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  مقدمة الكتاب
 
 

الضوء ألسلط أيديكم بين اليوم أضعه هللا بعون الخامس كتابي            هذا
لنا غريبة تبدو قد التي الدجاج تصرفات بعض عن بسيطة بلمحة             ولو

  ومنها ما هو طبيعي والبعض اآلخر قد يكون عالمة ألمراض كثيرة
 وأيضا هنالك الكثير من السلوكيات التي ال نعلم عنها شيئا .

 
من الكثير اهتمام على حاز عام بشكل الحيونات وطبائع سلوك            إن
بعد نستغرب لن أننا حتى الحالي وقتنا وفي . الزمن قديم منذ              العلماء
معرفة في الدجاج سلوكيات من الفعلية االستفادة سنوات          بضعة
االستعانة طريق عن الحظيرة في راحتها عدم أو باألمراض           اصابتها
يا لفهم لالنسان محاولة في آخر بمعنى أي االصطناعي الذكاء            بأجهزة

 يخبرنا به الدجاج .
 

كلية رحاب في الثانية السنة في الحيوان طبائع مادة درسنا قد             وكنا
كان التركيز ولكن والنظري العملي بشقيها حماة في البيطري           الطب
الذي الخطر وتالفي طباعها فهم محاولة في الكبيرة الحيوانات           على
الخاطئ التعامل نتيجة يحصل أن للمربي أو البيطري للطبيب           يمكن

 معها .
 

الكامنة المخاطر تكاد كالدجاج داجن حيوان وطباع سلوك عن           فماذا
  بالتعامل معه ال تذكر

سلوكه فهم محاولة المهم غير من أو العلمي الترف من            فهل
  وتصرفاته  ؟

الكتاب هذا قراءة وبعد قبل السؤال هذا عن اإلجابة لحضراتكم            سأترك
  فلربما تكون اإلجابتين مختلفتين
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  تبعا لما نشر على موقع إرم نيوز في عام 2017
الدجاجة عن السائدة اإلنسان فكرة إن أمريكا من علماء           قال
قدرات للدجاج إن حيث تماما خاطئة فكرة هي غبية           بأنها
على التحايل المثال سبيل على ويستطيع خاصة         ومميزات
ال نتائج واستخالص منطقي بشكل والتفكير البعض         بعضه

 يستطيع األطفال التوصل إليها قبل سن السابعة.
 

مشروع من مارينو لوري إشراف تحت الباحثون         وأكد
مجلة نتائجهافي نشروا التي دراستهم في        ”ساميون“
أن للحيوانات اإلدراكية بالقدرات المعنية كوجنيشن“        ”أنيمال
السائدة الخاطئة بالفكرة مقارنة راق“ سلوك ”ذات         الدجاجة
القدرات ببعض ”تتمتع وأنها للحوم مصدر مجرد وأنها          عنها

 الحسابية األساسية جدا“ و ”لديها شخصية مميزة“.
 

ساللة من العالم في انتشاًرا األكثر المنزل دجاجة          وتنحدر
وليس آسيا. شرق جنوب مناطق في األحمر األدغال          دجاج
يقدر حيث الدجاج من عدًدا أكثر األرض على آخر حيوان            هناك

 عدده اليومي في العالم بنحو 20 مليار دجاجة.
 

إلشباع سنوًيا العدد هذا ضعف من أكثر اإلنسان          ويذبح
 حاجته من اللحوم.
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على أدلة جمع على المشروع هذا في المشاركون          ويعكف
ذلك ورغم الداجنة. للحيوانات والعاطفية المعرفية        القدرات
أو الدجاج يرون قلما الصناعية الدول في الناس          فإن
في الدجاج هذا من األكبر الجزء يربى حيث معه           يتعاملون
بشكل األحوال معظم في معزولة كبيرة جماعية         مزارع

 صارم عن المناطق السكنية.
 

سخيفة تبدو الدجاجة أن فكرة ”مجرد أن مارينو          ويرى
الماضية السنوات أبحاث نتائج أن موضحا الناس“.         لمعظم
مما بكثير أكبر وفهما إحساسا للدجاجة أن على          برهنت

 يشيع عنها.
 

باستطاعة أن المثال سبيل على إيطالية دراسة أظهرت          فقد
  الدجاجة عد الصيصان.

 
 

في التحكم من ما قدرا تمتلك الدجاجة أن مارينو           وأوضح
وعدم ما طعام عن اإلمساك على قادرة إنها حيث           النفس،
تدرك وأنها أفضل طعام على الحصول في أمال إليه           االندفاع
هاتين إن وقال بها، المحيط الدجاج مجتمع في          ترتيبها

 السمتين تدالن على درجة ما من شعور الدجاج بكيانه.
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أكثر الدجاج بين التواصل أن الدراسة خالل من تبين           كما
24 الدجاج يستخدم حيث اآلن حتى يعتقد كان عما           تعقيدا

 صوتا مختلفا باإلضافة للعديد من اإلشارات المرئية.
 

الربط و الزمنية الفواصل إدراك على قادر الدجاج أن           كما
بعضها من ونقلت وتعلمت مستقبلية أحداث وبين         بينها
من كغيرها تماما أمهاتها بتصرفات وتصبغ        البعض

 الحيوانات التي تصنف أكثر ذكاء بكثير من الدجاج.
 

باآلخرين اإلحساس من نوعا الدجاج لدى أن للباحثين تبين           كما
فعل رد تشبه والصدمة االنزعاج عالمات عليها بدت          حيث
الدال الدجاج صياح تسمع كانت عندما المنزعجة         صيصانها
هذه زغب تطاير في ستتسبب الرياح من عاصفة أن           على

 الصيصان .
 

نظرائه مواقع تحديد على قادر الدجاج فإن للدراسة ووفًقا           
قليلة أنواع عن سوى تعرف ال قدرة وهي النوع نفس            من

 من الحيوانات مثل الغربان والقردة.
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(باإلنجليزية: اإليثولوجيا أو الحيوان سلوك علم :         تعريف
للسلوك والموضوعّية العلمّية الدراسة هو : (Ethology       
الظروف ظل في السلوك على التركيز مع عادًة          الحيواني
التطورّية التكيفّية كالسمات المشاهدة سلوك و        الطبيعّية

. 
 

الحيواني السلوك جوانب الطبيعة علماء من العديد         درس
 عبر التاريخ.

أعمال في كما علمّية جذورًا يملك الحيوان سلوك علم           
أواخر في واأللمان األمريكّيين الطيور وعلماء داروين         تشارلز
ذلك في بما العشرين القرن وأوائل عشر التاسع          القرن

 تشارلز أوتمان وأوسكار هاينروث وواالس كريغ.
 
 
 

في الحديث االنضباط بداية العشرين القرن ثالثينّيات         ُتعتبر
األحياء عالم أعمال خالل من عام بشكل السلوك          علم
النمساوّيين األحياء وعلماء تينبرغن، نيكوالس       الهولندي
نوبل جائزة على الحائزان فريش فون وكارل لورنتس          كونراد

 لعام 1973م في الفيزيولوجيا أو الطب .
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المخبرّية العلوم من مزيج هو الحيوان سلوك         علم
األخرى التخّصصات لبعض قوّية عالقة وجود مع         والميدانّية

 مثل التشريح العصبي وعلم البيئة وعلم األحياء التطوري.
 

لحيوان السلوكّية بالعملّية عادًة الحيوان سلوك علماء         يهتّم
من معّينة مجموعة على التركيز عن عوضًا ذاته بحد           ما

 الحيوانات .
 

تناول سأحاول الدواجن لقطعان وبالنسبة الكتاب هذا         وفي
باإلضافة كامل بشكل الدجاج لقطيع الطبيعة        السلوكيات
أو مجموعة تمارسها التي الشاذة السلوكيات بعض         لدراسة

 مجموعات صغيرة ضمن القطيع .
 

الحادي القرن فجر منذ النمو سريع مجال         اإليثولوجيا
التواصل جوانب من العديد فحص إعادة تّمت         والعشرين
اعتقد التي الجنسّية والحياة والتعّلم كالثقافة        الحيواني
وتّم مفهومة أنها جدًا طويلة فترة منذ العلمي          المجتمع
أخرى حقول تطوير إلى أّدت جديدة استنتاجات إلى          التوّصل

 من العلوم مثل علم األعصاب.
 

مهّمًا الحيواني السلوك أو السلوكّيات فهم يكون أن          يمكن
  في تدريب الحيوانات.
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السالالت أو األنواع لمختلف الطبيعّية السلوكّيات إلى         بالنظر
المهّمات ألداء مالءمًة األكثر األفراد اختيار لمدّرب         يمكن

 المطلوبة.
السلوكّيات أداء تشجيع من المدّرب تمّكن أنها كما          

 الطبيعّية وكذلك وقف السلوكّيات غير المرغوب فيها .
 

وبالتحديد اليونانية اللغة من مشتق (Ethology)        مصطلح
والتي (Logia)و الشخصّية تعني والتي (Ethos) كلمتي         من

 تعني الدراسة.
من 1902م عام في األولى للمّرة المصطلح هذا تعميم            تم

 قبل العالم وليام مورتون .
 

  العالقة مع علم النفس المقارن :
 

على أّنه إال أيضًا الحيوان سلوك المقارن النفس علم           يدرس
أنه على الحيوانات سلوك إلى ينظر اإليثولوجيا،         عكس
من جزءًا اعتباره من بدًال النفس علم في فرعّيًا           موضوعًا

 علم األحياء.
 

أبحاث أن المقارن النفس علم يعتبر التاريخّية، الناحية          من
النفس علم عن معروف هو لما مشابهة الحيوان          سلوك
على (اإليثولوجيا) السلوك علم يشتمل حين في         البشري
عن معروف هو ما سياق في الحيوان سلوك حول           أبحاث
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العصبّية والبيولوجيا األعضاء وظائف وعلم الحيوانات        تشريح
 وتاريخ تطّور النباتات.

دراساِت على المقارنون النفس علماء رّكز ذلك على           عالوًة
ظروف في الحيوانات سلوك وناقشوا وبحثوا        التعّلم
السلوك على رّكزوا اإليثولوجيا علما أن حين في          اصطناعّية
وصف إلى يميلون حيث الطبيعّية والظروف المواقف         في

 سلوك الحيوانات بأّنه غريزي .
 

 أسئلة تينبيرغين األربعة لعلماء سلوك الحيوان :
إلى دائمًا يحتاج السلوك علم بأّن تينبيرغين نيكو          جادل
 تضمين أربعة أنواع من الّتفسيرات ألي حالة من الّسلوكّيات:

 
البقاء في الحيوان فرص على الّسلوك يؤّثر كيف          الوظيفة
من بدًال الّطريقة بهذه الحيوان يستجيب لماذا         والّتكاثر؟

 طريقة أخرى؟
الحيوان؟ استجابة تثير التي المحّفزات هي ما         السببية

 وكيف يتم تعديلها؟
هي وما السّن؟ في التقّدم مع الّسلوك يتغّير كيف           التطوير

 الخبرات المبكّرة الضرورّية للحيوان إلظهار السلوكّيات؟
مع ما، حيوان عند الّسلوك يقارن كيف التطوري          التاريخ
يمكن وكيف األخرى؟ الحيوانّية األنواع في المماثل         السلوك

 أن يكون قد بدأ من خالل عملّية التطّور؟
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حاالت كل حصرّية وليست تكميلّية هي التفسيرات         هذه
 السلوك تتطّلب تفسيرات تتضّمن هذه المستويات األربعة.

 
 

عن نعرفه مما بعض عرض الكتاب هذا في          سأحاول
أهمية لذلك يكون فقد والشاذة الطبيعية الدجاج         سلوكيات

 كبيرة في تقييم القطيع واإلنذار المبكر لبعض األمراض .
 

المعرفة تلك وتطبيق الدواجن قطيع سلوك معرفة         تلعب
بشكل اإلنتاج كفاءة زيادة في مهًما دوًرا القطيع رعاية           في

  كبير لمؤسسة إنتاج الدواجن.
 

باهتمام الداجنة الطيور إدارة حظيت فقد ذلك إلى          باإلضافة
 كبير على مدى السنوات األخيرة من المجتمع  وذلك

الدواجن إدارة أنظمة بها كثفت التي الطريقة         بسبب
  التجارية.

لمدير مهم أمر الدواجن سلوك دراسة فإن لذلك          ونتيجة
  المنشأة والطبيب المشرف

  لضمان الحفاظ على رفاهية الطيور وكفاءة اإلنتاج
 

للمحفزات الحيوانات بها تستجيب التي الطريقة هو         السلوك
  والتحديات المختلفة التي تواجهها في بيئتها.
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من أو بيئتها من أو أخرى طيور من المنبهات تكون            قد
كأصوات الطبيعية العوامل أو المزرعة كعمال        األشخاص

 الرعد مثال  أو أي شيء أو حدث آخر.
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عند السلوكية باالستجابات تتحكم التي العوامل        بعض
 الدجاج :

 
  عوامل وراثية :

من للمحفزات استجابة أكثر تكون الطيور سالالت         فبعض
الدجاج سالالت بعض المثال سبيل فعلى أخرى         سالالت
تستخدم الذي مدغشقر كدجاج غيرها من شراسة أكثر          تكون
في وايضا (الصورة1) الديكة صراع لمراهنات فيه         الذكور
الهابرد أمهات قطيع ديوك تكون التجارية السالالت         بعض

 فليكس أكثر شراسة من ديوك قطيع أمهات روص .
 

 
 (الصورة 1) دجاج مدغشقر

  23     لمحة عن بعض سلوكیات الدجاج                                        د.تمیم الشحنة



 

 عوامل تتعلق بالخبرات المكتسبة :
 

الطابع عليها يغلب الدجاج تصرفات من الكثير أن من           بالرغم
بشكل العلف تناول كيفية الدجاج يعرف كمثال         الفطري
بها تتحكم السلوكية التصرفات بعض هنالك أن إال          فطري
لمرحلة الخبرات هذه تصل أن ويمكن المكتسبة         الخبرات

 مذهلة كما سيمر الحقا  .
 

 عوامل تتعلق بعمر الطيور :
 

عند إال الطيور لدى تظهر أن يمكن ال السلوكيات           بعض
الصوص نقر عملية كمثال معينة عمرية مرحلة         بلوغها

 للخروج من البيضة وسلوكيات عملية التكاثر .
 
 

  عوامل لها عالقة بالبيئة الخارجية :
 

بها يستجيب التي الطريقة في مهما دورا البيئة          تلعب
الطيور نشاط زيادة إلى تؤدي العالية اإلنارة شدة .           الدجاج
جدا الصغيرة الصيصان في مفيدة استجابة        وهي

  لتشجيعها على البحث عن العلف والماء.
تؤدي أن يمكن سنا األكبر الطيور ففي ذلك ورغم           ولكن

 اإلنارة الشديدة إلى سلوك ضار مثل ظاهرة االفتراس .
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 عوامل تتعلق بحواس الطائر :
 

حتى او اإلضاءة بازدياد الطيور شراسة وزيادة البصر          حاسة
 لونها  .

 
إال الدجاج في الحاسة هذه محدودية برغم الشم حاسة           او
بعض تجاه وأحيانا الكريهة الروائح تجاه سلوكا تبدي          أنها

 النباتات ذات الرائحة العطرية إذا تمت إضافتها للعلف .
 

طريق عن األصوات تجاه السلوكيات ببعض االستجابة         أيضا
  حاسة السمع التي تعتبر متطورة عند الدجاج

 
التذوق حاسة طريق عن السلوكيات ببعض االستجابة         وايضا
تمكنها ذوقي برعم 300 من يقرب ما لديها الطيور أن            حيث
حيث الشرب مياه في وخاصة عديدة أمور بين التمييز           من
درجة 32 عن حرارتها درجة تزيد التي المياه الدجاج           سيرفض
اذا المياه استهالك معدل ينخفض وأيضا تقريًبا         مئوية

 احتوت على ادوية مرة الطعم .
 

