزل ونشاط الطيور)
.المهم بشكل خاص مراقبة سلوك الطيور عند التغيير من الحد األدنى إلى التهوية االنتقالية

ا يشير إذا لوحظت الطيور تجلس أو بدأت تتجمع ، وكان هناك القليل من النشاط في المعالف والمشارب، فهذ•
إذا . اأوالً ، تأكد من أن ضغط المنزل ال يزال صحيحً . إلى أن الطيور باردة ويجب اتخاذ إجراءات تصحيحية

ذا تحسن إ. كان األمر كذلك ، فقم بإيقاف تشغيل آخر مروحة التي استمرت واستمر في مراقبة سلوك الطيور
.وكدقيقة التالية للتأكد من عدم وجود تغييرات أخرى في السل20-15نشاط الطيور ، تابع مراقبة السلوك لمدة 

ديد متى يكون من تح. يجب أن يبقى المنزل في تهوية انتقالية ألطول فترة ممكنة قبل التبديل إلى تهوية النفق•
قم . ك الطيورالضروري التبديل من التهوية االنتقالية إلى تهوية النفق يجب أن يستند إلى مالحظات حول سلو

التحول إلى . يًحةبالتبديل إلى تهوية النفق فقط عندما يشير سلوك الطيور إلى أن التهوية االنتقالية لم تعد مر
.تهوية النفق في وقت مبكر جًدا قد يكون ضاًرا بالطيور



تهوية النفق

ى الحفاظ على يجب استخدام تهوية األنفاق فقط عندما ال تكون التهوية االنتقالية قادرة عل•
ية يستخدم تهو(. أي عندما تظهر الطيور عالمات على أن الجو حار جًدا)راحة الطيور 

 ً اء تهوية أثن. النفق في الطقس الدافئ إلى الحار وعادة عندما تكون الطيور أكبر سنا
اء في النفق ، يتم سحب كميات كبيرة من الهواء أسفل طول المنزل ، مع تبديل الهو

.  المنزل في وقت قصير

هذا يولد تدفق هواء عالي السرعة فوق الطيور مما يخلق تأثيًرا تبريدى•

تعمل على عن طريق تغيير عدد المراوح التي. التي تساعد الطيور على الشعور بالبرد•
سرعة دخول الهواء

التبريد المحقق سوف يختلف تأثير. المنزل وتأثير التبريد على الطيور يمكن أن تختلف•
:أيًضا مع

.الرطوبة النسبية• •

.الكثافة• •

مثل غطاء الريش ، عمر القطيع والوزن ، درجة الحرارة الخارجية ، )عوامل أخرى • •
(.إلخ

يمكن تثبيتها (. بوصة52إلى 50من )سم 132إلى 127يتراوح قطر المراوح من •
دران عبر الجدار النهائي أو في الجدران الجانبية في نهاية المنزل أو في كل من الج

تماثل قدر ومع ذلك ، عند تثبيت المراوح ، يجب تثبيتها بشكل م. الجانبية والجانبية
اإلمكان



يجب أن تكون مداخل الهواء في الطرف المقابل من •
يجب أن يكون حجم هذه . المنزل من مراوح النفق

المساحة غير متساوية في كل جانب من جوانب 
.المنزل

وع عادة ما يتم إغالق مداخل تهوية النفق باستخدام ن•
.من األبواب المفصلية أو نظام الستائر

يجب أن يكون إغالق المداخل آليًا وربطه بنظام •
.التحكم

شاء يجب إغالق مداخل تهوية النفق بشكل صحيح إلن•
.يةختم محكم اإلغالق أثناء التهوية الدنيا واالنتقال

ن إذا لم يحدث ذلك ، فسيقلل تسرب الهواء الناتج م•
تهوية ضغط التشغيل ويكون له تأثير سلبي على ال

افة إلى باإلض. خالل مرحلتي التهوية الدنيا واالنتقالية
ذلك ، ستكون مساحة المنزل حيث توجد مداخل هواء 

.النفق أكثر برودة ، وقد تصبح الفرشة رطبة



التأثير التبريدى للرياح هوية النفق الرياح الباردة هي تأثير التبريد الذي تشعر به الطيور أثناء ت1.
يور هو نتيجة تأثير التبريد الفعلي الذي تشعر به الط. بسبب تدفق الهواء

كلما كان عمر الطائر أصغر كلما -عمر الطائر • : لمجموعة من العوامل
اد كلما زادت سرعة الهواء ، ز-سرعة الهواء • . كان تأثير التبريد أكبر

-( درجة حرارة المصباح الجاف)درجة حرارة الهواء • . تأثير التبريد
نسبية الرطوبة ال• . كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زاد التبريد المطلوب

(RH) - وكلما ارتفعتRH لما ك-كثافة الطيور • . كلما قل تأثير التبريد
ارة الفعلية تُعرف درجة الحر. زادت كثافة الطيور ، انخفض تأثير التبريد

ال . عالةالتي تشعر بها الطيور أثناء تهوية النفق بأنها درجة الحرارة الف
عار يمكن قياس درجة الحرارة الفعالة بواسطة ميزان حرارة أو جهاز استش

تي على هذا النحو ، أثناء تهوية النفق ، تكون القراءات ال. درجة حرارة/ 
يتخذها مقياس الحرارة أو مسبار درجة الحرارة محدودة في تحديد درجة

الحرارة التي قد يشعر بها الطائر

. لوكهمأفضل طريقة لتحديد تأثير حركة الهواء على الطيور هي مراقبة س2.
النظر عما إذا كانت الطيور تجلس وتتجمع معًا ، فقد تشعر بالبرد بغض• 

إذا انتشرت الطيور ، ولكن مع بقاء األجنحة• . يظهره مقياس الحرارة
أو يلهث بعيًدا عن الجسم قليالً ، أو ملقاة على جانب واحد بجناح مفتوح ،

.قليالً أو ثقياًل ، فستكون دافئة جًدا

أكد عند مراقبة سلوك الطيور واتخاذ القرارات بشأن إعدادات التهوية ، ت3.
من مراقبة الطيور من أحد أطراف المنزل إلى الطرف اآلخر ، حيث قد 

.تختلف الظروف في جميع أنحاء المنزل

، والتي يجب استخدام تهوية األنفاق بعناية فائقة على الطيور الصغيرة4.
.ستشعر بتأثير الرياح البارد أكثر من الطيور االكبر عمرا

4أو 3متًرا من المروحة في 30يوصى بقياس سرعة الهواء على بعد 5.
نقاط عبر المنزل



تشغيل تهوية النفق

ت مستخدمة إذا كان)في المرحلة التي تبدأ فيها تهوية األنفاق ، يجب إيقاف تشغيل مراوح الجدار الجانبي •
.ويجب إغالق مداخل الجدار الجانبي( أثناء التهوية االنتقالية

