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الدواجن العضوية
مقدمة:

     مما ال شك فيه أن املنتجات الزراعية العضوية بصفة عامة والدواجن العضوية بصفة 

لكثري  الزراعية  لتجارة املنتجات  التنافس االسرتاتيجي  خاصة أصبحت متثل عنصرًا هامًا يف 

من دول العامل.

   وقد تطورت صناعة الدواجن العضوية تطورًا سريعًا على مستوى العامل ذلك ألنها حتتاج 

زيادة معدل طلب املستهلكني  نتيجة  إىل رأس مال صغري وينتظرها جمال تسويق كبري 

بصحة  املتعلقة  املتعددة  بفوائدها  منهم  إميانًا  ومنتجاتها  العضوية  الدواجن  على 

اإلنسان والبيئة. 

املواد  من  خايل  دجاج  هو  العضوي  الدجاج  أن  الدواجن  مستهلكي  من  كثري  ويعتقد    

الكيمائية والهرمونات واملضادات احليوية فقط.

   لكن احلقيقة إن مفهوم أنتاج الدجاج العضوي يتعدى ذلك االعتقاد بكثري فهو منظومة 

إنتاج حيواين متكاملة يتم فيها تربية وإنتاج الدجاج بنظام حيوي مأخوذ من الطبيعة ال 

يعتمد على أي إضافات كيميائية    أو هرمونية أو مضادات حيوية وال تستخدم فيه سالالت 

الرفاهية والرعاية الصحية للدجاج  من الدجاج معدلة وراثيًا ويحرص منتجيها على توفري 

التنوع  على  واحملافظة  متجددة  موارد  واستخدام  الطبيعية  للموارد  املثلى  اإلدارة  مع 

احليوي وسالمة الغذاء واإلبقاء على نوعية عالية من البيئة لألجيال القادمة، وعلى الرغم 

البيئية  الظروف  مع  تتناسب  التي  اجملاالت  من  عضوية  بطريقة  الدواجن  إنتاج  أن  من 

واملناخية يف وطننا العربي وخاصة لصغار املربني واملزارعني يف املناطق القروية والريفية 

والتي من املمكن أن تكون مصدرًا كبريًا للدخل الوطني وتصبح من دعائم التصدير إال أن 

تتوفر معلومات  العضوية غري منتشرة بني املنتجني واملستهلكني وال  الدواجن  صناعة 

كافية أو كتب متخصصة باللغة العربية عن إنتاج الدواجن بطريقة عضوية.



8

   وبناًء على ذلك فقد رأيت أنه من األهمية مبكان أن أقوم بتقدمي أول كتاب متخصص 

للمعايري  طبقًا  علمية  أسس  على  عضوية  بطريقة  الدواجن  إنتاج  عن  العربية  باللغة 

فوائدها  على  الضوء  إلقاء  مع  الصناعة  لهذه  املنظمة  الدولية  والقوانني  والتشريعات 

النجاح والتحديات  الطيور ومناقشة حمفزات  املتعلقة بصحة اإلنسان والبيئة ورفاهية 

التي تواجه تطور ومنو هذه الصناعة الواعدة يف بالدنا العربية ليكون مرجعًا للمهتمني   

من منتجني ومستهلكني وباحثني.

واهلل تعاىل ويل التوفيق.

د. صالح شعبان عبد الرحمن

الرياض 2012م/ 1433هـ
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                                            الفصل األول 
1. األساليب والطرائق اخملتلفة لرتبية الدواجن    

1.1 اإلنتاج املكثف للدجاج يف األقفاص

2.1 اإلنتاج املكثف لدجاج حر احلركة داخل مسكنه

3.1 إنتاج دجاج حر احلركة خارج مسكنة

4.1 إنتاج دجاج رعي

5.1 إنتاج دجاج عضوي



10

الفصل األول
1. األساليب والطرائق اخملتلفة لرتبية الدجاج:

     عرف اإلنسان تربية الدواجن منذ زمن سحيق وتوسعت تربية الدواجن وحتولت من تربية 

تقليدية يف املنازل إىل صناعة متكاملة يف مشاريع جتارية متخصصة.

  ويعترب تاريخ صناعة الدواجن العضوية مقارنة بصناعة الدواجن التجارية املكثفة حديث 

نسبيًا، حيث كانت بدايات صناعة الدواجن العضوية مع أوائل الثمانينيات من القرن املاضي، 

بينما يرجع تاريخ صناعة الدواجن التجارية املكثفة إىل أكرث من مائة عام ماضية، ويوضح 

اجلدول رقم )1( املراحل التاريخية الهامة التي مرت بها صناعة الدواجن التجارية و العضوية 

خالل القرن املاضي.

التغذية  ونوعية  الرتبية  أمكان  طبيعة  بحسب  الدواجن  إلنتاج  خمتلفة  طرائق  عدة  توجد 

والرعاية التي يتم التعامل بها مع الدجاج خالل مراحل اإلنتاج اخملتلفة على النحو التايل:

)Cage System( إنتاج مكثف يف األقفاص -

)Free Run( إنتاج مكثف لدجاج حر احلركة داخل مسكنه -

)Free Range( إنتاج دجاج حر احلركة خارج مسكنه -

)Pastured( إنتاج دجاج رعى -

.)Organic( إنتاج دجاج عضوي  -

)Cage System( 1.1 اإلنتاج املكثف للدجاج يف األقفاص

    تستخدم هذه الطريقة بصورة أساسية يف مشاريع الدواجن التجارية لرتبية وإنتاج الدجاج 

البياض )بيض املائدة(، كما هو موضح بالصورة رقم )1( ويف بعض احلاالت القليلة تستخدم 

لرتبية دجاج األمهات أو الدواجن األخرى وخاصة السمان والبط.
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حديثًا، مت تطوير أنظمة أقفاص لرتبية الدجاج الالحم )صورة رقم2(.

اخلصائص العامة لإلنتاج املكثف للدجاج يف األقفاص:

- تستخدم فيها سالالت دجاج مهجنة وراثيًا من شركات عاملية.

- يتم وضع عدد )7-5( دجاجات يف أقفاص من السلك املعدين )شبك( وتكون هذه األقفاص 

يف طابق واحد أو متعددة الطوابق.

- يقضي الدجاج طوال فرتة حياته بداية من اليوم األول من العمر داخل هذه األقفاص وال 

يسمح بخروجه منها على اإلطالق حتى نهاية عمرها اإلنتاجي والتخلص من الطيور.

- يسمح بتغذية الدجاج على أعالف حتتوي على مضادات حيوية يف حدود آمنة مسموح بها.

- هذا النوع من الرتبية يعترب منايف متامًا لرفاهية الطيور حيث يتم حبسها يف أقفاص داخل 

حظائر ال ترى ضوء الشمس الطبيعي.

- مت توقيف تربية الدواجن يف أقفاص يف بعض من الدول األوربية.

)Free Run( 2.1 اإلنتاج املكثف لدجاج حر احلركة داخل مسكنه

  تعترب هذه الطريقة من الطرائق الهامة لإلنتاج املكثف للدواجن جتاريًا وتتميز باخلصائص 

التالية:

- تستخدم هذه الطريقة بصورة أساسية إلنتاج جدود وآمات الدجاج وكذلك الدجاج الالحم 

وبدرجة أقل إلنتاج دجاج بيض املائدة.

- يتم تربية الطيور على األرض أو يف أقفاص مفتوحة باستمرار داخل حظائر تتوفر فيها 

جميع الظروف البيئة املناسبة لرتبية الدجاج.
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جدول رقم )1(
التطور التاريخي لصناعة الدواجن التجارية والعضوية

احلدثالتاريخ

حماوالت لرتبية سالالت دواجن ذات كفاءة إنتاجية عالية1890

تكوين عالئق حمسنة جلميع أنواع الدواجن1920

تربية الدواجن يف أقفاص ألول مرة منذ العصر الروماين1930

اكتشاف فيتامينات تساعد على زيادة إنتاجية الدواجن.1950

تطوير برامج إضاءة داخل احلظائر املغلقة.1960

ظهور سالالت مهجنة بصورة جتاريًا يف أمريكا.1980

التحكم التام يف برامج اإلضاءة احلرارة والرطوبة داخل احلظائر 1990
املغلقة.

بداية ظهور الدواجن العضوية عن طريق تربية الدجاج خارج األقفاص.1991

زيادة االهتمام برعاية ورفاهية الطيور واالهتمام بسالمة املنتج 1999
النهائي لصحة اإلنسان يف املنتج وخاصة مع ظهور مرض جنون 

البقر والتخوف من األمراض الناجتة عن تغذية احليوانات بصورة غري 
طبيعية.

ظهور الدجاج والبيض العضوي بصورة جتارية باألسواق.

استخدام عالمة جتارية )منتج عضوي( للدجاج والبيض.

 صورة رقم )1( 
          اإلنتاج املكثف لدجاج بيض املائدة يف أقفاص
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  صورة رقم )2(
            اإلنتاج املكثف للدجاج الالحم يف أقفاص

الرتبية  فرتة  طوال  منها  باخلروج  لها  يسمح  وال  احلظائر،  هذه  داخل  الطيور  تعيش   -

وحتى عمر التسويق أو نهاية عمرها اإلنتاجي.

- يتم تغذية الدجاج على عالئق غذائية بها مضادات حيوية يف احلدود املسموح بها.

- ميكن استخدام سالالت من الدواجن معدلة وراثيًا.

   يوجد نوعني من حظائر الرتبية للدجاج حر احلركة داخل مسكنة:

أ -حظائر نظام مغلق

- يتم تربية الدجاج يف حظائر حمكمة الغلق )صورة رقم 3 (.

- يتم التحكم يف الظروف املناخية داخل هذه احلظائر من حرارة ورطوبة وتهوية بصورة 

آلية.

ب -حظائر نظام مفتوح.

- يف هذا النظام يتم تربية دجاج حر احلركة على األرض يف حظائر نصف مغلقه.
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يف  وتكون مساحتها  احلظائر  جانبي  على  توجد  احلظائر من خالل شبابيك  تهوية  يتم   -

حدود %20 من مساحة أرضية احلظائر.

- يتم تصميم احلظرية بحيث تكون شبابيك احلظرية يف اجتاه الرياح.

ومناسبة  جيدة  مناخية  بظروف  تتمتع  التي  املناطق  يف  النظام  هذا  استخدام  يفضل   -

لرتبية الدجاج )صورة رقم 4(.

)Free Range( 3.1 أنتاج دجاج حر احلركة خارج مسكنه

- يتم تربية الطيور يف حظائر مغلقة أو نصف مغلقة.
- يسمح للطيور باخلروج لألحواش اخلارجية لفرتة زمنية ال تقل عن نصف عمرها )صورة 

رقم 5(.
- يجب توفر جماثم وأماكن لراحة الطيور يف االحواش اخلارجية.

- احلد األقصى لكثافة الطيور داخل احلظائر ال يزيد عن 13 طائر/م2، وخارج احلظائر )يف 
األحواش اخلارجية( ال يزيد عن 1 طائر/م2.

- يتم ذبح الطيور عند عمر ال يقل عن 56 يوم.

- يتم تقدمي عالئق غذائية للطيور ال حتتوى على مضادات حيوية   أو حمفزات منو.

صورة رقم )3(
حظائر نظام مغلق لدجاج حر احلركة داخل مسكنة

 



15

صورة رقم )4(
حظائر نظام مفتوح لرتبية الدواجن بطريقة مكثفة

)Pastured( 4.1 إنتاج دجاج رعى

نقلها  أخرى ميكن  أي مادة  أو  السلك املعدين  الطيور يف حظائر صغرية من  تربية  يتم   -

بسهولة يف أماكن رعي يتوفر بها أعشاب للطيور )صورة رقم 6(.

- يتم حتريك احلظائر يف اليوم يف أماكن الرعي بحسب توفر األعشاب.

- يتناول الطائر جزء من غذائه من األعشاب واحلشرات املوجودة يف األرض الزراعية واجلزء 

األخر يتم تقدميه للطيور يف صورة حبوب وأعالف من مصادر عضوية.

)Organic( 5.1 إنتاج دجاج عضوي

     يتم تربية وإنتاج الدجاج بنظام حيوي مأخوذ من الطبيعة يحقق األهداف اآلتية:

- اإلدارة املثلى للموارد الطبيعية واستخدام موارد متجددة.

- اإلبقاء على نوعية عالية من البيئة لألجيال القادمة.

- تلبية متطلبات الرعاية والرفاهية املتعلقة بطبائع وسلوكيات الطيور.

- إنتاج نوعية عالية اجلودة من الغذاء.
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يتميز إنتاج الدواجن بطريقة عضوية باخلصائص اآلتية:

- يتم تربية الدواجن دون استخدام أي إضافات كيميائية أو هرمونية  أو مضادات حيوية 

يف املاء أو األعالف.

البيئة  أو  النبات  أو  الطيور  أو  اإلنسان  تضر بصحة  ال  إنتاج طبيعية  استخدام وسائل  يتم 

خالل مراحل اإلنتاج اخملتلفة.

- ال تستخدم فيها سالالت من الدجاج معدلة وراثيًا.

- احلد من املدخالت اخلارجية يف اإلنتاج ويف حالة الضرورة يجب أن تكون هذه املدخالت 

من مواد عضوية أو مستمدة من الطبيعة. 

- توفري الرفاهية والرعاية الصحية للدجاج خالل مراحل اإلنتاج.

- يتم اإلنتاج مع احملافظة على التنوع احليوي وسالمة الغذاء.

- ليس من الضروري أن يتم إنتاج الدجاج العضوي من أمهات مرباه عضويًا وميكن إنتاج 

الدواجن العضوية من أي طيور ولكن يشرتط أن تكون الصيصان بعمر يوم واحد ويتم 

رعايتها منذ اليوم األول بنظام تربية عضوية متكامل.

- يسمح للطيور باخلروج إىل خارج احلظرية طوال حياتها وقتما تشاء فيما عدا الظروف 

املناخية القاسية. 
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صورة رقم )6( 
دجاج رعي يف مراعي خارجية

        

                                                                    صورة رقم )5(  

                                                    دجاج حر احلركة خارج مسكنة                                              
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الفصل الثاين     
2. مشاكل الرتبية التقليدية املكثفة للدواجن:   

)Manure( 1.2 خملفات الدواجن 

2.2 استخدام املبيدات احلشرية واألسمدة

3.2 استخدام حمفزات النمو

4.2 استخدام املضادات احليوية

5.2 إجهاد الطيور
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الفصل الثاين
 2. مشاكل الرتبية التقليدية املكثفة للدواجن:

    على الرغم من أن الرتبية التجارية املكثفة للدواجن يف حظائر حديثة يتم التحكم فيها 

النظر  العام بغض  اإلنتاج بكفاءة عالية على مدار  الطيور على مواصلة  آلية ساعد  بصورة 

عن الظروف املناخية اخلارجية املتغرية وإنتاج أعداد كبرية جدًا من دجاج اللحم أو البيض 

وساهم إىل حد كبري يف تأمني االحتياجات املتزايدة للبشر من الربوتني احليواين على مستوى 

العامل، إال أن اإلنتاج التجاري املكثف للدواجن بهذه الطرائق تسبب يف العديد من املشاكل 

الصحية والبيئية على النحو التايل:

:)Manure( 1.2 خملفات الدواجن

املائدة  بيض  دجاج  إنتاج  مشاريع  وخاصة  املكثفة  التجارية  الدواجن  مشاريع  تنتج       

احلقيقة  هذه  وتؤكد  يومية،  بصورة  الطيور(  )زرق  الصلبة  اخمللفات  من  هائلة  كميات 

إحصائيات وكالة حماية البيئة االمريكية التي تشري إىل أن مشاريع الدواجن واالنتاج احليوانى 

خلفت وحدها ما يقارب من )1,1( بليون طن من اخمللفات الصلبة عام )2002م( وهو ما 

يقدر بستة )6( أضعاف خملفات جميع سكان الواليات املتحدة األمريكية لنفس العام.

