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 الجلسة العملية الثانية               إنتاج النعام والحبش                         السنة الرابعة إنتاج حيواني 

 

 تجهيزات حظائر الرومي 

 : إن الؽاٌة األساسٌة من بناء الحظائر هو : حظائر الرومي

 واألمطار والثلوج وؼٌرها .وقاٌة الطٌور من العوامل الجوٌة المختلفة كالبرد والحر والرٌاح  .1

 تحدٌد كمٌات العلؾ الالزمة للطٌور مع تحدٌد العمال الالزمٌن لرعاٌة الطٌور . .2

 توفٌر الجو المناسب للطٌور كً ٌسهل علٌه اإلنتاج بأعلى  صورة . .3

 ٌوانات المفترسة والمؤذٌة وؼٌرها.حماٌة الطٌور من السرقة ومن الح .4

 

 لسلٌمة وحرقها مما ٌؤدي لمنع انتشار األمراض المختلفة .ٌمكن عزل الحٌوانات المرٌضة عن ا 

 : هناك نوعين من الحظائر التي تربى فيها طيور الرمي 

فً المناطق المعتدلة  وتعتمد فً ٌنتشر هذا النوع من الحظائر  حظائر العادية أو المفتوحة :ال -أ 

تهوٌتها على الهواء الحر المتدفق من النوافذ ومنتجات التهوٌة واإلطاللة على الوسط الخارجً 

لتأمٌن الحرارة والرطوبة الالزمٌن .وهناك أنواع مختلفة منها وتعتبر كلها مرضٌة من ناحٌة اإلنتاج 

نه أفضل نوع تحت جمٌع الظروؾ حٌث أنه تختلؾ أحدها وتسمٌته بأإال أنه من الصعب جداً اختٌار 

درجة مالءمة المسكن لعملٌة تسمٌن الطائر باختالؾ الظروؾ الجوٌة الخارجٌة فً الصٌؾ والشتاء 

 بنفس المنطقة ومع ذلك

  فهناك قواعد البد من مراعاتها عند إنشاء هذا النوع من الحظائر : 

ذان , وفئران وثعابٌن وقطط, وكالب و أن تحمً الصٌصان من االعداء الطبٌعٌٌن من جر .1

 إلخ .

أن تكون التهوٌة فٌها كافٌة وبدون ترٌض الطٌور لتٌارات هوائٌة وخصوصاً خالل الفترة  .2

األولى من عمرها وقد تتم بالطرٌقة الطبٌعٌة )من خالل النوافذ ( أو تتم بالطرٌقة 

الوقت الحاضر وٌمكن  الصناعٌة )من خالل المراوح ( وهو األسلوب األكثر انتشاراً فً

 :أن ٌتم ذلك بطرٌقتٌن 

 مراوح إلدخال الهواء النظٌؾ إلى الحظٌرة . -

 مراوح لطرد الهواء الفاسد والمشحون بالرطوبة من الحظٌرة . -

وفً كال الحالتٌن ٌستلزم األمر وجود فتحات أو نوافذ موزعة بالبناء لخروج الهواء الفاسد فً الحالة األولى ولدخول 

 النظٌؾ فً الحالة الثانٌة .الهواء 

وٌفضل نظام التهوٌة الصناعٌة فً المناطق التً ٌسود فٌها الجو الحار فترة طوٌلة من السنة حٌث أنه بواسطة التهوٌة 

 الصناعٌة ٌمكن تجدٌد الهواء فً الحظٌرة بكفاءة أكبر كما ٌمكن خفض درجة الحرارة داخل المسكن بسرعة أكبر .

وٌنتشر هذا النوع فً المناطق التً تتفاوت فٌه درجات الحرارة الجوٌة تفاوتاًكبٌراً, وهً أساسا  :الحظائر المغلقة  –ب 

حظٌرة عادٌة لكن بدون نوافذ ومعزولة عزالً تاماً عن الجو الخارجً وٌتم تنظٌم الحرارة والرطوبة واإلضاءة و التهوٌة 

 بالطرق الصناعٌة آلٌاً .

