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 مستلزمات تربية الدواجن

من الضروري اختيار االدوات والتجهيزات ذات المواصفات الجيدة لغرض استخدامها في مساانن رريياا الادواحن  يا  

يفضل ان ركون هذه المستلزمات او االدوات متحرنا وسهلا النقل والتنظيف ورشغل مسا ا قليلا من المسكن اضافا الى 

هاذه االدوات موانةاا للتقادل اليلماي والتكنولاوحي الاذي يشاهده الياالف الياول فاي صانا ا سهولا ادامتها، ويجا  ان ركاون 

 مستلزمات ررييا الدواحن.

 انواع مستلزمات تربية الدواجن

  Drinking Equipmentsمستلزمات الشرب او المناهل   -اولا 

% مان ونن الفارو و 85دون ماء فهو يمثل  الهان الماء هو الحياة وال  ياة دونه ونذلك االمر يالنسةا للدواحن فال  ياة 

ان ميااد  % ماان ونن الدحاحااا. ورشاارا الدحاحااا انثاار ماان ضاايف  الكميااا التااي ر نلهااا 65% ماان ونن الةيضااا و 75

استهالك الماء هو المؤشر االو  للمريي الذي يدله  لى الحالاا الحاحيا للقعياع و اادة  ماا ينةهناا الاى وحاود الخعار قةال 

 ليلف يمدة اطو  لكونه المؤشر االنثر  ساسيا. مؤشر استهالك ا

هنالااك انااواي  دياادة ماان المناهاال رختلااف ياااختالع الشاارنا المحاانيا وطريقااا الترييااا و ماار العيااور ويجاا  ان ركااون 

وان ركون سهلا التنظيف والنقل وال رتضرر يوحود الماء ياساتمرار و ادل صاد ها  المناهل ذات مواصفات ونو يا حيدة

تف رونيع المناهل فاي المساكن رونيياا  متجانساا ، يالنوي الميدني وال رتسة  في رةيثر الماء داخل المسكن. و اذا نانت من

ويخحص لكل طير مسافا من طو  او محيط المنهل يحي  يسهل  حاوله  لاى مااء الشارا دون اند اال ورنااف  ياين 

 العيور.

 انواع المناهل:

لالفراو الحغيرة وهي محانو ا مان الةالساتك ويتكاون المنهال مان حاز ين رستيمل اساسا   مناهل االفراو المقلويا: -1

وهما اليلوي الذي يسمى الخزان او االناء الذي يمأل يالماء ويوضع يشكل مقلوا  لى الجزء السفلي الذي يسمى العةق. 

د  منهل وا د سيا لتر ماء ويستخدل من  مر يول وا د ولغايا  مر اسةو ين ويمي 5 – 3وسيا هذا النوي من المناهل 

 . اساييع 5  – 3فرو ويكفي لخمسين فرو من  مر  100لتر لكل  5

 من مساوئ المناهل المقلويا انها رحتاج الى حهد نةير ومستمر لملئها 

 ي ستمرار وقد يتسرا الماء منها الى الفرشا يسهولا مما يهيئ ييئا صالحا 

 لكونسيديا)االسها  الدموي(.لتكاثر اال ياء المجهريا والعفيليات وخاصا  مرض ا

 :المناهل االوروماريكيا االرضيا: هنالك انواي  ديدة من هذه المناهل -2

 . ناهل الدا ريا الشكل والمحنو ا من الةالستك ورستخدل لالفراو الحغيرة اليمرمال (أ)

متارين ومحمولاا المناهل االوروماريكيا  العوليا التي ركون محنو ا من الحفيح المغلون و اادة  ماا يكاون طولهاا  (ا)

 لى مساند او ميلقا يمكن التحكف ياررفا ها رةيا  ال مار العيور، وريلق ساقيا المنهل يحمال اوروماريكي للتحكف ياررفاي 

 سةوي .أ12-2من  مر طير /طو  المنهلسف من حان  وا د من 2-1مستوى الماء يالمنهل ورخحص 

متار وان اليةيد المنهل  ن الميلف انثر مان متارين. وفاي االحاواء ويج  ان الرزيد المسافا يين منهل واخر  ن ثالثا ا

 الحارة يمكن نيادة  دد المناهل. 

