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 الظروف البيئية المناسبة للدواجن 
 

 :التهوية

 

علا  ناسا  اختياا  ظاااا التهوياة المخاصة في المساكن المغلقة . ويعتمد مهمه جدا التهوية  تعتبر

التبرياد  أهمها تصميم المسانن   الااروا البيةياة والمناخياة الساايدا فاي المنظقاة وظاااا مجموعة عوامل

 أا في األقفاص وكذلك ظوع الدجاج المرب  .  المستخدا وظوع التربية كاظت أ ضية

فااي وااروا العااراا المناخيااة التااي تتصاال با  تفاااع اللااار فااي ر جااا  اللاارا ا خاا   فصاال 

عه لمترافق ماالصيل الظويل التي يصاحبها اظخفاض الرطوبة النسبية   يعد استخداا ظااا التهوية النفقي 

  .وج الللم صيل من اكفأ ا ظامة المستخدمة في مساكن فرظااا التبريد بالوسايد التبخرية خ   فصل ال
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ويعماال ظااااا التهويااة خاا   األياااا اللااا ا علاا  الااتخلص ماان حاارا ا المساانن وحيثمااا ا تفعاات 

لارا ا اللرا ه يفتارض تغاغيل ظاااا التبرياد لاذلك يعمال ظااامي التهوياة والتبرياد علا  الاتخلص مان  ال

لماا م الظيار كاذ كلماا كبار حجا الزايدا في مساكن الدواجن الناتجة من اللرا ا التي تنتجها اجساا الدجاج

 نن وأخيرازار  كمية اللرا ا الناتجة منه وكذلك اللرا ا المستلمة من أشعة الغمس الساقظة عل  المس

ويادري  حرا ا الهواء الداخل للمسنن عنادما تناون اللارا ا الخا جياة أعلا  مان الداخلياة فاي المسانن .

ه ك ر جاة مةوياة وأعلا ل إلا  اظخفااض اسات 30ة )ا تفاع حرا ا المسنن إل  مديا  أعل  من الظبيعيا

 العلل والنمو وا تفاع اله كا  في قظعان فروج الللم التي تنتج عنها خساير اقتصارية . 

 ويعد التخلص من الرطوباة راخال المسانن مان اكثار الوواايل أهمياة لناااا التهوياة خا   فصال

 اتجة من أجساا الظيو  والدفايا  . الغتاء وكذلك الملافاة قد  المستظاع عل  اللرا ا الن

ن و من الضرو ي توفير منام في المساكن المغلقة يعمل علا  تناايم الرطوباة راخال المسانن عا

 طريق التهوية للتخلص من الرطوبة الناتجة من فروج الللم ووروا المسنن مثل الفرشة . 

 

 

 التهوية النفقية 
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رى تقاع ي احدى ظهايتي المسنن وفي النهاية ا خاهي عبا ا عن ظااا تهوية تقع مراوح التفريغ ف

لتفريااغ فتلتااان كبيرتااان مقابلتااان ياادخل ماان خ لهمااا الهااواء المساانن ليسااير علاا  طولااه باتجاااه مااراوح ا

  .ليخرج منها

ط ساال  والتهوية النفقية هي إحدى أظامة تفريغ الهواء ) النااا السال ل تعتمد علا  إحاداض ضاغ

 هواء بواسظة المراوح . راخل المسنن بفعل سل  ال

في المساكن التي تقع فيها فتلا  رخو  الهواء عل  طو  الجدا ين المتقابلين يفقاد الهاواء  

ا فيهاا % من سرعته حا  اظتغا ه راخل المسنن وبالمقابال ففاي المسااكن التاي يساتخد 50الداخل حوالي 

ل حركاة مثا علا  طاو  المسانن تماماا   ظااا التهوية النفقي يدخل الهواء من احدى ظهايتي المسنن ويساير

ويمنن تبريد الهواء الداخل للمسنن وذلك بامرا ه خ   وسايد التبريد التبخرية او  الماء راخل األظابي  .

