
 

  

 الجمهورية العربية السورية

 جامعه حماه

 كلية الهندسة الزراعية

 الحظائر والمباني

 الجلسة العملية األولى

 م. راما حويجة



 

 المزرعة إنشاء 

 : يلي ما المدجنة أو المزرعة إنشاء خطوات تشمل

 : المكان اختيار -(١)

 تعمليا ويسبببهل والوقت الجهد توفير إلى يؤدن أن شببب نهيجب اختيار المكان المناسبببب المن من 

 .والربح النجاح ضمان وبالتالي والعناية الخدمة

 : المزرعة مكان في التالية العوامل توفر يراعىو

 التي الضوضاء لتالفي ،ةالرئيسي والطرق السكنية المناطق عن بعيدة المزرعة تكون أن .1

 البيض. من إنتاجها انخفاض وبالتالي الطيور قلق تسبب

 متقد كما الهواء، وتصبببفية تنقية على تعمل حيث المزرعة حول احيللر مصبببدات زراعة .2

 . الدواجن لتربية مالئما طبيعيا مناخا

  .واألهلية البرية الحيوانات دخول لمنع المزرعة حول المشبك السلك وضع سياج من .3

 للرياح معرضببة غير الشببم ، ألشببعة مواجهة جبلية منطقة في المكان يكون نأ يفضببل .4

 . القوية

 بين والمسبببببافة كم، 2 عن السبببببكنية األماكن وحدود المزرعة بين المسبببببافة تقل أال يجب .5

 . متر 500 عن تقل ال مجاورة مزرعة وأقرب المزرعة

 : المسكن -(2)

 : هي أنواع ثالث إلى التربية طريقة حسب الحظائرتقسم 

فم أبواب مات عادية حظائر عن عبارة وهي المفتوحة: الحظائرأوالً:   تكون وقد للتهوية، ونوا

  مزودة

  .الحيوية الطيور ورغبة السائدة الجوية الظروف حسب وملك الطيور لتنقل بمسارح

 تمتاز همه الحظائر بمايلي:

 .التكاليف وقلة إقامتها سهولة .1

 . واإلضاءة التهوية توفر .2



  الشم  ألشعة التعرض إمكانية .3

 . الحظائر لىإو من واالنتقال والتعقيم التنظيف عمليات سهولة .4

 . للطيور والماء األعالف تقديم سهولة .5

 . المستعملة األدوات تكاليف قلة .6

  فهي: الطريقة همه مساوئ أما

كم بببدرجببة الحرارة والرطوبببة التح إمكببانيببة لعببدم الخببارجيببة الجويببة بببالعوامببل تبب ثرهببا .1

 المختلفة. باألمراض لإلصابة الطيور يعرض مما الباردة،والتيارات الهوائية 

، وملك تبعاً للتغيرات في الظروف السببنة فصببول مدار على االنتاج كمية في التحكم عدم .2

 الجوية والمؤثرات الخارجية األخرى.

 ( : المنظمة البينة ذات) المغلقة ئرالحظاثانياً: 

 وملك مزدوجة وسبببببقوف جدران مات وفتحات فمانو وجود دون مغلقة مسببببباكن عن عبارة وهي

 درجةب تتحكم التي والفنية الصبببببحية الشبببببروط لت مين الوسبببببائل ب فضبببببل ةدومزو العزل، لت مين

  ر.الطيو حاجة حسب والتهوية واإلضاءة والرطوبة الحرارة

 : يلي بما المغلقة الحظائر تمتاز

 ةيالعال اإلنتاجية النظام هما كفاءة. 

 5 ربىت المربع، بينماي المتر ف بياضببببببببة دجاجات 8 بيهرت يمكن ام المسبببببببباحة وفيرت 

     وحة.المفت الحظائر في بعرمي المتر الف ةبياض دجاجات

 المتجاورة القطعان بين مراضاأل انتشار من الحد. 

 السنة مدار على اإلنتاج ونوعية كمية على السيطرة إمكانية . 

 : فهي التربية هذه مساوئ

 ةوالفني الصببببحية الشببببروط على للسببببيطرة الالزمة األجهزة وشببببراء اءالبن ليفاتك ةكثر 

 .الحظيرة داخل

 الظروف تعثر حالة في آخر عمشرو أن في األبنية استثمار إمكانية عدم . 

