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 الخامسة الجلسة العملية –تربية الحيوان والدواجن 

 )تجهيزات حظائر الدواجن(

  :تعريف الدواجن

  هً الحٌوانات الصؽٌرة سواء من الطٌور أو الثدٌٌات التً ال ترتبط باألرض بالضرورة الحتمٌة, إذ ٌمكن

 .تربٌتها بالمنازل أو حولها

  وٌربٌها اإلنسان فً أماكن محدودة لٌستفٌد هً الحٌوانات الزراعٌة صؽٌرة الحجم سرٌعة الدورة اإلنتاجٌة

 من منجاتها المختلفة .

 : تشمل الدواجن 

 الدجاج -0

 الرومً -8

 الطٌور المابٌة )البط واإلوز( -3

 طٌور الزٌنة -4

 األرانب -5

 :التصنيف العلمي للدواجن

 , الذي ٌقسم إلى عدة رتب أهمها:Aves, صؾ الطٌور Animalsوانات تنتمً الطٌور الداجنة إلى مملكة الحٌ

والتً تشمل جنس الدجاج  Phasianidae(: التً تضم عابلة الدجاج Galli Formesرتبة الدجاجٌات ) 

 وجنس الرومً.

والتً ٌنتمً إلٌها اإلوز  Anatidea(: التً تضم عابلة الطٌور المابٌة Anseri Formesرتبة اإلوزٌات ) 

 .والبط

 النعام. (: التً ٌنتمً إلٌهاStruthioni Formesة النعامٌات )برت 
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 :أهم تجهيزات حظائر الدواجن 

  المشارب )المناهل(: -1

وهً عبارة عن األوانً التً ٌتم فٌها تقدٌم الماء للطٌور, حٌث ٌجب أن ٌترك الماء النظٌؾ وذو درجة 

بصورة دابمة أمام الطٌور, وهذه األوانً ذات أشكال وأحجام تختلؾ باختالؾ عمر الطٌور الحرارة المناسبة 

 وطرٌقة الرعاٌة... وتقسم إلى:

 المشارب اليدوية )المقلوبة(: - أ

 وهً مصنوعة من البالستٌك أو الصاج وتتكون من جزأٌن:     

 الخزان الذي ٌمأل بالماء. -0

 بالحوض انخفاض مستوى الماءالحوض الذي ٌتم ملؤه آلٌا من الخزان عند  -8

ٌوم, حٌث ٌكفً  04وٌستعمل هذا النوع من المشارب للصٌصان الصؽٌرة وذلك من عمر ٌوم وحتى عمر 

 صوص فً أول أسبوعٌن من العمر. 011- 01الواحد ل  المشرب

 

                                                                             

 الطولية اآللية )األرضية(:المشارب  - ب

 , وتتكون من:م8 – 0تصنع من الصاج المؽلفن أو األلمنٌوم أو التوتٌاء الؽٌر قابل للصدأ, تتراوح أطوالها من 
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  حوض المشرب على شكل حرؾu  أوv  محمول على قواعد تؽٌر ارتفاع حوض المشرب حسب

 عمر الطٌور

 صمام آلً ٌتحكم بمستوى الماء فً الحوض 

  لحوض المشرب متحرك ٌمنع جلوس الطٌور على المشرب األمر الذي ٌؤدي لتلوٌثهؼطاء 

 

 النقاط الواجب مراعاتها لهذا النوع من المشارب:     

 ٌرفع حوض المشرب مع ازدٌاد عمر الطابر بحٌث تكون قاعدته بمستوى أعلى نقطة بظهر الطابر 

  ًحول المشرب قط لمنع تسرب الماء سم ف 8,5 – 8ٌضبط الصمام بحٌث ٌكون عمق المٌاه حوال

 أثناء الشرب

  متر 4المسافة بٌن كل مشربٌن 

  متر 8المسافة بٌن المشرب والمعلؾ 

 توضع المشارب بشكل موازي لطول لحظٌرة حتى ال تعٌق المشارب حركة الطٌور 

 وضع دعامات قوٌة لقواعد المشرب تمنع المشرب من االنقالب 

  متر 3الحظٌرة على ارتفاع حوالً تركٌب خزان المٌاه فً مدخل 

 المشارب اآللية المعلقة: -ت     

 ٌوجد منها أحجام مختلفة وتمتاز بإمكانٌة التحكم بارتفاعها عن األرض حسب عمر الطٌور, وعادة تكون بمستوى