المناهل االوروماريكيا الدا ريا الميلقا: ركون  لى شكل حرس مساتديرة محانوي مان الةالساتك المقااول للحادمات،  )ج(

ء الاوارد  ان طرياق االنةاوا المغاذي، وفياه فيهاا الماا ساف ليتجماع 5النهايا السفلى للمنهل دا ريا ذو شفا رررفاع  اوالي 

صمال اوروماريكي ينظف مرور المااء ومساتواه  فاي المنهال وييلاق المنهال يواساعا خياوط يحيا  يمكان رفياه او خفضاه 

 ياررفاي ظهر العير ورةيا  ليمره. رتوني المناهل يانتظال في المسكن ويمسافات

  .طير 80 – 50ل الوا د لشرا متر يين منهل واخر. يكفي المنه 3 – 2 

 ميزات المناهل الميلقا:

 ( سهلا التنظيف والتعهير.1

 ال رشغل مسا ا من ارضيا المسكن لكونها ميلقا.  (2

 ( اليمكن للعيور الوقوع  ليها نتيجا لشكلها الةيضوي ويذلك ال يتلوث الماء نثيرا .3
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ذا النوي من المناهل يشاكل شاا ع فاي االقفاال والةعارياات  يا  يستيمل ه: (  مناهل الحلما االوروماريكيا واالنوااد)

 يمتد يامتداد فيه ماء يزود نل قفص او نل طايق من طوايق الةعاريا يانةوا

 االقفال او الةعاريا و لى اررفاي مناس  يحي  رستعيع العيور الوصو   

 نل في مثةتا  لى االنةوا  اليه يمنقارها  ي  روحد  لما وا دة  لى االقل

 و ندما رضغط  ليها الدحاحا يمنقارها رتساقط قعرات الماء لتشريها،  قفص

 وقد رحتوي منهل الحلما  لى قدح صغير او نوا يقع اسفل الحلما رتساقط فيه

قعاارات الماااء الفا ضااا ليشاارا منااه العياار ياالضااافا للحلمااا ويمكاان اسااتخدال مثاال هااذا النااوي ماان المناهاال فااي الترييااا  

ح صغير يحتوي  لى لسان يضغط  ليه العيار فينساك  المااء الفرشا. وهناك مناهل  لى شكل  لما وقداالرضيا  لى 

 يالو اء ليشرا منه، هذا النظال يحد من نسةا التلوث ، نذلك رقليل نميا الماء المةيثرة.

ا    هنالك نوعان من المعالف وهي المعالف: –ثانيا

 ذه الميالف د ريا او مستعيلا،إما ان ركون ه:الميالف الياديا )اليدويا( .1

 فيادة  ما يستخدل خال  االيال االولى من  مر االفراو ميالف دا ريا  

 فرو ذات 50-40سف يكفي الميلف الوا د لـ  40-30يالستيكيا يقعر 

  افا قليلا االررفاي  تى رسا د الفرو للوصو  الى اليلف يسهولا .  

( طولاه متار وا اد Trough Feederاسااييع  اادة ميلاف طاولي او مساتعيل ) 3-1ونذلك يستخدل خال  الفترة االولى 

 سف لكل حان  ، 1.5سف من حان  وا د او  3يميد  

 اما ييد  مر ثالثا اساييع فما فوق فيادة رستخدل ميالف مستعيلا  

 طولها مترين ولها غعاء  لى شكل فتحات مستديرة او  احز ميدني 

 يخحص للعيوريسمح لدخو  رأس العير فقط . و

 .من طو  الميلفسف من حان  وا د /طير6 

والتي هي  ةارة  ن او يا  Tube Feederومن الميالف التي رمأل ياليلف يدويا  ايضا  الميالف االسعوانيا )االنةوييا( 

 .الةالستيكاسعوانيا ريلق في السقف يواسعا الحةا  ومحنو ا من 

 منه اليلف تدفقلخزان الذي يورتكون من حز ين هما الجزء اليلوي او ا 

 الى القا دة التي ركون  لى شكل طةق الذي يمأل ياليلف رلقا يا   ي  نلما  

 رستهلك العيور نميا من اليلف رسقط نميات اخرى يدلها . ورختلف ا جال 

 هذه الميالف رةيا  ال رساي محيط العةق واررفاي الخزان االسعواني . 

 لف االسعوانيا لالسةاا التاليا :ويفضل المريون استيما  الميا

 .حي  يمنع ذلك رةيثر اليلف ورلوثهيمكن التحكف ياررفـا ها يسـهولا نلما رقدمت العيور ياليمر ي -1

 رسـتو   نميات نةيرة من اليلف لذلك رمأل ييدد من المرات اقل مقارنا يالميلف العولي . -2

 ذيا االفراو الحغيرة اليمر .يمكن فحل الخزان  ن العةق واستخدال العةق لتغ -3

  دل رمكن العيور من الوقوع  ليها . -3

 

 . الميالف االوروماريكيا2

رستيمل هذه الميالف في المسانن الكةيرة التي رريى فيهاا ا اداد نةيارة مان العياور لكونهاا انثار مال ماا مان النا ياا      

ياملاا الالنماا لتونياع اليلاف للقعياع ويانف  الوقات فاان اليمليا واقل نلفا  لى المدى الةييد  ي  يستغنى  ن االيادي ال