 الالمج هما في فنيينأخصائيين وو اءخبر إلشراف التربية في الطريقة همه احتياج . 

 



 : منها نذكر التربية حظائر في توفرها يجب عامة شروط هناك

 أمتار، عشبببرة عن تقل أال يجب وأخرى حظيرة كل بين المسبببافة  ً  األمراض النتقال منعا

 . أخرى إلى حظيرة من

 العمر نف  من احدو فنص على حظيرة كل تحتون أن . 

 العامة الصبببببببحة لتوفير والبرودة والحرارة للرطوبة عازلةمواد كاتمة  من الحظائر بناء 

 . للدواجن

 الموقع يكون نأو الصرف جيدة جافة األرض تكون أن  ً ً  ،مرتفعا   .التهوية جيد مشمسا

 خم عن تقل ال التهوية وفتحات النوافم ومسبببببببباحة مترين، عن البناء ارتفاع يقل أال  

 . الحظيرة ألرضية الكلية المساحة

 الميل يكون وعادة الجوية، للتغيرات الطيور عريضت وعدم التهوية لت مين السقوف مالةإ 

 . الواحد بالمتر %25 بنسبة

 والمباء الوقود وخزانبات واالدويبة لألعالف الالزمبة ببالمسبببببببتودعبات المزرعبة تزويبد 

 . والتدفئة

 فيها العمل سير لمتابعة بمكتب المزرعة تزويد . 

 األخرى واألغراض المالب  لتغيير بالعمال خاصببببببببة الغرف من بعدد المزرعة تزويد 

 . همن طريقع لألمراض انتقال أن لمنع

 : المزرعة اتجاه -(٣)

 ماك الشببتاء، فصببل في خاصببة الشببم  أشببعة بدخول يسببمح بشببكل المزرعة اتجاه يكون أن يجب

  تقام أن يفضل

 .المنطقة في السائدة الريح اتجاه بعك  التربية حظائر

 : للمزرعة الهندسي الشكل -(٤) 

عن  عرضه يزيد أال مراعاة مع البياض، الدواجن لتربية األبنية أفضل من المستطيل البناء يعتبر

 م.70-60م وطوله عن12

  



 

 :الجدران -(٥)

 بحيث المزدوجة الجدران اسببتعمال يمكن كما ،(20) بسببمك البلوك أو المسببلح سببمنتاإل يسببتعمل

ويتراوح .... وغيره والفلين كالصبببوف عازلة مادة فيها ويوضبببع( سبببم75) مسبببافة امهبين يفصبببل

 سم في المساكن المغلقة.270-220و، المفتوحة المساكن سم في250-230ارتفاع الجدران بين 

  :السقف -( ٦) 

ً  المباشبرة الشبم  ب شبعة السبقف ثر لت نظرا  جعل واألفضبل هماأل من نهإف ،شبتاءً  والبرودة صبيفا

 عازالً للحرارة والبرودة. المزرعة فقس

 : األرضية -(  ٧)

سببم، 15 – 10 وبسببماكة المسببلح االسببمنت من تكون أن ويفضببل للحرارةيجب أن تكون عازلة 

 سم.3مع مراعاة ميالن األرض حوالي 

 النوافذ:-(8)

 الزجاجية نوافمال اسببتعمال ويمكن التهوية بغرض المفتوحة التربيةتسببتخدم النوافم والشبببابيك في 

 وتوجه خلللدا حتفت بحيث تصببمم أن الزجاجية الشبببابيك و القماشببية، وينصببح في حالة اسببتخدامأ

 المسكن. سقف إلى الهواء

 الفرشة: -(9)

 انه الا ج البياض،الدجا تربية لحظائر كفرشبببة المسبببتعملة المواد أكثر من الخشبببب نشبببارة تعتبر

 باإلمكان

 شببةرفلل رطوبة درجة على نحافظ ان يجب ،الغرض لنف  الخشببن والتبن العادن القشاسببتعمال 

 . الصحي ووضعها نظافتها حسب سنة، كل أو شهور 6 كل وتغير %25-20 ب تقدر

 أهمها رةكثي أمراضببا يسبببب مما بداخلها الفطريات تكاثر لمنع وملك الرطبة األماكن تقليبيجب 