لحاسة السلوكية االستجابات بعض الدجاج يبدي قد         أيضا
 اللمس كانحناء االنثى عند مالمسة الذكر لها أثناء التزاوج .
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تابعة سلوكياتها وتصبح كبيرة بدرجة للتكيف قابلة         الطيور
منها محاولة في واإلدارية البيئية المواقف من         للعديد

 للحصول على الراحة من خالل هذه السلوكيات .
 

انتاجية أفضل لتحقيق وجوهري ضروري أمر الطيور         راحة
تحدثت وقد أيضا رفاهيتها إنما فقط الطيور راحة          وليس
صناعة كتابي في الطيور رفاهية مصطلح عن         سابقا

 الدواجن بين الحاضر والمستقبل .
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على الدجاج سلوكيات تقسييم الكتاب هذا في الصعب          من
هنالك ألن فردية وسلوكيات جماعية سلوكيات        اساس
بغض جماعي بشكل الدجاج مجتمع بها يقوم         سلوكيات
إضافة شاذة أو طبيعية السلوكيات هذه كانت إذا ما           النظر
سببا يكون قد الطيور أحد به يقوم فردي سلوك أي أن             إلى
القطيع ضمن وانتشاره السلوك بهذا الطيور باقي         لتقلده

 وتحوله من سلوك فردي إلى سلوك جماعي .
للسلوكيات لتصنيفات الكتاب تقسيم ايضا الصعب        ومن
قد السلوكيات بعض ألن الشاذة والسلوكيات        الطبيعية
كسلوك الشاذ والسلوك الطبيعي السلوك ضمنها        يندرج
سلوك هو منها للخروج للبيضة الصوص فنقر مثال          النقر
أكلها محاولة في للبيضة البالغ الدجاج نقر بينما          طبيعي

 هو سلوك شاذ ويجب تالفيه .
 

التنويه مع الدجاج سلوكيات بسرد فسأقوم        ولذلك
تالفيها وسبل المحتملة اضرارها وبعض الشاذة        للسلوكيات

 وعالجها .
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والغير الطبيعية الدجاج سلوكيات بعض عن        لمحة
 طبيعية :

 
 

  السلوك االجتماعي لدى الدجاج :
 

واليمكن تنظمه وسلوكيات قواعد حيواني مجتمع لكل         إن
مجتمعات إنها بل عشوائيا مجتمعا مجتمعها يكون أن          أبدا
كمجتمع تعايشها تنظم دقيقة لقوانين تابعة        منظمة

 النمل ومجتمع النحل المذهل في قوانينه وترتيبه .
 

التنظيم تطور درجة في الحيوانية المجتمعات        وتختلف
بال حيواني مجتمع يقوم أن أبدا يمكن ال ولكن           داخلها

 تنظيم .
 

قوانين تحكمه آخر حيواني مجتمع كأي أيضا الدجاج          مجتمع
 وضوابط وسلوكيات لضمان بقاءه وانتاجيته .

 
على تؤثر قد التي العوامل من العديد هنالك الحقيقة           في

 السلوك الجماعي للدجاج ومن هذه العوامل :
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  1_ تعرف الطيور على بعضها :
العام المظهر خالل من بعضها على الطيور تتعرف          حيث

 وشكل العرف والداليتين والوجه و شكل الريش وتناسقه  .
على الطيور بتعرف تتعلق سلوكيات بعد فيما         وسنرى
في الضعيفة للديوك القوية الديوك وضرب كنقر         بعضها

  القطيع .  (الصورة2)
 
 

 
على الطيور وتعرف للطيور العام المظهر (2         (الصورة

 بعضها من خالله
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  2_ تواصل الطيور فيما بينها :
 

قبل حتى يتم التواصل هذا أن لكم قلت ان الغريب من             ليس
الساعات ففي البيضة خارج الصغيرة الصيصان هذه تخرج           أن
الكتاكيت تنخرط الفقس عملية من االنتهاء تسبق         التي
تكون حيث (clicking) "النقر" يسمى نشاط في         المبكرة
داخل من البعض بعضها مع التواصل على قادرة          الكتاكيت
الداخل من البيضة كسر وقت لمزامنة محاولة في          القشرة

  ومن ثم الفقس والخروج من البيضة.
 

 ثم بعد ذلك يستمر هذا التواصل بين الطيور طيلة حياتها .
 
 

سلوكيات هي االجتماعية السلوكيات من سبق مما         كل
 جماعية طبيعية .
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 سلوك الصياح :
 

  1 _ الصياح الذي تصدره الصيصان :
 

األصوات● وإصدار بالصياح الصيصان تبدأ أن يمكن         حيث
نقر عملية أثناء قليل قبل مر كما البيضة داخل           وهي
الصيصان لتواصل محاولة في منها للخروج        البيضة

  فيما بينها  وهو سلوك جماعي طبيعي
 

تستمر● البيضة من الصيصان وخروج الفقس بعد         وأيضا
وهو بينها فيما للتواصل األصوات بإصدار        الصيصان

 سلوك جماعي طبيعي  أيضا .
 

على● أقبالها عند الجماعي الصيصان صياح سلوك          أيضا
أيضا الصيصان تجوع وعندما طبيعي سلوك هو         العلف

 هو سلوك جماعي طبيعي .
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 2 _  الصياح الذي تصدره الطيور الكبيرة بشكل جماعي :
 

فيما● للطيور تواصل عن عبارة الصياح هذا يكون قد           
 بينها .

العلف● على إقبالها لدى للطيور الجماعي        الصياح
 والماء

الذعر● نتيجة الطيور تصدره الذي الجماعي        الصياح
مرور من والخوف الرعد أصوات من كالخوف         والخوف
الفئران من الخوف أو الحظيرة نوافذ مقابل جارح          طائر
مرايا عن المنعكس الضوء من الخوف أو الحظيرة          في
عند أو السيارات أبواق أصوات من والخوف         السيارات
تصدر الحظيرة في جسم اي او مثال علف سطل           وقوع

 الطيور صياحا جماعيا .
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 وهنا أشير لنقطة هامة :

 
عن الناتجة السلوكيات هذه حدوث تالفي اإلمكان قدر          يجب
إنتاج مرحلة في اإلناث وخاصة الدجاج لدى والخوف          الذعر

 البيض ألن هذا الذعر سيؤثر كثيرا على :
 

يعود● ال وقد الذعر هذا تلي معينة لفترة البيض            إنتاج
 اإلنتاج إلى ما كان عليه هذا من جهة .

 
 

عند● سيؤدي والخوف الذعر هذا فإن أخرى جهة          ومن
البيض حويصل سقوط إلى اإلنتاج مرحلة في         الدجاج
التهاب ظاهرة أمام نكون وبالتالي البطن تجويف         في

 البريتون المحي .
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 كل التصرفات السابقة تعتبر سلوك جماعي طبيعي .
 
 
 
 

 
 

قبيل البالغة الدجاج أنثى تصدره الذي الصوت _ 3         
سلوك هو : قصيرة بفترة البيض وضع لمرحلة          وصولها
تسبق التي المرحلة في الفرخة به تقوم طبيعي          فردي
األصوات هذه زيادة وعند البيض إنتاج مرحلة دخول          بقليل
القطيع القتراب لنا إشارة تكون القطيع في كبيرة          بنسبة
هذا تصدر التي اإلناث عدد ازدياد وعند اإلنتاج مرحلة           لدخول

 الصوت يصبح سلوكا جماعيا .
عند البالغة الدجاج أنثى تصدره الذي الصوت _ 4         

  وضعها لكل بيضة :
الذي الصوت على البعض ويطلق طبيعي فردي سلوك          هو

  تصدره الدجاجة عند وضعها للبيض مصطلح ( أغنية البيض )
كل مع معين ايقاع ذو عال صياح باصدار الدجاجة تقوم            حيث

 بيضة تقوم بوضعها .
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األخير للجزء البيضة تصل عندما بأنه يفسر ذلك في           والسبب
البيضة) وضع لمرحلة (الوصول المهبل وهو البيض قناة          من
االنقالب وهذا درجة 180 الطولي محورها حول تنقلب          فإنها
طرفها يتجه إذ البيضة خروج عملية لتسهيل جدا          مهم
نتيجة البيضة وتخرج الدجاجة جسم خارج باتجاه         العريض

 لتقلصات الرحم المتزامنة مع ارتخاء عضالت المهبل .
 

تم الذي البيضة انقالب بعد فعالة التقلصات فهذه          وفيزيائيا
الرحم تقلصات فإن تنقلب لم أنها فرضنا فلو سابقا           ذكره

 ستسبب عودة البيضة لداخل جسم الدجاجة .
 

حول للبيضة االنقالب هذا أن إلى تشير الدراسات من           العديد
للصياح يدفعها مما للدجاجة ألما يسبب الطولي         محورها
للقيام فيأتي تمييزها الذكر يستطيع التي الطريقة         بهذه
قناة وتصبح البيضة تخرج أن بعد األنثى تلقيح          بعملية

 البيض فارغة وجاهزة الستقبال النطاف .  (الصورة 3)
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حول درجة 180 البيضة انقالب مراحل توضح         (الصورة3)
 محورها الطولي  ثم خروجها خارج جسم الدجاجة .

 
 

 وطبعا السلوك السابق هو سلوك فردي طبيعي .
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 5 - صياح الديك :
 

  صياح الديك في الصباح الباكر :●
 

ساعة تأثير تحت الباكر الصباح في بالصياح الديك          يقوم
دراسة أظهرته ما بحسب وذلك جسمه في داخلية          بيولوجية
األحياء "علم دورية في 2013 عام من آذار 18 في            ُنشرت
أّن اقترحت والتي (Current Biology (باإلنجليزية:        الحالي"
هذه وجدت كما اليوم خالل الوقت تحديد يستطيع          الديك
طوال ثابتة إضاءة ذات بيئة في ُوضع وإن الديك أّن            الدراسة

 الوقت فإنه سيصيح عند بزوغ الفجر.
 
 

الفطرية الدجاج أصوات وراء الجينية األسباب دراسة         بهدف
  قام بهذه الدراسة تاكاشي يوشيمورا

الساعات في متخصص وهو (Takashi Yoshimura)      
  البيولوجية في جامعة ناغويا وزميله تسويوشي شيمورا

التجربة في الديوك تعريض تم حيث (Tsuyoshi Shimmur)        
لمدة الخافتة اإلضاءة ظروف من ساعة 24 من ألكثر           األولى
أّن اعتقدت عندما تصيح بدأت قد الديوك أّن فلوِحظ يومًا 14           

 بزوغ الفجر قد حل.
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الديوك من مجموعة بوضع الباحثان قام الدراسة وبنفس          
12 لمدة إضاءة ظروف تحت المختبرات في ُتستخدم          التي
14 لمدة الخافتة اإلضاءة من ساعة و12 الضوء من           ساعة
من بساعتين قبل بالصياح بدأت الديكة أّن فوجدوا          يومًا،

 ظهور الضوء .
محدد وقت عند ستصيح الديوك أّن على يؤكد كله           وذلك

 بغض النظر عن ظروف اإلضاءة حولها .
 

أّن التجارب هذه من استنتجوا الباحثين أّن بالذكر الجدير           ومن
األقوى المحفّز كانت الديك جسم في الداخلية         الساعة
كالضوء الخارجية المحفزات وليس لديها الوقت        لمعرفة

 والصوت
 
 

 اإلعالن عن حدود منطقته :●
 

اإلعالن في لرغتبته أو بالنشاط شعوره عند الديك يصيح           قد
منطقيًا تفسيرًا هذا يكون أن فيمكن منطقته حدود          عن
السيارات صوت مثل صوتية محفّزات على كرد الديك          لصياح
أن يمكن األصوات هذه مثل أّن الديوك تفترض قد           حيث

 تّشكل منافسًة لها لذا ترد عليها لتفرض سيطرتها.
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االجتماعية المستويات في االختالف أّن أيضًا الباحثون         وجد
تاكاشي يشير حيث صياحها وقت في تؤثر الديوك          بين
ذات الديوك أّن إلى (Takashi Yoshimura)        يوشيمورا
وقت أوًال الصياح في األولوية لها تكون األعلى          السيطرة
حتى كافيًا وقتًا تنتظر مستوى األقل الديوك وأّن          الفجر،

 تحذو حذو الديوك األعلى مستوى كل صباح.
 
 

  صياح الديك لجذب اإلناث لعملية التزاوج●
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فإن جورنال" ديجتال " موقع نشره لتقرير         ووفقًا
الزراعة أعمال في ثورة تحدث تزال ال الجديدة          التكنولوجيات
تقنيات إستشعار أجهزة إلى القيادة ذاتية الجرارات من          بدءًا

  رصد المحاصيل.
جورجيا ومعهد جورجيا جامعة في العلماء فإن ذلك،          ومع
حيوانات صحة لرصد مختلفًا نهجًا يتخذون        للتكنولوجيا

 المزرعة.
 

من كّل عكف الماضية الخمس السنوات مدى         فعلى
في الدجاج "لغة" دراسة على الدواجن وعلماء         المهندسين
إستخدام على قادرين يكونوا أن أمل على         المؤسستين
لمساعدة دراساتهم من المستقاة للمعلومات       أفضل

 مزارعي الدواجن أمثال كيفن ميتشل.
 

مزارع تمتلك التي فارمز" "ويلكوكس من ميتشل"         "كيفن
ُيصدر الدجاج أّن الحظ وأوريغون، واشنطن والية من كّل           في
من كبير قدر عن تفصح كالم" "أنماط ُتظهر          أصواتًا

 المعلومات حول سالمتها.
 

في الضجيج معظم ُيحدث ما عادًة الدجاج إّن ميتشل:           يقول
يسمع عندما أّنه مضيفًا والنقنقة، الصياح من بكثير          الصباح

 هذه األصوات، يعرف أّنها بسالم وراحة إلى حد معقول.
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دالي" "واين تيك جورجيا جامعة في األبحاث مهندس          قام
إلى 6 على المعتدلة اإلجهاد ظروف تأثير بدراسة          وزمالؤه
وشملت أصواتها وسجلوا الالحم الدجاج من دجاجة 12        
وأخماجات الهواء في األمونيا مستويات زيادة        الظروف
"بكتيريا الدقيقة الحية الكائنات أحد (دخول        طفيفة

 وفيروس وفطريات" للجسم) ودرجات حرارة أعلى.
برنامج في المستخلصة الصوتية البيانات إدخال بعدها         جرى
بين الفرق تمييز من مّكن الذي اإلصطناعي الذكاء          تعلم

 الطيور المسرورة وتلك البائسة من خالل أصواتها!
 

غير الطيور تكون عندما اإلستدالل اآلن للبرنامج         ويمكن
التي األصوات على بناءًا الحراري اإلجهاد بسبب         مريحة

 ُتصدرها.
 

بإلتهاب مصابة الطيور تلك كانت إذا ما تحديد أيضا           ويمكن
عندما تصدره الذي الصوت خالل من التنفسي الجهاز          في

 يسد المخاط الممرات الهوائية.
 

برنامج على الصعب من سيكون الخلفي الضجيج بسبب          لكن
الدجاج أصوات على ببساطة التركيز اإلصطناعي الذكاء         تعلم
الضوضاء بتصفية البرنامج قيام في التحدي        وسيكون

 الخلفية العالية.
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 سلوك الصراع والمشاجرة بين الطيور :
 

الطعام أو المكان على : بينها فيما اإلناث بين الصراع _ 1            
. 
 