 وتتكون من األجزاء التالٌة:ظهر الطابر 

 خزان توزٌع المٌاه إلى المشارب  

 سم0سم ومن األنبوب إلى المشرب قطرها  8,5خزان إلى المشارب قطرها أنابٌب توزٌع المٌاه من ال 

المشارب المعلقة  وهً عبارة عن مشارب بالستٌكٌة مستدٌرة مكونة من خزان بٌضاوي له حافة  

سم تتجمع فٌه المٌاه الواردة ومركب فً نهاٌته صمام آلً ٌنظم مرور المٌاه إلى  5سفلٌة ترتفع حوالً 

 لمشربالحافة السفلٌة ل

 وٌتمٌز هذا النوع من المشارب بما ٌلً:      

 ال تحتل مساحات من أرض الحظٌرة وبالتالً ال تحدث خلل فً استٌعاب الطٌور 

  مما ٌركز تجمع الزرق فً أماكن محددة ومعالجته بسهولةتتوزع بانتظام وتتجمع الطٌور حولها 
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 ال تستطٌع الطٌور الجلوس فوقها وبالتالً تبقى نظٌفة 

 سهلة التنظٌؾ والتعقٌم 

وٌعاب على هذه المشارب عدم ثباتها  واهتزازها وتحركها نتٌجة اصطدام الطٌور بها وبالتالً تسرب المٌاه 

 إلى الفرشة
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 :المشارب ذات الحلمة اآللية –ث 

وٌستخدم فً التربٌة باألقفاص والبطارٌات وكذلك فً التربٌة األرضٌة وهً عبارة عن أنبوب ٌكون على 

وى ارتفاع الطٌر, ٌستطٌع الوصول إلٌه بمنقاره وعندما ٌضؽط على الحلمة تتساقط بعض قطرات الماء مست

 التً تكفً لشربه وتحتاج الطٌور فترة من الزمن حتى تتعود علٌه.

 

 

            

 مشارب المياه الجارية: -ج

طرفً تلك عبارة عن أحواض مابٌة ضٌقة ترتفع عن األرض بمقدار ارتفاع ظهر الطابر, وٌوجد فً أحد 

المجاري صنبور ماء, وفً الطرؾ الثانً فتحة لتصرٌؾ الماء, وٌكون الماء جاري بشكل دابم وارتفاعه ال 

 سم. 3ٌزٌد عن 

 مشارب ذات أنابيب المياه الجارية:ال -ح

تسمح بتساقط قطرات المٌاه  عبارة عن أنابٌب تمتد فوق مجاري وهذه األنابٌب تكون مثقوبة بثقوب ضٌقة

طٌور لتقؾ على هذه المجاري وتمد رقبتها لتصل إلى نقاط المٌاه المتساقطة, وتتمٌز هذه الطرٌقة بأن وتترك ال

 طٌور تشرب مٌاهها طازجة باستمرار.ال

 

 

حلمات 
 المشارب



 8102 - 8102                                                                                خامسةالالعملٌة الجلسة  –تربٌة الحٌوان والدواجن 

 د. نزار سلٌمان                                                    سوحد. مازن م                                           م. خالد القدموسً          

 المعالف: – 2    

ع مختلفة منها تتناسب مع عمر الطٌور وٌوجد أنوا هً األوانً والمعدات المستخدمة فً تؽذٌة الطٌور,

 .وهناك نوعان أساسٌان من المعالؾ هً المعالؾ الٌدوٌة والمعالؾ اآللٌةوطرٌقة الرعاٌة, 

 أوال: المعالف اليدوية:     

م 8- 0عبارة عن معالؾ مستطٌلة مصنوعة من الصاج المؽلفن طولها  وهً :المعالف اليدوية الطولية - أ

سم من األعلى, وٌركب علٌها شبك معدنً بحٌث ٌسمح بمرور رأس الطٌر إلى 81 – 0وعرضها 

العلؾ دون إمكانٌة الوقوؾ على المعلؾ, وٌمكن التحكم بارتفاعه, مع مراعاة ترك الثلث العلوي من 

 المعلؾ فارؼا لتقلٌل هدر العلؾ.