.يتم فتح مداخل النفق ويجب أن تدخل جميع الهواء الداخل إلى هذه المداخل•

لتبريد على يحدد عدد المراوح التي تعمل أثناء تهوية النفق سرعة الهواء الذي يتدفق عبر المنزل وتأثير ا•
.الطيور

.يجب أن تعتمد القرارات المتعلقة بعدد المراوح على سلوك الطيور•

رارة المستشعر دائًما أعلى من درجة ح/ في تهوية األنفاق ، يجب أن تكون درجة حرارة ميزان الحرارة •
.نقطة مجموعة المنزل المطلوبة دائًما لضمان عدم برودة الطيور نتيجة لنفخ الهواء البارد عليها

.يعتمد أعاله على درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية وعدد المراوح التي تعمل ، وعمر الطيور•

٪ من الطيور تلهث 10عندما تكون في وضع النفق ، فإنه ليس من غير المألوف أن نرى ما يقرب من •
.قليالً 

بريد عندما تعمل جميع مراوح النفق ، إذا كانت الطيور ال تزال ساخنة جًدا ، فسيكون من الضروري ت•
.يمكن القيام بذلك إما باستخدام منصات التبريد ، أو باستخدام نظام الرش الضبابى . الهواء



(الهجرة) اسوار الترحيل 

ي في منازل النفق ، تميل الطيور إلى الهجرة نحو نهاية مدخل الهواء ف•
.الظروف الحارة

ل إلى تؤدي هجرة الطيور إلى تغيير كثافة الطيور على المتروالوصو•
رودة األعالف والمياه ، ولها تأثير على قدرة الطيور على الحفاظ على ب

.الهواء وراحته

ةيمكن أن يساعد تثبيت أسوار الترحيل في تخفيف هذه المشكل•

(.قدًما328)متر 100عادةً ما يتم استخدام ثالثة أسوار في منزل طوله •

متساوية الحجم داخل المنزل" تحجيزات"إنشاء •

.بعد أن تم فتح الطيور لكامل المنزل•

.األسوار ال تقيد تدفق الهواء•



انظمة التبريد التبخيرى

.لتبريد التبخيري هو تبريد الهواء من خالل تبخر الماء•

شير سلوك الطيور يجب استخدام التبريد التبخيري فقط عندما ي. يحسن الظروف البيئية في الطقس الحار ويعزز تهوية النفق•
.إلى أن تأثير الرياح البارد من تلقاء نفسه لم يعد يجعل الطيور مريحة

ع تشغيل والغرض من التبريد التبخيري هو الحفاظ على درجة حرارة المنزل عند المستوى الذي تكون فيه الطيور مرتاحة م•
.جميع المراوح

.ددةدرجة حرارة المنزل المح( أو حتى بالقرب من)ليس الغرض من التبريد التبخيري هو خفض درجة حرارة المنزل إلى •

.تعتمد كمية التبريد التبخيري التي يمكن أن تحدث على الرطوبة النسبية للبيئة الخارجية المحيطة•

لتبريد التبخيري كلما انخفضت الرطوبة النسبية للهواء ، زادت كمية الرطوبة التي يمكن أن تقبلها ، وبالتالي كلما زادت كمية ا•
.التي يمكن أن تحدث

.كلما زادت الرطوبة النسبية ، قلت إمكانات التبريد التبخيري للهواء•

رارة درجة الح)والمصباح المبلل ( درجة حرارة الهواء الفعلية)في أي وقت من األوقات ، فإن الفرق بين المصباح الجاف •
فتراض سيعطي إشارة إلى الحد األقصى للتبريد التبخيري الذي يمكن أن يحدث على ا( ٪100عندما يكون الهواء مشبعًا بنسبة 
إلى ٪ في الواقع ، سيكون التخفيض الفعلي لدرجة الحرارة والقادر على تحقيقه أقرب100أن التبريد التبخيري فعال بنسبة 

.٪ من الفرق بين درجات الحرارة الجافة والرطبة للمبة65-75



وسائد التبريد

اء في أنظمة تبريد الوسائد ، يتم سحب الهو•
(  يدوسادة تبر)البارد عبر مرشح مملوء بالماء 

.بواسطة مراوح تهوية النفق

المقابل يجب تثبيت وسادات التبريد في الطرف•
من المنزل على مراوح النفق

د يجب تثبيت نصف مساحة وسادة التبري•
ن اإلجمالية على كل جدار جانبي على الرغم م

يت بعض أنه في بعض الحاالت قد يتم أيًضا تثب
اللوحة عبر جزء من الجدار الجملون



التبريد( خاليا)تشغيل وسائد 

(ط التشغيلضغ. )لكي يعمل نظام تهوية النفق بكفاءة ، من المهم أن يتم حساب مساحة وسادة التبريد بشكل صحيح استناًدا إلى إجمالي سعة تشغيل المراوح•

.زللمناإذا كانت مساحة منصات التبريد صغيرة جًدا ، فستزيد من ضغط تشغيل المراوح مما يقلل بدوره من قدرة المراوح ويقلل من سرعة الهواء عبر•

.يجب إدارة استخدام منصات التبريد بشكل صحيح للتأكد من أن الطيور ال تشعر بالبرد•

.تعتمد درجة التبريد التي يمكن تحقيقها من خالل تبريد الوسادة على الرطوبة النسبية المحيطة في البيئة•

.عندما تبدأ مضخات التبريد في البداية ، يجب العناية بالتشغيل للتحكم في كمية الماء المضافة على منصات التبريد•

ر الرياح البارد على ، وتغيير تأثي( إذا كانت آلية)الكثير من الماء على الوسائد سيؤدي في البداية إلى تقليل درجة حرارة المنزل بسرعة مما يؤدي إلى إيقاف المراوح •
.في النهاية ، هذا يؤثر على راحة الطيور وصحتها. الطيور ، والظروف البيئية من نهاية المنزل إلى الطرف اآلخر

.يمكن تحقيق أفضل تحكم في إدارة منصات التبريد من خالل تدوير مضخة التبريد وإيقافها•

.سيؤدي ذلك إلى الحد من كمية المياه التي تدخل الوسادات في البداية ويسمح بتحكم أفضل في درجة الحرارة•

للوحة ، وبالتالي على اماءإذا استمرت درجة حرارة المنزل في الزيادة ، فيجب تعيين جهاز التحكم لزيادة مدة التشغيل تلقائيًا من دورة المضخة لوضع المزيد من ال•
.محاولة الحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة بدالً من تقليل درجة حرارة المنزل بدرجة كبيرة