كل يحدد أن أجل من : بينها فيما الذكور بين الصراع _ 2             
 ديك حدود منطقته ويفرض سيطرته على اإلناث .  (الصورة4)

 

 
 (الصورة 4) صراع الديوك مع بعضها
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عند ذلك يحدث أن ويمكن : واإلناث الديوك بين الصراع _ 3            
حظيرة ألى مرة ألول الديوك ادخال عند االنتاج مرحلة           بداية

 اإلناث أو عندما تكون اإلناث غير ناضجة جنسيا تماما .
 

حيث : الضعيفة والديوك القوية الديوك بين الصراع _ 4          
الديوك إبعاد وتحاول تنبذ القطيع في القوية الديوك          أن
وأحيانا للضعيف القوي الديك لقتل أحيانا األمر ويصل          القوية
تزاوج عند تماما يحدث كما الضعيف القوي الديك          يعتلي

 الديك من األنثى .
 

  وسلوك الصراع والمشاجرة هذا هو سلوك جماعي طبيعي
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تسبب لمرحلة عنيفة تكون أحيانا المشاجرة        ولكن
يجب ذلك ولتالفي الدواجن قطيع في اقتصادية         خسائر

 القيام بأمور عديدة :
 

عندما● إال الفرخات لعنبر الناضجة الديوك إدخال         عدم
جميعها تكن لم إن الفرخات من الغالبية النسبة          تكون

 ناضجة جنسيا وجاهزة لعملية التزاوج .
 
ويفضل● تدريجي بشكل يكون أن يجب الديوك         إدخال

 إطفاء إنارة العنبر عند إدخالها .
 

معايير● عن تحدثت التي القوية السليمة الديوك         إدخال
 اختيارها في كتابي رحلة الكتاكيت المذهلة .

 
القطيع● تقدم عند ( (سبايكنغ اإلحالك بعملية         القيام

 بالعمر واستبعاد الديوك الضعيفة .
 

والمتوافقة● الديوك من فقط المطلوبة النسبة        إدخال
كالهما نقصانها أو الديوك نسبة فزيادة اإلناث عدد          مع

 أمر خطير ويجب تجنبه .
اإلناث● عنبر عن منفصل عنبر في الذكور تحون          عندما

لوحظ فقد أخضر أو أزرق اإلنارة لون يكون أن           يفضل
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تشاجر يقل اإلنارة من اللون هذا وجود عند أنه           تجريبيا
 الديوك مع بعضها كثيرا .

 
سلوكيات على كبير تأثير عام بشكل لإلنارة         طبعا
المناعي وأدائها اإلناث أو الذكور سواء        الطيور

 وتحقيق رفاهيتها  بل وحتى مناعتها .
 

 وبشكل عام يجب أن تلبي إضاءة حظائر الدواجن احتياجات
  عين الطيور وليس عين البشر

 انتشرت سابقا مقاالت كثيرة عن لون اإلضاءة وتأثيره على
 المناعة ذلك ألن عين الطيور تختلف عن عين البشر بشكل

  كبير
 حيث أن الطيور تتميز بنظام الرؤية الرباعية

 وللصراحة فإن نظام اإلبصار عند الطيور من األمور المحيرة
 جدا جدا وقد حاولت التعمق قليال في هذا الموضوع ونشرت

 مقاال في مجلة سافكو بعنوان تقنيات رهيبة في عيون
 الطيور وقد ذكرت فيه بلمحة عن آلية اإلبصار الرباعية لدى

  الطيور
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 يقول العلماء أن االختالفات في علم التشريح وعلم وظائف
 األعضاء لدى الطيور يجب أن تؤخذ بعين االعتبار من أجل

 تحسين اإلضاءة في عنابر الدواجن.
 
 

 حيث أن الطيور تستطيع رؤية ألوان ال نراها نحن البشر و
 الرؤية عند الطيور تمتد ألطياف األشعة فوق البنفسجية

 
 بالنسبة للدجاج فإن وجوده في حظائر الدواجن االصطناعية

 يغيب عنه رؤية هذا الطيف من األسعة الفوق بنفسجية
 الذي يستطيع رؤيته فيما لو كان يربى خارج هذه الحظائر

  كما هو الحال بالنسبة لدجاج المنازل
 

 ولكن لماذا كل هذا الحديث عن رؤية الدجاج والطيور بشكل
 عام ألطياف األشعة فوق البنفسجية

 في الحقيقة هنالك شركة انارة جديدة متخصصة في نظم
 إنارة حظائر الدواجن قامت بالكثير من التجارب التي خلصت

 أن الدجاج يفضل البيئات التي تحتوي على إضاءة مكملة
  باألشعة فوق البنفسجية

 وأن الطيور في العنابر التي تمت تربية الدجاج فيها
 باستخدام مكمالت لإلضاءة فوق البنفسجية قد أظهرت

 مستويات أقل لإلجهاد مثل انخفاض تراكيز هرمونات
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 االجهاد وايضا انخفاض السلوكيات التي تدل على اإلجهاد
 مثل التوتر ورفرفة األجنحة

 
 وأيضا تعززت مناعات الدجاج المربى في حظائر مكملة

  باالضاءة فوق البنفسجية
 وإيضا تعزز تخليق فيتامين دال وبالتالي تطور الهيكل

 العظمي بشكل افضل وقد اشرت سابقا لهذه النقطة في
 منشورات عديدة وفي كتابي رحلة الكتاكيت المذهلة في
 فقرة لماذا ينقر الدجاج ريشه تحت أشعة الشمس وحديثي

  عن الغدة الزمكية
 
 
 
 

 وال تزال تجاربهم قائمة حول هذا الموضوع لنشهد في
 األيام المقبلة والتي لن تكون بعيدة حظائر دواجن مجهزة

  بمكمالت اإلضاءة فوق البنفسجية
 

 ال تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث
 حيث تشير المقارنة بين مختلف أنواع اإلضاءة المقدمة

 لحظائر الدواجن إلى الحاجة إلى مزيد من البحث والتطوير
 لتحسين جودة اإلضاءة في حظائر الدواجن.
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 إن ارتفاع معدالت التزاوجات في قطيع الجدات أو
 األمهات قد تكون مؤشرا سلبيا  وسيؤدي ذلك إلى

  انخفاض ثبات خصوبة القطيع
 

 فكما ذكرت في مقاالت سابقة عندما تحدثت عن عملية
 السبايكنغ وأن انخفاض معدالت التزاوجات ستؤدي لقلة في

 خصوبة القطيع حيث وضحت ذلك بالتفصيل وأنه عند تقدم
  القطيع في العمر يجب استبعاد الديوك الغير نشطة جنسيا

 
 ولكن حديثي اليوم عن جزئية تتعلق بهذه الذكور الغير

 نشطة جنسيا فهي غالبا ستقوم بعمليات تزاوج ولكنها
  بغير فائدة وبالتالي يجب استبعادها

 
 ونقطة أخرى ايضا حتى وان كان القطيع فتيا فال بد ان تكون
 هنالك نسبة متناسقة بين الذكور واإلناث في القطيع حتى

 وان كانت هذه الذكور نشيطة جنسيا فزيادة معدالت
 التزاوجات ستؤدي النخفاض ثبات نسبة خصوبة القطيع

 ووجود نسبة من الذكور تفوق النسبة التي تحتاجها اإلناث
 سيؤدي لمشاجرات بين الذكور وانخفاض معدالت التزاوج

 
 وبالتالي وكقاعدة عامة فالحفاظ على الخصوبة طوال فترة
 اإلنتاج يتطلب نسبة متوازنة من اإلناث إلى الذكور النشطة.
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 ولتحقيق ذلك ينبغي استخدام برنامج التخفيض المخطط
 لتجنب ارتفاع معدالت التزاوج والحفاظ على الخصوبة

 المثلى أثناء فترة االنتاج
 

 حيث يجب مراجعة نسب التزاوج االسبوعية ويكون ذلك أثناء
 عمل الطبيب المشرف لجولته داخل العنبر والمالحظة
 الدقيقة لمعدالت التزاوج ويكون ذلك ادق بعد عملية

  تقديم العلف صباحا
 وايضا يمكن للطبيب المشرف ان يقوم اسبوعيا بوزن عينة

 من الذكور ومالحظة نشاطها الجنسي بشكل فردي من
 خالل عالمات كثيرة منها اللون األحمر لألرجل وفتحة

 المجمع وردية اللون والرطبة نوعا ما وأيضا احمرار لحم صدر
  الذكور وخلوه من الريش وغيرها من المؤشرات

 
 والصورة اآلتية توضح نسب التزاوج الموصى بها كدليل
 فقط ولكل قطيع خصوصيته وهي ليست نسب اجبارية

 لكافة القطعان وانما يتم ضبطها وفًقا للظروف المحلية
 وحالة القطيع .
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 حيث يتم استبعاد نسبة الذكور من الذكور التي تكون خاملة
  وال تنطبق عليها العالمات التي ذكرتها سابقا

 واذا الحظ الطبيب المشرف ان نسبة الديوك الغير نشطة
 والغير مناسبة للتزاوج كبيرة فيجب اللجوء لعملية سبايكنغ
 أو تبديل هذه الديوك الغير فعالة بالتدريج يوميا بعد عملية

 التعليف ان لم تسمح الظروف الجراء عملية السبايكنغ .
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 سلوك الدفاع عن النفس ضد األخطار المحتملة :
 

حتى بل سواء حد على واإلناث الذكور السلوك هذا           تبدي
هو و ضعفها برغم نفسها عن تدافع الصغيرة          الصيصان

  سلوك غريزي لدى جميع الحيوانات
 

التي أو للبيض الحاضنة والدجاجة الديوك أن نرى قد           لكننا
عن للدفاع واستماته شراسة تبدي بجانبها صغارها         تكون
دون كانت مهما الخارجية والتهديدات األخطار من         نفسها
تحاول التي الحيوانات ضد نفسها عن كالدفاع         خوف

 افتراسها .
سيفوز الذي من على البشر نحن مراهنتنا تكون          وقد
خصم كان مهما النظر بغض األحيان معظم في          خاسرة

  الدجاج قويا ومخيفا لنا نحن البشر . ( الصور 5/6/7)
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 (الصورة 5) دجاجة في محاولة الدفاع عن نفسها ضد صقر
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 (الصورة 6) ديك يدافع عن نفسه من هجوم كوبرا

 
 (الصورة 7) ديك يدافع عن نفسه من هجوم كوبرا
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 سلوك العدوانية تجاه البشر :

 
حدود حماية يحاول القطيع في ذكر فكل سابقا ذكرت           كما
سواء البشر نحن دخولنا و عليه السيطرة ويحاول          مجتمعه

  طبيب بيطري أو مربي أو عامل في المزرعة
ويصبح مجتمعه حماية في الذكر غريزة سيثير ذلك          فإن
ألوان كانت إذا وخاصة ( 8 الصورة ) تجاهنا عدوانيا            سلوكه

  مالبسنا مثيرة للديوك كاللون األحمر مثال .
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 (الصورة 8) سلوك العدوانية تجاه البشر

 
مجموعة انما القطيع في واحد ديك يهاجمنا لن          وطبعا
فيندفع الخلف من البشر الديك يهاجم ما وغالبا          ديوك

  بسرعة ويضرب بقدميه وجناحه الجسم وينقر بمنقاره
 

التوقف هو به القيام يمكننا الذي األفضل السلوك          ولعل
  بشكل مفاجئ وااللتفات عليه فسنجد الديك يبتعد

  وذلك ألن الحيوانات بشكل عام تشعر بخوفنا وتشتم رائحته
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نفش قد الديك أن صديقي يا ترى عندما بسيطة           وكمعلومة

 ريش رقبته (الصورة) فعليك أن تكون حذرا .  (الصورة 9)
 

 
استعداده دليل رقبته حول الطائر ريش نفش (9          (الصورة

 للهجوم
 سلوك النقر عند الدجاج :

 
نقر ) الصوص حياة به وتبتدئ جدا هام السلوك هذا            وطبعا
(نقر طبيعيا فطريا جماعيا يكون قد و ( منها للخروج            البيضة
منتشرة سيئة لعادة بعد فيما يتحول شاذا فرديا أو           العلف)

 في القطيع ( مثل ظاهرة االفتراس وظاهرة أكل البيض) .
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بداية في الدجاج صيصان لدى السلوك هذا يبدأ _ 1          
خروج يتم ال حيث البيضة من خروجها وقبل          حياتها
من بنفسه بنقرها قام إذا إال البيضة من          الصوص
الكتاكيت رحلة كتابي في سابقا ذلك ذكرت وقد          الداخل

  المذهلة
 

 فكيف يتمكن الكتكوت الخروج من البيضة؟
 

 تحمي البيضة ذات القشرة الصلبة الجنين لحين اكتمال
 نموه ويصبح قادرا على الخروج إلى الوسط الخارجي حينها
 يكسر البيضة لتنتهي بهذه العملية حياته الجنينية ويخرج

 للعالم الخارجي .
 
 
 
 

 إن آلية كسر الكتكوت للبيضة ال تتم بشكل اعتباطي أبدا
 كما ذكرت سابقا عن وجوب وضع قاعدة البيضة العريضة

 لألعلى وقت توضيب البيض وادخاله للحضانات هذه العملية
 تتعلق بالبيضة وكون قشرتها ارق ومسامية أكثر في

 قاعدتها العريضة من قمتها .
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 وتتعلق بوضعية الكتكوت داخل البيض ليستطيع الوصول
  بمنقاره لقشرة البيضة ثم نقرها وكسرها والخروج منها

 
 ولكن كيف لمنقار هذا الكتكوت الضعيف الغير متطور
 بشكل كامل وال يملك الصالبة القاسية أن يكسر قشرة

 البيضة القاسية جدا ؟
 
 

 في الحقيقة ال يتعلق األمر بالبيضة فقط أو بالكتكوت
 لوحده ولكن لكل منهما دوره .

 
 ففي ما يتعلق بقشرة البيضة :

 
 تمكن العلماء أخيرا من فك لغز كيف يمكن للفرخ الصغير

 كسر قشرة البيضة من الداخل، وذلك بعد التقريب المجهري
 بدرجة غير مسبوقة على بنية قشرة بيض دجاجة من الداخل

 لفحص مكوناتها، حيث اكتشفوا أن القشرة تغير مكوناتها
 لتسمح للطائر الصغير بالفقس والخروج إلى الحياة.

 فقبل وضع البيض، يشكل بيض الطيور قشرة صلبة غنية
 بالكالسيوم مع ثالث طبقات رئيسية. وفي حين أنه كان

 معروفا بالفعل أن هذه الطبقات تزيد رقتها كلما اتجهنا
 للداخل مع نمو الفرخ تمهيدا للفقس -حيث يندمج

 كالسيوم القشرة في الهيكل العظمي للفرخ- فإن ما
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 يحدث على المستوى الجزيئي ظل ينتابه شيء من
 الغموض.

 
 واآلن  يقول العلماء إنهم اكتشفوا أن قشور البيض لها

 بنية نانوية، ويبدو أنها تلعب دورا رئيسيا في مدى صالبة
 القشرة.

 
 يقول المؤلف المشارك بالدراسة من جامعة مكجيل في

 كندا البروفيسور مارك ماكي "يعتقد الجميع أن قشور
 البيض هشة، لكن في الحقيقة فإنها بالنسبة لنحافتها
 قوية جدا وأصلب من بعض المعادن". وأضاف "بتنا نفهم

 حقا اآلن على المستوى الجزيئي كيف تتكون قشرة البيض
 وكيف تتحلل".

