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 سنة رابعة

 تغذية دجاج اللحم )الفروج(

 تغذى صيصان فروج  للحمرع درامن ارن للةملير  للرا للتغاير  تغذير  مااحر ا جارن للجل ر  ت ر ي غا 

قررمو للاكررت اذا لذ يتجقرر  ا ررمع للتاررج دحررا ا ررمع لكررتغن  دحررا ايررامن لكررتغنمغا اررن لل حرر  

 للغذلءا جلألكوذ في للتاج هج لألفضع في تمجيع للغذلء. 

 االحتياجات الغذائية للدواجن:  -1

           يايررا فرري كررجوي  نننرر   تررجلذ اررن لتتررا  للررمجل نا للمرروج  جللةيررا  جلألاغررا ا جلمررع تررجذ 

ان هذه لألتجلذ ات حةاته للغذلئي . جيتع تقميو لالمتيا ا  للغذلئي  لتجذ اا ان لل يرجو ةعد ائغرا 

لالمتيا را  لليرها جارن نرع تمميرم للاكرتجى  اكتجيا  ات ممن ان لل تصرو للغرذلئي للارولم تقرميو

         للررذت ت  رري فيرره لل يررجو  فضررع لتتررا  لقتصررامت. جاررن لل ررميو ةالررذمو  ن للتصررائ  للا ةررون 

دن للاكتجى للذت ي   تجفوه في دنئق لل يجو ان دتصو غذلئي ا ين ليس ارن للضروجوت 

 ن تمجن ةالاكتجى للذت ي  ي  فضع لتتا  تظولً الوتةا  ذل  ةالتجلمي لالقتصامي . يتع للت ةيو 

                 دررررن لمتيا ررررا  لل يررررجو للررررا لل تاصررررو للغذلئيرررر  متكررررة  ائجيرررر  اررررن للغررررذلءا دحررررا للرررروغع 

 اياً. ان  ن لالمتيا ا  ي    ن تصاغ دحا  كاس ماي  لل تاصو للغذلئي  للناا  لح ائو يج

 جتتجق  ماي  اا يكتغحمه لل ائو يجاياً ان دتصو غذلئي ا ين دحا: 

اكتجى لل تصو للغذلئي في لل ح ا  ج للتكة  للائجي  المتجلء لل ح  دحرا هرذل لل تصرو  -1

 للغذلئي. 

 ماي  للغذلء للتي يكتغحمغا لل ائو يجاياً.  -2

ح  جلمتيا را  لل رائو لح تاصرو جهتا الةم ان ذمو لل جلاع للتي ترثنو دحرا ماير  للغرذلء للاكرتغ

 للغذلئي : 

 أنو ماي  للغذلء للاكتغح  ان قةع لل يجو ضان ممجم ا يت  ةال جلاع لآلتي : تت

م ررع لل يررجو جدوقغررا: لذ ترراملم مايرر  لل حرر  للاكررتغح  ةااميررام م ررع لل يررجو جذلرر   -1

  ولً ةالم ع. توتة  لوتةا اً اةا لاجل غ  لالمتيا ا  للناا  لحامافظ  دحا للميان جللتي

 تاملم ات حةا  للم ا   لح ح  ةاوتماذ تكة  لالتتا .  -2

مو   للمولون: تقع ماي  لل ح  للاكرتغح  ةاوتمراذ مو ر  للمرولونا جة رمع دراع يوتمر   -3

مو   ائجي  في مو ر  للمرولونا  65.0% لمع لتخما  قموه 1لكتغن  لل ح  ةا مع 

 جلل مس ةال مس. 

للمو ر :: تكرتغح  لل يرجو ماير   منرو ارن للغرذلء دترماا  تظاع للتوةي  )  قمرا   ج دحرا -4

 تمجن اوةاه دحا فو   اقاوت  ا  للتوةي  في للة اويا   ج لألقما . 

للاكام  للاخصص  لمرع  رائو: لالاممراع يقحرع فوصر  لل يرجو لحمصرجع دحرا لل حر ا  -.

 جةالتالي للماي  للاكتغحم  ان للغذلء. 

 داق للغذلء في للا ال  لآللي : تتتاك   وملً ا  ماي  لل ح  للاكتغح .  -0
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          داحيرر  قررر  للاترراقيو  ع درررمع قصررغا: لل يرررجو للتررري تررع قررر  اتاقيوهررا تغرررمو مايرررا   -7

  قع ان لل ح  اقاوت  ا  لل يجو للتي لع ت و لغا داحي  للق .