ماان اليلااف ياسااتمرار . ويتكااون الميلااف االوروماااريكي ماان  نافيااا اسااتيما  هااذه الميااالف يضاامن رجهيااز العيااور يكميااا

 االحزاء التاليا :

 الميلف .نغف ويتحل الخزان يمورور )محرك( لتونيع اليلف يخعوط  300 - 250خزان اليلف : وسيته  والي  -أ

 خعوط الميلف )الميالف( : وهي  لى  دة انواي ونما يلي : -ا

يساتخدل هاذا النظاال او  Chain Feeding system. نظال نقل اليلف يواسعا السلسلا )الميلاف العاولي االرضاي( 1  

يكون مثةتا   لاى النوي من الميالف في  الا ررييا الدحاج  لى الفرشا  ي  يمتد  لى طو  المسكن ويدور  ند نهايته و
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مساند يمكن التحكف في اررفا ها من مستوى االرض رةيا  ال ماار العياور . وركاون هاذه المياالف محانو ا مان الميادن 

سف ورمر يداخلها السلسلا الميدنيا لسح  اليلف في سر ات مختلفاا  5سف و مقها  7المتين ويةلغ  رض ساقيا الميلف 

سااف لضاامان  اادل  2وري ان ال يتجاااون اررفاااي اليلااف فااي ساااقيا الميلااف  اان متر/دقيقااا(. وماان الضاار 12او  6او  4)

 رةيثره . ومن مساوىء هذا النظال ما يلي :

 يكون الميلف  ا قا  لحرنا العيور والياملين في الحقل . -أ     

 قد رقف العيور  ليه ورعرح يرانها  لى الميلف لذلك يج  وضع سلك  ليها لمنع   -ا   

 العيور . وقوع        

 يحتاج الى حهد نةير لتفكيكه ورنظيفه وررنيةه . -ج   

 يستو   نميات قليلا من اليلف لذلك يج  رشغيل الجهان مرات  ديدة في اليول   -د    

 الوا د ياستيما  سا ا روقيت .       

ه سح  اليلف من الخازان او يتف في Pan Feeding system. نظال نقل اليلف يواسعا االنايي  )الميالف الدا ريا( 2  

 دد من الخزانات ودفيه الى االنةوا الر يسي يواسعا يريمه او سلسلا يداخل االنةوا او االنايي  التي رمتد  لى طاو  

المسكن . وان هذه االنايي  الر يسيا يها فتحات  لى مسافات متساويا ينز  من خاللها اليلف  ن طرياق اناييا  فر ياا 

)دا رياا( ميلقاا يساقف المساكن يواسااعا الحةاا  وياذلك يمكان رفاع وخفاب المياالف رةياا  ال مااار  الاى مياالف مساتديرة

 ،هذا يالنسـةا لالنايي  الر يسيا الممتدة  لى طو  المسكن والمثةتا في السقف. ومن مميزات هذا النوي نما يلي :العيور

 سهولا رفكيك احزاءه . -أ    

 سهولا غسله ورنظيفه . -ا   

 ستو   نميات نةيرة من اليلف .ر -ج   

 ال رشغل مسا ا او  يز من المسكن نظرا  الن االنايي  الر يسيا مثةتا في السقف   -د    

 والفر يا نانلا من السقف ويذلك ال ركون  ا قا  لحرنا العيور .        

  

 ج . سا ا التوقيت 

ريمال  لاى ايحاا  وقعاع التياار الكهرياا ي الاى من الضروري وحود سا ا للتوقيت مريوطا يميدات التغذيا  يا   

المحرك الخال يتدوير السلسلا الميدنيا والذي يدوره يسح  اليلف من الخزان الى الميالف داخل المسكن رةيا  للجادو  

 الذي يتةيه المريي لتغذيا العيور .

 

  Feed siloسايلو اليلف : 

لكةيرة التي يريى فيها ا داد نةيرة من العيور والتاي رحتااج الاى يستخدل سايلو اليلف  ادة في المسانن او القا ات ا 

نميات نةيرة من اليلف لتغذيتها يومياا   ان طرياق اساتخدال المياالف االوروماريكياا الماذنورة ساايقا  ، إضاافا الاى را مين 

الحفاظ  لاى اليلاف نميات نافيا من اليلف للتخلص من مشانل الححو   لى اليلف يوميا  ورقلةات االسيار في اليلف و

-10من التلوث يالمسةةات المرضيا ومن نيادة الرطويا ولكن يفضل  دل رخزين اليلف في الساايلوات لفتارة رزياد  ان 

طان وهاو  ةاارة  ان خازان اساعواني محانوي مان  15-5يول  تى ال يتضرر اليلف .ويتراوح سـيا الساـايلو ياين  12