ر من الواح إذا حدث هذا ، فسيكون جزء كبي. ال ينبغي أن تعمل مضخة التبريد بشكل مستمر حتى تحدد درجة حرارة المنزل أنه يجب إيقاف تشغيلها مرة أخرى•
.التبريد مبتاًل في الوقت الذي يتم فيه إيقاف مضخة التبريد ، وستستمر درجة الحرارة في االنخفاض حتى تجف الوسادة

.وأحيانًا أكثر( درجة فهرنهايت11-7)درجة مئوية 6-4يمكن أن يؤدي تشغيل مضخات التبريد بهذه الطريقة إلى تقلب درجة حرارة المنزل بمقدار •

ل من عمر التشغيل الماء العسر الذي يحتوي على تركيزات عالية من الكالسيوم يمكن أن يقل. يمكن أن يكون لنوعية المياه تأثير كبير على وظائف الوسادة الباردة•
.للوحة الباردة



الرطوبة والطيور والتبريد التبخيرى

حرارة عندما تطفو الطيور ، فإنها تستخدم التبريد التبخيري لمساعدتهم على إطالق ال .2 .(RH)التبريد التبخيري أكثر فعالية في بيئة ذات رطوبة نسبية منخفضة . 1
.في الهواء RH، يتبخر الماء في البيئة ، مما يزيد من ( رشاش/ الوسائد والرش )عند تشغيل نظام التبريد التبخيري . 3. وخفض درجة حرارة الجسم

.في المنزل مرتفعةبيةإذا كان نظام التبريد التبخيري يعمل بأقصى طاقاته مع تشغيل جميع مراوح النفق ، ولكن ال تزال الطيور تلهث ، فقد تكون الرطوبة النس

.وال يعتمد أبًدا على درجة حرارة فى اى وقت من اليوم، RHيجب أن يعمل نظام التبريد التبخيري دائًما على أساس مجموعة من درجات الحرارة و 

 ً .يجب تجنب محاولة استخدام التبريد التبخيري دون سرعة هواء كافية ، خاصة مع الطيور األكبر سنا

سبية تقيد قدرة هذه الزيادة في الرطوبة الن. على الرغم من أن نظام التبريد التبخيري سوف يقلل من درجة حرارة الهواء ، إال أنه يزيد من الرطوبة النسبية للهواء
.الطيور على فقدان الحرارة من خالل اللهث

ا على البيئة المحيطة قدهيفومع ذلك ، من خالل الجمع بين التبريد التبخيري وسرعة الهواء العالية فوق الطيور ، فإنها تزيد من كمية الحرارة التي يمكن للطائر أن
به ، ويقلل من حاجته إلى فقد الحرارة من خالل اللهث

أشارت األبحاث الحديثة إلى. ٪ لتمكين الطائر من فقد المزيد من الحرارة من خالل التلهث75-70التبريد التبخيري عندما تكون الرطوبة النسبية للمنزل أعلى من 
.بهأن الطائر قادر على تحمل الرطوبة النسبية العالية بشرط توفر سرعة هواء كافية لمساعدته على فقد الحرارة من جسمه إلى الهواء المحيط 

منزل وسرعة تبادل المساء ، تلعب سرعة الهواء المرتفعة عبر ال/ في المناخات الحارة والرطبة عندما تقترب الرطوبة الطبيعية من التشبع في فترة ما بعد الظهر 
صحيح من العدد ال)في هذه الظروف ، من األهمية بمكان أن يكون المنزل قد تم تصميمه بشكل صحيح . الهواء السريع دوًرا مهًما في الحفاظ على الطيور حية

(.المراوح والحجم الصحيح لفتح مدخل النفق ولوحة التبريد



(الالحم)االضاءة فى التسمين

ة للراحة يخلق فترات مميز( نهاراً وليالً )يستفيد الالحم من وجود نمط محدد من الضوء والظالم •
.يةيتبع عدد من العمليات الفسيولوجية والسلوكية الهامة إيقاعات نهارية طبيع. والنشاط

لتطور لذلك ، تسمح دورات الضوء والظالم المحددة للفروج بتجربة األنماط الطبيعية للنمو وا•
والسلوك

عدد ساعات -طول الفترة الضوئية -1: هذه هي. هناك أربعة مكونات مهمة لبرنامج اإلضاءة•
اعات كيف يتم توزيع س-توزيع الفترة الضوئية -2. ساعة24الضوء والظالم المعطى في فترة 

مدى -شدة الضوء -4. لون الضوء-الطول الموجي -3. ساعة24الضوء والظالم طوال فترة 
.سطوع الضوء المقدم

على سبيل . يجب أن تؤخذ التأثيرات التفاعلية لهذه العوامل في االعتبار عند إضاءة دجاج التسمين•
حيث يتغير توزيع ( الوفيات، FCRالنمو ، )المثال ، قد تتغير بعض معايير اإلنتاج أو الرفاهية 

.أيًضا ، مع تغير شدة الضوء ، يتغير طول الموجة أيًضا. الضوء والظالم



نمط ومدة االضاءة
، تليها فترة فترة إضاءة مستمرة طويلة)كان برنامج اإلضاءة الذي استخدمه العديد من مزارعي الالحم في الماضي هو توفير إضاءة مستمرة بشكل أساسي •

(.مظلمة قصيرة تصل إلى ساعة

.اطئلقد ثبت اآلن أن هذا االفتراض خ. كان االعتقاد أنه إذا كانت األنوار مضاءة باستمرار ، فإن الطيور تأكل وتشرب أكثر ، وتنمو بشكل أسرع•

.ًضاال يؤدي الضوء المستمر أو شبه المستمر فعليًا إلى زيادة أوزان السوق ، بل إنه له أيًضا تأثيرات سلبية على صحة الالحم والرفاهية أي•

7بعد -1: تشير المعلومات الحديثة من التجارب إلى ما يلي. ال توصي باإلضاءة المستمرة أو شبه المستمرة لحياة قطيع التسمين Aviagenلذلك ، فإن •
(.ساعات6-4)ساعات من الظالم هي األمثل 5أيام من العمر ، قد تكون حوالي 

.تتحسن كفاءة تحويل التغذية في المراحل الالحقة من النمو. يوًما من العمر49يوًما وربما زيادة إلى 39ال يوجد انخفاض في معدل النمو إلى -2•

.والوفيات والمراضة الناجمة عن االستسقاء واضطرابات الهيكل العظمي( أو تقلب SDS)انخفاض معدل الوفيات بسبب متالزمة الموت المفاجئ -3•

.تم تحسين حركة الطيور ويمكن تقليل شدة آفات األقدام-4•

.تحسين رفاهية الطيور حيث يتم تسهيل إيقاع بيولوجي أكثر طبيعية بما في ذلك الراحة-6. يمكن زيادة نسبة اللحوم مثل لحم الساق-5•