ومن املفرتض أن يتم االستفادة من هذه اخمللفات يف تسميد األراضي الزراعية أو إنتاج 

وقود حيوي، لكن الكميات الزائدة منها والتي ترتاكم داخل وحول مشاريع الدواجن تتسبب 

يف حدوث األضرار البيئية التالية:

- تلوث الهواء بالروائح الكريهة نتيجة حتلل هذه اخمللفات وانطالق غازات ضارة مثل غاز 

لإلنسان  التنفسي  اجلهاز  أغشية  تهيج  تسبب  والتي  الهيدروجني  كربيتيد  وغاز  النشادر 

وأعراض تنفسية شبيه مبرض األنفلونزا.

- تلوث املياه اجلوفية بالنيرتات )Nitrates( وامليكروبات كالساملونيال والكريبتوسبوريدمي.

- تلوث احلقول الزراعية باملسببات املرضية والعناصر الثقيلة )كالزرنيخ الذي يستخدم يف 
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بعض احلاالت كمحفز منو للدجاج(.

- زيادة عناصر النيرتوجني والفسفور والبوتاسيوم يف اجلداول املائية يسبب موت األحياء 

النباتية.

2.2 التلوث باملبيدات احلشرية واألسمدة الكيمائية:

    اإلنتاج املكثف ألعداد هائلة من الدجاج بالطرق التجارية املكثفة يف جميع دول العامل 

االحتياجات  لتوفري  باحملاصيل  الزراعية  األراضي  من  شاسعة  مساحات  زراعة  إىل  يحتاج 

املتزايدة من احلبوب وخاصة الذرة الصفراء وكسب فول الصويا اللذان ميثالن النصيب األكرب 

يف تركيبة أعالف الدجاج.

 ومن املعروف أنه لتأمني الكم الهائل من هذه احلبوب يستلزم استخدام مبيدات حشرية 

وأسمدة كيميائية بكميات كبرية أثناء زراعة هذه احملاصيل بهدف مكافحة اآلفات الزراعية، 

مما يسبب تلوت للبيئة وينعكس سلبًا على صحة اإلنسان، فكثري من املبيدات احلشرية 

مرضية  مشاكل  له  وتسبب  اإلنسان  صحة  على  خطرية  تأثريات  لها  الكيمائية  واألسمدة 

عديدة.

وجتدر اإلشارة هنا إىل أهمية الزراعة العضوية بصفة عامة ودورها الهام يف مكافحة اآلفات 

الزراعية بالوسائل الطبيعية )احليوية وامليكانيكية( للحد من التأثري الضار لهذه األسمدة 

الكيمائية واملبيدات احلشرية على البيئة.

3.2 استخدام حمفزات النمو:

للدواجن تستخدم حمفزات منو  بإضافتها إىل  التجاري املكثف  اإلنتاج      بعض مشاريع 

أعالف الدجاج الالحم  لزيادة معدل منوها.

  ومن بني حمفزات النمو التي يتم استخدامها يف بعض مشاريع الدواجن الزرنيخ العضوي 

)Organic Arsenic( الذي يتحول داخل جسم الطيور إىل زرنيخ غري عضوي له خماطر كبرية 
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على صحة اإلنسان، حيث أن تناول اإلنسان لكميات من الزرنيخ على فرتات طويلة يعرض 

اإلنسان خلطر اإلصابة بالسرطان والسكر وأمراض القلب وضعف يف وظائف املخ.

    باإلضافة ملا سبق  فإن )%90( من الزرنيخ العضوي يخرج من جسم الطائر معظمة 

يف صورة غري عضوية وعند استخدام خملفات الدواجن يف تسميد األرض يرتسب يف األرض 

األوربي قد فرض  االحتاد  بأن  علمَا  النباتية،  البيئة  على  تؤثر  عالية  إىل حدود  حتى يصل 

حظر على استخدام الزرنيخ يف أعالف الدواجن منذ عام 1999م.

4.2 استخدام املضادات احليوية:

الدواجن بصورة مكثفة بهدف حماية الطيور  تربية       استخدام املضادات احليوية يف 

من األمراض يؤدى إىل نشوء أنواع من البكترييا مقاومة للمضادات احليوية وهذه األنواع 

من البكترييا ميكن أن تنتقل إىل اإلنسان عن طريق الغذاء واملاء واالحتكاك املباشر مع 

الطيور.

 وتتكاثر هذه البكترييا يف أمعاء اإلنسان وتقاوم املضادات احليوية التي ميكن أن توصف 

له، وجدير بالذكر أن حوايل )%25( من أنواع املضادات احليوية املستعملة يف الدواجن 

تستخدم يف العالج لإلنسان.

5.2 إجهاد الطيور:

     الرتبية املكثفة للطيور يف مشاريع الدجاج التجارية داخل احلظائر األرضية أو داخل 

األقفاص يعد خمالف للبيئة احلقيقة التي خلق اهلل تعاىل عليها هذه الطيور وتعرضها 

للكثري من اإلجهاد نتيجة األتي:

- االزدحام الشديد يف األقفاص وقلة حركة الطيور.
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- عدم تعرض الطيور ألشعة الشمس طوال فرتة اإلنتاج.

الطيور  على  أحيانًا  متارس  التي  االصطناعي  القلش  عمليات  أثناء  اإلجباري  اجلوع   -

.)Artificial Molting(

 فمن املعروف أن الدجاج يقوم بعملية قلش طبيعي يف نهاية كل موسم إنتاجي )يفقد 

إنتاج  البيض لفرتة زمنية حوايل شهرين بعدها يعاود  إنتاج  كثري من رشيه ويتوقف عن 

البيض ولكن يبدأ بحجم بيض صغري ومعدل زيادة بطيئة( ونتيجة لفرتة التوقف هذه فإن 

مشاريع الدجاج التجاري تستخدم الدجاج ملوسم إنتاجي واحد فقط.

املشاريع  هذه  تلجأ  املشاريع،  لبعض  اقتصادية  حسابات  ونتيجة  األحيان  بعض  ويف 

الستخدام الدجاج ملوسم إنتاجي أخر وجترب الدجاج على عملية القلش بصورة اصطناعية 

)إجبارية( من خالل جتويعه وإطفاء النور يف احلظائر مما يُعجل من فقد الريش ويقصر 

فرتة توقف إنتاج البيض ويف ذات الوقت يساعد على معاودة اإلنتاج بصورة سريعة ويكون 

حجم البيض كبري.

- بعض املعامالت التي تتم على الطيور مثل قص املنقار.
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الفصل الثالث
3. فوائد الدجاج العضوي

   تتميز تربية الدواجن بطريقة عضوية بفوائدها املتعددة يف نواحي خمتلفة على النحو 

التايل:

1.3 الفوائد البيئية:

  تربية الدواجن بطريقة عضوية يحافظ على البيئة من خالل االتي:

- احملافظة على نقاء البيئة احمليطة عن طريق التعامل األمثل مع خملفات الدواجن 

بنشرها بصورة جيدة على مساحات واسعة يف املراعي اخلارحية ومنع تراكمها داخل 

مشاريع الدواجن.

املياه اجلوفية ومياه  تلوث  تقليل  النباتية من خالل  املائية  - احلفاظ على املصادر 

اآلبار بالنرتات واملسببات املرضية والعناصر املعدنية الثقيلة واملضادات احليوية.

أعالف  ألن  وذلك  الزراعة  حقول  يف  احلشرية  املبيدات  استخدام  على  االعتماد  متنع   -

تساهم  وبالتايل  عضوية،  زراعة  حقول  من  منتجة  تكون  أن  يجب  العضوية  الدواجن 

الدواجن العضوية بطريقة غري مباشرة يف احلفاظ على جودة الرتبة وكذلك الغذاء واملاء 

من التلوث مبتبقيات هذه املبيدات.

2.3 الفوائد االقتصادية:

    تتميز مشاريع إنتاج الدجاج العضوي بعوامل جذب متعددة ملنتجي الدواجن بنوعيهم 

)كبار وصغار( وخاصة يف املناطق الريفية واملناطق الزراعية اجلديدة لالستثمار يف هذا 

القطاع وذلك لالتي:

لبدء املشروع مقارنة باملشاريع  الدواجن العضوية رأس مال قليل  - حتتاج مشاريع 

التجارية.

- ميكن إنتاجها موسميًا بحسب احتياجات السوق احمللي أو السوق اخلارجي للتصدير.
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- ال جتابه مشاكل بيئية مع احمليطني باملشروع.

- توفر سعرًا تنافسيًا وهامش ربح جيد للمنتج نتيجة تزايد إقبال املستهلكني على هذه 

املنتجات.

- تناسب بيئتنا احمللية من حيث طبيعة املناخ وعاداتنا االجتماعية وخرباتنا الطويلة يف 

التعامل مع الدواجن يف الرتبية املنزلية.

3.3 الفوائد الصحية:

  "الصحة تاج على رؤوس األصحاء"

احتياجاتهم من  توفري  الطبيعة يف  إيل  العودة  الناس  كثري من  ينادي  املنطلق   من هذا 

اإلنسان  لصحة  الغذاء  بأهمية  منهم  أميانًا  خاصة  بصفة  واللحوم  عامة  بصفة  الغذاء 

ودوره الكبري يف وقايته من األمراض وخاصة بعد االنتشار الكبري ألمراض العصر مثل مرض 

السرطان الذي يعتقد كثري من الناس أنه ناجت عن تناول األطعمة املعاجلة بالكيماويات 

والهرمونات التي تضر بصحة اإلنسان.

غذاء  توفري  هو  عضوية  بطريقة  الدواجن  لرتبية  واألساسي  الرئيسي  الهدف  فإن  ولذلك   

الضارة وذو قيمة صحية عالية غني  )اللحم والبيض( آمن وخايل من اإلضافات وامللوثات 

بالربوتينات والفيتامينات واملعادن الضرورية لنمو وصحة جسم اإلنسان على النحو التايل:

-  غذاء آمن: 

الدواجن العضوية آمنه على صحة اإلنسان ألنها منتجة وفق معايري وشرط       منتجات 

حمددة تضمن خلوها من املواد والكيماويات اآلتية:

- الهرمونات.

- املضادات احليوية.

- املبيدات. 

- الكيمياويات.

- العناصر الثقيلة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص والزرنيخ.
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- ال تتعدى فيها نسبة النرتات احلدود الصحية اآلمنة.

- ال يتم تغذية الدجاج على أعالف أو مكونات أعالف معدلة وراثيًا.

- ال يسمح فيها برتبية سالالت دواجن معدلة وراثيًا.

- ال يسمح فيها باستخدام اإلشعاع.

-  غذاء صحي.

     حلوم الدواجن بصفة عامة )التقليدية أو العضوية( تتميز بقيمة غذائية عالية وفوائد 

احليوانية  املصادر  من  األخرى  الربوتينات  بأنواع   مقارنة  لإلنسان  ومتعددة  كثرية  صحية 

اخملتلفة )جدول رقم 2(. 

     باإلضافة ملا سبق ذكره فإن القيمة الغذائية والصحية للدجاج والبيض املنتج بطريقة 

عضوية تكون أعلي منها يف الدجاج املربى بطرق اإلنتاج التجاري املكثف، فالدجاج العضوي 

ميد جسم اإلنسان باألحماض الدهنية املفيدة ومضادات األكسدة كما تتميز الدواجن التي 

الصدر والفخذ وحمتوى  اكرب لعضلتي  بأنها حتتوى على نسبة وزن  تربى بطريقة عضوية 

اقل من دهون البطن، ويوضح اجلدول رقم )3( مقارنة بني خصائص حلوم وبيض الدواجن 

العضوية والغري عضوية.

وبيض  النوعية وجودة حلوم  أن اخلصائص  إىل  العضوي  الدجاج  وبيض  ويرجع متيز حلوم 

الدواجن تتأثر بالعوامل التالية:

- نوعية املراعى واألعشاب التي تتغذى عليها الطيور.

- درجة نشاط الطائر أثناء فرتة الرتبية.

- عمر الطائر عند الذبح.

- نوع وساللة الطائر.

أهم حمتويات حلوم الدجاج العضوي ذات الفائدة لصحة اإلنسان

أ -األحماض الدهنية الغري مشبعة )االوميجا 3(:

)Alfa Linolenic Acid (ALA
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)Docosa Hexaenoic Acid (DHA

)Eicosa Pentaenoic Acid (EPA

   تعرف هذه األحماض بالدهون املفيدة جلسم اإلنسان أو الدهون صديقة القلب وذلك 

لفوائد العظيمة لصحة اإلنسان عند تناولها بكميات مناسبة وقد أثبتت الدراسات واألبحاث 

العلمية التي أجريت على هذه األحماض الدهنية أن لها فوائد عديدة على النحو التايل: 

- تقلل من الكمية الكلية للدهن يف الدم وبالتايل تقلل من خطر أمراض القلب واملوت 

املفاجئ املتعلق بأمراض الشرايني التاجية.

- تقلل من الرتايجليسريد يف مرضى السكري النوع )2(

- تفيد يف حاالت االلتهاب ورفع مناعة جسم اإلنسان.

- تساعد يف الوقاية من سرطان الثدي.  

ب - نسبة قليلة من اوميجا )6(.

إىل  تؤدي  زيادتها  أن  إال  اإلنسان  لصحة   )6 )أوميجا  الدهون  هذه  أهمية  من  الرغم  على 

السمنة والسكر وأمراض القلب.

كمية االوميجا )6( يف حلوم الدجاج العضوي تعادل %10 من الكمية املوجودة يف حلوم 

الدجاج التجاري.

الفوائد الصحية للبيض العضوي:

العناصر املعدنية  بالربوتني احليواين وأنواع خمتلفة من  البيض غذاء متكامل غني       

جم   5 بروتني،  8جم  حراري،  سعر   80( حوايل  على  الواحدة  البيضة  وحتتوي  والفيتامينات 

دهون و3 جم سكريات(.