 بواسظة استخداا المضببا  المنتغرا عل  طو  المسنن. 

لتفرياغ مقا ظاة إن من أهم ملدرا  استخداا ظااا التهوية النفقي هو اللاجة إل  مزيد من مراوح ا 

فية ظياة ا ضااببقية األظامة لذلك يج  عمل موازظة لنلل التغغيل اإلضافية لهاذا الناااا ماع الزياارا الوز

 واظخفاض ظسبة اله كا  التي يلققها هذا النااا خ   فصل الصيل اللا  .  

وبينما يعمل  وعند ا تفاع اللرا ا أعل  من ذلك يفترض عندها تغغيل مناومة التبريد التبخرية . 

فاظاه  اخ العارااالنااا النفقي بنفاءا عالية في تلسين أراء وبيةة فروج الللم في المناخا  اللا ا مثال منا

  ك يدري إلاليس كذلك في ا جواء البا را . حيث يتظل  فيها إن تخفض التهوية إل  أرظ  معد تها وبذل

ماان  لغبااا  بااين ظهااايتي المساانن . و  باادإحااداض فروقااا  فااي ر جااا  اللاارا ا   الرطوبااة والغااازا  وا

 .  الخا جية التذكير إن ظااا التهوية لوحده   يمنن أبدا إن يخفض حرا ا المسنن المظلوبة عن اللرا ا

 

 : Evaporative coolingالتبريد التبخري 

يعتبار يعني التبريد الناتج من تبخر الماء والظاقاة المساتخدمة لتبخار المااء ماأخوذا مان الهاواء . و 

د التبريااد التبخااري ا خااص وسااايل تبريااد الهااواء حيااث إن المضااخا  والمااراوح المسااتخدمة فااي التبرياا

بررا  ستخدا المالتبخري تنون اقل سعرا  وكلفة في التغغيل من بقية وسايل تنييل الهواء التقليدية التي ت

قظتاان غغيل ولنان هنااك ظوالضاغظا  كذلك للتبريد التبخري فوايد كبيرا في موضوع كلفة النص  والت

  -في غير صالح هذا النااا هما :

 ا تفاع  طوبة هواء المسنن بفعل تبخر الماء . -1

ا لهاواء كلمااعتمار ر جة التبريد عل  الرطوبة النسبية للهواء فنلماا ا تفعات الرطوباة النسابية ل-2

 اظخفضت كفاءا التبريد التبخري .  

 

 :التبريد داخل المسكن 

اا أظامااة تبريااد تبخااري مختلفااة فااي مساااكن فااروج الللاام التااي اهمهااا وسااايد التبريااد يمناان اسااتخد 

 فعالة .  التبخري لوحدها او مع المضببا  او المضببا  لوحدها . إن جميع هذه األظامة تعتبر خيا ا 
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اء وتغااابه وسااايد التبريااد التبخااري مرشاالا  الهااواء الو قيااة التااي تركاا  فااي اماااكن رخااو  الهااو

و أوبة عليهاا للمساكن المستخدمة لنااا التهوية النفقي . ترط  الوسايد من قبل المضببا  المنصاالنبيرا 

ر المااء بتقظير الماء . وبفعال عمال الماراوح يمار الهاواء مان خا   الوساايد الرطباة مماا يادري إلا  تبخا

ل بارر راخابرياد األوبالتالي تبريد الهاواء الاداخل الا  المسانن . ويعاد مناان رخاو  الهاواء عبار وساايد الت

 نلالها بغاالمسنن . وهناك مغنلة تواجه وسايد التبريد هي ظمو الظلال  وا شنا  عليها مما يوج  اباد

ة سارعة كافيابرو ي . ويعد استخداا المضببا  عوضا  عن وسايد التبريد اقل كلفة ولننها   تبرر الهواء 

نل وكذلك تدري ال  بلل الفرشاة باالقرم مان فتلاا  رخاو  الهاواء فاي حالاة عادا تعييرهاا وضابظها بغا