 :. .) دمم لل يجو في للقم  دن ال يايميجو في للقم : دمم لل  -8

للررا لكررتغن  لل حرر ا جي ررم ا ررمع لكررتغن   ال تايررعصرم  للق يرر : فررال يجو للاويضرر   -9

 للمالئع للملل  دحا صم  للق ي . لل ح  ان  هع

 تجى  اق  للغذلء: لذ تاملم ماي  للغذلء للاكتغح  ةاتخما  اكتجى لل اق . اك -16

 أساليب تغذية دجاج اللحم:  -2

          اتاكررر  لحظررروج   اي غررراا جيامرررن تقكررريع فترررون للتارررج لرررم ا  للحمرررع ةوترررااغ تغذيررر   ال يج رررم

تراهي:ا  –ترااي  – ةرام للا ننث اولمع تقمع فري مرع اومحر  دحيقر  اختحمر  للقيار  للغذلئير  ) 

اوتم رر  فرري امتجلهررا اررن اختحرر   مةررام جيولدررا  ن تمررجن للقيارر  للغذلئيرر  لح حيقرر  للاكررت اح  

خذ تح  للقيع في للتتاق  تموي ياُ فري اومحر  للترااي نرع اومحر  للتراهي. للاومةا  للغذلئي ا نع تأ

 للةرام         جتمرجن  دحرا ارن  للةرام  ارا قةرعا جتكراا للةرام  ارا قةرعجقم يح رأ للرة   لايرامن فترون 

          فررري قياتغرررا للغذلئيررر ا جللتغذيررر  دحرررا دحيقررر  قةرررع للةامئررر  ت  رررع لل يرررجو اثهحررر  لةمليررر   يرررمن. 

يجااًا جهي تختح  درن للةامئر  فري دميرم ارن للترجلمي  14-16لامن  للةام لل حيق  قةع  جتكتخمع

اختحم  ان للميتاايتا . جتكتخمع لل حيقر  انع لوتماذ اكتجى للةوجتين جاصموه جمايا  ج تجلذ 

          فري للجقر  للرذت تجقر  فيره للتغذير  دحرا لل حيقر  قةرع للةامئر  للرا تغاير  لالكرةجذ للولةر ا للةامئ 

نع تكرت اع دحيقر  للترااي خرنع لالكرةجدين للخرااس جللكرامس جفيغرا يخمر  اكرتجى للةروجتين 

لل اقر  للرا للةروجتين درن اكرتجلها فري لل حيقر   جياملم فيغا اكتجى لل اقر  للاانحر  جتتكر  تكرة 

   ن  كراةي ا جيكرا  ةايرامن لل اقر  ةالتكرة  لحةروجتي 8 -7للةامئ ا جتكتخمع دحيق  للتاهي فري دارو 

 في للغذلء. 

ترااي تراهي  – ةرام جللت راو  للرا نرنث اولمرع للمولكرا  تع تقكريع فترون للتكراين ةتراء دحرا 

 ماآلتي: 

                جللترررااي جللتررراهي دحرررا للتوتيررر  للةرررام  كرررةجذ لاولمرررع  2-2-3لن لكرررت ااع تظررراع  -1

 .   اقر  3666% ةروجتين خراع ج21درن  للةرام ل حيقر  ي    ال تقع للقيار  للغذلئير  

اانح  /مر  دحر ا دحرا  ن تمرجن ةراقي للاومةرا  للغذلئير  ارن ارجلم ا متير  جفيتاايترا  

 جلضافا  غذلئي  مك  للتجصيا  للاقوون. 

 كاةي  لحاولمع للننث ةالتوتي  للكاةق تمكه ي    ال تقع  3 -2 -2في ماع لتةاذ تظاع  -2

  .  /م  دح .  3166% ةوجتين خاع ج22دن   للةامللقيا  للغذلئي  ل حيق  

% ةروجتين 19جفي محتا للمالتين ي    ال تقع للقيا  للغذلئي  لمع ان دحيق  للترااي درن  -3

% ةرروجتين خرراع 19   اقرر  اانحرر  /مرر  دحرر ا جدحيقرر  للترراهي دررن   . 3166خرراع ج

  .    اق  اانح /م  دح .  3666ج
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 فتون للتكاين للا اومحتين:  جة   اولما لألةماث تقكع