والليسني  الرتيبتوفان  االنسان مثل  أمينيه ضرورية جلسم  أحماض  على  البيض  يحتوي 

والنحاس  احلديد  مثل  هامة  معدنية  وأمالح  )األولني(  مثل  هامة  دهنية  وأحماض 

والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم.
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 يتميز البيض املنتج من دجاج مت تربيته بطريقة عضوية مقارنة بالبيض املنتج من 

الدجاج التجاري باالتي:

- )10( أضعاف الكمية من األوميجا )3(.

- )7(  أضعاف الكمية من البيتاكاروتني )مضاد لألكسدة(.

- )6-3( أضعاف الكمية من فيتامني )د(.

-  50 % أكرث من فيتامني )أ(.

- 30 % أكرث من فيتامني )هـ(.

- 75 % أقل من األحماض الدهنية املشبعة.

- 66 % أقل من الكليسرتول.

4.3 تطوير السالالت احمللية للدواجن

     تربية الدواجن بطريقة عضوية تفتح جماالت وأفاق متعددة للباحثني إلجراء األبحاث 

العلمية اخملتلفة الستنباط سالالت جديدة من الدجاج احمللي تناسب الرتبية العضوية 

من حيث االتي:

- حتملها لظروف البيئة احمللية.

- تلبي احتياجات وخصوصية الذوق احمللي للمستهلك.

5.3 رفاهية احليوان وصحة العاملني

    تتميز تربية الدواجن العضوية بتوفري رفاهية للطيور وبيئة صحية للعاملني من خالل 

اآلتي:

- الطيور تكون أكرث حيوية وتتمتع بصحة جيدة وال تعاين من اإلجهاد الناجت من االزدحام 

ومتارس الرتيض واألنشطة والسلوك الطبيعي لرفع مناعتها وتعانى بدرجة أقل من 

املشاكل املرضية.
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اخملتلفة  اإلنتاج  مراحل  أثناء  للعاملني  آمن  صحي  مناخ  العضوي  اإلنتاج  أساليب  توفر   -

على  تؤثر  ال  العضوية  الدواجن  إنتاج  يف  بها  املسموح  املواد  استخدام  خالل  من  وذلك 

مقارنة  الدواجن  خملفات  عن  الناجتة  الروائح  من  جدًا  قليلة  لكميات  والتعرض  صحتهم 

بالرتبية املكثفة التقليدية.

جدول رقم )2(

مقارنة بني القيمة الغذائية للحوم الدجاج واملصادر احليوانية األخرى      )عينة اللحم 100جم(

نوع
اللحم

دهون
)جم(

طاقةبروتنيكوليسرتول
)كلوري(

حديد
)جمم(

3.576431.021651.04دجاج

37.825.521272.78-2.7430نعام

4.76328.991661.59أبقار

22.892.123.661452أغنام

12033-2570-55720-1سمك
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جدول رقم )3( 

خصائص حلوم وبيض الدواجن العضوية والغري عضوية

الرتبية الدواجن العضويةاخلصائص النوعية
املكثفة
التجارية

سريعة نوع الساللة
النمو

بطيئة
 النمو

45-8132العمر عند الذبح/ يوم

1.00.31.9% دهن البطن/ الذبيحة

25.212.022% وزن عضلة الصدر/ الذبيحة

15.516.714.8% وزن عضلة الفخذ/ الذبيحة

األحماض 
الدهنية

32.5432.0131.43الصدر

31.8431.6728.03الفخذ

أحماض دهنية
جمم / بيضة 

ALA 8722حامض

DHA 9243حامض
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الفصل الرابع

4.معايري وشروط إنتاج الدواجن بطريقة عضوية:

إنتاج الدواجن بطريقة عضوية يختلف بصورة كبرية عن إنتاج الدواجن يف املشاريع التجارية 

كثيفة اإلنتاج يف مناحي كثرية، حيث يجب على املربي الذي يرغب يف إنتاج دواجن بطريقة 

عضوية احلصول على شهادة معتمدة إلنتاج الدجاج العضوي وعالمة جتارية ملنتجاته.

 وميكن احلصول على شهادة التوثيق العضوي من أحدى جهات التوثيق املرخص لها من 

التأكد  قبل السلطات اخملتصة بتقنني وتنظيم إنتاج الدواجن العضوية يف كل دولة بعد 

العضوية بصفة عامة  بالزراعة  بالعديد من املعايري والشروط اخلاصة  التزام املربي  من 

والدواجن العضوية بصفة خاصة يف جميع مراحل العملية اإلنتاجية بداية من اختيار نوع أو 

ساللة الطيور مرورًا برعاية الطيور منذ اليوم األول للرتبية وحتى نهاية دورة الرتبية واإلنتاج 

وكذلك اإلجراءات املتعلقة بعمليات إعداد وتوزيع املنتجات العضوية حتى وصول املنتج 

النهائي للمستهلك:

1.4 سالالت الطيور:

       من أهم عوامل جناح مشاريع إنتاج الدواجن بطريقة عضوية هو االختيار املناسب 

لنوعية أو ساللة الدجاج، فليست جميع سالالت الدجاج التي تستخدم يف مشاريع الدواجن 

التجارية تكون مناسبة للرتبية بطريقة عضوية.

 وقد وجد أن بعض سالالت الدجاج التجارية املستخدمة يف مشاريع الدجاج املكثف يف حال 

استخدامها من قبل بعض منتجي الدواجن العضوية تعاين من بعض املشاكل الصحية 

واإلنتاجية متثل يف االتي:

- نسب نفوق عالية يف الرتبية العضوية مقارنة بنسب النفوق التي حتدث يف نفس السالالت 

حتت ظروف اإلنتاج املكثف التجاري.

- استسقاء وعرج وتشوه يف األقدام بسبب سرعة منوها وعدم قدرتها لتحمل وزنها الكبري 

يف ظل احلركة يف املراعي اخلارجية.
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التجارية من الدواجن    ويف حماولة للتغلب على هذه املشاكل يلجأ مربي هذه السالالت 

إىل تغذية الطيور على عليقة بادئة منخفضة يف حمتوى الربوتني حتى تنمو مبعدل أقل 

باإلضافة للسماح لها باخلروج للمرعى مبكرًا وذلك لتخفيف مشاكل االستسقاء واألقدام.

  وبصفة عامة فمن األفضل إنتاج الدجاج العضوي من سالالت حملية وليس من سالالت 

دجاج مستورد حيث أن السالالت احمللية يف كثري من األحيان تكون أكرث مالئمة ومناسبة 

للظروف البيئة وتتميز بنكهة وطعم للمنتج النهائي مقبول يتماشى مع ذوق املستهلك 

احمللي ويكون معدل تسويقها عايل وعائدها االقتصادي  كبري.

وحيث أنه توجد بعض االختالفات بني خصائص ومميزات كل ساللة من الطيور فيجب اختيار 

سالالت الطيور التي تتمتع بقدرة كبرية لتتالئم مع طرائق إنتاج الدواجن عضويًا على النحو 

التايل:

للبيئة اخلارجية وخاصة ارتفاع  التقلبات املناخية  - أن يكون لها قدرة عالية للتكيف مع 

وانخفاض درجات احلرارة يف أوقات خمتلفة يف اليوم الواحد.

- أن يكون سلوكها الرعوي جيد.

- جهازها املناعي قوي يساعد الطيور على مقاومة األمراض ويكون معدل النفوق فيها 

قليل نسبيًا.

البيض  وإنتاج  الغذائي  التحويل  عالية وخاصة معدل  وإنتاجية  ذات مواصفات جسمية   -

واللحم.

- ال تعاين من مشاكل سلوكية ضارة مثل نقر الريش وداء االفرتاس.

- ذات خصوبة عالية وتستطيع القيام بعملية التكاثر بطريقة طبيعية.

- ذات نكهة وطعم مميز للحم والبيض.

- تتمتع مبلمس جيد للحوم وخواص طهي جيدة.

لدى  تسويقها  على  يساعد  مما  العني،  يسر  جميل  ملون  وريشها  اخلارجي  مظهرها   -

املستهلكني، حيث أن كثري من منتجي الدواجن العضوية يلجأون يف تسويق منتجاتهم 
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لعرض صور الدجاج قبل وبعد الذبح جلذب املستهلكني.

أمثلة لسالالت دجاج مناسبة لالستخدام يف اإلنتاج العضوي.

    سالالت الدواجن املستخدمة يف إنتاج الدجاج العضوي تنقسم إىل نوعني إحداهما خمصص 

ثنائية  السالالت  بعض  توجد  األحيان  بعض  ويف  البيض  إلنتاج  خمصص  واألخر  اللحم  إلنتاج 

الغرض إلنتاج حلم وبيض معًا ونعرض بعض األمثلة لسالالت الدجاج مناسبة لالستخدام يف 

إنتاج الدواجن بطريقة عضوية:

أ . سالالت إنتاج الدجاج اللحم 

)Red Bro( 1. رد برو

- لون الريش احمر غامق مع وجود بعض من الريش القليل أبيض أو اسود اللون مبنطقة 

الذيل.

- الساق واملنقار واجللد لونهم اصفر.

- تعطي إنتاج كبري للحم مبنطقة الصدر.

- حلومها جيدة من حيث امللمس والنكهة.

- مقاومة لألمراض بدرجة عالية.

- تتميز مبعدل حتويل غذائي جيد.

- أرجل الدجاج قوية ومشاكل األقدام أثناء الرعي قليلة.

بدرجة  والبيئة  املناخية  الظروف  وتتأقلم مع  اخلارجي  للرعي  لها طبيعة قوية مناسبة   -

كبرية.

 )Cornish Rock( 2.كورنيش روك

- لون الريش ابيض.
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- تتميز بلحومها ذات النوعية واجلودة العالية.

- سريعة النمو حيث تصل لوزن 2كجم عند عمر 49 يوم تقريبًا.

- اجللد رقيق وحمتواه من الدهون قليل.

 .)Master Grey( 3.ماسرت جراي

- لون الريش رمادي.

- جودة حلومها عالية.

- تتميز بكفاءة عالية يف التحول الغذائي.

- تعطي وزن 2 كجم عند عمر 60 يوم.

)Sussex( 4. سوسكس

تتميز هذه الساللة باستخدامها املزدوج إلنتاج اللحم أو البيض

- لونها أبيض ويوجد ريش أسود على الرقبة والذيل وحافة األجنحة.

- لون اجللد والساق ابيض.

- عمر البلوغ اجلنسي مبكر نسبيًا.

- تتميز بقدرة جيدة لتحضني البيض والصيصان.

- تتحمل درجات احلرارة وخاصة الربودة وسلوكها الرعوي جيد.

- هادئة الطباع وميكن التعامل معها بسهولة.

- لون البيض كرميي أو بني فاحت.

- تعطي حوايل )200( بيضة يف املوسم األول لإلنتاج.

- تصل حلوايل 2.75 3.00- كجم عند عمر التسويق



36

.)Sasso( 5. ساسو الحم

يوجد منها عدة أنواع )سريع النمو ، متوسط النمو ، بطيء النمو(

لون األرجل ابيض أو اصفر أو اسود.

لون اجللد ابيض وأحيانا يكون اسود أو ابيض أو احمر.

بعض األنواع أحيانا يوجد فيها ريش على الرقبة أو بدون ريش.

األنواع ثنائية الغرض تتميز باخلصائص اآلتية:

- تصل لوزن 2184 جم عند عمر 66 أسبوع.

- عدد البيض 220 بيضة عند عمر 66 أسبوع.

صورة رقم )7(

 بعض أنواع دجاج الالحم املناسب لالستخدام يف إنتاج الدجاج عضويًا

ب .سالالت إنتاج البيض:

)Piggotts Rhode Rock( 1. بيجوت رود روك

- لون الريش اسود مع وجود ريش ذهبي اللون.

- متوسط الوزن عند عمر 20 أسبوع حوايل 106كجم.

Cornish RockRed Bro(Sussex)Master Grey
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- متوسط الوزن عند عمر 72 أسبوع حوايل 2.2كجم.

- تصل لذروة اإلنتاج )أكرث من %90 ( عند عمر 25 أسبوع.

- تنتج حوايل 300 بيضة حتى عمر 72 أسبوع.

- لون البيض بني ومتوسط وزن البيضة حوايل 63 جم.

- تتميز بقدرتها العالية على حتمل الظروف البيئية اخلارجية.

)Piggotts Speckled Rock( 2.  بيجوت سبيكلد روك

- تتميز مبظهر خارجي جذاب ولون الريش مرقط.

- تتحمل الظروف البيئة اخلارجية بدرجة عالية.

- تصل لوزن 1.6 كجم عند عمر 20 أسبوع بينما تصل لوزن 2.2كجم عند عمر 72 أسبوع.

- ذروة اإلنتاج عند عمر 25 أسبوع ويصل اإلنتاج أكرث من 90% .

- تنتج حوايل 290-270 بيضة حتى 72 أسبوع ولون البيض بني.

) Piggotts Snowdrop( 3. بيجوت سنودروب

- لونها أبيض 

- طائر هادى جدًا.

- يصل وزنة إىل 1.420 كجم عند عمر 18 أسبوع

- يصل وزنة إىل 1.990 كجم عند عمر 80 أسبوع.

- تعطي -355 360 بيضة حتى عمر 80 أسبوع.

- لون البيض كرميي ذهبي.

 )Marans coucou( 4 - مارانز كوكو
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- ساللة من أصل أرجنتيني مت تهجينها مع ساللة رود ايالند.

- البيض بني غامق مثل لون الشيكوالتة ومواصفات القشرة جيدة.

 .  2.450 إىل  تصل  الكبرية  والطيور  1.650كجم  أسبوع   20 عمر  عند  الوزن  متوسط   -

2.550كجم.

- تبدأ اإلنتاج عند 21 أسبوع وتصل لذروة اإلنتاج عند 25 أسبوع.

- تعطي حوايل 240 260- بيضة حتى عمر 72 أسبوع.

- متوسط وزن البيضة حوايل 61 جم.

 )Egyptian Fayoumi(  5. الفيومي املصري

- دجاج مصري يتم تربيته على ضفاف النيل منذ عهد الفراعنة.

األنيقة ألن رقبتها طويلة والذيل مستقيم ومرتفع عموديًا  الدجاجة  - تعرف باسم 

مع بروز للصدر والعنق لألمام.

- وأحيانًا يطلق عليها الطائر العداء تشبهًا مبظهر عدائيني السباقات. 

- تتميز بسلوك هادى وحتب الطريان.

البيئة  وخاصة  اخلارجية  البيئية  للظروف  وحتمل  لألمراض  عالية  مبقاومة  تتميز   -

احلارة وسلوكها الرعوى ممتاز.

اسود  اجلسم  باقي  والظهر،  والسرج  والرقبة  الرأس  مبنطقة  فضي  ابيض  الريش   -

ويوجد به قليل من الريش األبيض واألرجل زرقاء.

أشهر   4 عمر  عند  البيض  وضع  يف  اإلناث  تبدأ  حيث  جدًا  مبكرًا  اجلنسي  النضج  تبلغ   -

وميكن للديك أن يصيح عند عمر 6 أسابيع.