 وكتب ماكي وزمالؤه في دورية "ساينس أدفانسز" يصفون
 كيف اكتشفوا ذلك بالتركيز على دور بروتين معروف باسم

 "أوستيوبونتين" والذي يوجد في جميع أرجاء قشر البيض
 وكان ُيعتقد بالفعل أنه مهم في تنظيم تركيبة المعادن

 في الجسم.
 وباستخدام عدد من تقنيات الفحص المجهري وكذلك

 طريقة متطورة تعرف باسم الشعاع األيوني الُمركز إلعداد
 أقسام رقيقة من قشر البيض، وجد الفريق أن جميع طبقات

 القشرة تبدو وكأنها تشكلت من مصفوفة من المناطق
 الصغيرة جدا المليئة ببلورات حاوية  لمعدن الكالسيوم.
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 كما وجد أن تلك المناطق أصغر، ومرتبة أقرب إلى بعضها

 في الطبقة الخارجية، وأن البنية النانونية تصبح أكبر باالتجاه
 نحو الطبقات الداخلية. واكتشفوا أن األوستيوبونتين يكون
 في أدنى مستوياته في الطبقة الداخلية األقرب إلى مركز

 البيضة.
 

 ويقول الفريق العلمي إن النتيجة هي أن األوستيوبونتين
 يبدو وكأنه شكل ما يشبه السقاالت التي تحدد ترتيب

 المعدن المحتوي على الكالسيوم مما يولد بنية نانوية تؤثر
 على صالبة قشرة البيض.

 
 المصدر : غارديان

 
 
 
 
 

 اما بالنسبة لما يتعلق بالكتكوت :
 

 علينا أن نلقي نظرة على ما يسمى  سن البيضة  او يسمى
 أحيانا  السن األلماسي  أو  سن الطقطقة .

Egg tooth , Diamond tooth / Piping tooth . 
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 في بعض الحيوانات التي تضع البيض  فإن سن البيض هو
 نتوء صغير وحاد في الجمجمة يستخدمه النسل لكسر أو

 تمزيق سطح البيضة أثناء الفقس.
  وهو موجود في معظم الزواحف وتوجد تراكيب مماثلة

 لدى الضفادع والطيور .
 

 بعض السحالي تطور سًنا حقيقًيا يتم إلقاؤه بعد االستخدام.
 

 في الطيور :
 سن البيضة عبارة عن نتوء صغير يقع في النهاية األمامية
 العلوية في طرف المنقار العلوي وهو أقسى من المنقار.

 حيث ان سن البيضة هو بنية غير عادية تساعد الطائر على
 اختراق قشرة البيضة .

 يوجد فقط في الكتاكيت الناشئة ويختفي بعد فترة قصيرة
 من الفقس  بعد استخدامه الختراق القشرة الصلبة التي

 كانت تحمي الجنين ذات يوم.
 

 وغالبا ما يستخدم في الطيور مصطلح piping او الطقطقة
 للتعبير عن عملية نقر الكتكوت لقشره البيضة وكسرها ثم

 الخروج منها .
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 تكون العضالت المساهمة بشكل أكبر في عملية النقر
 لدى الكتكوت متوضعة في الجزء الظهري من الرقبة

 وهي عضالت قوية .
 وهي المسؤولة عن عملية ادخال الكتكوت لسن البيضة
 الخاص به ضمن أغشية قشرة البيضة ثم اختراق القشرة

 الكلسية الصلبة للبيضة عن طريق قيام الكتكوت بنقرات
 عديدة متتالية .

 
 وتجدر االشارة أن سن البيضة يكون جاهزا قبل فترة وجيزة

 من وقت نقر الكتكوت للحجرة الهوائية وثقبها وبدء
 عمليات التنفس .

 وسن البيضة هو المسؤول عن ثقب الحجرة الهوائية .
 

 سن البيضة هذا موجود عند كتكوت الدجاج والكثير من
 الطيور ولكنه قد ال يكون موجودا عند انواع قليلة جدا من

 الطيور مثل طائر الكيوي .  (الصورة 10/11)
 
 
 

  63     لمحة عن بعض سلوكیات الدجاج                                        د.تمیم الشحنة



 

 
 (الصورة 10) السن األلماسي أو سن البيضة عند الطيور

 
 (الصورة 11) السن األلماسي أو سن البيضة عند الطيور
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 2 _ سلوك نقر العلف : وهو  سلوك طبيعي فطري
 جماعي  في الدجاج لضمان بقاء واستمراية حياته .

 
 3 _ سلوك نقر حلمات المياه( النبل) :  وهو سلوك

 طبيعي فطري جماعي  للحصول على المياه وضمان
 استمرارية الحياة .

 
الفضالت وحتى النشارة وأكل الفرشة نقر سلوك _ 4         
الغريبة واألجسام الفرشة من الحشرات وأكل        (الزرق)
يبدأ طبيعي غير شاذ سلوك وهو : وغيرها          كالمسامير

  بشكل فردي ثم ينتشر ويصبح عادة سيئة في القطيع
شهوة أو بالوحم التصرف أو السلوك هذا البعض          ويسمي

 الغرائب أو انحراف الشهية عند الدجاج  .
 

على لألحمر لونها يميل التي الناعمة النشارة تشجع          وقد
 انتشار هذه العادة السيئة التي من بعض أسبابها :

   نقص الكالسيوم●
 نقص الفوسفور●
 عدم التوازن بين الكالسيوم والفوسفور●
  نقص بعض األحماض األمينية●
لون● أو كالمسامير الفرشة في غريبة أجسام         وجود

 الفرشة الضارب لالحمرار فالدجاج فضولي جدا بطبعه .
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كبيرة● حباته أو الطيور قبل من مستساغ غير          العلف
 وخشنة.

في● وكسور خلل أو العلف مجاري في شقوق          وجود
 سطول العلف بحيث يتساقط بعض العلف على األرض .

األمهات● قطعان في جليا ذلك ونالحظ الطيور         تجويع
 التي يطبق عليها نظام التصويم.

 تقليب الفرشة.●
 اإلصابة بالديدان المعوية ..●

 
 

نقص بسبب أحيانا العنبر في الحائط نقر سلوك _ 5          
  الكالسيوم  وهو سلوك فردي غير طبيعي

(كالسيوم) نحاتة اضع شخصيا كنت االمهات قطعان         وفي
ابقاء هي األولى لغايتين قليلة بكمية البياضات         داخل
بدور النحاتة تقوم حيث اطول لمدة البياضة في          النشارة

  ثقل يحافظ على النشارة من التطاير
النقص بعض على الطيور حصول لضمان األخرى         والغاية

 الحاصل من الكالسيوم وخاصة في قمة االنتاج .
 
 

سلوك وهو القطيع في النافقة للطيور الطيور نقر _ 6          
 فردي غير طبيعي أيضا .
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 7 _ ظاهرة االفتراس أو النقر :

 
Canniballism or Pecking االفتراس ظاهرة هي      ما   

 وكيف يمكن الوقاية منها؟

ديوك اختيار في مراعاته يجب ما عن الحديث بدأت           عندما

نختارها سوف التي الديوك في نراعي أن ذكرت          التلقيح

متنبهة جيدة بصحة تكون أن الطبيعي بالتلقيح         لتقوم

يجد لن العنبر في الضعيف الديك ألن وذلك العيون           المعة

تقل سوف أيضًا بل األقوياء منافسيه بين أوًال للتلقيح           فرصة

الديوك مجتمع من نبذه نتيجة حيًا البقاء في          فرصه

من ولكن األخرى تلو مرة االفتراس لظاهرة         وتعرضه

لظاهرة بعد فيما ويتعرض سليمًا الطائر يكون أن          الممكن

ونفوق وأذى جروحًا مسببة لبعضها الطيور ونقر         االفتراس

 وخسائر اقتصادية فادحة في القطعان التجارية.
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  هنالك عوامل عديدة مختلفة تهيئ لإلصابة بظاهرة

 االفتراس منها :

 1_عوامل تتعلق بإدارة القطيع ورعايته:

للمتر● المقرر العدد من أكثر الحظيرة في الطيور          ازدحام

 المربع الواحد .

عدد● مع وتوزيعها والمعالف المشارب عدد تناسب         عدم

 افراد القطيع.

الحضانة● فترة في الطبيعي المعدل عن الزائدة         الحرارة

عن أحيانًا الحرارة ترتفع إذ الحارة الصيف أيام سيما          وال

 40 درجة مئوية.

 زيادة شدة اإلضاءة عن المستوى المطلوب وهذا●

التيار يكون حيث الليل في الحدوث كثير األمر          

الليل منتصف وعند الليل بداية مع ضعيفًا         الكهربائي

إضاءة مسببة كبير نحو على التيار شدة تزداد بعده           وما

 باهرة.

  قلة عدد البياضات او عدم رفعها بالقدر المناسب●
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 تربية طيور من أعمار مختلفة في نفس الحظيرة●

 

 2_عوامل غذائية:

 عدم  توازن الخلطة العلفية كمًا ونوعًا●

الحموض● بعض أو العلفية الخلطة في البروتين         نقص

الكبريت) تحوي المكبرتة(التي سيما وال       االمينية

ضعف إلى نقصها يؤدي التي والسيستين        كالميثيونين

الطيور هذا ويشجع الترييش لسوء باإلضافة        النمو

 على نقر بعضها.

ملح● وخاصة العلفية الخلطة في االمالح بعض         نقص

 الطعام.

 فرط إعطاء المواد مرتفعة الطاقة●

 3_عوامل وراثية:

لهذه● استعدادًا أكثر الخفيفة العروق أن لوحظ         لقد

 الظاهرة من العروق الثقيلة
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جديد● ريش وبزوغ الريش تساقط أن إذ الريش تبديل           وقت

التهيج بعض يسبب وقربها الذيل منطقة في         وتحديدًا

مما الريش بزوغ منطقة في نفسه بنقر الطائر          فيقوم

 يؤدي لحدوث خدوش وجروح  تحفز الطيور األخرى لنقره.

فتحة● في تشققات حدوث يسبب قد البيضة حجم          كبر

 المجمع الخارجية وتحفز الطيور لنقر هذه المنطقة.

 4_عوامل مرضية:

النقر● ظاهرة انتشار تسبب األمراض ببعض        اإلصابة

لمرض الجاف الشكل مثل القطيع في        (االفتراس)

وقرب والداليتين العرف في آفات تظهر حيث         الجدري

  األذن تشكل عامل تحفيز للطيور

  األخرى لنقر الطائر المصاب

يسبب● الغنغريني) أو (المواتي النخري الجلد        التهاب

أو الجلد تحت نازفة وبقع الكدمات يشبه ما          ظهور

 تموتات جلدية تحفز الطيور لنقر هذه اآلفاتز

بنقر● المصاب الطائر يقوم حيث الغمبورو بمرض         اإلصابة

واأللم الحكة بسبب بمنقاره وحكها المجمع        فتحة
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وهذا فابريشيوص غدة التهاب عند بهما يشعر         اللذان

 يدفع الطيور األخرى لنقره.

  اإلصابة بمتالزمة التقزم أو سوء االمتصاص●

للطائر المتقزمة والقامة والشاذ المتقصف       فالريش

الطيور بقية عند حافزًا العوامل هذه تشكل         المصاب

 لنقره.

الموجودة● الجراثيم نتيجة المتسبب المجمع       التهاب

لألنسجة والشرهة الطائر محيط في طبيعي        بشكل

 الحساسة.

أمعاء● الطيور تسحب وقد أيضًا قوي حافز الرحم          انقالب

 الفرخة المصابة.

عن● والناتجة سابقًا ذكرنا كما والخدوش        الجروح

الطيور إلصابة نتيجة أو بينها فيما الطيور بين          العراكات

 إصابات ميكانيكية عن طريق المعالف وغيرها

بشكل بالحلم اإلصابة تسبب الخارجية: بالطفيليات        5_اإلصابة

الغثارة والقمل والقراد الريش وحلم األحمر الطيور وحلم          عام

الطائر جلد وتسلخات وتساقطه الريش وتقصف        والتهيج
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بقية نقر ثم اوًال لنفسه الطائر نقر يسبب وهذا           المصاب

  الطيور له.  (الصورة12) و(الصورة 13).

 

  (الصورة12) ظاهرة النقر في الصيصان الصغيرة.
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  (الصورة13) ظاهرة النقر أو االفتراس في الدجاج البالغ.
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 كيفية الوقاية من ظاهرة االفتراس:

  يجب عزل الطيور التي تم جرحها عن طريق●
ال لكي ميكانيكية إلصابات تعرضت التي أو         االفتراس
تفترسها ألن الطيور لباقي محفزًا عامًال        تكون
تتراسكلين(البخاخ أوكسي ببخاخ الجروح وبخ       ومعالجتها

 األزرق).
 
 يجب  تحري المسبب الذي يدفع الطيور للنقر●

  وعالجه بسبب األخطاء اإلدارية أو بسبب
كل مع والتعامل الخارجية الطفيليات أو األمراض         

 مسبب بالطريقة المناسبة له
 
النقص● وتالفي ومكوناتها العلفية الخلطة دراسة        يجب

 فيها كمًا ونوعًا.
 
المناسب● بالوقت الطيور مناقير قص مراعاة        يجب

 وإعادة قصها مرة أخرى إن استوجب ذلك
 
الدجاج● قطعان في للعيون الواقية النظارات        استعمال

بنجاح البعض جزم وقد لألمام الرؤية تمنع والتي          البياض
تكون أن يجب حال وبأية اآلخرون وأنكرها الطريقة          هذه
تؤذي وال تسقط ال كي الصنع جيدة النظارات          هذه
أعراض أو تنفس ضيق تسبب ال ولكي األنفي          الحاجز
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لتحقيق جيدة النظارات هذه تكون فقط وبهذا         تنفسية
 الهدف الذي نرجوه منها.
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 8 _ سلوك نقر البيض وأكله  :
 

الديوك من قليل عدد بها يقوم وقد سيئة ظاهرة           هي
نالحظ فقد القطيع ديوك بين كبير بشكل تنتشر ثم           بالبداية
بعض فتقوم البياضات في البيض بعض ينكسر أحيانًا          أنه
بها وتقوم العادة هذه تنتشر ثم البيض هذا بأكل           الديوك
وأكله أصًال السليم البيض بكسر أيضًا والفرخات         الديوك

 وخاصة إن كانت قشرة البيضة رقيقة نوعًا ما.

  وبالرغم انه غالبًا ما تكون الذكور(الديوك) هي من تبدأ
  بالقيام بهذه العادة السيئة ثم تنقلها لإلناث في قطعان

 االمهات .
 فذلك ال يعني انها ال تحدث في قطعان البياض عند الفرخات
مع تستمر ثم المبكرة األعمار في الظاهرة هذه          تبدأ

  القطيع غالبًا حتى نهاية فترة تربيته
والفرخات الديوك به تقوم الدواجن عند معدي سلوك          وهي
البياضات في القديم او حديثًا الموضوع البيض بنقر          بالقيام

 حتى يتم كسره ثم اكل محتوى البيضة
للطبيب سواء كثيرًا القلق السيئة العادة هذه         وتسبب

  المشرف وللمربي
  حيث ان لها مساوئ كثيرة وخسائر اقتصادية.
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حد عند تقف أو تقتصر ال كثيرة كبيرة أضرار الظاهرة            لهذه
على لتؤثر ذلك تتعدى إنما أكله يتم الذي البيض           خسارة

  الخصوبة.

