
الدرس العملي الثالث
عنابر الدواجن



عنابــــر الدواجن
 للتربیة الحدیث المفھوم في الدواجن عنابر أصبحت

 ألعداد تتسع عنابر أو كبیرة مجمعة حظائر ھي
 نفقات في اقتصادًا أكثر تكون حتى الطیور من ضخمة
 التي الصغیرة األعشاش مباني اختفت ولذا التربیة
.الطیور من محدودة أعداد فیھا تربي



  بناء في الشروع عند مراعاتھا الواجب الشروط
  االعتبارات تراعي أن یجب الدواجن عنابر
- :اآلتیة

اإلنتاج خطة١.

الموقع اختیار٢.

المزرعة مباني تصمیم٣.



-:نوعان منھا یوجد الـدواجن مباني
المفتوحة العنابر -:أوًال
المقفولة العنابر -:ثانیًا



بھا التربیة طرق وأحد المغلقة العنابر توضح صورة



البیوت المفتوحة -:أوًال
  جوانب أحد علي تھب حتى الموسمیة الریاح مع متعامدًا العنبر اتجاه یكون أن یجب- :العنبر اتجاه١.

.العنبر
  كفاءة من یزید ذلك من أقل عرض أي أن وطبیعي متر ١٢ إلي العنبر عرض یصل-:العنبر عرض٢.

.التھویة مشاكل من ذلك عن یزید عرض وأي العنبر داخل التھویة
 العنبر في تربیتھ المطلوب العدد فإن متر ١٢- ٨ حدود في العنبر عرض أن اعتبار علي- :العنبر طول٣.

متر ١٠٠ ھو علیھا واإلشراف الطیور رعایة معھ یسھل للعنبر طول أقصي ولكن .طولھ یحدد ھوالذي
 تحت سم٥٠- ٤٠ عمق علي األساس یكون طوبة نصف من الجدران كانت فإذا- :واألرضیة األساس٤.

  األساس عمق یكون أكثر أو دورین من العنبر كان إذا أو طوبھ من ستبني الجدران كانت وإذا األرض
.العنبر علیھا یقام التي األرض نوع حسب سم ١٢٠- ٥٠ حدود في

.السقف نوع حسب سم ٣٥٠- ٢٧٠ ارتفاع إلي الجدران وتبني-:الجدران٥.

  مساحة من %٢٠ حوالي العنبر في الشبابیك فتحات جمیع تمثل أن ویجب- :الشبابیك فتحات٦.
  الجھة تواجھ الشبابیك تكن لم إذا األرضیة مساحة من %٣٠- ٢٥ أو بحریة شبابیك كانت إذا األرضیة
البحریة

.للبناء المقدرة والتكالیف المبني نوع حسب تختلف السقف في المستعملة البناء مواد-:السقف٧.



رسم تخطیطي یوضح اتجاه العنبر المفتوح       

شمال

غرب  شرق

جنوب



البیوت المقفلة -:ثانیًا
-:األتي مراعاة یجب المقفولة ت البیو بناء عند
  للریاح موازي اتجاه في العنبر اتجاه یكون أن یفضل-:العنبر اتجاه١.
 متر ١٢ عن یزید أال یفضل-:العنبر عرض٢.
 في المربع المتر بأن علمًا تربیتھ المطلوب والعدد السعة علي العنبر طول یعتمد-:العنبر طول٣.

  و الثقیلة األنواع من دجاجة ٤.٥- ٤ أو تسمین بداري ٢٠-١٧ لحوالي یتسع المقفولة البیوت
  استعملت وإذا التھویة مراوح قوة علي السعة تعتمد كما .الخفیفة األنواع من دجاجة ٧- ٥

 وكفاءة قوة مع تتناسب أن یجب العنبر طول فإن التدفئة أو التغذیة في األوتوماتیكیة األجھزة
  أن یمكن للعنبر طول أقصي أما م٦٠ ھو المقفول للعنبر اقتصادي طول أقل ولكن .الجھاز
.م١٠٠ ھو علیھا واإلشراف الطیور رعایة من یسھل

  وثقل المستعمل البناء لنوع تبعًا المقفولة البیوت أساسات عمق یقدر- :واألرضیة األساس٤.
 .المبني علیھا المقام األرض ونوع والسقف الجدران

 یزید أال ویفضل سم٢٨٠-٢٣٠ بین المقفولة البیوت في الجدران ارتفاع یتراوح- :الجدران٥.
متر ٣ عن االرتفاع

  المسلحة الخرسانة من یكون الحالة ھذه في السقف فإن خرسانیًا المبني كان إذا-:السقف٦.
مستویًا الغالب في ویكون

  خلف في وآخر الخدمة حجرة إلي یفتح رئیسي إحداھما بابین للعنبر یكون عادة- :األبواب٧.
العنبر داخل من الطیور تعبئة عند أو السباخ من للتخلص عادة یستعمل العنبر



اتجاه العنبر المغلق

شرق

شمال

غرب

جنوب



فتحة 
المراوح

فراغحوائط نصف طولیة

قطاع في عنبر خرساني مقفول مزدوج الجدران



انتھي الدرس العملي الثالث 
ھل من أسئلة
Thanks