 للاومح  لألجلا:  -آ

يجاراًا جهترا  ارن ي  ري للخح ر  للخاصر  ةالاومحر   .3جتاتم ان داو يجع مترا دارو مرجللي 

 يجااً.  28لألجلا متا داو 

في هذه للاومح  ةاقموته لل الير  دحرا تمجيرع لل حر  للرا تارج  ج ايرامن فري جاتره  يتايا للموج 

              1571يجارراً للررا  .3مجيررع للغررذلئي فرري تغايرر  هررذه للمتررون دتررم داررو للمرريا جيصررع ا ررمع للت

           ن يمررجن دررالي فرري ة رر  درروجق للمرروج ا لررذل فررعن لل حرر  للررناع فرري هررذه للاومحرر  ي رر

  للقيا  للغذلئي . 

 للاومح  للناتي :  –  

مماءن تمجيع لل ح  في هرذه للاومحر   يجااً جمتا تكجيق للق ي  لحذة . جتقع .3جتاتم ان داو 

اقاوت  ا  للاومح  للكاةق ا جيوتم  ا رمع للتمجيرع للغرذلئي. جيت حر  للمروج  فري هرذه للاومحر  

                     دحيقرررر   قررررع غتررررا اقاوترررر  ارررر  للاومحرررر  لألجلرررراا جيمتررررا  للررررا تكررررة   قررررع اررررن للةرررروجتين

 ميحج مالجوت  اق  لكتقنةي . 1666لمع 

دتم لكت ااع غذلء داٍع فري امترجله ارن لل تاصرو  اا يامنن مماءن للغذلء تمجن  مكن جتظولً أل

للغذلئيرر ا فعترره يتصرر  ةالتكررة  للررا  تررجلذ للتوةيرر  محغررا ) جخاصرر  للمرروج  : ةاكررت ااع خح ررا  

 تمتجت  مةو قمو ان لل تاصو للغذلئي  ةالتمالي  للاقةجل . 

مميرم ا رمال  للتارج جلالمتيا را  للغذلئير  لحغ رن هذل جتقجع لل وما  للاتت ر  لغ رن للمروج  ةت

للتي تتت غاا جتممم لألجالن للتي يصع لليغا للموج   كةجدياًا جماي  لل ح  للاكتغحم ا جةالتالي 

ا مع للتمجيع للغذلئي للتاجذ ي ليتامن اتتغ للموج  ارن ا وفر  اجق ره لالتترا ي. لرذل فرعن ارن 

جلل حر  للاكرتغح  لتمميرم ارا لذل لرجان لالكرةجدي لح يرجو  ن يقجع ة احيا  ل للاتتغ هع جل ةا  

          ة ررمع صررمي   ع  ن ممرراءن لالتتررا  لميرره غيررو  ةي يرر  جللترري دتررمها يقررجع  ةاإلتتررا مرران يقررجع 

 ةالةمث دن للكة  ليتع تملومه. جيةين لل مجع للتالي ا مال  لالتتا  لألكةجدي  لحموج : 

         العمر 
 ) أسبوع(

زن الطيور متوسط و
 )غ(

 معدل التحويل الغذائي العلف المستهلك )غ(

 للتولماي لألكةجذ للتولماي لألكةجذ

1 146 146 146 - - 

2 366 276 416 1508 1537 

3 .16 30. 77. 1574 15.2 

4 776 486 12.. 158. 1503 

. 1676 06. 1806 2562 1574 

0 1466 736 2.96 2521 158. 

7 17.6 846 3436 354 1590 

8 2136 986 4416 25.8 2567 

9 2.26 1626 .436 2502 251. 
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 استهالك الفروج للبروتينات:  -3

لن للماي  للانحا ان للةوجتين للجل   تجلفوها في للخح ر  لل حمير  للاقمار  لحمروج  تمرمم لح اقر  

          فمحاررا لوتمرر  توميررا لل اقرر  فرري للخح رر  محاررا ج رر  للقاةحرر  لحتانيررع للاج ررجمن فرري هررذه للخح رر . 

                   ن يررراملم توميرررا للةررروجتين فيغررراا جذلررر  مررري يكرررت ي  لل رررائو  ن يمصرررع دحرررا لمتيا اتررره 

 ان للةوجتينا جةالتالي ان للماج  لألايتي . 