كون أكثر فاعلية في التنفيذ المبكر ي: وقت تنفيذ البرنامج• : تتأثر الدرجة التي سيؤثر بها برنامج اإلضاءة على إنتاج دجاج التسمين على عدد من العوامل•
وف تتفاقم آثار زيادة س: البيئة• . من المحتمل أن تستفيد الطيور األكبر سنا من التعرض للظالم: العمر عند التطبيق للبرنامج• . االستفادة من صحة الطيور

ق ستساعد في بسبب التعرض الطويل للظالم ، ولكن التعديالت مثل استخدام أنظمة الفجر حتى الغس( أعلى من المستويات الموصى بها)كثافة االطيور 
مكن لإلدارة ستزداد تأثيرات مساحة التغذية المحدودة بسبب التعرض الطويل للظالم ، ولكن مرة أخرى ، ي: إدارة وحدة التغذية• . تخفيف هذه المشكالت

الطيور سريعة سيكون تأثير اإلضاءة أكبر في: معدل نمو الطيور• . أن تساعد في تخفيف المشكلة( مثل أنظمة الفجر والغسق)السليمة لبرامج اإلضاءة 
. أيام7حتى عمر -ساعة وساعة واحدة مظلمة في المراحل األولى من النمو 23يجب أن توفر جميع برامج اإلضاءة طواًل طوياًل مثل اإلضاءة لمدة . النمو

.سيضمن ذلك حصول الكتاكيت على كمية جيدة من التغذية المبكرة



4وصى بتوفير ي. إن تقليل الضوء مبكًرا جًدا من شأنه أن يقلل من نشاط التغذية والشرب ويقلل من مكاسب وزن الجسم المبكرة•
كل سلوكيات غير طبيعية في األ• : الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى. أيام من العمر7ساعات على األقل من الظالم من 
.انخفاض رفاهية الطيور• . األداء البيولوجي األمثل• . والشرب بسبب الحرمان من النوم

يمكن ( أيام من التمسيك3ساعة من الضوء قبل 23على سبيل المثال ، زيادة إلى )قبل الذبح ، إعطاء كمية متزايدة من الضوء •
لى هدوء عن طريق المساعدة في الحفاظ ع)والتمسيك ( عن طريق تثبيت أنماط تناول األعالف)أن يساعد في سحب األعالف 

.وقد ال يتماشى مع التشريعات في بعض الدول FCRولكن يمكن أن يكون التأثير السلبي على ( الطيور

تدريجي مقابل التغييرات المفاجئة في الضوء•

ن الجسم وكفاءة إلى حدوث انخفاضات فورية في كمية التغذية ووز( التخفيضات في ساعات الضوء)تؤدي التغييرات المفاجئة •
.التغذية

ة لهذا التغيير استجاب( تغيير نمط استهالكهم لألعالف)على الرغم من أن الفراريج ستعمل مع مرور الوقت على تكييف سلوكهم •
.هو األفضل( طول النهار وكثافة الضوء)، فإن إجراء تغييرات تدريجية على برنامج اإلضاءة 

للتكيف في ظل هذه الظروف ، سيكون لدى الطيور وقت أقل. هذا مهم بشكل خاص إذا كانت الطيور ستتم ذبحها في سن أصغر•
.مع سلوكهم في األكل والشرب ، وبالتالي ستكون التأثيرات على األداء الحي أكثر وضوًحا

أو النهار ( الظالم)باإلضافة إلى إجراء تغييرات تدريجية على برنامج اإلضاءة نفسه ، قد يكون إجراء تغيير تدريجي لحالة الليل•
.مفيًدا أيًضا( النور)

.  انطفاء األنوارقبل( حوالي ساعة واحدة)يكون نشاط التغذية في الفراريج أعلى مستوياته مباشرة بعد إضاءة المصابيح ، ولمدة •
سيؤدي إلى انتقال ( دقيقة45إلى 15بدء وقت النهار أو الليل خالل فترة تتراوح من )إن استخدام أنظمة الفجر حتى الغسق 

.الطيور تدريجياً نحو وحدة التغذية ويمكن أن تساعد في تخفيف االزدحام



برامج االضاءة المتقطعة

.كتل من الوقت تحتوي على فترات الضوء والظالم ، والتي تتكرر طوال اليوم•

.ة في الفراريجتقسيم الفترة المظلمة إلى قسمين أو أكثر قد يكون له تأثيرات على بعض معايير اإلنتاجي•

.قد يكون وزن الجسم في عمر السوق ونسبة لحوم الصدر أعلى•

( ذية القصيرةمثل فترات التغ)مع استخدام برامج اإلضاءة المتقطعة ، يتم تقديم وجبات منفصلة للفروج •
الموالنشاط اإلضافي الناجم عن نمط منتظم من الضوء والظ( أي فترات مظلمة)تليها فترات للهضم 

.قد تكون مفيدة لصحة الساق ونوعية الذبيحة•

ات ،يجب أن يكون البروتوكول بسيًطا قدر اإلمكان للسماح بالتنفيذ العملي ووفقًا للتوصي•

.ساعات على األقل4يجب إعطاء كتلة واحدة على األقل من الظالم لمدة •

.يجب توفير مساحة كافية للعالفات والمشارب•

زرعة من منزل إلى منزل في جميع أنحاء الم" االستيقاظ"قد يكون من الضروري أيًضا تهدئة فترات •
لضمان عدم دفع إمدادات المياه إلى أبعد من حدودها القصوى



مصدر الضوء ولونه

.توفر المصابيح المتوهجة مجموعة طيفية جيدة ، ولكنها ليست موفرة للطاقة •

بمرور تعد المصابيح الفلورية أكثر كفاءة من المصابيح المتوهجة ، ولكنها تفقد شدتها• 
.الوقت ويجب استبدالها قبل الفشل فعليًا

.  ة محددةتتسم بالكفاءة ، ويمكن اختيار ألوان إضاء( الثنائيات الباعثة للضوء) LEDإضاءة • 
ألدلة على حاليا ، هناك القليل من ا. التكلفة األولية مرتفعة ، لكن المصابيح تدوم لفترة أطول
ي حالة يجب الحفاظ على اإلضاءة ف. أن مصدر الضوء يؤثر على األداء البيولوجي للفراريج

عمل جيدة واستبدال المصابيح الكهربائية كما هو مطلوب ، وهذا من شأنه ، من بين أمور
ويمكن أن تجنب الخفقان في اإلضاءة وهو أمر سلبي بالنسبة لرفاهية الطيور/ أخرى ، تقليل 

.يؤثر على سلوك الطيور

عدل عند مقارنة أطوال موجات مختلفة من الضوء أحادي اللون بنفس شدة الضوء ، يبدو أن م
نانومتر 560-415نمو الدجاج يكون أفضل عند تعرضه ألطوال موجية تتراوح بين 