سم, 41- 35هً عبارة عن أطباق بالستٌكٌة  دابرٌة, قطرها  صواني العلف(:األطباق البالستيكية )   - ب

صوص,  011ٌوم حٌث ٌخصص طبق واحد لكل 01تستخدم للصٌصان حدٌثة الفقس وحتى عمر 

وٌعاب على هذه المعالؾ تجمع الصٌصان علٌها ودعسها على العلؾ مما ٌؤدي إلى تلوثه وزٌادة الهدر 

 فً العلؾ.

 

: هً معالؾ على شكل اسطوانة مصنوعة من الصاج المؽلفن , وهً المعالف االسطوانية المعلقة - ت

تتكون من جزأٌن )خزان وحوض(, وٌرفع المعلؾ حسب عمر الطٌور, وهناك أقطار مختلفة 

 دجاجة بٌاضة. 85فروج أو  41سم حٌث ٌكفً ل 41للحوض, أكثرها شٌوعا قطر 
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 ثانيا: المعالف اآللية:

 وتتألؾ مما ٌلً: لسلة()معالف الس المعالف اآللية األرضية - أ

: ٌوضع الخزان فً مقدمة الحظٌرة وقد ٌوجد أكثر من خزان, وٌتسع الخزان لحوالً خزان العلؾ 

كػ علؾ, ٌسحب منه العلؾ بواسطة سلسلة معدنٌة وهً متصلة مع محرك, وٌتم التحكم 511 – 311

 بتشؽٌل المحرك وتحرٌك السلسلة بواسطة ساعة قاطعة تضبط حسب الحاجة.

سم وعمقها 0وهً عبارة عن معالؾ أرضٌة طوٌلة من الصاج المؽلفن عرضها  :خطوط المعالؾ 

, وضمن هذه المعالؾ تسحب سالسل العلؾ من خزان العلٌقة سم, تخفض وترفع حسب عمر الطابر5

إلى خطوط العلؾ وفً نهاٌة الخط عند دخول السالسل خزان العلٌقة مرة ثانٌة ٌوجد شبك لمنع مرور 

 واألوساخ إلى ضمن خزان العلٌقة.الرٌش 

خطوط هذه المعالؾ بؽطاء من الشبك ٌسمح فقط بمرور رأس الطابر إلى داخل المعلؾ  وتناول وتؽطى 

 .متر 811لعلؾ فً الحظٌرة ٌصل إلى علٌقته وطول خط ا

 : تتألؾ من:المعالف اآللية األنبوبية - ب

كػ وٌسحب العلؾ بواسطة سلسلة داخل  511 – 311خزان العلؾ: وهو خزان أٌضا ٌتسع ل  

 وٌتحكم بتشؽٌل المحرك والسلسلة ساعة قاطعة تضبط حسب الحاجة. األناٌبب وهً متصلة مع محرك

أنابٌب التؽذٌة: عبارة عن أنابٌب من البالستٌك أو المعدن ٌسحب إلٌها العلؾ من الخزان بواسطة  

 0,5زان العلٌقة, وٌخرج منها انبوب فرعً كل السلسلة التً تسٌر ضمن ةاألنبوب والمتصلة مع خ

متر لٌفرغ العلؾ ضمن معلؾ من البالستٌك معلق بحبل, وٌرفع هذا المعلؾ وٌخفض حسب  8إلى 

فرخة  85 – 81فروج أو  51- 41سم تكفً لحوالً  41عمر الطٌور, وهذه المعالؾ قطرها حوالً 

 بالؽة.
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 صوامع العلف: -3

كبٌر للعلٌقة )لألعالؾ( من الصاج أو البالستٌك أو القماش السمٌك, ذو قاعدة وهً عبارة عن خزان اسطوانً 

 مخروطٌة.

وٌتم تخزٌن األعالؾ فٌه عندما ال ٌكفً خزان الحظٌرة الداخلً لألعالؾ, وٌتم تخزٌن األعالؾ الالزمة 

, وله سعات ٌوم, وٌجب أن ال تطول مدة تخزٌن األعالؾ فٌه عن ذلك كً ال تفسد2 – 4للطٌور فٌه لمدة 

 مختلفة.