- وزن البيض اقل من متوسط الوزن العادي ولونه ابيض فاحت.

- يصل وزن الديوك إىل 2كجم بينما تصل اإلناث إىل وزن 1.5كجم.
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- متوسط إنتاج البيض حوايل 250 بيضة يف السنة. 

Medicis 6. ميديسس

- تتميز مبظهر جميل وجذاب.

- الريش اسود مع وجود بعض من الريش األبيض مبنطقة الرقبة.

- متوسط الوزن 1.6كجم عند عمر 20 أسبوع وحوايل 2.5-2.4كجم عن عمر 72 أسبوع.

- تبلغ ذروة اإلنتاج عند عمر 26 أسبوع.

- تعطي حوايل 260 بيضة حتى عمر 72 أسبوع.

- متوسط وزن البيضة حوايل 63جم.

- لون البيض بني.

- حتمل الظروف اخلارجية

صورة رقم )8(
 بعض أنواع الدجاج البياض املناسب لالستخدام يف إنتاج الدجاج عضويًا

 

Piggotts Speckled Rock

Piggotts Snowdrop

Piggotts Rhode Rock

Piggotts Silver

Fayoumi

Medicis
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2.4 حتضني الصيصان )الكتاكيت(

حتضني الصيصان )فرتة الرتبية من عمر يوم حتى 4 أسابيع( من املراحل احلساسة جدًا 

تأثري كبري على جناح  العضوية بصفة خاصة ولها  الدجاج بصفة عامة والدواجن  تربية  يف 

مشاريع إنتاج الدجاج العضوي حيث أن الطيور يف هذه املرحلة تكون صغرية ومقاومتها 

لألمراض ضعيفة وتتأثر بالعوامل اخلارجية بصورة كبرية، ومن ثم فإن أهم أهداف مرحلة 

التحضني حمايه الصيصان  من األمراض وتقوية جهازها املناعي بصورة جيدة.

ميكن أن يتم حتضني الصيصان يف حظائر منفصلة بعيدة عن مراعي الطيور البالغة وبعد 

ذلك تنقل إىل املراعي أو أن يتم حتضني الصيصان يف أماكن الرعي نفسها. 

1.2.4  حظائر حتضني الصيصان:

املناسبة  والبيئة  احلماية  الصغرية  للصيصان  توفر  بحيث  التحضني  حظائر  تصميم  يتم 

للنمو يف هذه املرحلة احلساسة من العمر بحيث تتوفر فيها املواصفات اآلتية:

- مساحة احلظرية تناسب عدد الطيور بحسب العمر كالتايل:

عمر يوم واحد   30 طائر/م2.

عمر 4 أسبوع    10 طائر/م2.

- جدران وشبابيك وسقف احلظرية تكون حمكمة الغلق وال يوجد بهم فتحات أو شقوق 

حلماية الصيصان من التعرض لتيارات الهواء.

- يفضل أن تكون احلوائط وجدران احلظرية من مواد عازلة للحرارة مثل الطوب أو غريها 

من املواد املتوفرة باملزرعة.

- احلوائط واجلدران والسقف واألرضية يجب أن تكون من مواد سهلة التنظيف والتطهري.

- يجب أن تكون حظرية التحضني جيدة التهوية ملنع ارتفاع نسبة الرطوبة وغاز النشادر 

)األمونيا( داخل احلضانة.
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2.2.4 رعاية الصيصان يف مرحلة التحضني

احلرارة:

     درجة حرارة بيئة الطيور أثناء مرحلة حتضني  الصيصان الصغرية يف غاية األهمية حيث أن 

أي تغري يف درجة حرارة احلظرية يؤثر تأثريا سلبيًا شديدًا على صحة الطيور.

رعايتها عند درجة حرارة  يتم  التي  الصيصان  أن  العلمية  واألبحاث  الدراسات  أثبتت       وقد 

أقل من 27 درجة مئوية تعاين من معدل نفوق عايل وضعف يف التحويل الغذائي ونقص يف 

الوزن يف مرحلة التسويق النهائي، كذلك فإن الصيصان التي يتم حتضينها عند درجة حرارة 

أكرب من 37 درجة مئوية تعاين من اجلاف والفشل الكلوي واالحتباس احلراري، وبالتايل يجب 

توفري درجة حرارة مناسبة للطيور تتناسب مع احتياجاتها بحسب مراحل العمر اخملتلفة.

     وللحصول على درجة احلرارة املثلي أثناء مرحلة حتضني الصيصان فانه ميكن استخدام 

احد الطرق الثالثة اآلتية بحسب عدد الطيور وحجم احلظرية واإلمكانيات املتاحة.

.)Spot brooding( 1. دائرة حتضني

.)Partial house brooding( 2. التحضني يف جزء من احلظرية

.)Whole house brooding( 3. التحضني يف كامل احلظرية

يف جميع الطرق الثالثة السابقة للتحضني يفضل ضبط درجة حرارة منطقة التحضني قبل 

وصول الصيصان بحوايل 24 ساعة.

- يجب أن تكون درجة احلرارة عند 32 - 34 درجة مئوية من اليوم األول وملدة أسبوع. 

- يتم تقليل درجة احلرارة مبعدل 3-2 درجة مئوية أسبوعيًا لتصل إيل 23-21 درجة مئوية 

حتى األسبوع السادس فيما فوق، ويوضح جدول رقم )5( درجات احلرارة املثلى لتحصني 

الطيور من عمر يوم واحد حتى نهاية دورة الرتبية.

- ميكن استخدام أي مصدر متوفر للتدفئة مثل الدفايات الكهربائية أو الدفايات التي تعمل 

التحضني  طريقة  بحسب  للتدفئة  كمصدر  احلمراء  حتت  أشعة  تولد  التي  اللمبات  أو  بالغاز 
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وأعداد الطيور التي يتم حتضينها ومساحة منطقة التحضني.

- يجب حماية الصوص من التيارات الهوائية أثناء مرحلة التحضني وميكن حتقيق ذلك 

باستخدام حلقة من الكرتون بارتفاع 30سم حتيط بالصوص حول مصدر التدفئة بحيث 

عمر  تقدم  مع  الكرتون  حلقة  توسعة  ويتم  بداخلها  مناسبة  حرارة  ودرجة  بيئة  توفر 

الصيصان

صورة رقم )9( حتضني الصيصان
 يف صناديق كرتون وتوفري مصدر تدفئة من اللمبات احلرارية

صورة رقم )10(  حتضني الصيصان
 يف جزء من احلظرية باستخدام لهب الغاز كمصدر للتدفئة
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أثناء  الطيور  وحركة  سلوك  مالحظة  خالل  من  التحضني  عملية  كفاءة  تقييم  ميكن   -

مرحلة التحضني على النحو التايل:

1. عندما تكون الطيور موزعة توزيعًا جيدًا داخل منطقة التحضني ونشيطة احلركة فإن 

ذلك يعني أن درجة احلرارة مناسبة للصيصان وعملية التحضني ناجحة.

الربد  الطيور تعاين من  التدفئة فإن ذلك يعني أن  الطيور أسفل مصدر  2. يف حالة تكدس 

نتيجة انخفاض درجة احلرارة مبنطقة التحضني ويجب رفع درجة احلرارة لتناسب احتياجات 

الطيور.

3. يف حالة ابتعاد الطيور عن مصدر التدفئة فإن ذلك يعني أن درجة احلرارة مرتفعة ويجب 

خفضها إىل درجة احلرارة املناسبة بحسب عمر الطيور.

4. يف حالة جتمع الطيور يف أحد جوانب منطقة التحضني فإن ذلك يعني وجود تيارات هوائية 

ويجب التحكم فيها ومنعها.

جدول رقم )4( 

درجة احلرارة املثلى لتحضني الطيور

درجة احلرارةالعمر )اليوم(
132-34
431-33
730-32

1425-28
2121-23

23-2821 – نهاية درة الرتبية



44

شكل رقم )1( تأثري درجة احلرارة والتيارات الهوائية
 على الصيصان أثناء مرحلة التحضني

3.2.4 الفرشة:

  توفر الفرشة اجليدة للطيور مصدرًا هامًا للتدفئة وتقلل من نسبة الرطوبة يف احلظرية 

كما جتعل الطيور جافة وغري مبتلة، ويجب أن تتوفر يف الفرشة اخلصائص التالية:

- تكون الفرشة من مواد عضوية ) تنب عضوي ( أو نشارة خشب ناعمة غري معاجلة.

- يكون سمك الفرشة مناسب حوايل )10( سم وخاصة يف الشتاء.

- تكون نظيفة وخالية من األتربة والقاذورات وامللوثات اخملتلفة.

4.2.4 املاء:

    "املاء سر احلياة" ويعترب أحد العناصر الغذائية الهامة ومكون أساسي من مكونات الدم 

وأنسجة اجلسم ويلعب دور أساسي يف عمليات الهضم واالمتصاص وتعديل حرارة اجلسم  

والعالجات  واألدوية  اللقاحات  الطيور  إعطاء  يتم  خالله  من  الذي  األساسي  الوسط  وهو 

اخملتلفة، ويف ذات الوقت يعترب املاء أحد أهم مصادر األمراض للدواجن حال كان غري صحي 

يف حمتواه أو تلوث باملسببات املرضية اخملتلفة.
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 ومن ثم يجب توفري املاء بالكمية والنوعية املناسبة أمام الطيور وتتوفر فيه اخلصائص 

اآلتية:

- نظيف وخايل من املسببات املرضية والروائح الكريهة ومستساغ من قبل الطيور وتكون 

نسبة األمالح به مناسبة )جدول رقم5(

- كميتة مناسبة الحتياج الطيور بحسب العمر حيث أن معدل استهالك املاء يتغري بزيادة 

العمر وباختالف الظروف املناخية احمليطة بالطيور، فالطيور الصغرية تستهلك حوايل )2( 

لرت ماء/ 100طائر عند عمر يوم واحد وتزداد هذه الكمية لتصل إىل 18 لرت/100 طائر عند عمر 

12 أسبوع، كما أن كمية املاء يف نفس العمر تزيد تقريبًا للضعف يف الصيف عنها يف الشتاء.

- مصادره متوفرة داخل احلظرية ويسهل للصيصان الوصول إليها.

- درجة حرارته باردة ويجب أال تزيد عن 30 درجة مئوية.

- يف حال استخدام احللمات كمصدر ملياه الشرب يجب أن تكون يف متناول الصوص وليست 

مرتفعة.

- ميكن استخدام مساقي أوتوماتيكية أو حلمات للشرب مبعدل واحد مساقي اتوماتيكية/ 

100 طائر أو حلمة /10 طيور.

صورة رقم )11(    
مساقي اتوماتيكية يتم ضبط ارتفاعها بحسب عمر الطيور
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صورة رقم )12(
حلمات للشرب يتم ضبط ارتفاعها بحسب عمر الطيور

جدول رقم )5(
 متطلبات نوعية املاء اجليد ملشاريع الدواجن

العنصر
النسبة/ الرتكيز )جزء باملليون(

غري مقبولرديءمقبولجيد

<50005000-30003000-10001000-0مواد صلبة مذابة

<8.6>8.56.4-6.5أس الهيدروجني

-50الكربيتات
200

200-250500-
1000

1000>

<250500500كلوريد صوديوم

<300>300بوتاسيوم
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<125350350-50جمنيزيوم

+ve-veنيرتات

<0.3>0.3احلديد

<4040-2>2الفلوريد

<600600الكالسيوم

< صفر ) يشري إىل حدوث تلوث(صفرعصيات

5.2.4 اإلضاءة:

     تلعب اإلضاءة دورًا هامًا يف حياة الطيور، ففي األيام األوىل من العمر تساعد اإلضاءة الطيور 

بلوغ  على  الطيور  تساعد  فهي  الكبرية  األعمار  ويف  واملاء  الغذاء  مصادر  على  التعرف  على 

النضج اجلنسي وإنتاج البيض.

- يجب توفري إضاءة ساطعة على مدار )24( ساعة خالل األسبوع األول من العمر مبعدل 20 

لوكس/ م2.

- بعد ذلك يتم تقليل فرتة اإلضاءة لتناسب طول الضوء الطبيعي.

- يتم زيادة عدد ساعات اإلضاءة بعد ذلك تدريجيًا بداية من األسبوع احلادي عشر وذلك بهدف 

استثارة النضج اجلنسي للطيور لتصل إىل حوايل 17 ساعة عند األسبوع الثامن عشر.

3.4 حظائر الرتبية:

   يتم نقل الطيور من حظائر التحضني إىل حظائر الرتبية بعد نهاية األسبوع الرابع من العمر 

ويختلف تصميم حظائر الرتبية بحسب حجم املشروع ويوجد منها نوعني ثابتة )صورة رقم 

13( وأخرى متحركة )صورة رقم 14(، ويف كال النوعني يجب مراعاة االتي:

بحسب  الكافية  واإلضاءة  والتهوية  املساحة  للطيور  توفر  بحيث  احلظائر  تصميم  يتم   -

املراحل العمرية واإلنتاجية اخملتلفة.
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- يجب أن يسمح تصميم احلظائر بحرية احلركة للطيور داخل احلظائر وتكون فتحة احلظرية 

على املرعي اخلارجي )باب احلظرية( ال تقل عن )45 سم x 100 سم( بحيث تسمح بسهولة 

خروج الطيور للمراعي اخلارجية وعدم تكدسهم عند الباب. 

- توفري مساحات كافية للطيور على العالفات واملشارب لتجنب حدوث االزدحام وما ينتج عنه 

من إصابات وجروح, ويوضح اجلدول رقم )6( االحتياجات الدنيا للدواجن العضوية من األماكن 

على العالفات واملشارب.

وتقليل  البدنية  الرياضة  ملمارسة  للطيور  املساعدة  الوسائل  احلظائر  يف  تتوفر  أن  يجب   -

عليها  وتقف  إليها  تقفز  احلظرية  أرضية  عن  مرتفعة  )أماكن  الطيور  جماثم  مثل  اإلجهاد 

لبعض الوقت(.

- يتم توزيع اجملاثم يف احلظائر بحيث ال تعيق عمليات االهتمام برعاية الفرشة ومتنع تراكم 

الزرق عليها.

جدول رقم )6(
االحتياجات الدنيا للدواجن العضوية من األماكن على العالفات واملشارب

نوع 
الطيور

عدد الطيور لكل وحدة من العالفات أواملشارب

Pan
طبق 
علف

Trough
حوض
 علف

Cup
كأس
للماء

Nipple
حلمة
للماء

أمهات 
الالحم

10 سم70
20-1 أسبوع

50
)20-1 أسبوع(

20

< 20 أسبوع
25

)< 20 أسبوع(
10

5 - 520 سم70أمهات البياض

5 - 520 سم70الالحم
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صورة رقم )13( 
حظائر ثابتة لرتبية الطيور يف املراعي اخلارجية

 

صورة رقم )14( 
حظائر متحركة لرتبية الطيور يف املراعي اخلارجية
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4.4 املراعي اخلارجية

     من أهم شروط إنتاج الدواجن بطريقة عضوية أن يتوفر للطيور مراعي خارجية تستطيع 

أن تخرج إليها بيسر وسهولة وحرية تامة وتتوفر فيها املتطلبات التالية:

النباتات والشجريات واملزروعات املوجودة يف هذه املراعي يجب أن تكون مزروعة من   -

بذور عضوية.