أو طيف واسع ( أحمر)نانومتر 635< مقارنةً بأولئك المعرضين إلى( بنفسجي إلى أخضر)
.ضوء( أبيض)

جاليلوكس متر محددة

يجب تثبيت عاكس الضوء . هيرتز180تكتشف الفراريج وميض اللب الخفيف تحت حوالي 
عالي التردد



شدة االضاءة

لوكس بعد ذلك 10-5أيام وما ال يقل عن 7-0من عمر (4-3)لوكس 40-30شدة خفيفة تبلغ •
ستحسن من نشاط التغذية ونموها

لوكس آثار سلبية على معدل الوفيات ، 5أقل من )قد يكون لشدة الضوء المنخفضة خالل النهار •
FCR ،آفات يؤدي إلى زيادة• . تؤثر على نمو العين-: شدة اإلضاءة المنخفضة يمكن أن. والنمو
على التأثير• (. االستحمام بالغبار ، الخدش ، إلخ)قلل من سلوكيات النشاط والراحة • . القدم

.نهار والليلاإليقاعات الفسيولوجية حيث أن الطيور قد ال تكون قادرة على اكتشاف الفرق بين ال

.(0.04fc)لوكس 0.4تحقيق حالة من الظالم وقت الليل ، يجب أن تكون شدة الضوء أقل من •
حة أثناء الظالم ، يجب توخي الحذر لتجنب تسرب الضوء من خالل مداخل الهواء وأغطية المرو•

.يجب إجراء اختبارات منتظمة للتحقق من فعالية عزل الضوء. وإطارات األبواب

بعد سيكون من الممكن. طريقة واحدة للقيام بذلك هي الوقوف في وسط المنزل وإطفاء األنوار•
.ذلك رؤية أي تسرب للضوء داخل المنزل

ة أعلى يمكن للعاكسات الموضوع)يجب توزيع شدة الضوء بشكل موحد في جميع أنحاء المنزل •
(.المصابيح أن تحسن توزيع الضوء



رعاية الفرشة



كثافة الطيور

.  الهدف من الوزن الحي والعمر عند المعالجة-1: تعتمد مساحة األرضية الالزمة لكل دجاجة على
. التشريعات المحلية-4. نوع ونظام اإلسكان والمعدات ، وخاصة التهوية-3. المناخ والموسم-2
.متطلبات شهادة ضمان الجودة-5

وروبي داخل االتحاد األوروبي ، تعتمد كثافات التخزين على توجيه رعاية التسمين لالتحاد األ
/  كجم 42• إذا تم استيفاء معايير أكثر صرامة أو 2م / كجم 39• أو 2م / كجم 33• (: 2007)

البديل ، على . لةإذا تم الوفاء بمعايير الرفاهية العالية بشكل استثنائي على مدار فترة زمنية طوي2م 
ن األمثلة وم. أساس تربية الطيور ، يأخذ في االعتبار عدد الطيور وكتلة الطيور في مساحة األرض

• : المستخدم في الواليات المتحدة األمريكية( 2010)على ذلك توصيات المجلس الوطني للدجاج 
متر / كجم 32)قدم مربع / رطل 6.5أقصى كثافة للطيور تبلغ ( كجم2.04)رطل 4.5أقل من 

2قدم / رطل 7.5الحد األقصى لكثافة التخزين ( كجم2.49-2.04)رطل 5.5-4.5• (. مربع
قدم مربع / رطل 8.5أقصى كثافة تخزين ( كجم2.49)رطل 5.5أعلى من • (. 2م / كجم 37)
(.2م / كجم 42)



كثافة الطيور فى المناخات الحارة

ة في الظروف الحارة ، تعتمد كثافة التخزين المستخدمة على درجة الحرارة والرطوب•
.المحيطة

.قم بإجراء التغييرات المناسبة وفقًا لنوع المنزل وقدرات المعدات•

عند ( قدم مربع/ رطل 6)2م / كجم 30بحد أقصى : في المنازل ذات البيئة المتحكم فيها•
.المعالجة



مراقبة الوزن الحى وتجانس االداء

يادة ومع ذلك ، فإن ز. توقع وزن الطيور الحية يجب أن يوزن مرة واحدة على األقل في األسبوع•
.وتيرة الوزن ستوفر قياسات وتوقعات أكثر دقة للوزن الحي والتوحيد

دقيق مع زيادة معدل النمو ، ومع تقدم سن المعالجة في وقت مبكر ، غالبًا ما يتطلب القياس ال•
.للوزن الحي إكمال الوزن مرتين في األسبوع

أو أكثر حسب 100حوالي )يتطلب التنبؤ بالوزن الحي للقطيع عند النفاد عدًدا كبيًرا من الطيور •
إلى 2خالل)ليتم أخذ عينات منها مراًرا وتكراًرا بالقرب من عمر الذبح ( معامل اختالف القطيع٪

(أيام3

راف نسبة مئوية من معامل االختالف ، بمعنى االنح)كما تم قياسه بواسطة معامل التباين + •
،( 100* متوسط   وزن الجسم / المعياري 

.الرقم ، وأكثر متغير وزن الجسم قطيع هو•

٪ من الوزن الحي الفعلي وسيكون صحيًحا 2-+/سيكون تقدير الوزن الحي في حدود ++ •
.٪ من الوقت95بنسبة 



.يجب استخدام نفس الميزان في كل مرة إلجراء قياسات موثوقة للقطيع الفردي•

.طلقد تكون التغييرات غير المتوقعة في الوزن الحي مؤشرا على خطأ في الحجم أو ع•

.ها وتكرارهايجب فحص المقاييس بانتظام مقابل األوزان القياسية المعروفة للتأكد من دقت•

وقت من الميزان اليدوي عند وزن الطيور يدويًا ، يجب وزن الطيور بانتظام وفي نفس ال•
.اليوم

مواقع على األقل في 3في كل مناسبة ، ينبغي أخذ عينات متساوية الحجم من الطيور من •
.كل منزل أو قلم



الوزن الجماعى للطيور

.يوًما ، يجب أن توزن الطيور فى مجموعات21و 0بين •

.في كل مرة( ٪ من السكان أيهما أكبر1أو هدف )طائر على األقل 100يجب وزن •

.لكل جنس( ٪ من السكان1أو )طائر على األقل 100في حالة الطيور المجنسة ، يجب وزن •

نها على يجب تعليق الموازين فوق المكان في مكان آمن وتعيي. يجب القبض على الطيور باستخدام إطار أو حجازة•
.مع دلو أو وعاء وزن يوضع الطيور في موضعه" صفر"

مواقع موزعة بالتساوي في جميع 3يجب أخذ عينات من الطيور على األقل من •

ن وستزداد وبهذه الطريقة ، ستكون العينات ممثلة قدر اإلمكا. يجب أن تكون نقاط العينة بعيدة عن األبواب والجدران•
.دقة تقديرات وزن الجسم

