
القلش الجاباري
Forceالقلش الجابباري   molting أجاببار البدجااج البيباض علبى نببزعهببو 

ريشببها والتوقببف عببن انتبباج البببيض ماببن الماببور الدااريببة الببتي تتببم نتيجببة
السببيطرة علبى بعبض النببواحي الدااريببة المتعلقبة بالنتبباج كتغييببر برنامابج
التغذية والضااءة  . واعتيادايا تنزع الطيببور البريببة ريشببها ماببرة واحببدة فببي
السنة ماع احتمال حبدوث ذلبك لمرتيبن فبي  السبنة أو لمبرة واحبدة لكبل
سنتين ماع استمرارها بالنتاج القليل للبيض في بعض الحيان .وعندماا تقوم
الطيور البرية بتغيير ريشها فأن انتاج البيض يتوقف عاداة نظببرأ لن الطيببر

يسحب الموادا البروتينية لتكوين الريش بدل مان انتاج البيض . 
لمربى) في الرياف والخاضاع لتأثيراتااماا بالنسبة للدجااج المدجان (      

وطببول فببترة النهببار اليومايببة) الطروف البيئية           (كالحرارة والبروداة
فأن هذه الظاهرة مارتبطة بانتاج البيض وتحدث نتيجة لتوقببف الببدجااج عببن

النتاج . 
حيث أن الدجااجاة تميل الى الراحة في نهاية الفترة النتاجاية في السنة     

الولى خلل ماوسم الخريف عاداة .وبذلك تصبح فبترة انتباج الببيض طويلبة
وتمتد لتغطي ماوسم تغيير الريش الطبيعي (وهببو شببهور الصببيف ) وبببذلك
تغير ماوعد القلش الى ماا بعد انتاج البيض . ول تعاودا الدجااجاة انتاج البببيض
ال بعد انتهاء فترة الراحة وتغيير الريش تماماا أو داون تغيير كل الريش في

ماعظم الحالت . 
وتتم عملية تغيير الريش بنمط ثابت حيث يبدأ سببقوط  الريببش ماببن    

الرأس ثم الرقبة ثم الجسم    (الظهر والصدر والبطببن) وأخيببرا الجنبباحين
والذيل   

وتكلف الدجااج جاهودا كبيرة عند تغيير ريش الجناحين لكبره وأحتياجاه لكمية
كبيرة مان العناصر الغذائية في تكوينه اذ ان الريشببة الواحببدة او ماجموعببة
ى الريش التي تسقط ماع بعضها تحتاج البى سبتة اسبابيع او اكبثر لتنمبو ال

حجمها الطبيعي مان جاديد .
ليحصل الرقادا للدجااج الراقد(الكارك):

التغيرات الفسلجية اثناء القلش:
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اهمية اجاراء عملية القلش الجاباري:
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السواق الستهلكية
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العوامل التي تؤثر على حدوث القلش 
لحداث القلش يتم عاداة تغيير برناماج التربية المتبع بالحوال العتياداية    

لخلق نوع مان الجاهادا للطيور بحيث يسهل ذلك نزع الريش والتوقببف عببن
انتاج البيض ومان العوامال الداارية التي تلعب داورا كبيرأ في حدوث عمليببة

القلش ونجاحها ماا يلي : 

ب قطع الماء عن الطيور 1
تعتمد ماعظم طرق القلش على قطع الماء عببن الطيببور ( لفببترة يببوم أو 

يوماين ) لجال خلق الجاهادا الضروري لحدوث القلش 
ب قطع العلف عن الطيور 2
يتم في بعض الحيان تجويع الطيور لعدة أيام أو تقديم عليقة غيببر ماتزنببة 

بالعناصر الغذائية ولعدة ايام بدل مان قطع العلف 
ب قطع الضااءة عن الطيور 3

16 الببى 14تقليص فترة الضااءة اليوماية لثماني أو عشر ساعات بدل مان 
ساعة اضااءة لجال انتاج البيض حيث يساعد ذلك في حدوث القلش .