- ال يوجد  بها مواد اصطناعية ملدة )3( سنوات سابقة على األقل.

حياه  ملمارسة  كافية  تكون  اخلارجية  املراعي  يف  طائر  لكل  اخملصصة  املساحة   -

اجتماعية طبيعية، بحيث تكون كثافة الطيور يف املراعي اخلارجية ترتاوح بني -0,1 0,25/

م2 أي حوايل 1000 –2500 طائر/هكتار، جدول رقم )7(.

- تتوفر بها مظالت كافية حلماية الطيور من أشعة الشمس املباشرة صورة رقم )16(.

التي تهدد  - يجب أن تكون املراعي اخلارجية حممية ضد احليوانات والطيور املفرتسة 

الفئران،  الراكون،  الثعالب،  )الكالب،  املفرتسة  والطيور  احليوانات  تشكل  حيث  الدجاج، 

البوم والصقور( مصادر خطورة كبرية ملشاريع إنتاج الدواجن العضوية من خالل قيامها 

بافرتاس الطيور الصغرية وأحيانًا البالغة وتتسبب يف خسائر اقتصادية كبرية ملربي الدواجن 

العضوية.

جدول رقم )7(
 املساحات اخملصصة ألنواع الطيور اخملتلفة يف املراعي اخلارجية والبيوت الثابتة

نوع الطيور

إوزبطالروميبياضالحم

املساحة اخملصصة لكل طائر
يف املراعي اخلارجية )م2(

44101015

عدد الطيور/م2
يف البيوت الثابتة

6624,52
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5.4 مكافحة احليوانات والطيور املفرتسة:

    يف البداية يجب التعرف على الوسائل املتاحة التي من خاللها ميكن التعرف على أنواع 

تتواجد يف املراعي اخلارجية، حيث توجد بعض اإلشارات  التي رمبا  املفرتسات اخملتلفة 

أو األدلة التي يرتكها احليوان أو الطائر املفرتس خلفه بعد مهاجمة الطيور يف املراعي 

اخلارجية والتي ميكن من خالل دراستها التعرف على نوع احليوان أو الطائر املفرتس كما 

هو موضح باجلدول رقم )8(.

استخدام  على  أساسية  بصورة  املفرتسة  والطيور  احليوانات  مكافحة  برامج  تعتمد    

الوسائل الطبيعية يف املكافحة وعدم استخدام السموم   أو املواد الكيمائية ويكون ذلك 

من خالل اآلتي:

1. إحكام غلق أماكن مبيت الطيور أثناء الليل ملنع وصول احليوانات والطيور املفرتسة إىل 

الطيور داخل حظائر املبيت.

مكهرب  يكون  ورمبا  حمكم  يكون  أن  يجب  والذي  باملرعى  يحيط  خارجي  سور  إنشاء   .2

الرغم من أن  السور املكهرب وسيلة جيدة وذات كفاءة عالية  وعلى   Electric fence((

الطيور  منع  يستطيع  ال  أنه  إال  املفرتسة  احليوانات  من  العضوية  الدواجن  حماية  يف 

املفرتسة من مهاجمة الدواجن العضوية كما انه باهظ التكاليف ويحتاج إىل صيانة دورية 

من خمتصني.

3. استخدام مظالت يف املراعي حتمي الدجاج من الطيور املفرتسة )صورة رقم 16(.

4. استخدام كالب حراسة مدربة )صورة رقم 15(. 

5. استخدام أضواء كاشفة.



52

جدول رقم )8(
بعض األدلة التي يرتكها احليوان أو الطائر املفرتس

السبباإلشارة أو الدليل
احملتمل

بعض الطيور
مقتولة

الكلبممصوصة الدماء ومل يتم التهامها.
العرسة
الراكون وجود عض يف بعض مناطق اجلسم 

وأحيانا اختفاء الرأس والرقبة.

2-1 طائر
مقتولني

البومةممصوصة الدماء والبطن مفتوحة

وجود مناطق عض يف الرأس والرقبة.
أحيانا بعض اللحوم مت التهامها

الثعلبوجود بعض الريش املتبقياختفاء طائر

اإلنسانعدم وجود أي دليلاختفاء العديد من الطيور

صورة رقم )15(
كالب حراسة مدربة حلماية الطيور باملراعي اخلارجية

 



53

صورة رقم )16(
 مظالت حماية الطيور من الشمس باملراعي اخلارجية

6.4 مكافحة الفئران يف املراعي اخلارجية واحلظائر 

يجب التعرف أوالً على األضرار التي تسببها الفئران ملشاريع الدواجن العضوية.

تسبب الفئران مشاكل كثرية ملشاريع الدواجن العضوية على النحو التايل:

1 -  تنقل العديد من املسببات املرضية إىل الدواجن )جدول رقم 9( بطريقة ميكانيكية 

عن طريق األقدام والوبر امللوث باملسبب املرضي أو عن طريق تلويث الغذاء وماء الشرب 

بإفرازات الفئران اخملتلفة )الرباز والبول(، ويعد مرض الساملونيال من أهم األمراض التي 

تنقلها الفئران إىل  مشاريع الدواجن. 

2 - تتغذى الفئران على علف الدواجن وتسبب خسائر اقتصادية نتيجة فساد العلف وتلوثه 

باملسببات املرضية.

3 - حتدث تلف لألدوات واألسالك الكهربائية واملعدات اخملتلفة.

4 - تقوم الفئران باحلفر حتت األساسات واملباين.
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تنقل  بدورها  والتي  والثعالب  والكالب  كالقطط  األخرى  للحيوانات  غذائي  مصدر  تعترب   -  5

مسببات األمراض إىل مشاريع الدواجن.

فحص احلظائر واملراعي للكشف عن تواجد الفئران:

إضاءة،  كاشف  باستخدام  الظالم  يف  أو  الباكر  الصباح  يف  يكون  الفئران  تواجد  عن  الكشف 

ويتعرف على وجود الفئران من خالل األتي:

1. رؤية الفئران بالعني اجملردة.

2. مشاهدة روث الفئران.

3. تواجد جحور للفئران يف مناطق خمتلفة باملشروع.

برامج مكافحة القوارض:

يشمل برنامج املكافحة على )3( خطوات أساسية.

.)Rodent Proof( 1. تصميم وإنشاء حظائر مقاومة للفئران

وخمزن  احلظائر  مباين  تصميم  هو  البعيد  املدى  على  الفئران  مكافحة  وسائل  أفضل 

األعالف بحيث ال تستطيع الفئران دخولها أو اخرتاقها وميكن حتقيق ذلك من خالل تطبيق 

اإلجراءات اآلتية:

- جدران احلظائر تكون حمكمة الغلق وال تسمح بدخول الفئران.

- األرضيات صلبة وملساء ملنع الفئران احلفر يف هذه األرضيات.

- تصميم األبواب والشبابيك والستائر بحيث يتم إغالقها بإحكام. 

2.التنظيف والتطهري.

وأماكن  واألرضيات  واألسقف  احلوائط  داخل  جحور  يف  أساسية  بصفة  الفئران  تتواجد      
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جتميع السبلة وحول احلظائر من اخلارج ويف أماكن تخزين العلف واألدوات واملعدات.

تشمل عمليات التنظيف اإلجراءات اآلتية:

مأوى  تكون  أن  ميكن  التي  مستعملة  الغري  واملعدات  األدوات  جميع  من  التخلص   -

للفئران. 

- احلفاظ على أماكن تخزين العلف حمكمة الغلق.

3. خفض كثافة الفئران داخل املشاريع.

مصائد  استخدام  طريق  عن  العضوية  الدواجن  مشاريع  يف  الفئران  كثافة  خفض  ميكن 

يف  الناجحة  الوسائل  من  تعترب  والتي   )17 رقم  )صورة   )Trapping( اخملتلفة  الفئران 

مكافحة الفئران وبصفة خاصة يف مشاريع الدواجن الصغرية.

1. يتم وضع مصائد الفئران يف طريق حركة الفئران بجانب احلوائط وبني املواد اخملزنة يف 

أماكن معتمة وعند مداخل األبواب وجميع الفتحات التي تدخل منها األدوات اخملتلفة 

وأماكن تخزين العلف.

2. يستخدم عدد كاف من املصائد لتكون حملة املكافحة قصرية ونتائجها حاسمة.

لـلجرذان  و)50-25( قدم  بينية )10-8( قدم  الفئران على مسافات  توزيع مصائد  يتم   .3

للفئران.

أنواع مصائد الفئران

)Glue Board( لوحة الصمغ -

    تستخدم هذه اللوحات الصطياد الفئران وخاصة عند وضعها يف املمرات ومن عيوبها 

أنها تفقد كثري من فاعليتها عند تراكم األتربة واملواد القذرة عليها ويجب مراعاة عدم 

وضع هذه األلواح يف طريق الطيور والعاملني ويف حالة حدوث التصاق عرضي مع هذه األلواح 

فأن أفضل وسيلة لفك هذا االلتصاق استخدام الزيت
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)Snap Trap( مصائد العض الفجائي األحادية -

- جهاز طرد الفئران باملوجات فوق الصوتية

)Electronic Traps( مصائد الكرتونية -

مصائد الكرتونية ال تستخدم السموم أو املواد  الالصقة، يتم وضع الطعم بداخلها وعند 

دخول الفار بدخلها يتعرض للصعق الكهربائي وتؤدي إىل موت الفئران يف ثواين معدودة.

جدول رقم )9(
أهم املسببات املرضية التي تنقلها الفئران إيل الدواجن واإلنسان

اسم املرضاملسبب املرضي

اإلنسانالطيور

SalmonellosisSalmonellosisبكترييا

Fowl CholeraPlagueبكترييا

Bordetellosistularemiaبكترييا

LeptospirosisLeptospirosisبكترييا

ErysipelasAmoebic Dysentryبكترييا

CampylobacteriosisRickettsial Poxبكترييا

ListeriosisTyphusبكترييا

CryptosporidiosisRingwormبروتوزوا

Fowl Pox,Rabiesفريوس
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صورة رقم )17( بعض أنواع مصائد الفئران

 مصائد العض الفجائي األحاديةلوحة الصمغ

مصائد صندوقية للفئران مصائد الكرتونية

جهاز طارد للفئران باملوجات فوق الصوتية
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7.4 تغذية الدجاج العضوي

     االحتياجات الغذائية للطيور تختلف اختالفًا كبريًا عن باقي احليوانات األخرى، فالطيور 

تتأثر بشدة بكمية ونوعية الغذاء املقدم لها وأي تغري أو انحراف عن احتياجاتها القياسية 

كبرية  مبعدالت  تنمو  الدواجن  ألن  ذلك  كبرية  بصورة  عليها  يؤثر  الغذائية  العناصر  من 

الضرورية  الغذائية  العناصر  من  احتياجاتها  من  بعض  بنفسها  توفر  أن  تستطيع  وال 

كاألحماض األمينية الاليسني وامليثايونني مقارنة باحليوانات األخرى التي ميكن لها أن 

تخلق بعض احتياجاتها من الفيتامينات عن طريق عمليات الهضم.

   يُفضل يف اإلنتاج العضوي بصفة عامة أن يتم توفري الغذاء من املزرعة أو املرعى بأكرب 

قدر ممكن حتى تتم االستفادة املثلى من املوارد الطبيعية وزيادة العائد االقتصادي 

من املشروع.

الدجاج  حالة  يف  ولكن  للدواجن  عضوية  عالئق  لتكوين  مثال   )10( رقم  اجلدول  ويوضح   

العضوي يصعب توفري عليقة متوازنة حتتوي على جميع العناصر الغذائية التي حتتاجها 

الطيور من نفس املزرعة وبالتايل يسمح بشراء عالئق عضوية جاهزة من مصادر خارجية 

موثوق بها.

تضمن  متوازنة  أعالف  على  العضوي  لإلنتاج  األول  اليوم  من  بداية  الطيور  تغذية  يجب 

وتتوفر  والسلوكية  الفسيولوجية  واحتياجاتها  وحيويتها  الطيور  صحة  على  احلفاظ 

فيها الشروط اآلتية:

يتم شرائها من  أن  أو  الطيور من منتجات عضوية )100%(   أعالف  تركيب  يتم  أن  1. يجب 

مصانع خاصة بإنتاج أعالف عضوية.

يف  املتأين  باإلشعاع  املعاجلة  األعالف  إضافات  أو  مكونات  أو  األعالف  استخدام  مينع   .2

تغذية الدواجن العضوية.

3. يجب أن حتتوي أعالف التسمني للدجاج العضوي على األقل على )%65( حبوب.
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النباتية )  النباتية ) زيت الصويا، زيت الكتان، الذرة  وغريها( والعناصر الغري  4. جميع العناصر 

الكالسيوم ومسحوق السمك( التي يتم استخدامها يف تكوين االعالف للدواجن العضوية يجب 

أن يكون مسموح باستخدامها يف الصناعات العضوية.

5. يجب تقدمي نباتات خضراء ضمن العالئق الغذائية.

دواجن  لتكون  فقط  احلشائش  على  دائمة  بصفة  الطيور  تغذية  يتم  أن  بالضرورة  ليس   .6

عضوية.

7. ميكن إضافة األمالح املعدنية والفيتامينات بكميات قليلة لألعالف املقدمة للطيور.

8. إضافة مسحوق الكتان املنتج عضويًا بنسبة %7 لعالئق الدجاج يساعد على زيادة نسبة 

األحماض الدهنية املفيدة )Omega 3( يف البيض املنتج عضويًا.

9. يجب أن تكون االعالف متزنة جتنبًا لداء االفرتاس

10. يجب أال حتتوي أعالف الدواجن العضوية على االتي:

- أي منتجات ذات أصل حيواين.

- أي مادة غذائية معدلة وراثيًا.

- حمفزات منو.

- هرمونات.

- مضادات احليوية.

- مواد حافظة أو ألوان اصطناعية.

- زرق الطيور أو خملفات حيوانات املزرعة.

من  عليهم  احلصول  ويجب  وامليثايونني(  )الاليسني  اخمللقة  األمينية  األحماض   -

مصادر بديلة كالصويا العضوية.
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جدول رقم )10( 
تركيبات مقرتحة لتكوين عالئق غذائية عضوية.

%املكون الغذائي

إنتاج ناميبادئ

37,029,937,8أذرة صفراء

1430.513,7قمح

15,010,115,0حبوب بازالء

16,70,09.1صويا

5,112,81,4زيت بذور نباتية

5,010,05,0حشائش جافة

3,61,55,0خمرية

3,31,99,5كالسيوم وفسفور

3,03,13,1ملح

0,30,20,3أمالح وفيتامينات

0,30,00.0أحماض أمينيه

8.4 الرعاية الصحية 
     توجد العديد من األمراض تهدد صحة الطيور وبصفة خاصة يف املراحل األوىل من العمر 

حيث تكون مناعة الصوص ضعيفة ومل يكتمل جهازها املناعي بصورة كاملة.