 دران كالصوؾ الزجاجً أو الفلٌن بسماكات مختلفة حسب درجة العزل المطلوبة .وتستعمل مواد عازلة للسقوؾ والج

ٌعتبر هذا النوع من الحظائر مرتفع التكالٌؾ لكنه أفضل من الحظائر المفتوحة لتخفٌفه من األمراض بشكل كبٌر باإلضافة 

 الؽذائً ( .)كفاءة التحوٌل إلى أن التحكم بدرجة الحرارة رفع من الكفاءة اإلنتاجٌة للطٌور 

 –المعالف  –بعد بناء الحظائر يتم تجهيزها بالمعدات الالزمة لحضانة ورعاية الطيور وتلك التجهيزات هي ) المشارب 

 الفرشة (  –المجاثم 

 هً األدوات التً تستخدم فً سقاٌة الطٌور للماء النظٌؾ وقد تكون ٌدوٌة أو آلٌة : المشارب :  – (1
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 تصنع هذه المشارب من البالستٌك وٌتكون المشرب من قسمٌن هما :المشارب اليدوية ) المقلوبة ( :  - أ

سم من حافته حتى ٌتدفق منه الماء إلى الطبق ) الصٌنٌة (  3خزان المٌاه )سطل ( مزود بثقب على ارتفاع 

وبة و ذلك ألن المٌاه توضع سم , وتسمى تلك المشارب بالمشارب المقل 5الذي ٌكون ارتفاع حافته فً حدود 

لٌتر .   5داخل خزان ) سطل ( ثم ٌقلب على الصٌنٌة التً تستقبل المٌاه من الخزان , وتتراوح سعة المشرب 

 الستقبال الصٌصان وال تصلح للطٌور الكبٌرة نظراً النخفاض مستواها بالنسبة للطٌور .تستعمل هذه المشارب 

 

م  2.5 – 2ك المشارب من التوتٌاء بشكل حوض ٌتراوح طوله بٌن تصنع تلالمشارب اآللية األرضية :  - ب

 سم .7سم و ارتفاع  11- 7وعرض 

ٌعمل هذا المشرب آلٌا على نظام الصمام ) الفواشة (  ٌتحكم فً مستو المٌاه وٌمكن لتلك المشارب المحمولة 

 على أرجل أن تخفض وترفع حسب عمر الطٌور .

                                                               سم  5تصنع تلك المشارب من البالستٌك على شكل بٌضاوي لها حافة ترفع حوالً المشارب اآللية المعلقة :    –ث 

حٌث ٌتجمع الماء الوارد عن طرٌق أنبوب المٌاه )بالستٌكً أو معدنً ( الذي ٌوجد بنهاٌته صمام تلقائً ٌنظم مرور المٌاه 

السفلى, وتخفض وترفع هذه المشارب حسب عمر الطٌور وهً التحتل مساحة واسعة من األرضٌة مماٌقلل إلى الحافة 

من فساد الفرشة وزٌادة رطوبتها وال ٌمكن للطٌور الوقوؾ علٌها لشكلها البٌضاوي فال تتلوث المٌاه بالزرق وتستعمل لكل 

 األعمار .

بالستٌكً ٌمر فوق الطٌور بارتفاع تستطٌع الوصول إلٌه   وٌزود ٌركب أنبوب معدنً أو المشارب ذات الحلمه :  –ج 

 ذلك األنبوب بحلمات لخروج المٌاه على شككل قطرات تشرب منها الطٌور .

 

وهً عبارة عن مجاري مائٌة ضٌقة ) ترتفع عن األرض بمقدار ظهر  المشارب ذات أحواض المياه الجارية :  –ح 

 ة للمٌاه وفً الطرؾ اآلخر فتحة تؤدي إلى قناة الصرؾ .الطٌور ( ٌوجد فً أحد طرفٌها حنفٌ

هً تلك األدوات التً تستخدم فً تؽذٌة الطٌور وتصنع من التوتٌاء أو البالستٌك أو الخشب و المعالف :  – (2

  للمعالؾ نوعان هما :

المعدن أو  عبارة عن أوعٌة اسطوانٌة أو مستطٌلة أو بشكل أحواض تصنع منالمعالف العادية األرضية :  –أ 

 الخشب .