 . الكوكسيديا

  



 

 : منها نذكر عديدة دئفوا وللفرشة

 . تحليله على والمساعدة الدواجن وريش قالزر حمل .1

 . العنبر أرضية من المنبعثة والبرودة والرطوبة الطيور بين ازلةع مادة .2

 .الزائدة الرطوبة امتصاص على العمل .3

 .التكاليف ب قل الدواجن مخلفات جمع .4

 .والبساتين الزراعية األراضي تسميد في استعمالها .5

 .جولعال سميناستعمالها في ت .6

 : يلي ما الفرشة جفاف على للمحافظة العامة الطرق ومن

ً  الفرشة تقليب .1 ً  أيام 3-2 كلو الشتاء يف يوميا  فةالجا الفرشة تقليب بعدم وينصح... صيفا

 ً  . مراضاأل نتشارا في هميساو للطيور تنفسية متاعب يسبب المن الغبار النتشار منعا

 . جافة جديدة بفرشة واستبدالها الرطبة أو المبتلة الفرشة ازالة .2

 . الرطوبة تبخير زيادة إلى يؤدن المن العنبر وتهوية المراوح سرعة زيادة .3

ً   المطف الجير ضببافةإ .4  من كغم 5 بمعدل الصببيف، في أسبببوعين وكل الشببتاء في أسبببوعيا

 لشبابيكا وفتح المغلقة التربية في المراوح بتشغيل وينصح الفرشة، من كغم 100\الجير

 . درالنشا رائحة خاص وبشكل الروائح إزالة على الجير ويعمل ،المفتوحة التربية في

 وكل الشببببتاء في أسبببببوع كل مرة 2م\غم100-50 بمعدل السببببوبرفوسببببفات مادة ضببببافةإ .5

 نطالقا ويمنع النيتروجين حفظ على فوسببببفات السببببوبر ويعمل الصببببيف، في أسبببببوعين

 الزرق. نيتروجين تحلل نتيجة مونيااأل

 : التعقيم أحواض -(١٠) 

 الرئيسبببببببي المبدخبل وأمبام المزرعبة، حظبائر من حظيرة كبل أمبام التعقيم أحواض مين تب يجبب

 . حظيرة وكل المزرعة دخول قبل المستخدمة واآلليات العمال جلرأ مقيتع لضمان للمزرعة

 : المغلقة الحظائر في المستعملة األجهزة -(١١) 

 : شملت وهمه المفتوحة الحظائر في لها ضرورة ال التي األجهزة من لعدد غلفةمالتحتاج الحظائر 

 نم اءهوال بحسببببببب أو بدفع ومقت مراوح وجود على المغلقة الحظائر في ويةهالت مدتعت المراوح:

  وإلى الحظائر عن طريق فتحات التهوية.



 يضبطو الحظيرة داخل يثبت المن الثرموستات جهاز المراوح تشغيل في مكيتح: التشغيل جهزةأ

 ترتفع عندما ب نه الثيرموسبببببببتات ويعمل( ويةئم درجة 22 -21) لوبةطلمرة االحرا جةرد على

ً ئقالت ح المراو تشبببببببغل وبالمطل عن الحرارة درجة  الخارج إلى السبببببببباخن الهواء يطرد«  ،يا

 لدرجةا لىإ الحظيرة ةرحراحتى تصل درجة  يلغالتش مرتويس ،جالخار من بارد بهواء ويستبدل

 . المطلوبة

 ثالثاً: التربية في البطاريات أو األقفاص: 

 آلكلا لبيض المنتجة السببالالت بيةرت المجدن من فإنهنظراً لعدم ضببرورة إخصبباب بيض األكل 

 ور،الطي لدى العصبببببية والعوامل باألمراض صببببابةاإل احتماالت لقلة البطاريات أو األقفاص في

 اختفاء بجان إلى هما ،رقبالز هثتلو وأ البيض كسبببر فرصمن  تقلل األقفاص في التربية أن كما

 في وريند من وأ واحد دور نم لبطارياتا في ةالتربي بر، تعتالعليقة اختالل عند البيض أكل داء