العضوية مقارنة  الدواجن  إنتاج  التعامل معها يف حال  األمراض وصعوبة  تزداد خطورة   

بالطيور التي يتم تربيتها يف حظائر مغلقة بطريقة تقليدية وذلك لألسباب اآلتية:

- تتعرض الدواجن العضوية يف املراعي اخلارجية لالحتكاك بالطيور الربية التي من املمكن 



61

أن تنقل إليها األمراض عن طريق االحتكاك املباشر أو عن طريق قيام الطيور الربية بتلويث 

املعالف واملساقي اخلارجية بإفرازاتها اخملتلفة.

فيها  التحكم  ميكن  التي  املغلقة  باحلظائر  مقارنة  اخلارجية  املراعي  تطهري  صعوبة   -

وحساب نسب املطهرات املطلوبة بحسب املساحة املراد تطهريها.

 وقد وجد أن نسب النفوق بني الطيور يف مشاريع الدواجن العضوية اخملتلفة الناجتة عن 

تتفاوت مبعدالت كبرية بني )%0,0 - %21( ومبتوسط  اإلصابة مبسببات األمراض اخملتلفة 

الصحية  الرعاية  أساليب  اختالف  إىل  يرجع  النفوق  نسب  يف  الكبري  االختالف  هذا  وإن   )11%(

املتبعة ملقاومة األمراض يف هذه املشاريع، ومن ثم فإنه يجب إعداد برنامج صحي وقائي 

جيد ضد هذه األمراض بالتنسيق مع الطبيب البيطري بحيث ميكن الوقاية من هذه األمراض 

وتنمو الطيور بصورة جيدة )جدول رقم 11(.

1.8.4 برامج الرعاية الصحية يف مشاريع الدواجن العضوية:

تختلف برامج الرعاية الصحية يف مشاريع الدواجن العضوية عن الربامج املتبعة يف مشاريع 

املسموح  والكيماويات  األدوية  معظم  باستخدام  يسمح  ال  أنه  حيث  التجارية  الدواجن 

باستخدامها يف اإلنتاج التقليدي للدواجن ومن ثم يراعى يف تصميم برامج الرعاية الصحية يف 

مشاريع الدواجن العضوية األتي:

- يجب تقدمي العالج للطيور املريضة فورًا وجتنيبها معاناة املرض بأسرع ما ميكن.

-  يسمح باستخدام الربوبيوتك )ميكروبات حية مفيدة تنافس امليكروبات الضارة يف أمعاء 

الدواجن أو احليوان وتساعد يف حتسني التوازن امليكروبي املعوي( يف إنتاج  الدجاج العضوي 

ملكافحة األمراض البكتريية وخاصة عدوى الساملونيال.
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جدول رقم )11( 
أهم األمراض ذات األهمية االقتصادية يف مشاريع إنتاج الدواجن العضوية

مالحظاتمثالاملسبب املرضي

األكرث انتشارًا يف الدول Campylobacterالبكترييا
األوربية

E. Coli
Salmonella

Infectious bronchitis الفريوسات
virus

األكرث خطورة يف الدول 
األوربية

Newcastle disease virus النيوكاسل متوطن يف
املنطقة العربية

 Infectious Bursal
Diseases

استخدام اللقاح يقلل من Coccidiosisالطفيليات
خطورة املرض

Red mite أكرث الطفيليات خطورة
للدواجن العضوية

Ascaridia galli

القصوى عند  الضرورة  الدجاج عضويًا ويف حاالت  إنتاج  - عدم استخدام مضادات حيوية يف 

الفرتة  ضعف   )Withdrawal time( الدوائي  السحب  فرتة  تكون  أن  يجب  الطيور  عالج 

املسموح بها يف اإلنتاج التجاري املكثف للدواجن.

الرعاية  برنامج  يف  وراثيًا  مهندسة  غري  عرتات  من  مصنوعة  لقاحات  باستخدام  يسمح   -

ميكن  اسرتشادي  حتصني  برنامج   )13( رقم  جدول  ويوضح  العضوية،  للدواجن  الصحية 

االستعانة به يف حتصني الدواجن العضوية.

- ال يسمح باستخدام مضادات الكوكسيديا كإضافات علفية للوقاية من مرض الكوكسيديا 
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ويسمح بها يف حاالت العالج فقط.

وخاصة  الطيور  ورعاية  تربية  أماكن  يف  صارمة  وبصورة  جيد  حيوي  أمن  برنامج  تطبيق   -

عمليات تنظيف وتطهري احلظائر واملعدات واألدوات حلماية الطيور من األمراض والذي يجب 

أن يشمل النقاط التالية:

- تنظيف جيد لألتربة والسبلة وبقايا األعالف.

- إزالة جميع الفضالت والبقايا اللزجة حيث أن املواد العضوية تعيق عملية التطهري.

- غسيل جميع األسطح مبواد منظفة حتت ضغط عايل.

- شطف جميع األسطح واملواد املطهرة باملاء حتت ضغط عايل.

وطبقًا  املناسب  بالرتكيز  العضوي  االنتاج  يف  بها  املسموح  املطهرات  استخدام   -

لتعليمات الشركة املنتجة.

- استخدام املطهر بزمن تالمس كاف مع املكان املراد تطهريه.

- تطهري أماكن مبيت الطيور واملعدات بني كل دورة تربية.

- توفري فرشة نظيفة جافة وغري مبتلة.

- جتنب االزدحام الشديد داخل احلظائر.

- جتنب االرتفاع أو االنخفاض الشديد يف درجة احلرارة.

الصحة  لعالمات  املنتظم  بالتسجيل  للقيام  للطيور  حقلية  متابعة  برنامج  إتباع   -

العامة يف القطيع والذي يتضمن النقاط التالية:

*احليوية والنشاط.

* نسب النفوق )عدد النافق اليومي من العدد الكلي للقطيع( جدول رقم )12(

بالقياس  مقارنة  الفعلي  البيض(  حجم  اإلنتاج/  نسبة   ( اإلنتاج  ونسب  كمية   *

لنفس الساللة.

* معدل النمو ) يختلف بحسب نوع الساللة (.

* معدل استهالك املاء والغذاء ) التحويل الغذائي (.

*رد الفعل الطبيعي للتحصينات أو للتغريات البيئية مثل احلرارة.



64

جدول رقم )12(
 سجل متابعة للنافق اليومي مبشاريع الدجاج العضوي

العمر/ التاريخ
يوم

العدد 
الكلي

عدد 
النافق

%% النافق
القياس

العدد
احلايل

1 /../..

2 /../..

3/../..

4 /../..

5 /../..

6 /../..

جدول رقم )13(
جدول حتصني اسرتشادي ضد بعض األمراض يف مشاريع الدواجن العضوية

طريقة التحصنينوع اللقاحالعمر

ماريك ثنائي1
)HVT+R(

حقن عضل ) بالفقاسة (

5-7) B1بالرش أو التقطري بالعنينيوكاسل )هتشرن

13-16)IBD( ماء الشربجمبورو

18-20)Lasota( التقطري بالعنينيوكاسل

24-26)IBD( عن طريق ماء الشربجمبورو

29-31)Lasota( الرشنيوكاسل

41-44)IB( الرشالتهاب شعبي معدي

التهاب القصبة الهوائية49-52
)FP( جدري الطيور

التقطري بالعني
الوخز باجلناح

عن طريق الرشنيوكاسل السوتا58-62

68-72)IC( احلقن حتت اجللدكوريزا الطيور
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التقطري بالعنيالتهاب القصبة الهوائية74-77

الرشكل شهر

2.8.4 أساليب وطرق التحصني يف املزرعة:

1 - احلقن يف العضل أو حتت جلد الرقبة يف املزرعة:

تستخدم هذه الطريقة مع اللقاحات امليتة.

أهم االحتياطات الواجب إتباعها:

- حفظ اللقاح يف الثالجة ) 8-4 درجة مئوية ( يف مكان مظلم.

- يجب عدم تعرض اللقاح امليت إىل درجة حرارة التجميد.

- يجب أن تصل درجة حرارة اللقاح إىل درجة حرارة اجلو احمليط بالطيور قبل بدء التحصني

- يتم مزج اللقاح جيدا عن طريق الرج قبل وأثناء عملية التحصني على فرتات زمنية متقاربة.

- يتم تغري سن إبرة احلقن لكل 1000 طائر أو عندما يتم خدشها.

- استخدام سن إبرة طوله 5‚0 بوصة وسمك G 18 للتحصني يف عضلة الفخذ أو الصدر.

- التحصني حتت اجللد يكون يف املنطقة الوسطى بني الرأس والرقبة يف اجتاه جسم الطائر 

وليس اجتاه الرأس كما هو موضح  يف الصورة رقم ) 20(.

-2 التحصني عن طريق التقطري يف العني:

- أفضل وسائل التحصني كفاءة حيث أنها تضمن وصول اجلرعة املضبوطة لكل طائر.

- تساعد هذه الطريقة على استثارة اجلهاز املناعي يف اجلزء العلوي من اجلهاز التنفسي 

.)Harderian gland( وكذلك غدة هاردريان

- اجلرعة حوايل 03‚0 مل / طائر يف العني ) صورة رقم21(.

- يتم التأكد من وصول اجلرعة للطائر عن طريق الصبغة املوجودة باحمللول املعد مع 
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الطائر  بلع  بعد  اللسان  العني وعلى  ( حول  الصبغة  لون   ( أزرق  لون  تواجد  اللقاح ويالحظ 

للقاح. 

-تستخدم للتحصني باللقاحات احلية فقط مثل االلتهاب الشعبي املعدي والتهاب احلنجرة 

والقصبة الهوائية املعدي.

3 -التحصني عن طريق الرش يف احلظرية:

يكون  بحيث  الطيور  عمر  بحسب  الرذاذ  من  خمتلفة  أحجام  تنتج  رش  ماكينات  استخدام 

الرذاذ صغري احلجم لألعمار الكبرية والرذاذ كبري احلجم لألعمار الصغرية لتجنب حدوث التهاب 

رئوي للصيصان

أهم االحتياطات الواجب إتباعها:

- يتم حساب كمية املاء املناسبة لالستخدام يف رش اللقاح على النحو االتي:

- عمر واحد يوم---------  30 مل / الصندوق.

- أكرب من 7 أيام-------   700 مل/ 1000 طائر.

- يتم إذابة اللقاح داخل زجاجة اللقاح اخلاصة به و تفتح حتت املاء و يتم شطفها حتت 

اللقاح يف الهواء( قد تفقده حوايل  اللقاح بطريقة خطأ )فتح  املاء جيدا وذلك ألن حتضري 

-5 15 % من قوته العيارية.

- عدم استخدام أي مطهرات يف غسيل ماكينة الرش قبل االستخدام.

- يتم غلق املراوح والشفاطات أثناء عملية التحصني وملدة خمسة دقائق بعد االنتهاء من 

عملية لتحصني ملنع طرد اللقاح للخارج .

-  تقليل األتربة داخل العنرب حتى ال تعوق التوزيع اجليد للقاح.

- يتم خفض شدة اإلضاءة لتسهيل حركة العامل داخل احلظرية وكذلك تقلل من حركة 

الطيور وبالتايل تقلل من األتربة والغبار املنبعث داخل احلظرية أثناء عملية التحصني. 
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- يتم تعرض الطائر للرش من 10-5 ثوان.

- يتم رش الطيور بجوار جدار احلظرية وعلى مسافة ال تزيد عن 4 أمتار بني الطيور والقائم 

بالتحصني ويكون الرش على ارتفاع من 45-40 سم أعلى رأس الطائر.

الرذاذ وضغط  التحصني من حيث سرعة خروج  بدء  الرش قبل  اختبار جودة ماكينة  يجب   -

ماكينة الرش.

مميزات هذه الطريقة: 

. )High mucosal immunity( تعطى مناعة موضعية عالية -

- تساعد يف التغلب على الفروق يف نوعية املياه املتواجدة يف املزارع وتأثريها على اللقاح، 

مقطر  ماء  أو  متعادل  فسيولوجي  ملح  حملول  يف  اللقاح  يُحل  الطريقة  هذه  يف  أنه  حيث 

ويوضع يف  ماكينة الرش بينما يف حالة التحصني عن طريق ماء الشرب نضطر الستخدام املياه 

املتوفرة باملشروع والتي قد حتتوى يف بعض األحيان على مواد ضارة تؤثر على حيوية اللقاح.

عيوب هذه الطريقة:

- عدم التوزيع األمثل للقاح باجلرعة املضبوطة لكل طائر وبعض الطيور ال يتم حتصينها.

- إذا مل يتم توزيع اللقاح جيدا على جميع الطيور فإن الطيور احملصنة يتكاثر بها الفريوس 

الذي تشتد ضراوته وعندما ينتقل إىل طيور غري حمصنة فإنه يحدث رد فعل شديد على الطيور 

فيما يعرف بـ )Rolling( خاصة يف حالة لقاح االلتهاب الشعبي.

4 - التحصني عن طريق ماء الشرب:

- أقدم وأسهل الطرق استخداما يف حتصني الطيور.

التنفسي  باجلهاز  الشرب مير  أثناء  اللقاح  - نظرا لوجود شق يف سقف احللق فإن جزء من 

اجلهاز  ولقاحات  اجلمبورو  مثل  الهضمي  اجلهاز  للقاحات  مثلى  طريقة  فهي  وبالتايل 

التنفسي مثل النيوكاسل.
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- يجب التأكد من خلو املاء من كافة أنواع املطهرات قبل بدء التحصني.

- يتم حساب كمية املاء املستهلك يف التحصني كاآلتي:

- كمية املاء املستهلك )مل( يف اليوم = 25‚5 × عمر الطائر )باليوم(

- كمية املاء املستهلك يف التحصني = %40 من كمية املاء املستهلك يف اليوم.

- يوضع لنب بودرة منزوع الدسم مبعدل 1000جم /400 لرت ماء قبل وضع اللقاح بحوايل 20 

دقيقة.

- يتم حساب عدد املساقى كالتايل:

- املساقى اليدوية       1/100 طائر

- احللمات              1/ 15 طائر    

- الكاسات              1 /30 طائر

- أحواض 6 بوصة    1/ 150 طائر

- أحواض 8 بوصة   1 / 200 طائر

- يتم تعطيش الطيور على حسب درجة حرارة اجلو) 3-2 ساعات ( قبل بدء التحصني.

- يجب أن يتم استهالك اللقاح يف خالل ساعتني من بدء التحصني.

- يتم رفع شدة اإلضاءة وتشغيل املعالف األوتوماتكية إلثارة الطيور على احلركة وزيادة 

شرب املاء.

بالنسبة خلطوط املاء. 
- غسيل خطوط املياه باملاء فقط قبل التحصني بـ 24 ساعة.