 

 أعشاش وضع البيض )البياضات(: -4

وٌتسع الصندوق لدجاجة واحدة أو عدة دجاجات, وٌجب أن وهً عبارة عن صنادٌق من الخشب أو التوتٌاء, 

تكون ذات حجوم مناسبة وأعداد كافٌة وسهلة التنظٌؾ وجٌدة التهوٌة ومظلمة وفً مكان هادئ, وسطحها 

 تستطٌع الدجاجات الوقوؾ علٌها.العلوي مابل قلٌال كً ال 

وٌجب أن تفرش بالقش النظٌؾ مع تبدٌل دوري للفرشة, وٌنظؾ العش حفاظا على سالمة البٌض وحماٌتها 

 من الطفٌلٌات, وؼالبا ما ٌتم جمع البٌض ٌدوٌا, وللبٌاضات عدة أنواع:

 البياضات المفردة: 

دجاجات, وٌوجد عوارض  5لكل سم, تخصص بٌاضة واحدة 35كل من عرضها وعمقها وارتفاعها 

خشبٌة أمام مدخل البٌاضة لٌقؾ علٌها الطابر وٌستعد للدخول, وٌجب أن ٌكون هناك حافة أمامٌة لمنع 

سقوط البٌض من الخارج, وٌكون ظهر البٌاضة إما مسدودا أو له فتحة تسمح بجمع البٌض, وٌوضع 

 بٌض.شارة خشب لمنع كسر أو تلوث العادة على القاعدة تبن أو ن
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 البياضات المفردة الصيادة: 

عبارة عن بٌاضة مفردة لها باب أمامً ٌسقط  خلؾ الدجاجة بمجرد دخولها فٌمنع  دخول دجاجات 

أخرى لنفس البٌاضة, وٌسجل رقم الدجاجة على البٌضة التً باضتها حٌث تستعمل هذه الطرٌقة فً 

 دجاجات. 3صٌادة ل  القطعان المستخدمة لؽرض األبحاث, وٌخصص عادة بٌاضة مفردة

 البياضات المجمعة : 

دجاجة وذلك فً  51سم, وتخصص بٌاضة لكل 51سم وعمقها 51سم وعرضها 811ٌبلػ طولها 

 الحظابر التً تربى فٌها أعداد كبٌرة من الدجاج البٌاض.

 :استعمال البياضات طريقة        

  أسبوع. 3 – 8توضع البٌاضات قبل بداٌة وضع البٌض بمدة 

  تأخر وضع البٌاضات لما بعد بداٌة وضع البٌض فإن الطٌور تضع بٌوضها على الفرشة وٌنتج إذا

 عن ذلك عدد كبٌر من البٌض الملوث والؽٌر قابل للفقس.

  عند وضعها ألول مرة ٌفضل وضعها على األرض لتتعرؾ علٌها الطٌور وبع بداٌة اإلنتاج ترفع عن

 األرض.

 الجدران والحواجز. ٌجب وضع البٌاضات بشكل منتظم حول 

  سم. 4 – 8وضع فرشة نظٌفة داخل البٌاضة بعمق 

 .ٌفضل وضع فرشة نظٌفة حول البٌاضات لمنع تلوث أرجل الفرخات قبل دخولها للبٌاضة 

 .مكافحة الطفٌلٌات داخل البٌاضات 

           

 



 8102 - 8102                                                                                خامسةالالعملٌة الجلسة  –تربٌة الحٌوان والدواجن 

 د. نزار سلٌمان                                                    سوحد. مازن م                                           م. خالد القدموسً          

 أجهزة التدفئة: -5

 ٌوجد نوعان للتدفبة هما: 

أسبوع, وٌتم ذلك بواسطة الدفاٌات التً  4وحتى : وتستخدم للطٌور من عمر ٌوم التدفئة المباشرة - أ

 تعمل بالؽاز أو الكهرباء.

: ٌتم بواسطة دفع الهواء الدافا من جهاز مركزي للتدفبة, وٌعاب على هذه الطرٌقة تدفئة جو الحظيرة - ب

 خفض الرطوبة النسبٌة لجو الحظٌرة.