 

 الخسائر :

اكله● يتم الذي البيض خسارة على الخسائر         التقتصر
 سواء كان بيض مائدة أو تفقيس

تقوم● لن البيض باكل ستقوم التي الطيور أيضًا          إنما
  بذلك لمرة واحدة وتكتفي

البيض● طعم وتستسيغ العادة بهذه ستستمر        لكنها
خطر وهذا جسمها في الدهون كمية زيادة         وبالتالي
التي الطيور فحكمًا القطيع في االنتاجية على         بالغ

  ستزيد كمية الدهون عندها ستخرج من دائرة اإلنتاج
  وتكون مستهلك سلبي للعلف والمكان والتهوية●
منها● تتعلم الداجن القطيع مجتمع في سيئًا         وعنصرًا

  باقي الطيور عادة اكل البيض
سيلجأ● القطيع في كبيرًا عددها كان فإن         وبالتالي

  البعض إلعدامها.
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 الوقاية :
هذه● المربي أو الطبيب يالحظ لن األحيان معظم          في

 الحالة إال عندما تكون قد تطورت
الذين● المدجنة عمال هم البداية في سيالحظها         والذي

  يقومون بجمع البيض بشكل يومي ولمرات متكررة
اليوم● في مرات عدة البيض جمع هو األهم          األمر

البيض وضع في الذروة وقت وهو صباحًا         وخاصة
اعشاش او البياضات في البيض تراكم عدم         وبالتالي

  البيض وهذا سيخفف كثيرًا من ظاهرة اكل البيض.
بإخبار● وتنبيهه العامل هذا توعية في الطبيب دور          وهنا

عند تحدث كانت وإن ظاهرة لهكذا رؤيته فور          الطبيب
 بعض الطيور فقط

عمر● في األولى األيام منذ تكون قد المبكرة          الوقاية
ويكون اصًال البيض بانتاج بدأ قد يكون أن وقبل           القطيع
ويقوم متقنة الطيور منقار قص عملية تكون بأن          ذلك
استدعت إذا القص وتكرار كبيرة خبرة ذوي اناس          بها

  الحاجة سواء بشكل جماعي لكامل القطيع.
بالقيام القطيع على المشرف الطبيب يقوم ان         او
وإن حتى الطيور لبعض فردي بشكل القص         يعملية
عند بد فال صحيح بشكل تمت قد القص عملية           كانت
التي الطيور بعض وجود من بالعمر الطيور         تقدم
يسبب حادًا ويكون سيء بشكل منقارها        سينمو

 المشاكل سواء ظاهرة اكل البيض او
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   االفتراس او عند المشاجرة بين الذكور.
 
 
 
 تفقد أماكن وضع البيض(البياضات) وأن تكون●

   خالية من الزوائد المعدنية والشقوق
من● والتأكد البياضات في للنشارة الدوري        التفقد

قد سماكتها فقلة البياضات في النشارة        سماكة
حافزًا ذلك ويكون وضعه عند البيض لكسر         تؤدي
النشارة تخلط أن ويفضل البيض أكل ظاهرة         النتشار
ثقيًال وزنا لمنحها البياضات في الناعمة مع         الخشنة
تكون فعندما البياضات في بقائها مدة يطيل         نسبيًا
وخروج دخول عند لتطايرها ذلك يؤدي خفيفة         النشارة

 الفرخات.
 
 شخصيًا كنت اضع النشارة بالبياضات واخلطها●

لفترة النشارة على يحافظ هذا الناعم(النحاتة)         بالكلس
نقص من الوقاية من وكنوع البياضات في         طويلة
الكلس بنقر ستقوم غالبًا فهي الطيور عند         الكلس

  واكله.
 
 تفحص مناقير الديوك وإعادة قصها إن تطلب ذلك.●
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 التأكد من سالمة الخلطة العلفية وغناها●
أمينية وأحماض فيتامينات من الالزمة بالمكونات        
يؤدي قد العلفية الخلطة في فالخلل و.....إلخ         ومعادن
به يعوض ما عن الطائر فيبحث الشهية         النحراف
فيكسره البيض ينقر قد هذا بحثه وخالل         احتياجاته

 ويستسيغ طعمه وتنتشر هذه الظاهرة.
 
يجب● العلفية الخلطة في المقدمة الكالسيوم        كمية

ال صلبة قشرة ذو بيض لدينا لينتج كافية تكون           ان
التساهل عدم وايضًا الطيور، قبل من كسرها         يسهل
في تشوهات تسبب التي االمراض ضد التحصين         في

 قشر البيض
 
 
ظهور● إلى يؤدي الذي الحراري اإلجهاد من الحذر          أيضًا

  قشرة بيض رقيقة سهلة الكسر واتخاذ
 األساليب الالزمة لمنع اإلجهاد الحراري وضمان

بيكربونات دور هنا ونذكر التبريد وسائل سالمة         
الحراري اإلجهاد من التخفيف في       الصوديوم(الكربوال)
مكونات عن الحديث ضمن بالتفصيل ذلك شرح         وسيتم

 البيضة.
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تشوهات● تسبب قد ND/IB/EDS مثل األمراض        بعض
رقيقة قشرة فتظهر قشرته ونوعية البيض شكل         في
العمال تنبيه يجب البيض وهذا أصًال قشرة بال بيض           أو
يكون ال لكي يمكن ما بأسرع العنبر من واستبعاده           له
إعطاء حاالت هكذا في فيجب البيض نقر لظاهرة          حافزًا

 التحصين
  االضطراري إن أمكن ومكافحة هذه األمراض.

 
بيض● لظهور عامًال يكون قد أيضًا األمعاء         التهاب

ومحققة مدروسة تكون فالخلطة رقيقة       بقشرة
من المكونات هذه تمتص ال ولكن الالزمة         للمكونات
ذو بيض فينتج الكلس وخاصة السليم بالشكل         األمعاء

  قشرة رقيقة.
 
النهار● خالل البيض جمع مرات عدد زيادة جدًا المهم           من

 فال يظل البيض في البياضات لفترة طويلة.
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 الحلول :
عالجها فطبعًا القطيع في البيض نقر ظاهرة تفشي          عند
ونافعة مجدية تكون قد النصائح هذه ولكن جدًا صعب           امر

 إلى حد كبير :
 

بأخد● قم بداياتها في البيض اكل ظاهرة اكتشاف          عند
في صغير ثقب بعمل وقم تقريبًا 100بيضة         حوالي
بالستيكي(سيرنغ) محقن وباستخدام البيضة      قاعدة
عذائية بصبغة وامألها محتوياتها من البيضة        أفرغ
المعد األزرق باللون المصبوغ الحليب استخدام        (ممكن
ال فالطيور الخردل من والقليل التلقيح)        لعملية
صنعته الذي الثقب بسد وقم الخردل طعم         تستسيغ
أن المزرعة عمال اخبر ثم صغير الصق شريط          بوساطة

  يقوموا بعزل كل طائر قد تلون منقاره بالصبغة
من للتأكد ذلك بعد بجولة الطبيب يقوم أن          واألفضل

  تمام هذا األمر
عزلنا قد فنكون اسبوع لمدة العملية هذه تكرار          ويتم

  غالبية الطيور التي تقوم بأكل البيض
الصبغة● يحتوي الذي البيض هذا بتقديم        استمر

هذا وضع استمرار مع عزلها تم التي للطيور          والخردل
  البيض في البياضات ضمن العنبر

الطيور● غالبية عزلنا قد اسبوع فترة بعد نكون          بذلك
البيض بوضع ونستمر العادة هذه تمتلك        التي
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اسبوع لمدة امامها والخردل الصبغة على        المحتوي
لم التي للطيور عكسية عزل بعملية بعدها ونقوم          آخر

  يعد منقارها ملونًا فهي غالبًا قد نسيت هذه العادة.
البياضات● في بالستيكية بيوض او كرات وضع         يمكننا

جمع وهو السابق البند تنفيذ مع دائم بشكل          وتركها
الطيور تجد لن وعندها اليوم في عديدة مرات          البيض
سيسبب النقر هذا وستنقرها، الكرات هذه إال         امامها
نقر عادة من الملل من ونوع منقارها في المًا           لها
وتنسى ذلك من نتيجة تجد لن أنها فستعرف          البيض

  هذه العادة.
 تقديم جرعة إضافية من البروتين واألحماض●

جذريًا حًال يكون ربما العلفية الخلطة في االمينية          
الخلطة محتويات كانت إن سيما ال البيض اكل          لمشكلة
مما البروتين من الطيور احتياجات تغطي ال         العلفية

  ادى ان تلبي الطيور هذه االحتياجات باكلها للبيض.
من● سوداء بستائر البيض اعشاش او البياضات         تغطية

للفرخات األمان شعور لتوفير فقط ليس جيد امر          األمام
  لتقوم بوضع البيض

البيض وضع مكان ستجعل الستارة هذه أيضًا         إنما
يقوم لن وبالتالي البيض رؤية للطيور يمكن وال          مظلمًا

  بنقرها واكلها.
نظارات● يسمى ما تركيب يتم البياض الدجاج قطعان          في

منع منها الغرض عاتمة) بالستيكية قطعة عن         (عبارة
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منطلق نفس من وهذا البيض واكل االفتراس         عملية
  تغطية اعشاش البيض

  بالستائر.
في● وكسره بالخطأ العمال ايدي من البيض وقوع          عند

تغطيته يجب ذلك يمكن لم وإن ازالته فورًاَ يجب           العنبر
اكل عادة على الطيور تتعلم ال لكي الفرشة          بنشارة

  البيض.
 
في● البياض الدجاج تربية في الحديثة األنظمة إن :           اخيرًا

جدًا المتطورة االمهات تربية نظم (وايضًا        األقفاص
في وايضًا الصناعي) التلقيح مبدأ تعتمد        والتي
البياضات تكون األمهات قطعان لتربية الحديثة        األنظمة
خط إلى وضعه فور البيض يصل لكي         مجهزة
الماكن العنبر خارج (سير) للبيض ناقل        اوتوماتيكي

  استخدامه وهذه أفضل طريقة.
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الحشرات وازالة وتصفيفه الريش نقر سلوك _ 9        
جماعي طبيعي سلوك وهو وجدت إن الخارجية         والطفيليات

  عند الدجاج
انما الغاية لهذه فقط ليس وتصفيفه هذا الريش نقر إن            بل
من بسيطة كمية على الحصول من الطيور يمكن          ايضا

 فيتامين دال وذلك كما يلي :
 
 
 

 الغدة الزمكية:
أو الزيتية الغدة تدعى غدة باستثناء الغدد عديم الطيور           جلد

  الغدة الزمكية  (الصورة 14)
عند الظهرية الناحية في تقع فصين من تتكون غدة           وهي
حلمي نتوء طريق عن الجلد سطح على وتفتح الذيل           قاعدة

 ويكون الفصين والحلمة معًا شكًال يشبه شكل القلب
الهرمونات لسيطرة يخضع الغدة لهذه الزيتي        االفراز

 الجنسية وخاصة الذكرية
هذه استئصال آثار عن العراق في أجريت أبحاث          وهنالك

 الغدة في أعمار معينة على زيادة الخصوبة عند الديوك
 وأيضا على معامل التحويل الغذائي في الفروج

نهايات الغدة هذه لقمة الخارجية الناحية في         تتواجد
  عصبية حسية مما يجعل هذه المنطقة سريعة االستجابة

 ألي ضغط بوساطة المنقار مما يؤدي الفراز الزيت
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caudal الذيلي الشريان طريق عن بالدم الغدة هذه          تغذى
الذيلي الوريد طريق عن الغدة مغادرًا الدم ويخرج artery         
ونظيرة ودية أعصاب الغدة الى يصل وكما caudal vein         

 الودية
 وظائف هذه الغدة:

البلل من يقيها المائية الطيور لريش الزيت         1_اضافة
بعد فورا الطيران من ويمكنها الماء في انزالقها          ويسهل
يبتل لم ألنه ريشها ليجف االنتظار دون الماء من           خروجها

 أصال بسبب تغطيته وعزله بطبقة من الزيت
الطيور في والتقصف الجفاف من الريش تحفظ         2_إفرازاتها
الالمع الجميل المنظر وتعطيه الدواجن وفي        المائية

 المتناسق
اإلناث رقاد عملية في دورًا تلعب الغدة هذه إفراز           3_رائحة

 وحضانتها للبيض في بعض األجناس
 
 
 
 
 

  هل رايت يومًا الدجاج ينقر ريشه تحت أشعة الشمس؟؟
تحت لريشه الدجاج نقر عند يحصل الذي ما تساءلت           وهل

  أشعة الشمس؟؟
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له أن أم ريشه بتنظيف يقوم فقط العملية بهذه هو            وهل
 غاية أخرى؟؟ ولماذا تعريض طيور الزينة للشمس أمر مهم

لوظائف الرابع البند في هنا السابقة التساؤالت عن          اإلجابة
  الغدة الزمكية.

 
تتحول التي دال الفيتامين طليعة الغدة هذة         4_تفرز
الدجاج يأخذه دال فيتامين إلى الشمس ألشعة         بتعرضها
آخر طائر ريش أو لريشة الطائر توضيب عند للريش نقره            عند
الزيتية الغدة نزع تم التجارب بعض وفي منقاره.          بوساطة
أعراض لظهور ادى قد هذا أن فلوحظ والبط الصيصان           من
علفية لخلطات الطيور هذه تناول من الرغم على          الكساح

 العادية مع تعرضها ألشعة الشمس.
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  (الصورة14) الغدة الزمكية عند الطيور.
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 سلوك اللهاث عند الطيور :
 

باستثناء الغدد من تماما خالي الطيور جلد أن ذكرت           كما
الغدد من خالي الطيور فجلد وبالتالي الزمكية         الغدة
حرارية تنظيم آليات وجود من بد ال كان ولذلك           العرقية
ومن الحراري اإلجهاد آثار من الطيور جسم سالمة          تضمن
يتصفان اللذين والداليتين العرف وجود اآلليات        هذه
الدم احتكاك ضمان وبالتالي الغزيرة الدموية        بترويتهما

 الحار  نسبيا مع هواء الوسط الخارجي البارد .
 

آثار لمقاومة الطيور به تقوم الذي اللهاث سلوك          وأيضا
 االجهاد الحراري  .

 
 حيث نالحظ في الجو الحار ان الطيور تلهث بسرعة لتزيد من

 فقد الحرارة عن طريق الجهاز التنفسي فتفقد بذلك جزء
 كبير من ثاني اوكسيد الكربون الذي يخرج مع هواء الزفير

 فتقل بالتالي نسبة الكربونات في الدم وتقل بالتالي
 امكانية تكوين كربونات الكالسيوم التي تتكون منها قشرة

 البيضة فتصبح رقيقة فنقوم باضافة بيكربونات الصوديوم
 (الكربوال) لتعويض النقص الحاصل في نسبة الكربونات في

 الدم
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 وفي حالة الحرارة الشديدة قد يقوم الطائر بسحب جزء من
 الكالسيوم المطلوب لتكوين القشرة من جسمه الى حد

 معين وخصوصًا في الليل حينما يتوقف عن االكل
 حيث يترسب2غرام من الكالسيوم في قشرة البيضة التي

 تزن من5_6غرام
 وال ننسى اهمية القشرة القوية نوعًا ما لزيادة نسبة

 الفقس حيث يسحب منها الجنين داخل البيضة احتياجاته من
 الكالسيوم لبناء هيكله الغضروفي.

 ومن جهة أخرى عملية اللهاث تؤثر على PH الدم حيث ان
 طرح كمية كبيرة من ثاني اوكسيد الكربون ذو الطبيعة

 الحامضية يجعل PH الدم ميل للقلوية وإن اضافة بيكربونات
 الصوديوم تعمل على تصحيح هذا الخلل الحاصل

 حيث ان تفاعل بيكربونات الصوديوم حامضي اي وبمعنى
 آخر تفاعلها يحرر غاز ثاني اوكسيد الكربون

 (نالحظ هذا جيدًا عند اضافتها للعجين في المخابز وصناعة
 المعجنات حيث ان تحرر غازco2يعمل علي انتفاخ العجين).