- ال تستخدم أي من املطهرات أو األدوية قبل التحصني بـ 48 ساعة

- يتم رفع املرشحات )الفالتر( قبل عملية التحصني. 

- يتم ضخ لنب منزوع الدسم مبعدل1000جم/ 400 لرت يف املواسري قبل التحصني وذلك بهدف 

شطف مواسري املاء باملاء اخمللوط باللنب قبل ضخ املاء اخمللوط باللقاح واللنب.

- يتم فتح خطوط املياه عند نهايتها لتصريف املاء املوجود قبل التحصني ويتم إغالقها 
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فور وصول املاء اخملتلط باللقاح إىل نهاية خطوط املياه. 

- حتت الظروف املثلى %70 من الطيور يحصل على اللقاح يف خالل ساعتني من بدء التحصني.

) Wing web ( 5 - التحصني عن طريق الوخز يف اجلناح

- يتم التحصني فرديا لكل طائر.

- يتم حقن تقريبا 01‚0 مل / طائر يف اجلناح .

- تستخدم هذه الطريقة مع اللقاحات احلية مثال )اجلدري والكولريا (.

- تتم عملية التحصني باستخدام الشوكة ذات السنني أو ماكينة احلقن.       

صورة رقم )18( حتصني يف ماء الشرب

  

صورة رقم )19( حتصني عن طريق الرش
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صورة رقم )20( حتصني باحلقن حتت جلد الرقبة

 

صورة رقم )21( حتصني بالتقطري يف العني
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6 - التحصني عن طريق العلف:

- تستخدم هذه الطريقة مع بعض من اللقاحات مثل النيوكاسل والكوكسيديا.

- تفضل هذه الطريقة للتحصني ضد مرض النيوكاسل يف املناطق احلارة باستخدام لقاحات 

.) NDV-HR( نيوكاسل لها قدرة حتمل حراري عالية مثل لقاح

- يتم خلط اللقاح وتقدميه إىل الطيور يف الصباح الباكر.

- يفضل أن يتم ترطيب العلف مبعدل 1مللي ماء لكل 10جم علف.

- ميكن حتضري العلف اخمللوط باللقاح وتعبئته جاهزًا لالستخدام احلقلي مع هذه العرتات 

التي لها قدرة على التحمل احلراري.

- بالنسبة للقاح الكوكسيديا يتم إحالل اللقاح بحسب التعليمات املرفقة مع اللقاح ويتم 

أرجاء  كافة  األطباق موزعة  يف  العلف يف عدد من  السطحية من  الطبقة  اللقاح على  رش 

احلظرية.

مضادات  استخدام  ومينع  الكوكسيديا  مضادات  من  أي  على  العلف  يحتوى  أال  يجب   -

الكوكسيديا يف العلف أو املاء ملدة أسبوعني بعد التحصني.

9.4 التكاثر

     التكاثر احد الغرائز الطبيعية للطيور التي من خاللها حتاول احلفاظ على النوع.

هي  عضوية  بطريقة  الدواجن  إنتاج  يف  باستخدامها  املوصى  للتكاثر  املثلى  الوسيلة   -

التكاثر الطبيعي.

الطيور  تكاثر  في   (Artificial Insemination( االصطناعي  التلقيح  باستخدام  يسمح   -

ويسمح باستخدام هذه الوسيلة بصفة خاصة يف أنتاج الطيور الرومي )احلبش(.

الدواجن  للتكاثر يف  أخرى مساعدة  أي وسيلة  أو  األجنة  تقنيات نقل  باستخدام  - ال يسمح 

العضوية.

- ال يسمح باستخدام الهرمونات يف التكاثر يف الدواجن العضوية.
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للتكاثر والتزاوج بصورة طبيعية حتت  العالية  - يجب اختيار سالالت الدجاج املتميز بقدرته 

ظروف الرتبية العضوية.

أو 120 سم2/ طائر يف أعشاش  البيض لكل )5-4( دجاجات  - يجب توفري عش واحد لوضع 

وضع البيض اجلماعية.

10.4 النقل 

     عملية نقل الطيور من أماكن الرتبية يف نهاية دورتها اإلنتاجية ألماكن الذبح )املسالخ( 

من العمليات شديدة احلساسية والتي يجب التعامل معها بحرص شديد حيث انه يف حالة 

عدم القيام بها بصورة صحيحة تسبب إجهادًا شديداَ للطيور وقد تؤدي يف كثري من األحيان 

حلدوث كسور أو نفوق بني الطيور نتيجة التعامل اخلاطئ مع الطيور على النحو التايل:

- قيام العاملني بإمساك الطيور بطريقة خاطئة.

- االزدحام الشديد يف أقفاص النقل)عدد كبري من الدجاج يف القفص(.

- التهوية الرديئة يف سيارات نقل الطيور.

- طول املسافة واملدة الزمنية للنقل.

يف حالة الدواجن العضوية يكون االهتمام بعملية النقل كبري جدًا ويجب أن تتوفر له الشروط 

التالية:

- يجب تقليل اإلجهاد عند اإلمساك بالطيور لنقلها ألماكن الذبح والتجهيز ألقل حد ممكن.

- كثافة الطيور يجب أال تزيد عن 57 كجم/م2 من مساحة أرضية أقفاص النقل صيفًا وال 

تزيد عن 63 كجم / م2 شتاًء بحيث تسمح هذه املساحة للطيور بحرية اجللوس على أرضية 

األقفاص وحتريك رقبتها بحرية ومتنع تكدس الطيور فوق بعضها.

- يجب أن يتم سحب العلف من أمام الطيور بحوايل )10( ساعات قبل البدء يف مسك الطيور 

وبالتايل  الذبح  قبل  العلف  من  احلوصلة  حمتوى  لتقليل  وذلك  النقل  أقفاص  يف  للتحميل 

تقليل احتمالية تلوث الذبيحة يف املسلخ مبيكروب الساملونيال .
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لتحميل  املتوقع  املوعد  قبل  بصورة مستمرة وحتى  الدجاج  أمام  املياه  ترتك  أن  يجب   -

إىل  النقل  أثناء  واجلفاف  العطش  من  الطيور  تعاين  ال  حتى  مباشرة  للذبح  ونقلها  الطيور 

املسلخ للذبح.

من  الطيور  وحتمي  التهوية  جيدة  الطيور  لنقل  خصيصًا  جمهزة  سيارات  استخدام  يجب   -

الظروف املناخية السيئة أثناء النقل.

11.4 رفاهية الطيور:

جميع  يف  الطيور  برفاهية  االهتمام  هو  العضوية  بالطرق  الدواجن  تربية  أهداف  أهم  من      

مراحل اإلنتاج، حيث أن رفاهية الطيور تعترب احد أضالع مربع اإلنتاج العضوي للدواجن )إنتاج 

البيئة + رفاهية  الطبيعية + احملافظة على  دجاج صحي + االستفادة املثلي من املوارد 

الطيور( وذلك برعاية الطيور حتت ظروف تتيح لهم التعبري عن طبائعهم وسلوكياتهم بحرية 

تامة عن طريق األتي:

- توفري البيئة املناسبة لراحة الطيور أثناء التحضني واإلنتاج.

- توفري الرعاية الصحية املناسبة للطيور وحمايتهم من األمراض.

- عدم تعريض الطيور إىل اإلجهاد يف جميع مراحل اإلنتاج.

التغذية  من  النوع  هذا  أن  حيث   ،)Force feeding( إجبارية  بطريقة  الطيور  تغذية  عدم   -

يعترب ظاهرة غري إنسانية منتشرة يف تغذية الطيور وبصفة خاصة البط واإلوز واحلمام بهدف 

زيادة معدالت الوزن يف املرحلة األخرية من التسمني قبل الذبح ويتم ذلك عن طريق استخدام 

حبوب كاملة مثل الفول والذرة وإعطائها للطائر عن طريق الفم إجباريا ودفعها بأصابع اليد 

لتصل إىل حوصلة الطائر.

- يجب ذبح الطيور بطريقة إنسانية.

- احملافظة على شكل الطيور وعدم إحداث أي تغري فيه مثل قص املنقار أو أظافر أصابع 

األقدام إال يف احلاالت الضرورية للتحكم يف السلوكيات السيئة للطيور والتي تنعكس سلبًا على 
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صحتها.

- السماح للطيور بالرتيض والتعرض ألشعة الشمس املباشرة والهواء

- عدم حبس الطيور يف أقفاص.

ممارسة  أو  تراب  حمام  عمل  الطيور  تستطيع  خاللها  من  التي  املناسبة  البيئة  توفري   -

السباحة )توفري بحريات للطيور املائية(.

بالقفز  للطيور  - توفري جماثم )أماكن مرتفعة عن سطح األرض( داخل احلظرية تسمح 

وخاصة  الطيور  أنواع  بعض  به  تتميز  طبيعي  سلوك  هذا  أن  حيث  عليها،  والوقوف  إليها 

الرومي )احلبش(.

12.4 جتهيز وتسويق الدواجن العضوية

عمر الذبح:

)تاريخ  الدجاج  مصدر  وكذلك  الدجاج  ساللة  نوع  على  العضوي  الدجاج  يف  الذبح  عمر  يعتمد 

بداية معاملة الدجاج عضويًا(.

التي مصدرها غري عضوي يتم حساب )70( يوم على معاملتها  وبناًء على ذلك فالصيصان 

عضويًا ويتم بعد ذلك ذبحها فالصيصان املتحصل عليها عند عمر يوم واحد تذبح عند عمر 

)71( يوم والصيصان املتحصل عليها عند عمر )3( يوم تذبح عند عمر )74( يوم مع العلم 

بأن معظم مستهلكي الدواجن العضوية يفضلون الوزن النهائي بني 2,2-2كجم وزن حي. 

يوضح اجلدول رقم )14( العمر املسموح الذبح فيه للدواجن العضوية اخملتلفة.



75

جدول رقم )14(

العمر املسموح الذبح فيه للدواجن العضوية اخملتلفة التي مت تربيتها بطريقة عضوية 

منذ اليوم األول*

اقل عمر )يوم(نوع الدواجن
يسمح فيه للذبح

71 )السالالت بطيئة النمو(الدجاج
81 )السالالت سريعة النمو(

49البط البكيني

70البط املسكويف )اإلناث(

84البط املسكويف )الذكور(

92البط املوالرد

140الرومي )احلبش(

140اإلوز

* مت حتديد هذه األعمار على أساس االشرتاطات احملددة لفرتة التحويل من دجاج جتاري إىل 

دجاج عضوي )Conversion Period( بحيث تكون على النحو التايل:

  )10( أسابيع كأقل فرتة زمنية حتويلية للدجاج الحم املربى من عمر 3 أيام أو اقل.

  )6( أسابيع للدجاج البياض املربى من عمر 3 أيام أو اقل.  

مكان الذبح:

للدواجن  بالنسبة  الذبح  مكان  يف  توفرها  يجب  التي  األساسية  االشرتاطات  بعض  توجد   

العضوية على النحو التايل: 

- يجب أن يتم ذبح الدجاج العضوي يف مسالخ حاصلة على شهادة تصنيع منتجات عضوية.

- يجب أن يتم ذبح الطيور بطريقة إنسانية.
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- األرضيات واحلوائط يف مكان الذبح يجب أن تكون مصنوعة من مواد قابلة للغسيل والتطهري 

بصورة جيدة.

- يجب أن يتوفر باملكان صرف جيد.

- يجب أن تكون عملية الذبح مفصولة عن عملية نزع األحشاء لتجنب نقل األمراض وميكن أن 

يتم ذلك عن طريق الفصل بحائط ثابت أو أن تتم العمليتان على مراحل زمنية متعاقبة بينهم 

ساعتني على األقل يتخللها تطهري املكان.

- يجب أن تتم عملية تقطيع وجتهيز الدواجن يف أماكن مفصولة عن أماكن التعبئة.

- يجب استخدام مطهرات أو معقمات مسموح بها يف إنتاج الدواجن العضوية مثل الكلور 

أو بريوكسيد الهيدروجني أو األحماض العضوية مثل حامض اللنب أو حامض اخلل )جدول 

رقم 15(.

الدجاج  التربيد يف مسالخ جتهيز  إىل مياه  أو مطهرات  أي مادة كيميائية  إضافة  - يجب عدم 

العضوي ويف حالة استخدام املاء البارد يف التربيد ميكن إضافة مواد مصرح باستخدامها مثل 

بريوكسيد الهيدروجني، األوزون ويسمح باستخدام الكلور يف املاء بنسبة %4 أو اقل يف الغسيل 

النهائي.

جدول رقم )15(

بعض املطهرات املسموح باستخدامها يف إنتاج الدواجن العضوية

مالحظاتاالسم

يستخدم كمطهر للجلدEthanolالكحول
Isopropanol

مشتقات
الكلور

Calcium
Hypochlorite

الكلور املتبقي يف مياه 
التربيد يجب أال يزيد عن 

احلد املسموح به يف 
مياه الشرب

Sodium
Hypochlorite



77

تستخدم يف تطهري Peroxy acetic acidاألحماض
معدات املسالخ Peracetic acid

Phosphoric acid

Hydrogenماء األوكسجني
peroxide

يستخدم يف تطهري  
املعدات واألدوات.

تنخفض فاعليته يف Iodineاليود
وجود املاء العسر. 

ويسبب تلوين للمواد 
واألنسجة احلية

التعبئة والتخزين

- ال يسمح باستخدام ألوان صناعية أو مواد حافظة يف تعليب الدواجن العضوية.

- يجب عدم خلط املنتج النهائي مع منتجات غري عضوية أو أي منتجات أخرى غري مصرح 

باستخدامها يف إنتاج الدواجن العضوية.

- يجب توفري ثالجات أو برادات توفر درجة حرارة مناسبة حلفظ املنتج النهائي.

- أماكن التخزين يجب أن تكون خمصصة للمواد العضوية.

- يجب توفر برنامج تسجيل وتوثيق لسهولة تتبع املنتجات العضوية.

- يجب أن توضع كلمة " عضوي " على املنتج.

13.5 شهادات املنتجات العضوية

مع  والتعاون  بالتنسيق  دولة  كل  يف  اخملتصة  للسلطات  يخضع  العضوي  اإلنتاج  تنظيم 

اجلمعيات اخلاصة املهتمة باملنتجات العضوية وجهات التوثيق املعتمدة والتي ميكن 

أن يصرح لها بإعطاء شهادة منتج عضوي طبقًا للمعايري واالشرتاطات واملتطلبات اخلاصة 

باملنتجات العضوية.
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إجراءات احلصول على شهادة منتج عضوي:

1.يقوم املنتج الذي يرغب يف احلصول على شهادة منتج عضوي بتقدمي خطة متكاملة 

عن أسلوب العمل واإلنتاج يف منشأته معززة بالوثائق التالية:

- وصف دقيق جلميع عمليات اإلنتاج والصيانة داخل املنشاة.

- قائمة بجميع املواد املستخدمة يف مراحل اإلنتاج اخملتلفة.

- وصف لعمليات التوثيق والسجالت باملنشأة.

- وصف إلجراءات األمن الوقائي وإجراءات السالمة باملنشأة.