الاى خازان اليلاف الخاال يالمياالف االوروماريكياا . و اادة ياتف وضاع الميدن وله قا ده مخروطيا يساح  منهاا اليلاف 

يكون محنوي من مادة  انلا للحرارة او وضيه داخل سقيفه او يناء للتقليل من ر ثير الحارارة . والسايلو خارج المسكن 

 من خال  انايي  . و ادة يتف ملء السايلو مةاشرة  من السيارات الحوضيا لنقل اليلف والتي ردفع الى ا لى السايلو

 

 Heating Equipmentsاجهزة او مستلزمات التدفئة   -ثالثا

رستخدل احهزة او ميدات التدفئا المختلفا لغرض روفير درحاا الحارارة المال ماا للعياور فاي المواساف التاي رانخفب  

ا نالكهرياااء او الغااان او فيهااا درحااات الحاارارة . وهنالااك اليديااد ماان انظمااا التدفئااا والتااي رختلااف رةيااا  لمحااادر العاقاا

 الكيروسين  ي  يتف رسخين الهواء او رسخين الماء الستخدامه في التدفئا .

 انواي االحهزة المستيملا للتدفئا :
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المدافىء المتنقلا : وركون  لى ا جال واشكا  مختلفا فمنها المدافىء النفعيا او المدافىء الكهريا يا او الغانياا وان  .1

 شا يا االستيما  في  قو  الدواحن وهي  ةارةهذه االخيرة هي ال

 )المدافىء الغانيا(  ن مظلا ميدنيا محنو ا من االلمنيول يها 

 محدر للحرارة  لى هيئا شيالت من الله  ويوحد يها ثرموستات 

 رنظيف درحا الحرارة ويتف ريليقها في سقف المسكن يواسعا سالسل  

 المدافيء او الحاضنات لتدفئااو اسالك ميدنيا ويستخدل هذا النوي من 

 فرخا  . 750متر وركفي لتدفئا  1.5االفراو مةاشرة . و ادة ما يكون قعر المظلا  والي  

( infrared lamps. التدفئا يالمحاييح الكهريا يا المشيه للحرارة : يمكان اساتخدال محااييح االشايا رحات الحماراء )2

فارو ومان  80-75واط لكال  250الفاراو  يا  يساتخدل محاةاح وا اد قاوة خال  فترة التحضين لتدفئا ا داد قليلا من ا

ميزات هذه المحاييح هي رخص ثمنها وامكانيا نقلها من مكان آلخر إال ان  يويها هاو اساتهالنها الكثيار مان الكهريااء 

 وردفئا منعقا محدودة وصغيرة يالقرا منها فقط .

من التدفئا فاي المساانن الكةيارة المغلقاا وراتف التدفئاا  ان طرياق حهاان  . التدفئا يالهواء الساخن : ويستيمل هذا النظال3

مرنزي ييمل  لى رسخين الهواء اما يالغان او الكيروسين ثف يدفع الهواء الساخن الى داخل المسكن  ن طرياق مرو اا 

ناالوري / فاي الساا ا الف نيلو 200-50نةيرة الى انايي  نةيرة مون ا داخل المسكن . ورتراوح قوة حهان التدفئا يين 

( ياريط داخال Thermostat س   دد العيور ودرحا الحرارة الخارحا ، ويانظف رشاغيل هاذا الجهاان مانظف  اراري )

 المسكن .

. التدفئا يالمااء السااخن : ياتف ردفئاا المساكن يواساعا المااء الاذي ياتف رساخينه فاي مراحال ريمال يالغاان او الكهريااء او 4

ساف ماان االرضاايا . وييماال  30السااخن يواسااعا انايياا  مون ااا داخال المسااكن  لااى اررفاااي  الكيروساين ثااف ينقاال الماااء

المرحل يمنظف  راري اوروماريكي موحود داخل المسكن  يا  يةادأ يتساخين المااء  ناد انخفااض درحاا الحارارة داخال 

المكانيا رونيع انايي  الماء في المسكن . وييتةر هذا النظال من االنظما الجيدة في ردفئا المسانن  لى اختالع ا جامها 

نل انحاء المسكن واال تفاظ يالحرارة لفترة طويلا خاصاا  ناد انقعااي التياار الكهرياا ي إضاافا الاى  ادل دخاو  ناوار  

 اال تراق نالغانات الى داخل المسكن . ولكن هذا النظال يعيء التدفئا .