ر فيه بهدوء وبشكل صحيح التعامل مع الطيور وضعهم في وعاء ووزنها حتى يكون لديه العدد المطلوب من الطيو•
(.الطيور اعتمادا على حجم الوعاء10-20)

طيور مرة ضع الوعاء الخلفي على المقاييس ، وانتظر حتى يثبت، وسجل الوزن األكبر من المقياس ، قبل إطالق ال•
.أخرى في منطقة المنزل الرئيسية

حيز سيؤدي ذلك إلى القضاء على أي ت)كرر هذه العملية حتى يتم وزن جميع الطيور في العينة داخل التحجيزة•
(انتقائي

.، يجب أن يتم وزن الطيور بشكل فردي( ٪ CV)ومع ذلك ، لتحديد التجانس •



الوزن الفردى للطيور

يوًما فصاعًدا ، اعتماًدا على عمر 28-21لتحديد التجانس األسبوعي للقطيع ، يجب أن تزن الطيور الفردية من •
.الذبح

.يجب القبض على الطيور باستخدام إطار•

انه لعقد الطيور في مك" تكبل"مع وجود " صفر"يجب تعليق المقاييس أعلى التحجيزة في مكان آمن وتعيينه على •
.بحزم أثناء عملية الوزن

لية قد يكون هذا إما في شكل تكبل مصمم خصيًصا أو قطعة من الخيط مع وزن على طرف واحد مرتبط بآ•
المقياس ، والتي يمكن لفها حول كل ساق منفردة لتثبيت الطائر في مكانه أثناء الوزن

.في كل مرة( ٪ من السكان أيهما أكبر1أو )طائر على األقل 100يجب وزن •

.لكل جنس( ٪ من السكان1أو )طائر على األقل 100في حالة الطيور المجنسة ، يجب وزن •

نقاط داخل كل منزل ، بعيًدا عن األبواب والجدران3يجب أخذ عينات من الطيور على األقل من •

وزن من بهدوء وبشكل صحيح التقاط كل الطيور ، وضعه في الميزان ، انتظر حتى يثبت الوزن وتسجل ال•
.المقياس

.االفراج عن الطيور مرة أخرى في منطقة المنزل الرئيسي•

.يجب أن يتم وزن جميع الطيور الموجودة في تحجيزة الوزن  للقضاء على التحيز االنتقائي•

.بمجرد وزن جميع عينات الطيور في المنزل ، احسب متوسط   الوزن الحي معامل االختالف لكل منزل•



انظمة الوزن التلقائى

رة من يجب وضع أنظمة وزن تلقائي حيث تتجمع أعداد كبي•
ي لتسجيل الطيور وحيث تبقى الطيور الفردية طويال بما يكف

.األوزان

ات سوف ينتج تقدير دقيق للوزن الحي من أحجام العين•
.الصغيرة

ل إلى على سبيل المثال ، يميل الذكور األكبر سنا واألثق•
از  استخدام موازين تلقائية أقل تواترا ، مما يعني انحي

.القطيع نحو األسفل

دل يجب التحقق بانتظام من قراءات أي وزن تلقائي لمع•
حقق ويجب الت( عدد األوزان المكتملة في اليوم)االستخدام 

رة من األوزان الحية التي تحققت عن طريق دليل يوزن م
.واحدة على األقل في األسبوع



تجانس القطيع

تغيرة تعد التحقيقات في القطعان أو المزارع ذات مستويات التجانس األقل من المتوقع وسجالت زيادة الوزن الم•
-2. جودة الفرخ-1: المجاالت التي يجب مراعاتها للتحقيق أوالً هي. ضرورية لمنع المزيد من الخسارة االقتصادية

3بعد . المرض-6. اإلدارة البيئية/ التهوية -5. كثافات الطيور–4. إدارة المعالف والمشارب-3. إدارة الحضنة
.أسابيع من العمر ، ينبغي تسجيل التجانس للقطيع أسبوعيا

، فيجب التحقيق في سبب ذلك( CV٪ >10)إذا كان القطيع غير متجانس •

.أيام7من الممارسات الجيدة في اإلدارة أخذ أوزان جسم فردية لعينة من الطيور في عمر اليوم ثم مرة أخرى في عمر •

اية ممارسات سيؤدي هذا إلى حساب التجانس المبكر للقطيع وتطويره بمرور الوقت ، وسيوفر أيًضا مؤشراً على كف•
.إدارة الحضنة

د في عمر اليوم، يوصى بالوزن الفردي لكل صندوق في صندوق واحد من كل قطيع من  مصدر االمهات لتحدي•
.التجانس األول للقطيع

أيام ، يجب أن تؤخذ األوزان الفردية عن طريق إجراءات الوزن الفردية الموضحة أعاله ، أو باستخدام7في عمر •
.مقياس منصة إلكتروني

.وينبغي أيضا إجراء تقييمات بصرية منتظمة لتوحيد قطيع من قبل المربيين•



(المسلخ) رعاية ما قبل المعالجة 

صيلي بإدارة ستستفيد جودة الطيور ، سواء في البيع أو في تناول الطعام ، من االهتمام التف•
:  البيئة ورفاهية الطيور

.أثناء التمسيك• •

.  أثناء المناولة بين بيت الالحم ونظام النقل• •

.  أثناء النقل• •

فعال يعتمد إنتاج الذبائح عالية الجودة ذات العائد الجيد على التكامل ال. في المجزر• •
.لعمليات النمو والتمسيك  والذبح



الطيور( صيد)التحضير للتمسيك 

سيك وهذا يضمن أن تكون الطيور هادئة أثناء التم. ساعة من الضوء قبل التمسيك 23من الضروري العودة إلى •
.