.  هاا المااءح التاي يلويرقيق . باإلضافة إل  ذلك تواجه المضببا  مغنلة اظسدارها بس  العوالق واألما 

يد عان الوساا وتواجه األظامة التي تستخدا وسايد التبريد التبخري مغن   ا تفاع اللارا ا كلماا ابتعادظا

التبرياد  وتقدمنا علا  طاو  المسانن باتجااه الماراوح وبنااء  علا  ذلاك يساتخدا العدياد مان ا ظاماة وساايد

يااه . إن مااد أظبااوبين علاا  طااو  المساانن تنغاار فالتبخااري مااع المضااببا  او تسااتخدا المضااببا  لوحاادها 

 المضببا  وكل أظبوم تتم السيظرا عليه بغنل منفصل يعد من اكفأ تصاميم المضببا . 

ويج  تنايم كميا  الماء المضاافة للمسانن عان طرياق المضاببا  ففاي األيااا اللاا ا جادا  يجا   

ي ويجا  يغغل ظصل او ثلث العدر النلا تغغيل جميع المضببا  بأقص  طاقاتها وفي األياا ا قل حرا ا

تي تتبخر تنايم سرعة جريان الماء في المضببا  بغنل   يدري ال  خروج كميا  من المياه اكثر من ال

تي تغانل مع الهواء . لذلك تدري قظرا  الماء الساقظة عل  أ ضية المسنن إل   طوبته ومن األمو  ال

   للماء . مغاكل إضافية هي تسري  المضببا  واألظابي

 2غالون في الساعة فاي حالاة كاون ظوعياة المااء جيادا وصاافية وفاي حالاة ضاخ  1ويفضل ضخ  

ضاال غاالون فنظهاا تادري إلا  اظخفااض احتماا  اظسادار المضااببا  ماع زياارا فاي سارعة بلال الفرشاة  ويف

ح راوقادا او اكثار ويساب  المااء الماا  عبار الما 60ظص  المضببا  بعيادا  عان ماراوح السال  بلادور 

 زيارا تراكم الغبا  عل  أغظيتها . 

 

   Brooding temperatureدرجات الحرارة 

  باع او اقل ل خا   ا 30ان تعريض الظيو  ال  ر جا  حرا ا تقل عن الد جة المثل  )       

والعغارين ساااعة ا ولاا  ماان العمار سااتعمل علاا  خفااض كاال مان  وزن الجساام عنااد التسااويق   ومعاماال 

 .لم ايي و فع ظسبة اله كا     كما تزرار كلفة اظتاج النيلوغراا الواحد من اللالتلويل الغذ

لذا عل  المربي الجيد التاكد من وصو  ر جة اللرا ا القاعة ال  الد جة المظلوبة والمثل  )      

ساعة من وصو  ا فراخ ال  اللقل المعني . ويج  ان يتم قياس اللرا ا من خ    24ا قبل ° 32-35

سم من مستوى ا ضية قاعاة ا فاراخ   ومان ثام  2يوضع عل  ا تفاع  -يفضل ان ينون  قميا   –ملرا  

بعد ذلك يعمد الا  ظغار ا فاراخ فاي القاعاة للتعارا علا  مثالياة القاعاة مان عادمها   فمان خا   اظتغاا  

تجهاز ا فاراخ   ا فراخ بغنل متجاظس وعدا تجمعها في ظقاط معينة ظتمنن من اللنم عل  ان هذه القاعاة
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 باااااللرا ا المثلاااا  رون الرجااااوع الاااا  ضاااابط اللاااارا ا اعتمااااارا علاااا  مقاااااييس ر جااااا  اللاااارا ا

 ) الملا ير ل . 