 وذلك حسب المعادلة التالية:
2NaHco3 تفاعل عكوس Na2co3+co2+H2o  

 وهذا األمر يجب التنبيه له من قبل األطباء و التنبيه لكون
 بيكربونات الصوديوم ليست مدر بولي سحري كما يعتقد

 البعض ما تم ذكره سابقًا هو تأثيرها الفيزيولوجي في حال
 ارتفاع درجات الحرارة والتحذيرمن استعمالها بكميات كبيره

 بماء الشرب ضار جدا للطيور.
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 في الحقيقة  ان من بعض اثارها في الجرعات الكبيرة انها
 تسبب العطش وربما لهذا يقال انها مدر بولي فان كانت

 تسبب العطش والشرب الزائد للماء فهذا سينعكس لنا
 وكأنها تزيد ادرار البول انما الواقع ان كمية الماء

 المستهلكة هي التي ازدادت ولكنها تعمل كمدر بولي
 أيضًا ولكن ليس لدرجة أن يستخدمها البعض بشكل جنوني
 في مياه الشرب فبيكربونات الصوديوم وكلوريد االمونيوم

 ...إلخ جميعها مدرات بولية مبدأ عملها يعتمد على تخريش
 النسيج الكلوي وتحفيزه الدرار البول وهنا مكمن الخطورة

  كما انها تسبب ارتفاع ضغط الدم  وهنا الكارثة
 حيث في درجات الحرارة العالية من المرجح ان الطائر يمر ب

 ثالثة مراحل أثناء اإلجهاد الحراري وهي
  stage of alarm  مرحلة التنبيه

  Stage of resistanceمرحلة المقاومة
  Stage of fatigue مرحلة اإلجهاد

 
 والمراحل الثالثة  يمر بهم الطائر وهي بالترتيب مرحله

 التنبيه اى يقوم الطائر برفع رأسه عاليًا ويفرد أجنحته
 وجسمه لكى يتخلص من للحرارة وهذه المرحلة تبدأ من 10

صباحا حتى 12 ظهرا ثم مرحله المقاومة وهى تبدأ من 1
 ظهرا حتى 3 عصرًا ويقوم الطائر باللهاث الشديد حتى

 يتخلص من حرارة جسمه ثم المرحلة األخيرة التي تبدأ من 4
 عصرا حتى 8 مساًء وهى مرحله االستسالم حيث يحدث
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 انفجار فى األوعيه الدموية ويكون معدل الهدم أكثر من
 البناء وعليه يستسلم الطائر ثم يموت .

 فكيف إن كنا نزيد ذلك بإعطاء بيكربونات الصوديوم بطريقة
 مبالغ بها في مياه الشرب والتي تؤدي الرتفاع الضغط

 فيفضل إعطاؤها في العلف (2كغ/طن ).
 ينصح باستخدامها علفيًا لالستفادة من دورها في تخفيف

 حاالت اإلجهاد الحراري لكن في حاالت اإلجهاد الحراري قد
 يخف استهالك العلف لذلك عمليا نقوم بعمل علف

 مركز(ويفضل أن يحتوي بيكربونات الصوديوم) ويتم انتاج
 هذا العلف بناًء على درجة االستهالك من العلف يوميا

 نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وهذا يتم في قطعان في
 التسمين والبياض واألمهات .

 مثال إذا كان معدل استهالك العلف اليومي هو 100 جم
 والفرحة التأكل أكثر من 80 جم فقط.اذا يجب عمل علف
 مركز وذلك بزيادة تركيز المقتنيات الغذائية بحدود%20

 بحيث لو أكل الطائر 80 جم علف يومي فإنه في هذه الحالة
 سيحافظ على معامل التحويل الغذائي واإلنتاج.
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  (الصورة 15) اللهاث عند الطيور
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  94     لمحة عن بعض سلوكیات الدجاج                                        د.تمیم الشحنة



 

  سلوكيات التزاوج عند الدجاج :
 

 من المهم معرفة كيفية التزاوج عند الدجاج من أجل
 التحكم في هذه العملية وزيادة إنتاجية المزرعة.

 
 تبدأ العملية بعد إدخال الديوك الناضجة إلى حظيرة الفرخات

 الناضجة ومن األفضل ان تتم هذه العملية بشكل تدريجي
 يتناسب مع زيادة االنتاج.

 
 حيث يبدأ كل ديك بفرض سيطرته في العنبر وال يخلو

 األمرمن بعض المناوشات بين الذكور واإلناث وبين الذكور
 فيما بينها.

 
 يبدأ الذكر بمغازلة األنثى واصدار صوت تميزه األنثى

 واستعراض نفسه أمامها حيث يتجول حولها  و يقوم أحياًنا
 بعملية استعراض ريش جناحه الجميل أمامها.

 
Matadorالبعض يسمي هذه العملية استعراض الماتادور 
 فعملية فرد الذكر لجناحه تشبه ما يقوم به مصارع الثيران

 ليجذب الثور إليه.  (الصورة 16)
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 ولكن اليقوم الديك دائًما بهذا االستعراض ففي كثير من
 األحيان يبدأ عملية التزاوج التي تستغرق بضعة ثواندون أية

 مقدمات.
 

 

 

 (الصورة 16) استعراض الديك بما يسمى الماتادور
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بالدوران الذكر يقوم هذه الجناح استعراض مع         وبالتزامن
 حول

   األنثى ليكون بالنهاية خلفها ويقوم بعملية التزاوج.
 
 

وتكون بوضوح يرى ال جدًا صغير جماع عضو الذكر           يمتلك
حليمة بشكل ويكون الكثيرين لدى مستحيلة شبه         رؤيته

.Papilla تناسلية احيانًا يسمى  

تثبيت طريق عن تثبيتها ويحاول األنثى ظهر الذكر          يعتلي
ريش أو األنثى عرف بمنقاره الذكر ويمسك بقدميه          جناحيها

  رقبتها.  (الصورة17) و (الصورة18)
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 (الصورة 17) عملية التزاوج
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 (الصورة 18 ) عملية التزاوج

فتحة ترتفع بحيث ومؤخرتها ذيلها رفع األنثى         تحاول
ظهره وتقويس لذيله الذكر رفع مع بالتزامن         المجمع
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فتحة مع لتتطابق لديه المجمع فتحة خفض         محاولة
  المجمع لألنثى.

يتم ثوان بضع سوى تستغرق ال بسيطة احتكاكات          وعبر
عملية وتتم األنثى مهبل في للذكر المنوي السائل          قذف

  التلقيح الطبيعي.  (الصورة 19 )

 

 

 (الصورة 19 )  عملية التزاوج عند الدجاج
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حقلية لنقطة انوه ان أحب هذه التزاوج لعملية          ونتيجة
تكون القطيع في الفرخات من الكثير مالحظة وهي          هامة
لديها الظهر منطقة وأيضًا جناحها من الوسطى         المنطقة

  متقصفة الريش أو خالية تمامًا من الريش.  (الصورة 20 )

 

 

الريش من الدجاج انثى جسم مناطق بعض خلو ( 20            (الصورة
 دليل تعرضها لعمليات تزاوج كثيرة.
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على ودليل جيد أمر هو انما أبدًا سيئًا ليس األمر            هذا
رقبة لديها الفرخات بعض ايضًا نالحظ وقد التزاوج          عمليات

 فيها منطقة

على البسيطة الجروح بعض او الخلف من الريش من خالية            
  العرف من الخلف نتيجة مسك الديك لها بمنقاره.

 

من تمامًا الصدر عارية الديوك من الكثير نالحظ فإننا           ايضًا
وليس جيد امر ايضًا ذلك أحمر بلون يكون الصدر ولحم            الريش
الفرخة ظهر مع الديك صدر احتكاك فنتيجة مرضي          مؤشر

  يحدث هذا

  األمر وهو دليل أن التزاوج بخير.  (الصورة 21)

لمحة عن بعض سلوكیات الدجاج                                        د.تمیم الشحنة      102  



 

 

عند واحمرارها الريش من الصدر منطقة خلو (21          (الصورة
 الديوك دليل كثرة عمليات التزاوج
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تضعها بيضة كل في الدجاجة تحتاج ال أخرى هامة           نقطة
أليام تكفي قد الواحدة التلقيحة أن حيث الديك يلقحها           ألن
عن عزلت وإن ملقح بيض تعطي الدجاجة وتبقى          كثيرة
تخزين مناطق ذكرت عندما ذلك عن تحدثت وقد          الذكور
فهل بخير الديوك كانت (إذا البيض قناة في          النطاف

  اإلخصاب بخير)
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 سلوك وضع البيض األرضي :
 

 حيث نجد في العنبر عددا من البيض وقد يكون كثيرا ليس
 داخل البياضات إنما في ارضية العنبر وتحت الحراقات الخاصة

 بالتدفئة وأيضا قد تميل بعض الدجاجات لوضع البيض في
 أماكن غريبة كالمراوح أو في أماكن مرتفعة من العنبر .

 
 ويجب جمع البيض االرضي بشكل متكرر لكي ال تنتشر هذه

  الظاهرة وايضا زيادة عدد البياضات لتالفي هذه الظاهرة
 وعند البدء بجمع البيض األرضي نبدأ بجمع البيض حول

 الحراقات حيث أن بقاءه بجانب الحراقات لفترة طويلة نسبيا
 ثم جمعه سيعرضه لصدمة ولن يفقس .

 في الدول المتطورة أصبحت هنالك روبوتات تقوم بجمع
 هذا البيض االرضي كما ذكرت في كتابي (صناعة الدواجن

 بين الحاضر والمستقبل) .
 

 أما البيض الذي تضعه الدجاجات في أماكن غريبة من العنبر
 فيجب ايجاد حل لمنع رقود الدجاجة في هذه االماكن ووضع
 البيض فيها فغالبا ما ينسى العمال جمع هذا البيض ناهيك

 عن تعرضه للشروخ والكسور .
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  سلوك الرقاد عند الدجاج :
 

في ولكن مرضي سببها أو طبيعية تكون قد ظاهرة           هي
يتشاءم المشرف والطبيب الدواجن مربي فإن األحوال         جميع

 وال يحب أن يرى هذا السلوك في قطيعه .
 

 سلوك رقاد الفرخات بأعداد فردية  قبل بدء الدجاجة●
 بعملية وضع البيض :

 هي ظاهرة شائعة الحدوث تظهر على إناث الدجاج خالل
 الفترة التي تسبق مباشرة وضع البيض وعندما نالحظ هذه

 الظاهرة في القطيع فهذا يعني أن اإلناث أصبحت جاهزة
 تقريبًا لوضع البيض والتزاوج .

 

 حيث تتمثل هذه الظاهرة بارتباك اإلناث ورقودها على
 األرض بطريقة مشابهة لوضعية رقودها عند التزاوج وتقوم

 بهذه الوضعية عند مرور األشخاص بجانبها في المزرعة
 وفي أثناء رقودها هذا تبدو الفرخة وهي ترتجف ويطلق

 على هذه العملية بين المربين مصطلح شائع وهو ان
  (الفرخة تأس).
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  الرقود على البيض :  هو في الدجاج بشكل عام  سلوك●

 طبيعي فطري  تقوم به الدجاجة باحتضان البيض تحتها
 لكي يفقس وتخرج الصيصان الصغيرة من هذا البيض .

 
 ولكن في السالالت التجارية تكون هذه الظاهرة قليلة
 جدا أو شبه معدومة وعند رؤية الطبيب لدجاجة راقدة

 على البيض يجب عليه تعليمها ببخاخ ملون ثم تبريد
 منطقة صدرها بماء بارد مرة تلو األخرى لمنعها من

 الرقود واختفاء هذه الظاهرة لديها ألن الدجاجة
  برقودها فإنها تتوقف عن انتاج البيض .  ( الصورة 22)

  فهو في السالالت التجارية سلوك شاذ ويجب مكافحته
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  (الصورة 22 ) الرقود على البيض
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 الرقود  ألسباب مرضية :●
 

 اوال :  رقود الدجاجة في حالة اصابتها بظاهرة احتباس
 البيض :

 
  تسمى هذه الظاهرة أيضًا انحشار البيض او عسر اإلباضة

  يرمز لها عادة بأحد مصطلحات انكليزية عديدة منها
 

Egg Binding, Eggbound, Egg Retention, Dystocia, 
Obstructing Cloaca.  

 
 هي حالة شائعة نوعًا ما تطرأ على عملية اإلباضة وتكون

 مهددة لحياة الدجاجة في كثير من األحيان
 

 وتحدث هذه الظاهرة عندما  عندما تجهد الدجاجة إلنتاج
 بيضة ألكثر من بضع ساعات

 
 يمكن أن تحدث هذه الظاهرة  بواسطة عدة عوامل

 مساهمة وأسباب أساسية ومنها ما يلي  
 

 _ نقص كلس الدم  Hypocalcemia حيث يمتلك دم الدجاجة
  مستويات كالسيوم منخفضة.
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Calcium tetany   تكزز الكالسيوم _ 
 وهذا يعني بشكل مختصر جدًا االضطراب  في زيادة 

 استثارة الخاليا العصبية المرتبط عادة بنقص كلس الدم
 او بمعنى آخر هو مرض استقالبي للدجاج يصيب خاصة

 قطعان أمهات التسمين  ومن العوامل المسببة له اإلجهاد
 الحراري مع انخفاض استهالك العلف وزيادة اللهاث عند

 الطيور
  (ساتحدث عنه الحقا في مقال منفصل) 

 
 _ نوعية أعالف رديئة او غير متوازنة تتم تغذية الدجاج

  عليها.
 

 _ وضع البيض الكبير بشكل مفرط او بمعنى آخر انتاج
 البيض ذو الصفارين (واحيانًا ذو ثالثة صفارات) او البيض

  الكبير نسبيًا في بداية االنتاج بشكل مفرط.
 
 

  _ بدء انتاج البيض بشكل سابق ألوانه.
 

  _ تكثر هذه الظاهرة عندما يصبح الدجاج كبيرًا بالعمر.
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 _ وممكن ان تحصل هذه الظاهرة نتيجة لصدمة يتعرض
 لها الدجاج سواء خوف مفاجئ من شيء ما كاألصوات

  العالية المفاجئة مثًال أو صدمة ميكانيكية.
 

 _ زيادة الدهون في جسم الدجاجة وسمنتها المفرطة
  ممكن أن تسبب هذه الظاهرة.

 
  _ السموم الفطرية في العلف.