ت ويةياًا لل نق  ةين تكة  لل اق  للا للةوجتين ي    خذها ة ين لالدتةراوا جتختحر  هرذه للتكرة  

 جفقاً لاولمع للتاج للاختحم  ماآلتي: 

ا 106ا جفري للاومحر  للناتير  .13في للاومح  لألجلا ي    ن تمجن تكة  لل اق  للا للةوجتين 

 تقمع لل ائو ةال او. للتكة  محاا  ت توتم  هذه  186 اا في للاومح  للنالن  فغي 

جي   لألخذ ة ين لالدتةاو  ن يمتجت للةوجتين دحا لألماا  لألايتير  لألكاكري  مافر  ةمايرا  

 :. 7:1.تمي ةامتيا ا  لل ائو جفقاً لاولمع تاجه جي    ن تمجن تكة  لألو تين للا للنيكين )

% ةروجتين 1مهن في للموج ا جدتم ايرامن ايامن للةوجتين في للخح   له تأنيو انة  في تولمع لل

في للخح   لل حمي  دن للمم للانالي فعن ذل  كج  يرثمت للرا تخمري  تكرة  للرمهن فري للذةيمر  

                         % دررررررن للتكررررررة  للانحررررررا فيررررررثنو كررررررحةاً 1%.  اررررررا لتخمررررررا  للةرررررروجتين .653ةا ررررررمع 

 في ا ااع للتمجيع للغذلئي. 

دحررا مايررا  مافيرر  اررن للميتاايتررا  جلل تاصررو للا متيرر  للصررغوى  ي رر   ن تمتررجت للاومررال 

لذ للرمجل ن: فروج ا ةيرا   ج  اغرا . جتمترجت للاومرال  لتجفيو لالمتيا ا  لمع تجذ ان  تج

 يضاً ا في ة   لألميان جفقاً لحقجلتين للامممن جللتري قرم تختحر  ارن ةحرم للرا آخرو دحرا ة ر  

ن ج للم ررجوا جاضررامل  للمجمكرريمياا ات رر ا  للتاررج لالضررافا  لل حميرر  انررع اضررامل  لألمكررم

جللاحجتا   ...... للخ . جيةين لل مجع للتالي اجلصما  للاومال  للاكتخما  في تغذير  للمروج  

 جللم ا  للةيا  للاتتغ لةي  للاائمن جتح  للاكتخما  في تغذي   اغا  للموج .

 المكونات الغذائية

 نوع المركز

 مركز فروج
            من عمر مركز بياض

 يوما   1-21
            من عمر

 يوما   22 -22
        من عمر 

 التسويق -23

 اق  قاةح  لحتانيع 
  . /م 

1464 1444 1496 2266 

 4.566 28566 27566 20546 ةوجتين خاع %

 2526 512. 4586 4504  ليا  خاع %

 2586 1573 2562 2566 اليكين %

 15.6 1537 1584 2532 انيجتين %

 2566 1586 .252 2572 انيجتين+كيكتين%

 6546 6530 6534 6533 توةتجفان%

 9566 85.6 9537 9534 مالكيجع%

 3536 2501 2596 4566 فجكمجو اتاح%

 1506 15.8 15.8 15.8 صجميجع%

 65.6 512. 4586 4504 ما  ليتجليي %
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 كيفية حساب البروتين الالزم:  -2

          .  Scott, 1978يمتررا  م ررا  للحمررع لتررجفيو لالمتيا ررا  اررن للةرروجتين مكرر  تجصرريا  

 لتاج للويش  –لتاج لل كع  –لممظ للميان 

 البروتين الالزم لحفظ الحياة:  -آ

 غ/لليجع  .657 × 35210لن للةوجتين للناع لممظ للميان= 

 البروتين الالزم للنمو:  -ب 

% .0%ا جللممرراءن للتمجيحيرر  لةرروجتين للغررذلء فرري لل كررع 18لن اتجكرر  للةرروجتين فرري لل كررع 

 فيمجن اقملو للةوجتين للناع تجفيوه ةالغذلء: 

                 =مقدار بروتين الغذاء لتغطية النمو غ/اليوم
 ا مع للتاج لليجاي       

      
 

 البروتين الالزم لنمو الريش:  -  

% ةرمءلً ارن 7% ان جان لل كع للمي في لألكاةي  للننن  لألجلا ان لل او ا ج4يمجن للويش 

 لألكةجذ للولة ا جيظع ناةتاً دتم هذل للاكتجى. 