                      
الطرق الشائعة للقلش 

هناك طرق عديدة لحببداث القلببش الجاببباري ويعببد الهببدف الرئيسببي فببي
جاميعها هو توقف الدجااجاة عن انتاج البببيض بالسبرعة الممكنبة ثبم عوداتهببا

الى النتاج الجيد 
واكثر الطرق شيوعأ لحداث القلش ماا يلي : 

  California Method of moltingب طريقة كاليفورنيا 1 
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تتميز وليببة كاليفورنيببا ( فببي الوليبات المتحبدة الماريكيبة ) بكبثرة اجابراء
القلش في قطعان الدجااج البيبباض ماقارنببة بالوليبات الخببرى أو المنبباطق
الخرى مان العالم اذ تتميز هذه الطريقة ببساطتها وقلة تكاليفها وأعطائهببا
نتائج جايدة حيث يتوقف القطيع عن انتاج البيض كليا في اليوم الساداس أو

السابع مان بدء القلش 

       
  Washington Method of Force Moltingب طريقة واشنطن 2

الخطوات المتبعة فببي تنفيببذ طريقببة واشببنطن الببتي تسببيتوجاب تخصببيص
ماسافات كافية لتغذية كافة الطيور في ان واحد اضاافة الى التغذيبة الحبرة
لمصادار الكلسيوم ( كصببدف المحببار أو كاربونببات الكالسببيوم ) فببي بدايببة
تنفيذ البرناماج ولغاية اسبوعين بعببد وضاببع البيضببة الولببى ثببم تتبببع التغذيببة

المحدداة لمصادار الكالسيوم 
   Conventional Method of force Moltingب الطريقة التقليدية 3

هناك بعض التوصيات التي يجب ماراعاتها عند اتباع هذه الطريقة هي : 
ب تغذية صدف المحار مان بداية نزع الريش الى بعد اسبوعين مان بدايببة1 

وضاع البيض وبعدها العوداة الى التغذية المحدداة على صدف المحار . 
feedingب عدم استعمال برناماج قطع العلف عببن الطيببور ليببوم واحببد ( 2

Skip  a  day  ال بعد عشرة ايام مان بداية القلش ( 
ب تخصيص ماسافات كافية للتغذية لتتمكن كافة الطيور مان تنبباول العلببف3

في أن واحد 
ب تأخذ وقتا اطول بقدر اسبوع الى اسبوعين لنزع الريش وكببذلك للعببوداة4

الى انتاج البيض 
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العوامل التي تلعب دورأ مهما في أنجاح برنامج القلش 
ب نسبة الهلك 1

تختلف نسبببة الهلك نتيجببة القلببش الجاببباري ماببن حقببل الببى اخببر بسبببب
عوامال عديدة كاختلف الطريقة المستخدماة للقلش وحالة القطيع وماعبدل
الهلك قبل القلش وعمر القطيع أثناء أجاراء القلش وماوسم اجاراء القلببش

 .
وعموماببا يجببب ان لتتجبباوز نسبببة الهلك أثنبباء فببترة القلببش عببن النيببب

التالية : 
 خلل السبوع الول 1%
 % خلل العشرة ايام الولى 1,5

 خلل الخمسة اسابيع الولى 2,5%
 خلل الثمانية اسابيع الولى 3%

ب عددا ايام قطع العلف عن القطيع 2
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توصي البحاث التي اجاريت في هذا المجببال ان تتراوحفببترة قطببع العلببف
 يبوم ويجببب ماراقبببة نسببة الهلك14عبن القطيبع مابن يببوم واحبد وحبتى 

.اليوماية ووزن الجسم خلل تلك الفترة 

ب ماقدار الفقدان في وزن الجسم 3
يلحظ الزياداة في فقدان وزن الجسم بزيبباداة طببول الفببترة الزمانيببة الببتي

يقطع فيها العلف 
ب قطع الماء عن القطيع 4

يعد هذا العامال مان العوامال الساسية لجاراء القلش حيث يتم قطببع المبباء
.عن القطيع لفترة يوماين او ثلثة 

ب نوع المساحيق العلفية 5
بما ان الغاية مان القلش هو التوقف عن انتاج البيض , لببذا يجببب ان يقببدم
للطيور علفا ( ماسحوق القلش ) حاويا على ماستوى واطيء ماببن العناصببر

.الغذائية خاصة البروتين والكالسيوم
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