 
 
 
 

  أعراض هذه الظاهرة
 طبعًا ال توجد أعراض مبكرة لهذه الظاهرة ولكنها تظهر
 بشكل مفاجئ وصامت و تختلف العالمات السريرية التي

 لوحظت في الدجاج المصاب باختالف الدجاجة الفردية وشدة
 الحالة

 
 _ الدجاج المصاب عادة بظاهرة احتباس البيض غالبا ما

 تظهر عليه عالمات عدم االرتياح واإلجهاد وتصبح خاملة
 بطيئة الحركة وتقل شهيتها للعلف (يمكن تشبيهه

  باالكتئاب عند البشر إن صح التعبير)
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  _ وقد يبدو على الدجاجة المصابة انتفاخ البطن  (الصورة23)

 

 
 (الصورة 23) انتفاخ البطن في ظاهرة احتباس البيض

 
 _ من االعراض البديهية ايضا لهذه الظاهرة ايضا عدم وضع

  البيض
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 _ قد نالحظ أيضًا تورم والتصاق في منطقة المجمع
  (الصورة 24)

 

 
 (الصورة 24) تورم في منطقة المجمع في  ظاهرة احتباس

 البيض
 _ قد تجلس الدجاجة المصابة أو ترقد بصورة غريبة غير

  طبيعية
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  _ التحريك المستمر للذيل بصورة غريبة
 

 _ البقاء لفترة طويلة في أعشاش وضع البيض دون وضع
  الدجاجة ألية بيضة

 
 

 يجب أن تؤخذ ظاهرة انحشار  البيض على محمل الجد
 ومعالجتها

 بسرعة  ألن االنسداد الناجم عن بقاء البيضة او اكثر من 
 بيصة في الجهاز التناسلي يمكن أن يكون قاتًال

 
 في البداية إذا تم اكتشافه مبكًرا بما فيه الكفاية فهناك
 العديد من عالجات الرعاية الداعمة التي قد تساعد الدجاجة

 على خروج البيضة خارج جسمها وسيكون ذلك صعبًا او
 مستحيال عندما يتم اكتشاف الحالة بشكل متأخر بسبب

 تراكم أكثر من بيضة في الجهاز التناسلي وطبعًا ممكن ان
 تتواجد بيضة واحدة بقشرة كلسية وباقي البيض  ال يمتلك

 قشرة بسبب عدم قدرته على الوصول لمنطقة الغدة
 القشرية في قناة البيض (الرحم) ولكن هذا البيض يمتلك

 غالفي البيضة وستتراكم هذه األغلفة مع الصفارات
 واأللبومين لدرجة تسد فيها قناة البيض بشكل كامل  

  (الصورة25 ) و ( الصورة 26 )
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 (الصورة 25) تشريح دجاجة نافقة مصابة بحالة متقدمة من

 انحشار البيض

 
 (الصورة 26) تشريح دجاجة نافقة مصابة بحالة متقدمة من

 انحشار البيض
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 ومع ذلك إذا فشلت هذه العالجات في مساعدة الدجاجة
 التي تم اكتشافها بشكل مبكر على خروج البيضة فيجب

 طلب رعاية بيطرية طارئة فورية فقد تكون الحالة متطورة
  ومنتشرة في القطيع

 
 

 من بعض اإلجراءات البسيطة جس البطن:  وذلك يفيد فقط
 في الحاالت المكتشفة بشكل مبكر  التي تنطوي فيها

 عملية احتباس البيضة على بيضة واحدة ذات  قشرة صلبة
 عادية  (الصورة27) و يمكن التحقق من وجود البيضة عادة

  من خالل مالمسة بطن الدجاجة وتحسس هذه البيضة
   ( الصورة 28 )
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  ( الصورة 27 ) احتباس البيضة

 
 ( الصورة 28 ) تحسس البيضة في ظاهرة احتباس البيض
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 من بعض اإلجراءات األخرى التي يمكن اتخاذها ولكنها قد

 تبدو غريبة كثيرًا بالنسبة لنا والنظمة التربية الغير متطورة
 بشكل كافي التي نستخدمها ولكنها متاحة ومتوفرة في

 أنظمة التربية الحديثة في الدول المتقدمة
 

 الصور الشعاعية: يمكن أن تكون مفيدة في المساعدة في
 تحديد موقع وعدد البيضات إذا كانت هذه البيضات تمتلك
 قشرة كلسية طبيعية  ألن الكالسيوم في قشرة البيضة

 هو ما يجعله قابًال لالكتشاف من خالل طريقة التصوير
 التشخيصي هذه

  (الصورة29) و ( الصورة 30 )

 
 (الصورة 29) التصوير الشعاعي يفيد في تشخيص احتباس

 البيض
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 (الصورة 30) التصوير الشعاعي يفيد في تشخيص احتباس

 البيض
 
 
 
 

 الموجات فوق الصوتية: (اإليكوغراف) يمكن أن يكون ذلك
 مفيًدا في الحاالت التي يكون فيها انحشار البيض متقدمًا

 وتتواجد اكثر من بيضة محتبسة في قناة البيض وال تمتلك
 قشرة وانما فقط مغلفة بأغشية البيضة وحيث ال يتم
 الكشف عن وجود البويضة عن طريق الجس أو األشعة

 
 طبعًا قد يكون من المستحيل عالج هكذا حاالت (إال جراحيًا

 وهو امر نادر في قطعان الدواجن) ولكن الكشف عنها
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 مبكرًا بهذه الطريقه سيكون مفيدًا في تالفي انتشار هذه
 الظاهرة واستفحالها

 
 

  عالج ظاهرة انحشار البيض او باألحرى التدابير الوقائية
 الرعاية الجيدة واالدارة الطبية والفنية الناجحة هي من اهم

 اساليب الوقاية من هذه الظاهرة من خالل العديد من
 األمور واتباع خلطة علفية  ونظام اضاءة جيد وتجنب االضاءة

 المبهرة متوازنة وقد يحتاج االمر للتدخل بالصادات الحيوية
 والتحصين االضطراري (نيوكاسل) في الحاالت التي يكون

  المسبب فيها بكتيري او فيروسي.
 

 من التدابير التي ممكن ان تفيد عند اكتشاف حالة احتباس
 البيضة (بيضة واحدة) بشكل مبكر :

 
 ممكن استخدام حمام االسترخاء ضع الدجاجة في حمام فاتر

 في المياه  لمدة 5 إلى 10 دقائق ويجب يجب عزلها عن
 الطيور األخرى في محاولة لحملها على االسترخاء

   (الصورة31)
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  (الصورة 31) حمام االسترخاء

 وعمل تدليك بسيط للبطن مع الحذر لكي ال تنكسر البيضة
  المحتبسة داخل قناة البيض فتكون مهددة لحياة الفرخة.

 
 تجنب مصادر الضوضاء واالزعاج واالضاءة المبهرة وجعل
 اعشاش البيض بشكل مناسب وتوفر مكان هادئ ليالئم

  عملية اإلباضة.
 

 في بعض األحيان ممكن تدخل الطبيب البيطري بطريقة
  جراحية الخراج البيضة المحتبسة.
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 خفض شدة االضاءة في الحظيرة (عدم السماح لدخول ضوء
  الشمس) إذا كانت اإلضاءة شديدة

 
 
 

 تقليل ساعات االضادة اي تقييد مقدار الوقت الذي يتعرض
  فيه الطائر للضوء (االصطناعي) أو الطبيعي  (ضوء النهار).
 عندما تواجه الطيور انارة  أطول من اطول اليوم الطبيعي
 فقد يسبب ذلك خلل وفرط في عملية انتاج البيض بشكل

  خاطئ .
 

 بتقييد تعرضها لساعات النهار أو الضوء ألكثر من 12 ساعة
 في اليوم يمكن أن يساعد في تقليل النشاط المفرط

  الخاطئ في عملية انتاج البيض.
  يجب أن يكون الطائر في ظالم دامس ليًال لمدة 12 ساعة
 كاملة.  قد يتطلب ذلك وضع ستائر سوداء على النوافذ أو

 منشفة أو بطانية فوق اعشاش البيض و إيقاف تشغيل أي
 أضواء داخل المنطقة المجاورة لها.

 
 يمكن بعد ذلك وبعد التخلص من ظاهرة احتباس البيض

 العودة تدريجيًا الطالة فترة اإلضاءة التي تتعرض لها
  الطيور.
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 ثانيا :  رقود الدجاجة أو جلوسها بصورة مستمرة بشكل
 مشابه للرقود نتيجة إصابة قدم الدجاجة :

 
  وبالتالي ال تستطيع المشي وتبقى راقدة

 وقد تكون أسباب إصابات األرجل في الدجاج كثيرة ومنها
 اإلصابة بالمايكوبالزما أو المكورات أو إصابات ميكانيكية أو

 بسبب التهاب جلد وسادة القدم .
 

السيطرة على رطوبة الفرشة لمنع التهاب جلد وسادة   
 القدم:

 
 

)Footpad dermatitis in poultry) التهاب جلد وسادة القدم 
 هو واحد من تلك األمراض التي تعتمد إلى حد كبير على

 جودة الفرشة المستخدمة في حظائر الدواجن ودرجة
 جفافها حيث أن الرطوبة هي القضية األكبر المتعلقة

 بالتهاب جلد وسادة القدم عند الدواجن والذي له درجات
  كثيرة .  (الصورة 32)

 
 

لمحة عن بعض سلوكیات الدجاج                                        د.تمیم الشحنة      123  



 

 (الصورة32) درجات التهاب جلد وسادة القدم عند الدواجن .
 

 ولكنها ليست القضية الوحيدة :
 فاالمونيا لها دور أيضا●
 ونوعية الفرشة من حيث المواد المستخدمة كفرشة●

 (نشارة / تبن / قشر الفول السوداني ..إلخ)
 ونوعية النشارة ناعمة او خشنة / قاسية أو طرية .●

 كل ذلك يلعب دورا يتعلق بالتهاب جلد وسادة القدم عند
 الدواجن .
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 علينا القلق بجدية حول التهاب جلد وسادة القدم خاصة أن
 هنالك قطعان تسمين (فروج) اصبحت تربى لفترات طويلة
 نسبيا وذلك تبعا السباب عديدة تتعلق بالتسويق واألسعار
 أو عدم تحقيق الوزن المطلوب في الوقت المحدد وأسباب

 أخرى عديدة .
 

 ناهيك عن قطعان األمهات والجدات أو البياض والتي تربى
 لفترات طويلة بطبيعة الحال .

 
 مما يعني أن هذه القطعان يجب أن تحصل على عناية أفضل

 بالفرشة بأخذ فترة التربية الطويلة بعين االعتبار .
 

 _ حيث ان زيادة سماكة الفرشة التي تنتج من وضع نشارة
 جديدة جافة لتقليل نسبة الرطوبة ستؤثر بشكل سلبي على

 تدفق الهواء على الفرشة .
 

 _ وزيادة نسبة الفضالت في الفرشة نتيجة طول فترة
 التربية ستزيد بالنتيجة نسبة األمونيا في حظيرة الدواجن .

 
 كل ذلك سوف يؤثر على كفاءة التهوية في حظيرة

 الدواجن وسيجعل من الصعب التحكم بجفاف الفرشة
 وخاصة في فصل الشتاء الذي يرتكب فيه المربي عادة خطأ
 كبير وهو التقليل من التهوية لتحقيق التدفئة المطلوبة.
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  هذا األمر سينعكس سلبا على أداء القطيع وإنتاجيته
 ويفتح باب الجحيم لألمراض والمشاكل التنفسية على

 مصراعيه .
 

 عموما غالبا ما نالحظ ظاهرة التهاب جلد وسادة القدم
 بأسوأ أشكالها في فصل الشتاء .

 ولكننا يمكن أن نرى هذه الظاهرة أيضا في فصل الصيف
 خصوصا في المنطقة القريبة من خاليا التبريد أو في

 الحظائر التي يتم تبريدها عن طريق الرذاذ أو تحت مناهل
 مياه الشرب في الحظيرة التي تحتاج لصيانة أو إذا كان

 عددها غير مالئما لعدد طيور القطيع مما سيسبب تزاحم
 الطيور على هذه المشارب والهدر في المياه وبالتالي

 رطوبة الفرشة في هذه المناطق .
 االمر الذي سيجعل من الفرشة متفاوتة الكفاءة في

 مناطق الحظيرة المختلفة.
 
 

 ورطوبة الفرشة عامل خطير علينا القلق تجاهه بخصوص
 التهاب وسادة القدم عند الدواجن ذلك ألن قدم الطائر تكون

 على تماس مباشر دائما مع تلك الفرشة منذ بداية تحضين
 الصيصان لغاية وقت تسويقها .
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 وإلى حد ما إذا كانت الفرشة رطبة لفترة طويلة من الزمن
 فذلك يشبه نوعا ما ما يحصل لبشرتنا نحن البشر عند

 السباحة أو االستحمام لفترات طويلة حيث تصبح البشرة لينة
 ومجعدة  (الصورة33)

 

 
 (الصورة 33 ) تجعد البشرة عند السباحة أو االستحمام

 لفترات طويلة.
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 وعندما تصبح كذلك فسيكون من السهل إصابتها باألذى .
 هذا تماما ما يحصل عندما تكون الفرشة في حظيرة
 الدواجن رطبة لفترة طويلة فتصبح وسادة القدم عند

 الطيور لينة بشكل أكبر ومجعدة  (الصورة34 ) وسهلة
 اإلصابة وخاصة إن كانت الفرشة تحوي قطع خشبية حادة أو

 اإلصابة ميكانيكيا بأي جسم حاد في الحظيرة.
 

 
 (الصورة34 )وسادة القدم لينة بشكل أكبر ومجعدة نتيجة

 رطوبة الفرشة.
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 هذه اإلصابة الميكانيكية تحدث بشكل شائع عندما يتم

 وضع طبقة جديدة جافة من النشارة لتغطية الفرشة
 القديمة الرطبة وجعلها أكثر جفافا حيث أن هذه النشارة

 الجديدة غالبا تحتوي على قطع خشبية حادة أو قاسية
 الملمس وهذه نقطة هامة يجب االنتباه لها عند القيام

 بهذه العملية حيث يجب انتقاء النشارة الجديدة بحيث تكون
 ناعمة وال تحتوي أي قطع خشبية أبدا .

 
 

 أيضا فإن الطيور الكبيرة الحجم الثقيلة الوزن ستصبح عرضة
 بشكل أكبر ألذية وسادة القدم فباألضافة لألسباب السابقة
 سيكون الضغط على وسادة القدم أكبر نتيجة الوزن الثقيل

 للطائر .
 

 هذا الضغط وبوجود بعض األجسام الحادة سيسبب جروحا
 تكون بوابة لدخول البكتريا  (الصورة 35 ) وبالتالي المشاكل

 الكثيرة الناتجة عنها .
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 (الصورة 35 ) شكل الجروح في وسادة القدم عند الدواجن.
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 هذه األيام أصبح شائعا استخدام قشور الرز وقشور الفول
 السوداني ونشارة خشب الصنوبر التي من المحتمل أن

 تكون من أفضل المواد المستخدمة لفرشة الدواجن ولكن
 هذه المواد مثل قشور الرز ونشارة الصنوبر لها استخدامات

 كثيرة أخرى في العديد من الصناعات مما يجعل توافرها
 أقل الستخدامها في صنع فرشة الدواجن وسعرها عالي

 نسبيا .
 

 في امريكا و أوروبا والعديد من الدول المتقدمة فإن فحص
 وسادة القدم وتقييم جودتها عند الدواجن أصبح معيارا

 معتمدا يتم القيام به لمعرفة مدى راحة الطيور وجودة
 حظائرها وذلك ألنك عندما تشاهد التهاب جلد وسادة القدم

 أو قلة كفاءته فإن ذلك سيكون مؤشرا على أنك قد واجهت
 مشاكل متعلقة بجودة أو برطوبة الفرشة في الحظيرة أو
 واجهت مشاكل متعلقة بالحفاظ على نسب منخفضة من

 األمونيا في الحظيرة .
 وهذه األمور جميعها تسبب مشاكل عديدة بالقطيع
 وبالتالي انخفاض جودة الطيور نتيجة انخفاض جودة

 حظائرها .
 