 

 مستلزمات واجهزة التهوية  -رابعا

مان ميادات التهوياا المساتخدما فاي مساانن الادواحن  سا   جمهاا او نفاءرهاا واخاتالع نظاال هنالك انواي مختلفا  

 التهويا . ونما هو ميروع هناك نظامين لتهويا المسانن هما :

 أ. التهويا العةيييا : 

فاساد فاي يستيمل هذا النظال في مسانن الدواحن المفتو ا وريتمد نظف التهوياا فيهاا  لاى حيال فتحاات لخاروج الهاواء ال

سقف القا ا و لاى االغلا  فاي محال التقااء ساقفي الجملاون اذا ناان الساقف حملاوني وفتحاات دخاو  الهاواء فاي اماانن 

منخفضا في الجدران الجانةيا  ي  يدخل الهواء النقي الةارد من هذه الفتحات ويمر في العةقات الواطئا من هاذه القا اا 

ج ماان الفتحاات الموحاودة فااي الساقف. ويجا  ان يساامح الموقاع المختااار فيساخن ورقال نثافتااه فيررفاع الاى اال لااى ويخار

 للمسانن المفتو ا ياقحى استفادة من الرياح المتدفقا خالله. 

 ا. التهويا االصعنا يا :

 يتةع هذا النظال من التهويا في المسانن المغلقا يعريقتين اما يسح  

 او يدفع الهواء الى داخل المسكن.حها الهواء من داخل الحظيرة الى خار 

 والعريقا االولى هي االنثر شيو ا   ي  رقول مراوح السح  يسح   

 الهواء من خال  فتحات التهويا . وال يد ان يكون لهذه المراوح القدرة 

  لى رحمل ضغط الهواء رحت ظروع مختلفا وان ال يحدر  نها صوت مز   للعياور اثنااء  رنتهاا . ويمكان الاتحكف

 .  منظف خاليسر ا المراوح  ن طريق 
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  Cooling Systemاجهزة التبريد  -خامسا

إن اررفاي درحا الحرارة داخل المسانن او القا ات يؤثر ر ثيرا  مةاشرا   لى  يويا العيور و لى قدررها االنتاحيا ،  

رعاور صانا ا الادواحن ناان الياد مان فتررفع الهالنات ويانخفب االنتااج مماا ياؤدي الاى خساارة فيلياا لالريااح . وماع 

 درحاا مئوياا  50-45رعوير نظف التةريد  ي  قد رحل درحا الحرارة في ييب المناطق الشاديدة الحارارة الاى  اوالي 

سة  في  دوث خسا ر نةيرة إذا اساتمر اررفااي درحاا الحارارة لاةيب الوقات وليتازامن ا ياناا  ماع اررفااي الرطوياا تفت

% ، لقد 65-60مع رطويا نسةيا  والي  درحا مئويا 25-20الحرارة المثلى للدحاج في  دود  النسةيا .  ي  ان درحا

رف استحداث ييب االنظما في رةريد الحظا ر ولكن من المهاف حادا  اختياار ورحدياد ناوي النظاال المناسا   سا  ظاروع 

 مشروي قةل الةدء في  مليا الةناء.المنعقا المقال يها ال

 هو الذي يقايل المواصفات التاليا : ونظال التةريد الجيد

 ( ان يكون يسيعا  في رشغيله وصيانته .1

 ( اقتحادي في ركاليفه االنشا يا مع انخفاض ركاليف التشغيل والحيانا .2

( ذات نفاءة  اليا في رحديد نميا الماء الححيحا الالنما ليمليا التةرياد دون اضاافا المزياد منهاا الاى داخال الحظيارة 3

 يلال  يالفرشه .فتحدث 

   

 أنظما التةريد المستخدما في  قو  الدواحن 

 Aerosol humidifier spinning disc( نظال االسعوانا    1

 1500( متقارياا حادا  ومثةتاا  لاى اساعوانا دواره رزياد سار تها  ان Nozzlesوهو  ةاارة  ان رشاشاات دقيقاا ) 

دل ياالحواحز المساننا  لاى االساعوانا لتحولهاا الاى رذاذ ناا ف  لاى دوره يالدقيقا رةي  يذرات الماء الدقيقاا التاي رحاع

شكل ضةاا . ويمكن التحكف في نميا الماء الوارده الى االسعوانه  س  الحاحا لتقليال نمياا المااء المفقاودة . ويقادر ان 

 الساخن .  ك ك/سا ا من  رارة الهواء 560لتر ماء/سا ا ونل لتر ماء يسح  ميه  50نل اسعوانا ردفع  والي 

 Water sprinklers system( نظال الرشاشات   2

ويمكن ررني  هذا النظال داخل المسانن المفتو ا وهو  ةارة  ن خعاوط اناييا  يالستساكيا مثةات  ليهاا يخاخاات  

  درحااات مئويااا 7-5ذات ثقااوا صااغيرة رحااو  الماااء الااى رذاذ . ويسااتعيع هااذا النظااال رخفيااف درحااا الحاارارة  ااوالي 