سم  5سم   لها حافة بارتفاع  41 – 31أو قد تكون المعالؾ صٌنٌة من البالستٌك مستدٌرة الشكل صؽٌرة الحجم بقطر 

 وتستخدم فً تؽذٌة الصٌصان فً اإلسبوع األول من حٌاتها .

ن خفضها ورفعها ولها سم مزودة بأرجل ٌمك 21 – 7سم وعرضها بٌن  151أو تكون المعالؾ مستطٌلة الشكل طولها 

 رأس ومنقار  الطائر فقط وتمنع من هدر العلؾ .ؼطاء على شكل فتحات مستدٌرة أو أسالك تسمح بدخول 

أو تكون المعالؾ أسطوانٌة الشكل مصنعة من البالستٌك )سطل مقلوب ( ٌتسرب منها العلؾ إلى قاعدة دائرٌة على شكل 

 وقد توضع على األرض .صٌنٌة مثبته فً قاعدتها وتعلق على السقؾ 

 تستخدم تلك المعالؾ فً المداجن المتطورة والكبٌرة الحجم وهً على عدة أشكال :المعالف اآللية :  –ب         

كػ علؾ ٌتصل هذا  351- 251تتكون من خزان سعته تتراوح بٌن :  ذات الجنزير اآلليةالمعالف  – 1

ب العلؾ من الخزان إلى خط المعالؾ داخل الحظائر الخزان بمحرك ٌعمل على تحرٌك سلسلة معدنٌة تسح

 وتتحكم فً تشؽٌل المحرك والسلسلة ساعة تعمل على قطع ووصل الدارة .

ترفع وتخفض حسب عمر الطٌور ,ٌجري بداخلها نع من المعدن واما السالسل التً تحمل العلؾ فإنها تص

أو مستقٌمة لمنع وقوؾ الطٌور علٌها , قوسة سلسلة معدنٌة توصل العلؾ بانتظام وٌؽطً تلك الخطوط أسالك م

وٌوجد فً نهاٌة تلك الخطوط ؼرابٌل خاصة لتنقٌة العلؾ من األوساخ ونشارة الخشب التً تحملها السالسل 

 خالل دورانها .
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  تتكون من قسمٌن هما : معالف اآللية ذات األطباق : ال – 2

أنابٌب التؽذٌة وهً عبارة عن أنابٌب من المعدن أو البالستٌك ٌجري بداخلها سلسلة متصلة  –خزان العلؾ  , ب  –أ 

م تفرغ حمولتها فً معلؾ مستدٌر من )  3 – 1.5بخزان العلؾ وتثبت بسقؾ الحظٌرة وٌخرج منا أنابٌب فرعٌة كل 

 البالستك أو المعدن ( ٌرفع أو ٌخفض حسب عمر الطٌور .

سم  35من عدة قطبان خشبٌة أو معدنٌة وٌنصح باستخدامها فً مسارح الحظائر حٌث ٌخصص مكونة المجاثم :  – 33

سم لكل طائر من الرومً الخفٌؾ الوزن , وتكون المجاثم بارتفاع  25من سطح المجاثم لكل طائر من الرومً الثقٌل, و 

 سم . 71  -  61سم وٌجب  أال ٌزٌد ارتفاع المجاثم عن األرض عن  31

و أهم الفرشات المستعملة هً نشارة الخشب وتبن القمح , وتستعمل الفرشة العمٌقة فً الحظائر لما لها من شة : الفر – 43

 المٌزلت التالٌة : 

 حمل الزرق وتحلٌله . .1

 مادة عازلة تعزل الطٌور عن الرطوبة والبرودة المنبعثة من أرضٌة الحظٌرة . .2

 امتصاص الرطوبة الزائدة . .3

 انتهاء التربٌة كسماد وكمصدر لإلٌرادات .ٌمكن استؽاللها بعد  .4

صالحاً  % نظراً ألنها تصبح وسطاً 35للطائر إذا زادت نسبة الرطوبة بها عن وتسبب الفرشة العمٌقة أضرار عدٌدة 

 لتكاثر الكوكسٌدٌا والدٌدان الداخلٌة عالوة على زٌادة األمونٌا فً جو الحظٌرة . 

 انتهت الجلسة 

 

 

 

 

 

 