 حاليا أصبحت االرضيات البالستيكية المستخدمة كفرشة
 للدواجن متوافرة بشكل كبير وأسعار مناسبة وهي تخفف

 كثيرا من مشاكل الفرشة االعتيادية .
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 ثالثا :  أيضا قد يكون لظاهرة تكزز الكالسيوم دورا في رقود
  الدجاج سواء في الصيصان الصغيرة أو الدجاج البالغ

 
 

 قد يبدو االسم غرييًا وغير مألوفًا بالنسبة للكثيرين ممن
 يعملون في مجال الدواجن ولكن الزمالء الذين يعملون في

 مجال األبقار ويعانون من متالزمة البقرة الراقدة بعد
 الوالدة سيفهمون تمامًا ما الذي أتحدث عنه  ولكنني

 تحدثت سابقًا عن عالج هذه الظاهرة قبل أن أعرف ماهيتها
 بالضبط عند حديثي عن استخدام بيكربونات الكالسيوم في

  .حاالت االجهاد الحراري
 

 تكزز الكالسيوم هو عبارة عن مرض استقالبي في الدجاج
 .خاصة امهات دجاج اللحم

 و تشمل العوامل المسببة اإلجهاد الحراري مع انخفاض
  استهالك العلف واللهاث

 
 تشمل األعراض الشلل الذي يحدث نتيجة االضطراب في

 زيادة استثارة الخاليا العصبية المرتبط عادة بنقص نسبة
  الكالسيوم في الدم

 والموت بسبب فشل الجهاز التنفسي والقلب 
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 يالحظ على الدجاج النافق عند تشريحه ازرقاق الجسم
 واحتقان الرئتين  وايضًا يالحظ عند انثى الدجاج ظاهرة

  احتباس البيض أو انحشاره
 

 التشخيص
 يتم ذلك باالعتماد على العالمات التي تم ذكرها سابقًا 

 وعدم وجود عالمات  هامة  أخرى واالستجابة للعالج وزوال
 هذه الحاالت عند إعطاء الدجاج كميات اضافية من
  الكالسيوم.  يجب  التفريق بين هذه الظاهرة وبين

 البرونشيت  IB 793b  وغيرها من اسباب االلتهابات الحادة .
 العالج :   تقديم ما يعادل 5 غرام كالسيوم لكل طائر لمدة

 ثالثة ايام متتالية في مياه الشرب  وااللتزام بالخلطات
 العلفية حسب الكاتالوك وعدم إعطاء كميات كبيرة من

 الكالسيوم دفعة واحدة بل رفعها تدريجيًا  حتى نصل النتاج
 5% على األقل ثم عند وصول هذه النسبة ترفع كمية

  الكالسيوم
 

 ومن المفيد ايضًا كاتخاذ  وقائي اضافة بيكربونات
 الصوديوم (الكربوال) للخلطة العلفية صيفًا وسأتحدث عن
 هذا الموضوع بالتفصيل عند الحديث عن مكونات البيضة

 في كتابي رحلة الكتاكيت المذهلة
 

 

لمحة عن بعض سلوكیات الدجاج                                        د.تمیم الشحنة      133  



 

 
 رأي ونقاش

 
 كثيرًا ما كنت أالحظ خالل عملي في اإلشراف على قطعان

 األمهات أن الصوص الذي يأتي من قطيع الجدات والذي
 سيصبح في ما بعد ديك أو فرخة في قطيع األمهات أنه

 وفي األيام األولى من التحضين أن نسبة كبيرة جدًا من
 القطيع تجلس على مفصل العرقوب وال تستطيع الحراك وإن

 أجبرت على الحركة فانها تتحرك خطوات معدودة ثم تعود
 للجلوس على مفصل العرقوب ونالحظ خالل مشيتها أنها

  غير متوازنة
 هذا الكالم ال يعني تمامًا أن هذا األمر هو ظاهرة تكزز

 الكالسيوم بل قد يكون ألن عظم الصوص الصغير غير كامل
 االكتمال بعد ولكننا ال نستطيع أن ننفي هكذا حاالت بأنها
 ليست تكزز كالسيوم وخصوصًا في ظروف رعاية سيئة إذا

 كانت الحرارة في العنبر عالية جدًا مترافقة مع خلل في
 الترطيب فنالحظ لهاث الصيصان وقد يكون هذا األمر مشابه

  لظاهرة تكزز الكالسيوم
 فعال هكذا حاالت كانت تشفى خالل اقل من يومين بعد

 إعطاء الكالسيوم والفيتامين دال للصيصان
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 رابعا :  رقود الدجاج نتيجة  األصابة بالكلوسترديوم وظاهرة
 انزالق الفقرات :

 
 حيث أن انواعا من الكلوسترديوم تفرز سموما عديدة و من

 هذه السموم سموم أو ذيفانات عصبية تؤدي للشلل ولن
 أخوض كثيرا بالشرح فكل ذلك  موضح بالتفصيل في كتابي

 (أمراض المطثيات وذيفاناتها عند الدواجن)
 
 
 
 

 أما بالنسبة لظاهرة انزالق الفقرات او (الظهر الملتوي) في
 الدواجن

(Kinky Back/  spondylolisthesis) 
  فهذه لمحة مبسطة عن هذه الظاهرة
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 تقديم:
 الدراسات الحديثة اعطتنا فكرة واضحة نوعًا ما عن هذه

 الظاهرة
 والتي هي حادثة شائعة الحدوث في سالالت الدواجن

  سريعة النمو (الفروج)
 احد اسباب ظهورها هو اضطراب التمثيل الغذائي او قد

  تكون نتيجة اسباب وراثية.
 وتحدث ايضًا في قطعان األمهات والبياض والتي ال تزال في

 فترة الرعاية غالبًا (لم تبدأ بعد بوضع البيض) نتيجة عدوى
  بكتيرية.

  قد تصل نسبة الطيور المصابة في القطيع إلى %2
  وتحدث هذه الظاهرة في اعمار مبكرة

 الفروج 5_8 اسابيع
 االمهات او البياض 10_18اسبوع

 
 تعريفه:

 هو اضطراب يتأثر بالتشوه ومعدل النمو ، مما يؤدي إلى
 تشوه في الفقرات الصدرية السادسة ، مما يسبب ضغط

  الحبل الشوكي والشلل الخلفي.
 

 طريقة انتقاله:
 في دجاج التسمين هو مرض استقالبي غير معد للفراريج

  والذي يتفاقم بسبب نمو الجسم السريع.
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  في االمهات والبياض سببه بكتيري
 

 الصفات المرضية:
 غالًبا ما تصبح الطيور المصابة بشدة راقدة جانبيًا وسيؤدي

 ذلك إلى ضعف النمو والموت إن لم يتم إعدامها بسبب
 عدم قدرتها للوصول إلى المشارب والمعالف.

 قد يجلس الطائر على مفصل العرقوب وظهره متقوس
 لالمام ويستخدم جناحيه لمساعدته على المشي

  (الصورة 36/37)
  في حاالت نادرة قد يمشي الطائر إلى الخلف.

 هذه الظاهرة تكون شائعة عند صيصان دجاج اللحم بعد
  الفقس بفترة قصيرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا

يجلس الطائر على مفصل العرقوب وظهره متقوس لالمام ويستخدم  الصورة 36 
 جناحيه لمساعدته على المشي
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 الصورة 37 يجلس الطائر على مفصل العرقوب وظهره
  متقوس لالمام

 
 شرح آلية المرض:

 ينتج الشلل الخلفي عن دوران جسم الفقرة الصدرية
 السادسة (قبل األخيرة) على طول محور العمود الفقري مع

  تحرك الجزء الخلفي من الفقرة للخلف واألمامي  لألمام.
  ويتسبب  هذا الدوران في :

 1_ تحدب او تقوس  القناة الشوكية بين الفقرات الصدرية
 السادسة والسابعة (األخيرة) فيؤدي ذلك إلى تقوس جسم

  الطائر لالمام،
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 2_وانضغاط الحبل الشوكي والذي هو السبب في شلل
  األطراف الخلفية.  (الصورة 38)

  يمكن التعرف بسهولة على تشوه العمود الفقري عن
 طريق مالمسة السطح البطني للعمود الفقري أثناء

  التشريح.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (الصورة 38 )الفقرة على اليمن طبيعية وعلى اليسار تظهر
 مصابة (اآلفة المرضية)
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 التشخيص:
 من األفضل تأكيد انزالق الفقرات عن طريق إزالة العمود

 الفقري وتقسيمه على طول محوره الطوالني  مع االنتباه
 للحبل الشوكي وهذا يسمح لنا برؤية انضغاط الحبل

 الشوكي بعد ازالة الفقرات.
 في الحاالت الشديدة يمكن رؤية العمود الفقري الملتوي

  الذي يؤدي إلى تشخيص نهائي قبل إزالة الفقرات.
 يمكن عزل البكتيريا بأخذ عينات من العمود الفقري والحبل

  الشوكي.
 

 المكافحة:
 محاولة  السيطرة على النمو السريع لدجاج اللحم  وذلك عن

 طريق التحكم بطول فترة اإلنارة  واعطاء األعالف بشكل
  منتظم من حيث الوقت

  واالنتقاء الوراثي للطيور األقل عرضة  لالصابة بها.
 

 مالحظة وسؤال:
 عندما بحثت عن البكتريا التي لها عالقة بهذه الظاهرة في
Enterococcus)  قطعان البياض واالمهات وجدت انها بكتريا 

 cecorum) وهي بكتريا معوية مستهلكة لألوكسجين
 وعالماتها المرضية تقوس العمود الفقري (او الطائر الذي

  يجلس جلسة الكلب).
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 وعند البحث لدي في صور قديمة توضح هذه الحالة وجدت
 صورًا كنت قد صورتها في حاالت شديدة من

(Enterococcus cecorum) الكلوسترديوم؟ فعليًا بكتريا 
 تستهلك االوكسجين وتجعل الوسط مالئمًا للكلوسترديوم

 وتزيد من نشاطها
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 رابعا :  سلوك الرقود ونفش الريش وإغماض العين في
 الكثير من األمراض ومن ضمنها الكوكسيديا وطبعا نفش

 الريش وطريقة الرقود واغماض العينين ليست عرضا مميزا
 لمرض معين انما قد نجد أن الدجاج يقوم بهذا السلوك في

  كثير من األمراض
  وايضا في حاالت التثبيط المناعي أو حتى اإلجهاد الحراري .

 ( الصورة 39 /40 / 41)
 

 
  ( الصورة 39) سلوك الرقود المرضي
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  (الصورة 40 ) انتفاش الريش المرضي

 
 (الصورة 41) إغماض العينين المرضي
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 سلوك تجمع الطيور حول مصادر الحرارة أو بالقرب من
 بعضها في درجات الحرارة المنخفضة :

 
 حيث تميل الطيور للتجمع حول مصادر التدفئة لتحقيق

 راحتها في األجواء الباردة وطبعا  هو سلوك يشير إلى أن
  الحرارة في العنبر غير صحيحة وغير مالئمة لراحة الطيور

 
 وحتى أننا نجد تجمعات للطيور بالقرب من بعضها في
 مناطق العنبر البعيدة عن مصادر التدفئة في محاولة

 لتدفئة نفسها وتحقيق راحتها .
 وهذا السلوك قد يالحظ في الصيصان الصغيرة  عند بداية

 التحضين أو في أية مرحلة عمرية والطيور الكبيرة .
 ( الصورة 42)
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 (الصورة 42) تجمع الطيور حول مصادر الحرارة
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 بعض السلوكيات األخرى عند الدجاج :
 

 سلوك االستحمام بالغبار :
 هو سلوك شائع وطبيعي في الدجاج في محاولة منه

 للخفاظ على ريشه وتنظيفه من أية حشرات أو طفيليات
 خارجية أو أي شيء أو فضالت عالقة به .  ( الصورة 43)

 
 حيث يبدأ الدجاج بالحفر والبحش في الفرشة ثم يستلقي

 في الحفرة التي حفرها لتنظيف نفسه   وهو سلوك
 طبيعي عند الدجاج.

 
  ( الصورة 43) سلوك االستحمام بالغبار أو الفرشة
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 سلوك النوم في األماكن المرتفعة أو على خطوط
 حلمات المياه أو على المعالف المعلقة :

 
 أيضا  هو سلوك طبيعي  ويحدث بنسبة كبيرة في قطعان

 الدواجن وغالبا ما تكون خطوط حلمات المياه مجهزة بسلك
 فوقها يمر فيه تيار صاعق كهربائي خفيف لمنع حدوث

 هذا السلوك
 

 سلوك الفضول وحب االستكشاف :
 

 هو سلوك طبيعي ليس عند الدجاج فحسب انما عند جميع
 الحيوانات حيث يميل الدجاج الستكشاف أي شيء أمامه

 ويعبر عن هذا السلوك بنقر األشياء .
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 سلوكيات ذكية :
 

 هنالك العديد من السلوكيات أو التصرفات التي تجبرنا أن
  نعترف بذكاء الدجاج

 إحدى هذه السلوكيات الدجاجة العازفة  التي تسميها
 صاحبتها باسم (جوكو) حيث أبدعت هذه الدجاجة بالعزف

 على البيانو و أحدثت ضجة على اليوتيوب ووسائل التواصل
 االجتماعي والتي ظهرت في برنامج أجنبي عن المواهب

 وأبدعت هذه الدجاجة في عزف مقطوعة غنائية شهيرة .
  (الصورة 44/ 45)

 

 
  (الصورة 44) الدجاجة العازفة على البيانو
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  (الصورة 45) الدجاجة العازفة على البيانو
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 وأيضا قصة طريفة حدثت معي خالل عملي في مجال
 األمهات تبرهن على ذكاء الديوك :

 
 أحببت ان اسرد لكم هذه القصة الطريفة التي قد تكون

 أشبه بالخيال خالل عملي في االشراف على قطعان امهات
 دجاج التسمين واجهتني مرة مشكلة حيرتني فعال وهي

 استمرار الذكور (الديوك) في فترة االنتاج باالزدياد بالوزن
  حتى وصل بعضها لظاهرة التدهن وفقد قدرته االخصابية

 
 ومن المعروف ان العادات السيئة في مجتمع الدجاج تنتشر

 كالنار في الهشيم (كظاهرة اكل البيض مثال)
 

 حاولت جاهدا ايجاد سبب زيادة وزن الديوك فراجعت حساب
 حصتها العلفية وتاكدت من معالف االناث وعدم تهريبها

 لعلف يمكن للديوك سرقته
 

 والحظت احيانا ان ديكا رشيقا يقفز ليضرب معلف الديوك
 (عبارة عن سطول معلقة بارتفاع معين يتم تزويدها بالعلف

 ليال ورفعها ليتم تقديم العلف للديوك صباحا ) فعندما
 يضربه الديك بصدره يتساقط منه بعض العلف وتلقطه

  الديوك االخرى
 

  وفعال تالفيت هذه الظاهرة بزيادة رفع هذه السطول ليال
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  ولكن بقيت ظاهرة زيادة وزن بعض الديوك مستمرة

 
  فصرت مصرا على معرفة السبب الذي حيرني اليام

 
 والنني كنت مقيما في المدجنة تركت كل شيء ورائي في

 محاولة الكتساب بعض الخبرة واحيانا ال ارى بيتي شهرين
  متتاليين

 
 

 بدأت أتأمل وابحث عن سبب زيادة وزن الديوك ولكن ال نتيجة
 

 إلى ان لفت انتباهي تجمع حوالي عشرة ديوك من اصحاب
 الوزن الثقيل عند باب العنبر وبدوا كأنهم يدفعون باب العنبر

 المغلق الذي كان يفتح للجهة خارج العنبر دققت جيدا واذ
 بديك رشيق خفيف الوزن يقفز مرارا وتكرارا دون كلل او ملل

 ليرطم ويضرب قبضة الباب بقدمه مرة تلو األخرى ونتيجة
 هذه الضربات ودفع الديوك في االسفل فعال استطاعت

 الديوك فتح باب العنبر والخروج الى الصالة التي تحوي
 اكياس العلف والخزانات ويسرحون ويمرحون ويأكلون ما

  يحلو لهم
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 وانا الذي كنت دوما اوبخ العمال لماذا ينسون باب العنبر
 مفتوحا وكان لديهم هذه العادة

 
 ضحكت كثيرا وخرجت كالمنتصر على هؤالء الديوك

 االشقياء وغيرنا قبضات االبواب كلها واضفنا (ناجور _ قفل)
  لالبواب كلها

 
 ما كنت الصدق ابدا لو لم ار ذلك بعيني
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 المراجع :
 

● http://www.poultryhub.org/production/husbandr
y-management/poultry-behaviour 

  موقع ويكيبيديا●
 مجموعة عالم الدواجنPOULTRY WORLD على فيسبوك●
 خبرات شخصية للكاتب●
  كتاب رحلة الكتاكيت المذهلة / د.تميم الشحنة●

● www.eremnews.com 
  موقع قناة العالم / علماء يدرسون لغة الدجاج●

● The poultry site 
● Poultry world site 
● Science direct site 

 مجلةسافكوالعلمية/العددالرابع/االفتراس أو النقر/م.الزراعية●
 وسام نسيب عساف/قسم الدواجن عضو الهيئةالتعليمية بجامعة
 دمشق/القائمة باألعمال في كليةالزراعة2008. (مؤرشفمناألصل)
● www.poultrydvm.com 
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