ة في ذلك  لى درحاا الحارارة الخارحياا والرطوياا النساةيا . مان  ياوا هاذا النظاال اناه يزياد مان نساةا الرطوياا ميتمد

يالنسااةا للترييااا االرضاايا ويالتااالي يزيااد ا تمااا  االصااايا ياااالمراض العفيليااا نمااا يزيااد ماان ا تمااا  االصااايا  ايالفرشاا

 ق هذا النظال يالمسانن المفتو ا.ياالمراض التنفسيا ايضا  وقد يكون مناسةا  انثر اذا طة

 

 Micro Mist Cooling system (Foggy system)( نظال الضةاا   3

يدقاا ذات ا وهو  ةارة  ن انايي  يالستيكيا رتحمل الضغط اليالي ومثةت  ليهاا يخاخاات متناهياا الحاغر ومحامم 

فيتحاو   2نغف/سف 45-35ت يقوة ضغط ملف ورقول مضخات قويا يضخ الماء من خال  هذه الةخاخا 1/10ثقوا قعرها 

غط والتحاريف ملحاق ياه ضاالماء الى ياليين الذرات يشكل ضةاا . ويتكون الجهان مان و ادة رحكاف مرنزياا لتنظايف ال

ثرموستات ثف و دة رنقيا او ميالجا الماء . ويمكن استخدال هذا الجهان في المساانن المفتو اا والمغلقاا  لاى  اد ساواء. 

جهان يالتحكف يالغةار  ي  يتف التخلص من نل الذرات اليالقاا  ان طرياق الاتحكف يالرطوياا المنخفضاا يقول هذا ال نذلك

التي يحدثها هذا النظال . ومن  يوا هذا النظال انه مكلف حدا  ويحتاج الى صيانا يحورة مستمرة نما يحتاج الاى خةارة 

اضااافا نيمياوياات مييناا للتغلاا   لاى مشاكلا انسااداد ا فالجهااان مرفاق مياه و اادة لميالجاا المااء يماومهاارة ومتايياا دا 

الةخاخات يالكل  فتمنيها من الترس  ورسمح يخروحها من ثق  الةخاخا . و ي  ان هذه الةخاخات دقيقاا الحانع فكثارة 

 انسدادها . 

 

 Cell-dek system( نظال الخاليا   4

ا  لى حانةي القا ا من االمال او من حان  وا د فقط  لاى يتف رونيع الخاليا يقا ا الترييا ييدة طرق ف ما ان يتف ررنيةه

طو  القا ا ويقايلها سا ةات الهواء او قد يتف ررنيةها في الوسط و لى الجانةين وروني سا ةات الهاواء فاي او  ونهاياا 
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نظاال التهوياا ل . لذا ررى ان رونيع الخاليا ييتمد  لى طو  القا ه و لاى رحاميف  75-70القا ه والتي يزيد طولها  ن 

 يها .

  يتكون هذا النظال من  دة احزاء وهي :

 وهي  ةارة  ن مواد سليلونيا  :Cell-dekالخاليا    -أ  

 قويا رقول يامتحال الماء ويمر من خاللها الهواء الساخن الى

 داخل المسكن الذي يسة  دخوله يتةخر حزء من الماء الممتص 

 رارة الموحوده يالمسكن والالنمايالخاليا ويالتالي سح  نميا من الح 

ليمليا التةخر فيةرد الجو . و لى هذا فالهواء ييد اختراقه للخاليا يكون ايرد ومحمل يالرطويا . ونلما نان الهاواء حافاا   

 نلما امكن رخفيف درحا الحرارة انثر.

دا مااا ماان خااال  الثقااوا وهااي  ةااارة  اان انايياا  رونيااع رقااول يترطياا  الخاليااا يحااورة  :Pipesاالنايي      -ا 

الموحودة يها وررن  هذه االنايي  فوق الخاليا ويحيط يالخاليا واالنايي  اطار ميدني مغلون يكون حزءه السفلي  ةارة 

  ن مجرى يشكل ما ل قليال  ليسمح للماء الزا د ياليودة الى الخزان مرة اخرى .

 حاان ورقاول  1 - 3/4المون اه ورتاراوح قورهاا مان رقول يضخ الماء من خال  االناييا   : Pumpالمضخا    -ج 

 من مسعح الخاليا. 2لتر ماء يالدقيقا/ ل 160 - 65يضخ الماء يقوة قد رتراوح يين 

وهو  ةارة  ن خزان ماء اليقل سيته  ن ريع احماالي  جاف الخالياا المون اه يالقا اا . ومناه ياتف :Tankالخزان    -د 

يا ثف ييود اليه الماء الفا ب مرة اخرى  ن طريق المجرى . و ي  ان حازء مان ضخ الماء يواسعا المضخا الى الخال

فقااد خااال  دوررااه يسااة  التةخاار لااذلك يااررةط الخاازان يمحاادر الماااء الااذي ياازوده يحااورة ي% 30الماااء يقاادر يحااوالي 

 اوروماريكيا لييوض الكميا المفقودة يالتةخر .