يجب االلتزام بالتشريعات . ساعة من الضوء قبل التمسيك23أيام على األقل في 3يجب أن تتلقى الطيور •
.لوكس10-5المحلية الخاصة بكثافة الضوء ، ولكن الحد األدنى هو 

(المجزر) هذا يقلل من خطر التلوث البرازي أثناء النقل وفي مصنع المعالجة•

وتجنب فقدان  (GITعن طريق زيادة إزالة محتويات )يجب أن يوفر سحب التغذية توازنًا بين سالمة األغذية •
لتحقيق ذلك ، يوصى (. التي يتم إفراغها ومعالجتها GITعن طريق تقليل الوقت بين محتويات )الوزن الزائد 

.ساعة قبل المعالجة12إلى 8بإزالة األعالف من الطيور من 

سيؤدي ذلك . ةستؤدي فترة عدم كفاية سحب التغذية إلى عدم إفراغ محتويات القناة الهضمية بالكامل قبل المعالج•
.إلى تقديرات خاطئة للوزن الحي ، ويزيد من خطر تلوث البراز في مصنع المعالجة

دي ذلك سيؤ. إن فترة السحب المفرط لألعالف ستؤدي إلى فقدان الوزن الزائد غير الضروري قبل المعالجة•
.أيًضا إلى تقليل احتمالية تحقيق الوزن المستهدف في مصنع المعالجة

.يجب أن يكمل سحب األعالف نمط األكل الطبيعي للقطيع والنظر في رفاهية الطيور•

طوال الالحم تحت اإلدارة الجيدة مع الوصول المستمر إلى األعالف والمياه وعادة ما تأكل وتشرب بمعدل ثابت•
.اليوم

4ساعات تقريبًا ، حين  يحدث الشرب عدة مرات خالل دورة األكل التي تستغرق 4يحدث األكل عادةً كل •
.ساعات



ساعة 24من المهم أال تتعطل أنماط التغذية في ايام ما قبل الذبح وال سيما خالل الـ •
.الماضية قبل النقل

متالء هذا يمكن أن يؤدي إلى تناول الطعام بنهم وغير خاضع للرقابة والذي سيؤثر على ا•
تالالت تتمثل أكثر االخ. القناة الهضمية وإفراغ الجهاز الهضمي وفعالية انسحاب األعالف

برنامج • (.مقدار التغذية ومساحة التغذية)توفر التغذية • : شيوًعا في نمط التغذية في
درجة الحرارة• . اإلضاءة

إلى تقليل أثناء انسحاب األعالف ، قد يساعد ترك المغذيات ألسفل حتى وصول أطقم الصيد•
.تناول الفرشة

ي بعد بدء سحب العلف ، يجب عدم إزعاج القطيع ، على سبيل المثال من خالل المش•
.المفرط للمنزل أو فتح األبواب

د قبل يومين من المعالجة لتجنب وجو( مثل القمح الكامل)يجب إزالة الحبوب الكاملة •
(الذبح)الحبوب الكاملة في األمعاء أثناء التصنيع



سحب العلف والنقص فى الوزن

قد تتراكم . لغذائيبمجرد إفراغ الجهاز الهضمي تماًما ، سيزداد معدل فقدان الوزن مع تكسير البروتين والدهون في الجسم لدعم عملية التمثيل ا•
.  معالجةالمياه الممتصة من أنسجة الجسم في الجهاز الهضمي مما يقلل من الغلة ونوعية اللحوم ويزيد من خطر تلوث البراز في مصنع ال

:٪ من وزن جسمها في الساعة ، اعتماًدا على0.5إلى 0.1بمجرد إفراغ األمعاء تماًما ، ستفقد الطيور ما بين 

.  ستكون الخسارة أعلى في الطيور األكبر سنًا-عمر الطيور -1•

.فقدان الوزن أعلى في الذكور-الجنس -2•

(.  العالية والمنخفضة)يزداد فقدان الوزن عند درجات الحرارة القصوى -درجة حرارة المنزل -3•

.سيؤدي ذلك إلى تباين في محتويات األمعاء وبالتالي فقدان الوزن بين الطيور-تعطل أنماط األكل قبل انسحاب األعالف • •

قد درجة ع• . كلما زاد الوقت الذي تقضيه في وحدات النقل ، كلما زاد فقدان الوزن-وحدات النقل / طول الفترة الزمنية في صناديق • •
.ليلهيقلل فقدان الوزن هذا من رفاهية الطيور وقيمة الطيور ، ويجب تق. ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة فقدان الوزن-الحرارة 



مراقبة سحب العلف

.هاتعتبر المراقبة الروتينية إلجراءات سحب العلف ضرورية لضمان استمرار عمل•

.ريةأفضل طريقة لمراقبة ما إذا كانت أوقات سحب الخالصة صحيحة هي المالحظة البص•

في األمعاء يشير وجود فضالت مائية من الفراريج التي تنتظر المعالجة والسوائل المائية•
(.ساعة12أكثر من )الدقيقة والفرشة فى الحوصلة والقونصة إلى أوقات انسحاب مفرطة 

رة سحب يشير وجود األعالف في تلوث المحاصيل أو البراز في مصنع المعالجة إلى أن فت•
(.ساعات8أقل من )األعالف لم تكن كافية 



ماقبل التمسيك

فحص ماقبل التمسييك الفعل

الوقت المطلوب لتمسيك ونقل
الطيور

قًا للوقت احسب الوقت الذي يستغرقه صيد الطيور ونقلها وبدء الصيد وف
.الذي ستتم فيه معالجة الطيور

عدد االقفاص او الموديول
بل الوحدات والشاحنات الالزمة لنقل الطيور ق/ تحديد عدد الصناديق 

الصيد

المعدات ناديق بما في ذلك المركبات ، والص)تأكد من أن جميع المعدات المستخدمة 
.، نظيفة ، وتطهيرها ، وفي حالة جيدة( ، والشبكات

ةحالة االرضية عند مدخل الحظير
وأي الطرق)إصالح ، ضغط ، وتسوية األرض عند مدخل منزل الدواجن 

.ةلضمان خروج سلس للشاحنات المحمل( الثانوية المؤدية إلى المنزل

الفرشة .استبدل الفرشة الزلقة لتسهيل عملية التمسيك او االصطياد

معدات العلف
يور قم بإزالة معدات التغذية من المنزل أو إعادة وضعها لتجنب إعاقة الط

(.رفع معدات التغذية إلى أعلى ارتفاع الرأس)أو األفراد 

التحجيز فى الحظائر الكبيرة افصل الطيور الى تحجيزات

شدة االضاءة

سبة للصيد بالن. ال تزيد فجأة شدة الضوء. قليل شدة الضوء أثناء اصطيادها

دنى الليلي ، وهو المفضل ، يجب تقليل شدة الضوء داخل المنزل إلى أ

ل كثافة خالل النهار ، يجب تقلي. مستوى ممكن ، مما يسمح بالطيور بأمان

.  ابالضوء إلى أقصى حد ممكن عن طريق استخدام الستائر على األبو

كل آمن ومع ذلك ، يجب أن تكون شدة الضوء كافية للسماح بااللتقاط بش

ار بعد أن تكون تتحقق أفضل النتائج عندما يُسمح للطيور باالستقر. ودقيق
.يداألضواء خافتة وعندما يكون هناك حد أدنى من االضطرابات قبل الص

التهوية

عناية خالل يجب مراقبة نظام التهوية وضبطه ب. لحفاظ على التهوية الفعالة

ية عملية الصيد لمنع تراكم الحرارة داخل المنزل وضمان حركة هواء كاف

سخين يجب مراقبة الطيور عن كثب بحثًا عن عالمات الت. على الطيور
الزائد



التمسيك
ناح والنزيف المكتمل واإلشراف عليه بشكل غير صحيح في حدوث الكدمات والكسر في الج( الحصاد)يمكن أن يتسبب التمسيك •