 

   Waterالماء 

ر عل  ساعة او اكثر من خ   ا عتما 100ان باستظاعة ا فراخ تلمل الجوع والعظش مدا      

اعا  س 8زيد عن ا  لتاخير تقديم الماء والعلل مدا تكيس المح   غير اظنا  ظقبل مظلقا ان ينون هذا حافز

هازا  من تاا يخ فقاس ا فاراخ    ن التااخير سايدري الا  زياارا جفااا ا فاراخ واصاابتها بالضاعل وال

 ا مر الذي ينعنس سلبا في ا وزان التسويقية . 

باد خارى ف وفي حالة ا ضظرا  ال  التاخير بساب  النقال لمساافا  طويلاة  او العاوا ض ا     

 من تقديم موار غذايية سايلة يتم تقديما قبل النقل او حت  اثناء النقل لتجن  الجفاا .

 

 ة :هنالك جملة من ا مو  المتعلقة بماء الغرم والواج  اتباعها قبل وصو  ا فراخ للقاع

الضا ا  ان ينون ماء الغرم ذو ظوعية جيدا وظقي وخالي من الموار المسببة للتلوض وا م ح -1

 لتجن  ا صابة با سها  وامرض الجهاز الهضمي ا خرى.

ة سااعا  قبال وصاو  ا فاراخ لضامان اكتساام المااء ر جا 4او  3ان يتم تجهيز المااء قبال   -2

 ا ل خصوصا في ا وقا  البا را من السنة .˚ 17اللرا ا المقبولة ) 

ا غر ساعا  علا  ا قال للمسااعدغم سنر /لتر ماء ل لمدا ع 40% )  4تقديم مللو  سنري  -3

رطيا  تفي تعويض الظاقة المستنفذا من جراء النقل و تلفياز اساته ك العلال   كماا يعمال السانر علا  

لمااوار امجاارى القناااا الهضاامية وتهيةااة بظاظااة ا معاااء  متصاااص العناصاار الغذاييااة الناتجااة عاان تمثياال 

 الغذايية المتناولة من قبل ا فراخ.

  يم المللاوامينا  والمضارا  اللياتية مع مااء الغارم بعاد ان ياتم ا ظتهااء مان تقادتقديم الفيت -4

 السنري وذلك خ   ا ياا الث ض ا ول  من عمر ا فراخ.

زء من ج 1يج  ان يلتوي الماء عل  كميا  كافية من مارا النلو ين   اذ يج  ان  تزيد عن -5

ريااة جاازء ماان المليااون عنااد اسااتعما  المناهاال الداي 2المليااون عنااد اسااتعما  المناهاال بغاانل حلمااا  و 

 جزء من المليون عند استعما  المناهل الظولية. 3ا عتيارية و 

 

 :   Light االضاءة  
ساابيع ا 3لوكس بعمر يوا لغاية عمر  20تعتمد شدا ا ضاءا عل  عمر ا فراخ   إذ تتراوح بين 

 ل .قياس بواسظة جهاز شدا ا ضاءا )لوكس ميتراسابيع . ويج  ان يتم ال 3لوكس بعد عمر  3-2و 

يجاا  ان يااتم توزيااع مصااار  ا ضاااءا فااي راخاال القاعااة بغاانل متجاااظس واعتمااارا  علاا  ا تفاااع 

تجهيز واط ل 40المصابيح عن ا  ضية ومدى تجهيزه بالعواكس   اذ ظلتاج شمعة فلو سنت واحدا شدا 

 ا. 2من ا ضية قاعة با تفاع   2ا 20واط لتجهيز مساحة  70  ومصباح واحد شدا  2ا 40
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ل بهدا  dimmer and timerيفضل استعما  ساعا  التوقيت واجهزا تنايم شدا ا ضاءا ) 

 تلديد عدر ساعا  ا ضاءا وشدتها.

قاط ف يفضل تجهيز ا فراخ باضااءا اصاظناعية فاي المسااكن شابه المفتوحاة خا   النهاا  واظماا 

 لللم.ل  زيارا ظغاط ا فراخ غير المرغوم فيه بالنسبة لفروج ااثناء الليل  ن ا ضاءا تعمل ع

 


	الظروف البيئية المناسبة للدواجن