ويتكون من  اي  للتحكف في مارور المااء ثاف فلتار لتنظياف المااء مان :   Excessories partsاالحزاء االضافيا   -هـ 

الرواس  اليالقا يه قةل مروره ياالنايي  المثقةا ومنها الى الخالياا فتقلال مان ا تماا  انسادادها . وناذلك يوحاد ماانوميتر 

 وهو حهان للتحكف في ضغط وقياس ضغط الماء الخارج من المضخه .

 

 Nestsالعشاش )المبايض(  سادسا:

خال  مر لا انتاج الةيب يلزل وحود مةايب )ا شاش(  تى يةيب فيها الدحاج يدال  من وضع الةيب  لى الفرشا  

رفاديا  للتلاوث او الكسار يالنساةا للتريياا االرضايا . و اادة ماا ركاون المةاايب محانيا مان الحافيح المغلاون او الخشا  

 ركون المةايب ولا رنظيفه ورعهيره . وقدهويفضل النوي االو  لس

 او اال شاش مفرده او متيدده يحي  رحوي  لى طايقين ونل طايق 

 يحتوي  لى خمسا ا شاش ورسمى الوا دة منها ياليش او الفتحا  

(Nest و جف اليش المفرد او الوا د . )سف35× سف 35× سف 35 

 وركفي الوا دة لخم  دحاحات . يتف حمع الةيب يدويا  او اوروماريكيا   

خال  وحود سير متحرك امال المةايب  ي  ينز  الةيب من اال شاش الاى الساير المتحارك الاذي ينقلاه الاى مانناا من 

يالنسةا لنظال الترييا ياالقفال يتف حمع الةيب غالةا  يعريقا اوروماريكيا  . Service roomحمع الةيب يغرفا الخدما 

ن المغلقا . اما الترييا ياالقفال في النظاال المفتاوح فاالغلا  ان من خال  الحزال المتحرك امال االقفال ذلك في المسان

 يتف حمع الةيب فيها يدويا  .

 

 Cagesالقفاص   سابعا:

 ، ررييا ياالقفالو  ررييا أرضيا رنقسف وسا ل الترييا الى :

 يمكن ان رتف  مليا الترييا خال  مر لا الحضانا والر ايا ،و

 كن  ادة ما يفضل الترييا االرضيااما  لى االرض او ياالقفال ول 

وهااذه رسااا د العياار  لااى رقويااا  ضااالره ونااذلك ريعيااه المنا ااه ضااد ييااب االمااراض مثاال الكونساايديا . أن الترييااا  

 ياالقفال خحوصا  يالمرا ل االولى لحياة االفراو رجيل  ظامه هشا سهلا االنكسار .
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ولى من اليمر  لاى االرض . اماا يالنساةا للمر لاا االنتاحياا فتساتمر يالنسةا للمسانن المفتو ا فتتف الترييا يالمرا ل اال

الترييا  لى االرض او رتف ياالقفال . اما يالنسةا للمسانن المغلقا فيادة ماا راتف  ملياا التحضاين ياالقفاال التاي رسامى 

رتف الترييا ياالقفال ثف رنقل  اقفال الترييا او الةعاريات ثف رنقل الى اقفال االنتاج وال يجون هنا  مل اليك  ، اي ان

الى الترييا االرضيا خال  فترة االنتاج مهما نانت االسةاا فهذه لها مخاطرها  ي   ظال الادحاج هشاا وقاد رساة  لهاا 

مشانل نثيرة خال  فترة االنتاج نما ان مقاوما الدحاج لمارض الكونسايديا ركاون ضاييفا وهاو امار وارد خاال  التريياا 

 االرضيا .

 هذا النظال:مزايا 

 2 . لف ريد مشكلا الكونسيديا و الديدان من المشانل المرضيا الحرحا مع الترييا ياالقفال (1

 انخفاض نسةا الفاقد اثناء مرا ل الترييا المختلفا .  (2

 ( الححو   لى نسةا  يويا افضل مع سهولا ر ايا ومراقةا افضل .3

 دد العيور يالمتر المريع ( امكانيا ارةاي النظال المكثف اي امكانيا نيادة  4

 ( نيادة نميا الةيب المنت  ذات النظافا اليالميا مع نفاءة رحويل غذا ي افضل .5

 ( امكانيا التحكف في االضاءة والتهويا .6

 

 ومن  يوا هذا النظال ما يلي :

يتساة  فاي انتشاار  ( رحا د را حا االمونيا داخل المسكن فيماا لاو را خرت  ملياا انا اا او رنظياف الفضاالت مماا قاد1

 الحشرات مثل الذياا داخل المسكن .