من  %30 بشببرط أن تشببكل النوافم أو الشبببابيك مانسبببته الناجحة، اريعالمشبب من المفتوحة البيت

طير، حيث  15-10مسبببببببباحة األرضبببببببية على األقل، ويكون عدد الطيور في المتر المربع من 

طيور، وتكون المشبببارب والمعالف أوتوماتيكية، كما أن جمع البيض  3-2يوضبببع في كل قفص 

 توماتيكياً.يكون يدوياً أو أو

  

درجات بحيث تسبببببمح بانزالق البيضبببببة إلى  10-7يجب أن تكون أرضبببببية القفص مائلة بزاوية 

شببببريط جمع البيض، ويشببببترط باألرضببببية أن تكون مصببببنوعة من أسببببالك تكون المسببببافة بين 

 سم بحيث تسمح بسقوط الزرق وتمنع سقوط البيض.3األسالك حوالي 

ويتم تجميع الزرق المتسببببببببباقط من البطبباريببات في حوض خبباص يوجببد تحتهببا، وفي المزارع 

النمومجية كاشبببط يتحرك بواسبببطة )موتور( قون ومثبت في أخر المزرعة يتم بواسبببطته سبببحب 

إلى حوض عرضبببببببي عميق ثم منه إلى خارج  step py stepالمتجمع من األوسببببببببا  بنظام 

 المزرعة.

 يقة هو:به هذه الطر زما تمتاأهم 

 الالزمة. العمالةقلة  -1

 تقل فيها نسبه البيض المكسور والبيض المتسخ. -2

 سهولة جمع البيض. -3

 قلة اإلصابة باألمراض الرتفاع الطيور عن األرض. -4



 مساوئ التربية في بطاريات:

 احتياج المشروع إلى رأ  مال كبير. -1

 في حالة تربية أعداد كبيرة الرتفاع تكاليف التربية بالبطاريات اقتصببببببببادية إال نال تكو -2

 التربية.

 الواجب توفرها في مزارع التربية: التجهيزات

يجب توفير مصبببدر حرارن لتدفئة حظائر التربية خاصبببةً في فصبببل الشبببتاء،  وسبببائل التدفئة: -1

يوماً، وعادة تسبببببببتعمل المدافي العادية أو  50حيث تزيد مدة الحضبببببببانة للصبببببببيصبببببببان عن 

 عادية أو األلية أو الكهربائية أو الغازية وملك حسب إمكانيات المربي.الحاضنات ال

في الحظائر المغلقة، تتم تدفئة بواسبببطة الهواء السببباخن المندفع في أنابيب الماء السببباخن الجارن 

 )التدفئة المركزية(.

ا حسب أعمارها، فمنه للطيور عبارة عن أوعية مختلفة تستخدم لوضع العلف الالزم المعالف: -2

ألي، وهناك شببروط يجب أن تتوفر في الكبير والصببغير ومنها األوتوماتيكي واأللي والنصببف 

 المعالف نمكر منها مايلي:

 أن تكون سهلة التعبئة، والتفريغ، والتنظيف، والتعقيم. -

 أن تكون كبيرة نوعاً ما، لتزويد الطيور بالعلف لمدة طويلة. -

 تمنع اتسا  أو تلوث العلف بزرق الطيور.أن تكون مصممة بحيث  -

 أن تكون خالية من الزوايا ومصنوعة من معدن مطلي سهل التنظيف. -

وهي األوعية التي يوضببع فيها الماء الالزم للطيور، وهناك شببروط عامة يجب  مشببارب المياه: -3

 أن تتوفر في المشارب منها:

 المحافظة على درجة حرارة معتدلة للماء صيفاً وشتاًء. -

المحافظة على الماء نظيفاً، وعدم السببببببماح للطيور بتلويثه، حيث يسبببببببب الماء الملوث  -

 كثيراً من األمراض المعدية.

 إمكانية تنظيفها وتعقيمها بسهولة. -

 أالت الرش والتطهير والتعقيم. -4

بيضبببببة، تسبببببتعمل لحفظ البيض من 30تصبببببنع من الكرتون، سبببببعتها  صبببببحون البيض: -5

 قود منه.الصدمات وتقلل من كمية المف

 ة.عربات نقل البيض والعلف للمزرع -6



 

  

 

 

 

 

 