% ان جاته ةوجتيتراً خااراً لذل ماتر  للممراءن للتمجيحير  لةروجتين للغرذلء 82جيمتجت للويش دحا 

 %. ..للا ةوجتين لل كع 

           اع لتاج للويش غ/لليجع= للةوجتين للن اقملو
 ا مع للتاج لليجاي    ج         

      
 

للةروجتين للررناع لممرظ للميرران + ةروجتين للتاررج + ةروجتين تاررج  =لذل ا ارجذ للةروجتين للررناع  

 للويش 

 كيفية حساب احتياجات الطاقة:  -5

 : Mitchell 1963ةت ةيق ا امل  

BM  =76×  :م :.  ميث )ج: للجان ةالـ ا .657)ج( 

  Scott 1976جةت ةيق ا امل  

BM  =83 ×  :657)ج. 

% فري 33يضا  لغذه للا امل  لل اق  للتري يصروفغا لل رائو ةالمومر  فري للمظيرون جهري تانرع 

 % في للمظائو لألوضي . 6.ماع لألقما ا  ج 
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  كيفية حساب التوازن الملحي ) الحمض القاعدي( في العليقة: -6

ير  لألارنح ذل  لل رمتا  للاج ةر  جمايرر  ةرين ما ج للمروق يقصرم ةرالتجلان للاحمري هرج للتكرة  

 ذل  لل متا  للكالة  خاص :  لألانح

 : Cl: للا دتصو للمحجو )K: جللةجتاكيجع )Naدتصو للصجميجع )

 ماي  دتصو للمحجو –للتجلان للاحمي = ماي  دتصو للصجميجع + ماي  دتصو للةجتاكيجع 

  Na   + K  - Clان للاحمي =جلللت

          ارررن للرررجان لل ايئررري لحارررامن  امررراف ا جيرررتع مكرررا  مايرر  للاححررري امررراف جي ةررو دتغرررا ةرررالاححي 

ةأته للجان لل ايئي ةالغولع اذل  في لتو في مال  للكجلئعا  ج في جلمرم  للاماف في و  للجان 

 م  في مال  للاكاميق للصحة . 

 /م  دحيق  اماف اححي  2.6ج  236جة مع داع يجصا ةأن يمجن للتجلان للاحمي ةين 

 تقييم األداء االنتاجي للفروج:  -7

                  ي رررر  تقيرررريع لألملء لالتتررررا ي لحمرررروج  اتررررذ لليررررجع لألجعا جتتظرررريع كرررر ن  لحررررجان لليررررجاي

 ج لالكررةجديا جتكرر ع مايررا  لل حرر  للاكررتغحم  لليجايرر . ماررا ي رر  تكرر يع ا ررمال  للجفيررا  

                  لليجايرررر ا جمكررررا  ا ررررمع للممرررراءن للتمجيحيرررر  جاقاوترررر  ذلرررر  ارررر  للا ررررمال  للانحررررا لحكررررنل  

 جفق للك ن  للاوفق  ان قةع لل وم . 

 لفروج: حساب المقياس األوربي لتقييم األداء االنتاجي ل -

 يتممم لألملء لالتتا ي ة من دجلاع هي: 

% جلل ررمم للاتةقرري اررن للق يرر  دتررم للتكررجيق .للتمررجق للترري ي رر   ال تايررم دررن تكررة   -1

9. .% 

 م :2جان للتكجيق ) دحا كةيع للاناع  -2

 يجااً  42-30لل او دتم للتكجيق ةاليجعا جدامن يمجن ةين  -3

 : 159 – 157للمماءن للتمجيحي  لحغذلء ) -4

يريع لألملء لالتترا ي  امن جض  هذه لل جلاع في ا املر  جلمرمن تكراا ةالا اارع لألجوةري لتقجقم 

 لحموج : 

 للا ااع لألجوةي= 

    
اتجك  للجان دتم للتكجيق(م )   للاتةقي ان للق ي  دتم للكجيق 

مماءن تمجيع للغذلء(غذلء م  م  جان مي)   لل او دتم للتكجيق(ةاألياع ) 
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%ا .يجااًا جمان ا مع للتمجق  38م  دتم داو  2اتجك  جان مي اناع:  د ا ق ي  فوج  

 لالتتا ي.  لألملءهج للا ااع لألجوةي  . فاا158جمماءن للتمجيع 

     للا ااع لألجوةي =للمع:  
    

      
 

 جمحاا صغو وقع للتاتغ محاا  مان لألملء لالتتا ي  فضع. 278=                  

  

 

 لتتغ  للاماضون