( وحود ييب الحيويات في التحكف يمشكلا نزي الريش ونذلك النقر  لى الرغف من امكانيا الحد من مشكلا النقر  ن 2

 طريق التحكف يةرنام  االضاءة مع رقديف اليلف المتوانن .

لمثلى داخل المسكن خحوصا  يالمناطق الحاارة  يا  يحاي  ( وحود ييب الحيويات في اال تفاظ يدرحا الحرارة ا3

 ل ذلك  س  نظال التةريد المتةع .  15-10رخفيب درحا الحرارة انثر من 

اي ظهور رقر ات ويقع  لى الحادر رتساة   ان االساالك ورشاوه فاي  Breast blister( ظهور ييب المشانل مثل 4

 نتهاء من مر لا انتاج الةيب ورسويق الدحاج .مظهر العا ر نذلك رنخفب من قيمته خحوصا  ييد اال

( نظرا  ليدل ريرض العيور لةرورونوا الكونسيديا لذلك ال روحد منا ا  ندهف ضاد هاذا المارض ولاذلك فاي  الاا نقال 5

 العيور من االقفال الى االرض الي سة  من االسةاا فقد يسهل اصايتهف يمرض الكونسيديا .

 حرنا .( رخاوة اليظال يسة  قلا ال6

 

 Litterالفرشة   ثامنا:

من شروط نجاح ررييا الدواحن  لى االرضيا هو رهيئا الةيئاا المريحاا للعياور وذلاك يالححاو   لاى الناوي الجياد  

 والمال ف من الفرشا لتغعيا ارضيا المسكن . ورستيمل الفرشا في مسانن الدواحن لالغراض التاليا :

 يقاء العيور نظيفا ويوضع مريح . -1

  مل الفضالت والريش . -2

 امتحال الرطويا من فضالت العيور ثف فقدانها الى الهواء يواسعا  مليا التهويا . -3

 ردفئا العيور . -4
 

 مواصفات الفرشا الجيدة 

 ذات قايليا  ـاليا  لى امتحال الرطويا من فضالت العيور والماء المتةيثر من المناهل . -1

 سرييا الجفاع . -2

 يليا  ز  حيدة ضد الرطويا والةرودة المنةيثا من االرضيا .ذات قا -3

 ان ركون خفيفا الونن وهشا وسهلا الضغط . -4

 سف . 0.6ان ركون حزيئات الفرشا متوسعا الحجف ويحدود  -5
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ان ال رسة  اذى وضاررا  للعياور خاصاا الرحلهاا وخالياا مان المساامير ونسارات الخشا  الكةيارة الن ذلاك يحادث  -6

  يحوصلا العيور .اوراما  

 ان ركون ذات خوال حيدة لالستفادة منها  ند يييها مع الفضالت نسماد  ضوي . -7
 

 انواي المواد المستخدما نفرشا في مسانن الدواحن 

  Wheat strawرةن الحنعا    -1

ن غياار الشااا ع وهااي افضاال انااواي المااواد المسااتخدما نفرشااا لقايليتهااا الياليااا  لااى امتحااال الرطويااا ، إال انااه ماا 

 استيمالها نفرشا وذلك الررفاي سيرها واستخدامها في رغذيا الحيوان .

  Peanut hullsقشور فستق الحقل    -2

رمتان هذه المادة يقايليتها الياليا  لى امتحال الرطويا إال ان اساتيمالها محادود لساهولا ركسارها رحات ثقال حساف       

 ا مسةةا المشانل للمريي .العيور وريجنها يسة  الرطويا اليالي

  Wood shavingنشارة الخش     -3

رستيمل يحورة شا يا لكونها متوفرة ويسير ارخص مان التاةن إال ان قايليتهاا  لاى امتحاال الرطوياا ينساةا اقال  

لخشةيا من التةن لذلك يمكن خلعها مع التةن لزيادة نفاءرها  لى امتحال الرطويا . ويج  الت ند من خلوها من القعع ا

الحغيرة والشظايا الجار ا الرحل العيور خاصا االفراو الحغيرة وحفافها الن الفرشا الرطةاا رساة  نماو اليفان مماا 

 يؤثر  لى نمو وانتاج الدواحن .

  Rice hullsقشور الرن   -4

ى امتحاال الرطوياا لها قايليا ضييفا  لى امتحال الرطويا ويلزل انالتها ياستمرار . ويمكن رفاع قايليتهاا  لا       

 يخلعها مع انواي الفرشا االخرى الجيدة االمتحال للرطويا .
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