.الداخلي لألرجل

.راجع اإلجراءات بشكل منتظم وليكن لديك إرشادات واضحة•

ا اليدين لضم عند التمسيك اليدوى ، يجب القبض على الالحم بعناية وعقده من قبل كال السيقان معا  أو حول الجسم باستخدام كلت•
.األجنحة الى  الجسم ، وهذا سوف يقلل من الضرر واإلصابة

.ال ينبغي أن تحمل الطيور عن طريق الرقبة أو عن طريق األجنحة•

.يجب وضع الطيور بعناية في الصناديق أو الوحدات ، وتحميلها من أعلى إلى أسفل•

.الموديول يؤدي إلى ضرر أقل للطيور من الصناديق•

وارتفاع يؤدي اإلفراط في ملء صناديق النقل ووحدات النقل إلى ارتفاع درجة الحرارة ، وضرر الطيور ، وزيادة معدل الوفيات ،•
.معدل اإلدانات في مصنع المعالجة

ضرار سيؤدي وجود عدد قليل جًدا من الطيور في صندوق النقل أو الوحدة إلى عدم استقرار الطيور أثناء النقل مما يزيد من أ•
.الطيور

يعتمد )طيور في درجات الحرارة المرتفعة ، قلل من أعداد ال. يخضع عدد الطيور في قفص النقل أو الوحدة إلى التشريعات المحلية•
(.الصندوق والتشريع المحلي/ الحد الدقيق على درجة الحرارة وحجم الوحدة 

لعاملون على التشغيل يجب أن يحصل ا. لتجنب تلف الطيور وضيقها ، يجب أن يتبع التمسيك الميكانيكي توصيات الشركات الصانعة•
.اآللي على التدريب المناسب

.وماتيكيةيجب تشغيل المعدات الميكانيكية بسرعات معتدلة ، مع عدم تكدس الطيور مطلقًا أو إجبارها فى اتجاه الحاصدة االوت•

.تعد المواءمة الدقيقة لمعدات التمسيك بالمزرعة مع فتح الصندوق أو الوحدة أمًرا ضروريًا لتجنب تلف الطيور•

القدرة . افية أثناء التمسيكأثناء التمسيك  المثالي ، يجب أن تبقى أبواب المنزل الرئيسية مغلقة للحفاظ على الضغط السلبي والتهوية الك•
.على القيام بذلك سوف تعتمد على طريقة التمسيك المستخدمة



النقل

ارة سيكون المناخ الجزئي في مقصورة الطيور في مركبة النقل مختلفًا عن درجة الحر•
.والرطوبة في الخارج

.أو التبريد عند الضرورة/ يجب استخدام التهوية والتدفئة اإلضافية و •

لحفاظ على في حالة الطقس الحار ، عليك التفكير في استخدام المراوح أثناء تحميل الطيور ل•
.دوران الهواء في الصناديق أو الوحدات على الشاحنة

ل بين كل صفين من الصناديق أو أدخل صناديق نق( بوصات4)سم 10اترك ما ال يقل عن •
.فارغة على فترات منتظمة طوال الحمل لتحسين تدفق الهواء

لطقس يمكن أن تصبح الطيور محمومة بسرعة عندما تكون مركبة النقل ثابتة ، خاصة في ا•
.الحار أو في حالة عدم توفر التهوية على متن الناقلة

.يجب أن تسمح خطة الرحلة للسيارة بمغادرة المزرعة بمجرد اكتمال التحميل•

.يجب أن تكون فترات راحة السائق قصيرة•

.التفريغ الكامل في منطقة احتجاز محطة المعالجة دون تأخير•

يجب في الطقس البارد ،. ستكون هناك حاجة إلى تهوية إضافية إذا كان التأخير ال مفر منه•
.تغطية الحمل لتقليل برودة الرياح أثناء النقل

.التحقق من اريحية الطيور•



التسليم للمسلخ

•
اء وأي ، يجب أن تكون الشاحنات متوقفة تحت الغط( المسلخ/المجزر)في مصنع المعالجة

.عائق قد يحد من التهوية البد ان يزال

ي درجة التهوية والتحكم ف( المجزر)يجب أن توفر المنشآت القابضة في مصنع المعالجة •
.الحرارة

يجب أن تكون مناطق التجهيز مجهزة بأضواء ومراوح وأجهزة تعمل بكامل طاقتها•

بية أقل يجب استخدام الضباب خالل فترات درجات الحرارة العالية إذا كانت الرطوبة النس. •
.في الطقس الحار ، يمكن رش الماء في المراوح للمساعدة في التبخر. ٪70من 



بعض التعريفات االساسية لالحم

ف درجة حرارة التشغيل على أنها الحد األدنى لدرجة حرارة المنزل زائد • فرق لل⅔ تُعرَّ
بينهما

من المهم حيث توجد درجة حرارة . درجات حرارة الحد األدنى والحد األقصى للمنزل•
.نهارية كبيرة تقلبات

درجة مئوية16= مثال الحد األدنى لدرجة حرارة المنزل •

درجة مئوية28= أقصى درجة حرارة المنزل •

درجة مئوية24= 16( + × ⅔[ 16-28= )]درجة حرارة التشغيل •



حساب عدد اللمبات التنجستين المطلوبة للحظيرة



اج معايير كفاءة االنت
الرئيسية

• Production Efficiency Factor 
(PEF)+ معامل كفاءة االنتاج 

• Coefficient of Variation % 
(CV%) معامل االختالف

• Feed Conversion Ratio (FCR)
نسبة تحويل العلف

• Adjusted Feed Conversion 
Ratio (Adjusted FCR) نسبة تحويل 
العلف المعدلة



التجنيس بالريش

اريج معظم سالالت روس الالحم يمكن تجنيسها من خالل الريش في الفر•
إلناث ، أما ذات الريشة الجنسية ، فإن الكتاكيت ذات الترييش السريع من ا

ريش من يتم تحديد نوع ال. الكتاكيت ذات الريش البطيء فهي من الذكور
قة الطب)واألوليات ( الطبقة العليا)خالل مالحظة العالقة بين األغطية 

.التي توجد في النصف الخارجي للجناح( السفلى

ر من في كتكوت الذكور البطيء ، تكون األوليات بنفس الطول أو أقص•
األغطية

.يةفي كتكوت األنثى سريع الريش ، تكون واألوليات أطول من األغط•



(2018-2014)حسابات التهوية الدنيا لنسخ



حسابات التهوية الدنيا واعداد المؤقت

حسابات اعدادات المؤقت



• Ross broiler guide is the 
resource for the presentation
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