ويقوم  للشهادة  املانحة  اجلهة  من  خمتص  مفتش  بواسطة  املنشأة  فحص  يتم   .2

بإعداد تقرير عن الزيارة ويرفعه إىل جهة االختصاص.

استيفاء  حال  يف  حمددة  زمنية  لفرتة  عضوي  منتج  شهادة  الطلب  صاحب  منح  يتم    .3

بعد  الشهادة  هذه  جتديد  ويتم  العضوي  باملنتج  اخلاصة  واملعايري  للشروط  املنشأة 

الفحص واستيفاء الشروط يف كل مرة.
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               الفصل اخلامس
5. حمفزات وحتديات تطور صناعة الدواجن العضوية

1.5 حمفزات تطور صناعة الدواجن العضوية

2.5 التحديات التي تواجه تطور صناعة الدواجن العضوية

1.2.5 ارتفاع أسعار األعالف العضوية

2.2.5 ارتفاع أسعار الدواجن العضوية

3.2.5 موسمية اإلنتاج 

4.2.5 سالالت الطيور

5.2.5 األمراض.

6.2.5 اليقظة املستمرة

7.2.5 نقص عدد املسالخ 

8.2.5 نقص أماكن التخزين اجليدة ووسائل النقل املناسبة
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الفصل اخلامس
5. حمفزات وحتديات تطور صناعة الدواجن العضوية

1.5 حمفزات تطور صناعة الدواجن العضوية

توجد العديد من احملفزات لهذه الصناعة الواعدة على النحو التايل:

1. زيادة الطلب من املستهلكني على منتجات الدواجن العضوية.

2. القيمة الغذائية والفوائد الصحية ملنتجات الدواجن العضوية.

صغري  مال  رأس  إىل  حتتاج  ألنها  العضوية  الدواجن  إنتاج  على  الصغار  املزارعني  إقبال   .3

وينتظرها جمال تسويق واسع

4. مكافحة التلوث البيئي واحلفاظ على سالمة البيئة

5. احملافظة على التنوع احليوي.

6. ترسيخ املعايري والتشريعات اخلاصة باملنتجات العضوية وإنشاء العديد من اجلمعيات 

اخلاصة باملنتجات الزراعية العضوية يف كثري من دول العامل.

2.5 حتديات تواجه تطور صناعة الدواجن العضوية:

1.2.5 ارتفاع أسعار األعالف العضوية:

بصفة  احليوانية  الرثوة  االقتصادية ملشاريع  التكلفة  األعالف حوايل %70 من  تكلفة  متثل 

عامة والتي متثل مشكلة اقتصادية ملشاريع اإلنتاج احليواين، وتزداد حدة هذه املشكلة 

احلبوب  عن  أسعارها  ترتفع  عضويًا  املنتجة  احلبوب  ألن  وذلك  العضوية  الدواجن  حالة  يف 

املنتجة بالطرق التقليدية مبقدار يرتاوح بني )50-100%(.

بأسعار مناسبة  العضوية  األعالف  يتطلب ذلك توفري مكونات  وللتغلب على هذه املشكلة 

عن طريق زيادة مساحات األراضي املزروعة باحلبوب العضوية وخاصة الذرة الصفراء والصويا 

املكونان األساسيان يف تغذية الدواجن.
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2.2.5 ارتفاع أسعار الدواجن العضوية:

     مقارنة بأعداد الطيور يف الرتبية املكثفة التقليدية للدواجن فإن أحجام قطعان الدجاج 

املنتجة عضويًا اقل يف العدد بصورة كبرية جدًا مما يؤدي إيل نقص املعروض من املنتجات 

يزيد  أن  يجب  الهامة  املشكلة  هذه  على  وللتغلب  أسعارها  وارتفاع  األسواق  يف  العضوية 

على  العضوية  الدواجن  تربية  ثقافة  انتشار  خالل  من  العضوية  املنتجات  من  املعروض 

املستويني الصغري والكبري وإنشاء جمعيات خاصة تهتم وتقنن وتشرع للمنتجات العضوية.

3.2.5 موسمية اإلنتاج: 

     على العكس من اإلنتاج التقليدي املكثف للدواجن داخل حظائر يتم التحكم بدرجة احلرارة 

بطريقة عضوية  تربيتها  يتم  التي  الدواجن  العام، فإن  والتهوية فيها على مدار   والرطوبة 

تتعرض لظروف مناخية قاسية من حرارة ورياح وخاصة يف موسم الشتاء حيث الربد القارص 

الذي يؤثر بصورة كبرية على صحة الطيور طوال العام مما يصعب معه االستمرار يف اإلنتاج 

وجعل اإلنتاج موسمي ببعض املناطق.

4.2.5 سالالت الطيور:

     سالالت الدواجن التي مت انتخابها على مدار عقود طويلة وتستخدم يف اإلنتاج املكثف مثل 

)Cornish cross chickens( مل تتواءم مع  الرتبية العضوية فهي قليلة يف نشاطها الرعوي 

وال تقبل على األعالف اخلضراء بكرثة وتعاين من مشاكل صحية وضعف األرجل واألقدام.

     وللتغلب على هذه املشاكل اجتهت شركات الدواجن العضوية إىل جتربة سالالت أخرى مثل 

)Silver cross and Redbro( وهذه السالالت بطيئة النمو وتستهلك كميات علف اكرب وتتميز 

بنوعية حلوم عالية اجلودة.

     وبناًء على ذلك يجب أن تقوم اجلهات البحثية واجلامعات املتخصصة وشركات الدواجن 
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الكربى مبنطقتنا العربية باستنباط سالالت أكرث موائمة مع اإلنتاج  العضوي من السالالت 

احمللية.

5.2.5 األمراض.

     اإلنتاج بدون استخدام مضادات حيوية عملية غري معتادة يف اإلنتاج احليواين بصفة عامة 

وإنتاج الدواجن بصفة خاصة فاملضادات احليوية لها دور هام يف مكافحة األمراض وزيادة 

معدل النمو وعدم استخدامها يعرض الدواجن لكثري من األمراض ويرتفع معدل النفوق 

بينها إىل نسب عالية وللتغلب على هذه املشكلة ميكن إتباع االتي:

- استخدام حمفزات منو طبيعية من األعشاب والربوبيوتك واالنزميات

- تقليل حجم القطيع لتقليل اإلجهاد على الطيور.

- اختيار الصيصان من أمهات مت حتصينها جيدًا.

- الرعاية اجليدة أثناء فرتة التحضني ملنع تعرض الصيصان لألمراض مبكرًا.

- تطبيق برنامج حتصني وقائي جيد.

- تطبيق إجراءات األمن الوقائي  يف حظائر التحضني واإلنتاج.

- تطبيق برامج متابعة صحية لقطعان الدواجن وذلك بهدف عزل الطيور املريضة مبكرًا 

واحلد من انتشار األمراض بني القطيع.

6.2.5 اليقظة املستمرة:

التكنولوجيا  حمل  الرعاية  استبدال  تعنى  عضوية  بطريقة  الدواجن  تربية  إن       

من  املستمرة  اليقظة  ذلك  ويتطلب   )Substituting Husbandry for Technology(

القائمني على مشاريع الدواجن العضوية منذ اليوم األول للرتبية وحتى نهاية دورة اإلنتاج 

وبصفة خاصة يف حالة خروج الطيور للمراعي اخلارجية وعدم التحكم يف الظروف املناخية 

اخلارجية.
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     وبناًء على ذلك فإنه ال ميكن ترك الطيور يف املراعي واحلقول اخلارجية دون متابعة مستمرة 

كل حلظة حيث أنها قد تتعرض للكثري من اخملاطر مثل التغريات املناخية الفجائية والتي 

قد تؤدى إىل ارتفاع مفاجئ للنفوق بني الطيور بصورة كبرية.

يجب  ثم  والطيور املفرتسة ومن  للحيوانات  اخلارجية  املراعي  الدواجن يف  تتعرض  كما      

استخدام  حظر  مع  وخاصة  املفرتسة  والطيور  احليوانات  مكافحة  يف  املستمرة  اليقظة 

السموم يف برامج مكافحة احليوانات املفرتسة يف اإلنتاج العضوي.

    ضرورة التعامل اجليد مع خملفات الدواجن يف املراعي اخلارجية ومنع تراكمها للحد من 

االثار السلبية لها على الطيور واملراعي نفسها.

7.2.5 نقص عدد املسالخ 

    قلة عدد املسالخ ومصانع تعبئة وتصنيع الدواجن العضوية حيث أنه ال يسمح بذبح الدواجن 

العضوية إال يف مسالخ حتت إشراف جهة توثيق معتمدة.

8.2.5 نقص أماكن التخزين اجليدة ووسائل النقل املناسبة.

تؤثر  التقليدية  التخزين  الرطبة يف مستودعات  السيئ واحلرارة املرتفعة واألماكن  التخزين 

توفري  يجب  ثم  ومن  خاصة  بصفة  العضوية  واملنتجات  عامة  بصفة  املأكوالت  نوعية  على 

أماكن تخزين ووسائل نقل مناسبة للمنتجات العضوية للحفاظ على القيمة الغذائية لهذه 

املنتجات حتى الوصول إىل املستهلك.
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امللحقات
ملحق رقم )1(

إرشادات هامة للتداول الصحي للبيض:

- عند الشراء : 

- اختيار البيض احملفوظ يف الربادات )-1 4درجة مئوية( 

- اختيار البيض النظيف غري املكسور . 

- جتنب شراء البيض املنتهي صالحيته . 

- يفضل نقل البيض الطازج بسرعة ويف درجة حرارة اقل من 8 مئوية.

- يف املنزل : 

- عدم ترك البيض الطازج يف درجة حرارة الغرفة ألكرث من ساعتني.

- حفظ البيض يف الثالجة.

 يجب تناول البيض خالل فرتة الصالحية.

- عند التحضري : 

الدافئ والصابون قبل  التحضري باملاء  اليدين واألدوات والصحون ومنطقة  - يجب غسل 

وبعد التعامل مع البيض . 

- جتنب أكل البيض النيئ )أو الغري املطبوخ بشكل جيد(. 

- يجب تقدمي البيض املطبوخ واألصناف التي حتتوي على بيض بعد طبخها مباشرة.

- يجب أن يطهى البيض جيدًا بحيث يتصلب صفار البيض )املح(.
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ملحق رقم )2(

جهات دولية وإقليمية منظمة ملعايري اإلنتاج العضوي.

-إدارة اإلنتاج العضوي

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/

OrganicCompain/Pages/default.aspx

-اجلمعية السعودية للزراعة العضوية

)Saudi Organic Farming Association (SOFA

http://www.sofa.org.sa/address.asp

-االحتاد العاملي حلركات الزراعة العضوية.

 International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).

http://www.ifoam.org

-اجلمعية األوربية للدجاج الريفي

European Rural Poultry Association http://www.epa.gov

-املعهد األملاين للزراعة باملناطق االستوائية وشبة االستوائية

German Institute for Tropical  and Subtropical Agriculture (DITSL)) http://

/www.ditsl.org

-جمعية التجارة العضوية

)Organic Trade Association (OTA 

http://www.ota.com/about/accomplishments.html
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-اجلمعية الربيطانية ملنتجي بيض الدجاج حر احلركة.

British Free Range Egg Producers Association

http://www.theranger.co.uk/index.asp

-اخلدمات املعلوماتية الوطنية للزراعة املستدامة

National Sustainable Agriculture Information Service

www.attra.ncat.org

-وكالة حماية البيئة األمريكية – الربنامج العضوي الوطني

National Organic Program. http://www.epa.gov

ملحق رقم )3(
لوائح ومعايري الزراعة العضوية.

- الدليل اإلرشادي إلنتاج األغذية العضوية وتصنيعها وتسويقها لدول جملس التعاون 

لدول اخلليج العربية )GSO( فرباير 2008م.

- نظام الزراعة العضوية والئحته التنفيذية 

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/

OrganicCompain/Pages/publications.aspx

Guidelines for Certification of Organic Eggs and Meat Birds

      Vermont Organic Farmers (VOF) Northeast Organic Farming

Association of Vermont (NOFA-VT); www.nofavt.org
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فهرس اجلداول

رقم
العنوان اجلدول

رقم
الصفحة

12التطور التاريخي لصناعة الدواجن التجارية والعضوية1

مقارنة بني القيمة الغذائية للحوم الدجاج واملصادر 2
احليوانية األخرى )عينة اللحم 100جم(

29

30خصائص حلوم وبيض الدواجن العضوية والغري عضوية3

43درجة احلرارة املثلى لتحضني الطيور4

46متطلبات نوعية املاء اجليد ملشاريع الدواجن5

االحتياجات الدنيا للدواجن العضوية من األماكن على 6
العالفات واملشارب

48

املساحات اخملصصة ألنواع الطيور اخملتلفة يف املراعي 7
اخلارجية والبيوت الثابتة

50

52بعض األدلة التي يرتكها احليوان أو الطائر املفرتس8

أهم املسببات املرضية التي تنقلها الفئران إيل الدواجن 9
واإلنسان

56

60تركيبات مقرتحة لتكوين عالئق غذائية عضوية.10

أهم األمراض ذات األهمية االقتصادية يف مشاريع إنتاج 11
الدواجن العضوية

62

64سجل متابعة للنافق اليومي مبشاريع الدجاج العضوي12

جدول حتصني اسرتشادي ضد بعض األمراض يف مشاريع 13
الدواجن العضوية

64

75العمر املسموح الذبح فيه للدواجن العضوية14

بعض املطهرات املسموح باستخدامها يف إنتاج الدواجن 15
العضوية

76
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فهرسة الصور واألشكال

رقم 
الصورة

رقمالعنوان
الصفحة

12اإلنتاج املكثف لدجاج بيض املائدة يف أقفاص1

13اإلنتاج املكثف للدجاج الالحم  يف أقفاص2

14حظائر نظام مغلق لدجاج حر احلركة داخل مسكنة3

15حظائر نظام مفتوح لرتبية الدواجن بطريقة مكثفة4

17دجاج حر احلركة خارج مسكنة5

17دجاج رعي يف مراعي خارجية6

بعض أنواع دجاج الالحم املناسب لالستخدام يف إنتاج الدجاج 7
عضويًا

36

بعض أنواع الدجاج البياض املناسب لالستخدام يف إنتاج 8
الدجاج عضويًا

39

حتضني الصيصان يف صناديق كرتون وتوفري مصدر تدفئة من 9
اللمبات احلرارية

42

حتضني الصيصان يف جزء من احلظرية باستخدام لهب الغاز 10
كمصدر للتدفئة

42

45مساقي اتوماتيكية يتم ضبط ارتفاعها بحسب عمر الطيور11

46حلمات مياة  يتم ضبط ارتفاعها بحسب عمر الطيور12

49حظائر ثابتة لرتبية الطيور يف املراعي اخلارجية13

49حظائر متحركة لرتبية الطيور يف املراعي اخلارجية14

52كالب حراسة مدربة حلماية الطيور باملراعي اخلارجية15
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