
  ادارة القطيع البياض باألجواء الحارةادارة القطيع البياض باألجواء الحارة

ألنتاج البيض. حيث   م من الدرجات المثلى 22ْ-18تعبر درجة الحرارة البيئة التي تتراوح بين 

م داخل قاعات التربية يؤدي الى خفض نسبة انتاج  30ْان أرتفاع درجات الحرارة البيئية عن 

القشرة والصفات النوعية البيض مع خفض معدالت وزن البيض المنتج ومعالت سمك 

 للصفاروالبياض معاً.

 ان سبب هذا األنخفاض بأنتاج البيض ونوعيتة عند ارتفاع درجة الحرارة يرجع الى:

أنخفاااض يميااة العلاات المسااتقللة ماان قباال الطيااور وبالتااالي انخفاااض يميااات الطاقااة  -أ

 والبروتين والفيتامينات والمعادن المجقزة للطيور خالل األجواء الحارة.

حصول تغير في التوازن القرماوني داخال الجساث مثال انخفااض هرماون الثايرويساين  -ب

 . (Corticosteroides)رية مثلظوارتفاع مستوى افرازت هرمونات قشرة الغدة الل

حيااث  (Acid-Base Balanes)حصاول تغياار بااالتوازن الحاماااي و القاعاادي بالاادم  -ج

 .(Alkaliosis)حالة قلوية الدم الدم ( وتحصل   BHيرتفع األس القيدروجيني للدم )

 

 لغرض تقليل أضرار األجقاد الحراري على الدجاج البياض نوصي بما يلي : 

تخطاايم موعااد التربيااة بحيااث توجاام فتاارة القمااة األنتاجيااة للقطيااع البياااض الااى األ ااقر  .1

الباردة. ألفراخ الفاقسة خالل  قري مايس وحزياران ساوت تبادأ بأنتااج البايض خاالل 

ن األول والثاااني.  ن مثاال هااذا القطيااع سااوت ال يتعاارض الااى األجقاااد  ااقري تشااري

ا ااقر ماان بدايااة فتاارة انتاااج الباايض وهااذا مااا ساايقلل ماان   ااار  9-8الحااراري  ال بعااد 

 األجقاد الحراري على انتاج البيض الى حد يبير.

 

رفع مستوى الطاقة الممثلة والبروتين في العالئق خاالل األجاواء الحاارة ألجال اعطااء  .2

 يور احتياجاتقا اللاملة من الطاقة والبروتين رغث انخفاض يمية العلت المستقللة. طال

 

 العليقااة الااىتاااات  حيااثمااااعفة مسااتوى الفيتامينااات والمعااادن فااي عالئااق التغذيااة.  .3

طان مان العلات  /يغاث  3-2الاى  ونزياد هاذا النسابةطن من العلات.  /يغث 1.5-1بنسبة 

 طان. يغاث/ 0.5-0.3للعلات بمقادار  (C)فيتاامين ويذلك ياات خالل األ قر الحارة. 

 .للطيور  تقليل األجقاد الحراريل



 

توقيت مواعيد تقديث العلت الى القطيع الاى األوقاات البااردة بالصاباح البااير او المسااء  .4

 واألمتناع عن تقديث العلت في اوقات الظقيرة.

 

تبرياد ميااا الشارن عان طرياق تغطياة وتظليال وزيادة عدد المناهل فاي قاعاات التربياة  .5

 خالل اوقات الظقيرة. الثلج الى خزانات مياا الشرن واضافةخزانات الماء 

 

تشجير المناطق المحيطة بالقاعة لامان تاليل الجدران الخارجية ومناع ساقوط ا اعة  .6

 .في هذا المجال أ جار اليويالبتوسالشمس المبا رة عليقا. من األ جار المقمة 

 

ضاااافة بعاااض األماااالح الاااى مااااء الشااارن مثااال ملاااس الطعاااام  ويلورياااد البوتاسااايوم ا .7

 لتر ماء. 1000ييلوغرام للل  0.5وبيلاربونات الصوديوم بنسبة 

 

رش الجدران وسقت القاعة من الخارج بالماء مع توفير مر ات داخلية داخل القاعلات  .8

ويعتبار الارش  لغرض استخدامقا لرش الطيور بشلل مبا ار عناد الاارورة القصاوى.

المبا ر اجراء اداري مقث جداً حيث يبدأ الرش من الساعة الثانياة عشار ضاقراً ولغاياة 

الساااعة السادسااة عصااراً خااالل ا ااقر الصاايت. تاارش الطيااور ماارة واحاادة ياال نصاات 

 ساعة. 

 17اضافة ساعة ضوء الى عدد ساعات االضاءة اليومية ليصبس عدد ساعات االضاءة  .9

 .ة ساعتين لألضاءة في منتصت الليلتوجي ساعة باليوم مع ضرورة

 

ألجل تشجيع الدجاج البياض على زيادة يمية العلت المستقلك خاالل األ اقر الحاارة  .10

وزيااادة عاادد ماارات تقااديث  (Feeders)يفااال رفااع مسااتوى العلاات داخاال المعااالت 

 يشجع الطيور على استقالك يميات ايبر من العلت باالجواء الحارة وهذا العلت 

 

اغناء العليقة بالفسفور يسااعد علاى التليات لادرجات الحارارة العالياة ألناة يادخل فاي  .11

 (ATP)واألدنوسين الثال اي الفوسافات  (RNA , DNA)تلوين الحوامض النووية 

 المقث في نقل وخزن الطاقة. 