 وأهم األجهزة المستخدمة بالتدفبة:

الدفاٌات ذات المظلة: هً عبارة عن دفاٌات بها مصدر للحراره على شكل لهب ٌرفع وٌخفض حسب  -0

 الحاجة, وهً تعمل بالؽاز أو الكهرباء.

التدفبة بالهواء الساخن: ٌستعمل هذا النوع من التدفبة بالحظابر المؽلقة حٌث تدفا عن طرٌق حراق  -8

من خالل أنابٌب إلى داخل  تدفع الهواء الساخن ٌسخن الهواء أثناء مروره به وٌوجد مروحة كبٌرة

 الحظٌرة )ٌجب مراقبة الرطوبة النسبٌة  داخل الحظٌرة لمنع حدوث تجفاؾ عند الصٌصان(.

 

 دفاٌة تقلٌدٌة ذات مظلة  
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 المجاثم: -6

, ظابر الدجاج البٌاض فً حال التربٌة األرضٌة على الفرشة العمٌقة  كً تقؾ علٌها الطٌورحتستخدم فً 

سم وتوضع للطٌور 35- 85سم وٌبعد كل منها عن اآلخر 6 – 4ض وهً عبارة عن قضبان خشبٌة بعر

 أشهر والهدؾ من استخدامها: 3 – 8,5إبتداء من عمر 

 إبعاد الطٌور عن رطوبة األرضٌة 

 تالبم طبٌعة الطٌور فً النوم فً أماكن عالٌة 

 تجمٌع الزرق فً أحواض خاصة حٌث توضع المجاثم فوقها 

 

 

 أحواض جمع الزرق: -7

الزرق تحت المجاثم, وفً العادة ٌشكل حوض تجمٌع الزرق بٌن ثلث ونصؾ مساحة تستخدم لجمع  -

سم 011 – 31ً وسط الحظٌرة أو فً أحد جوانبها, وٌرتفع عن أرض الحظٌرة ب األرضٌة إما ف

 وٌحاط بالسلك من جمٌع جوانبه لمنع دخول الطٌور إلٌه.

هذا ٌعتمد على فصل السنة وكفاءة شهر كحد أقصى و 3 – 8ٌزال الزرق عادة من حوض التجمٌع كل  -

 التهوٌة واالستٌعاب فً المتر المربع الواحد.

 عند استعمال هذا النظام ٌؤخذ بعٌن االعتبار ما ٌلً: -

 ارتفاع نسبة األمونٌا ولذلك ٌجب زٌادة قوة المراوح 

 قد ٌأوي بعض الطفٌلٌات الخارجٌة والفبران لذلك ٌجب رشه بصفة دورٌة بالمبٌدات 
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 الفرشة: -8

هً عبارة عن مواد تستخدم لتؽطٌة األرض فً حال التربٌة األرضٌة, ومنها تبن القمح ونشارة الخشب 

 والقش, وتستعمل الفرشة لما لها من مٌزات عدٌدة:

 حمل الزرق وتحلٌله 

 تعزل الطٌور عن الرطوبة والبرودة مادة عازلة 

 امتصاص الرطوبة الزابدة 

 ارجٌةتحل الفرشة مكان اللمسارح الخ 

 رخٌصة التكالٌؾ عن أي نظام آخر لتجمٌع الزرق 

 ٌمكن استؽاللها بعد االنتهاء من التربٌة كسماد 

وٌجب الحفاظ على جفاؾ الفرشة ومنع زٌادة نسبة الرطوبة فٌها وذلك عن طرٌق تقلٌب الفرشة فً الشتاء 

 ٌومٌا واستبدال الجزء المبلل منه وزٌادة سرعة وقوة المراوح......

 أسباب مشكلة أكل الفرشة:           

o قلة المساحة المقدرة للطٌور من المعالؾ 

o بقاء المعالؾ فارؼة من العلٌقة لمدة طوٌلة 

o تقدٌم علٌقة ؼٌر متزنة للطٌور ٌنقصها بعض العناصر التً ٌجدها الطابر فً الفرشة 

o أو الدٌدان فٌقلل من آالمه عن   إصابة الطابر بااللتهابات المعوٌة الناتجة عن االصابة بالكوكسٌدٌا

 طرٌق أكل الفرشة.

 

 

 

 نهاية الجلسة العملية الخامسة
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