
الدرس العملي الخامس
التجھیزات الالزمة لعنابر الدواجن 



المساقي -:أوًال
المقلوبة المساقي
األرضیة األتوماتیكیة المساقي
المعلقة األتوماتیكیة المساقي
األتوماتیكیة الحلمة مساقي
الجاریة المیاه مساقي



صورة توضح المساقي األوتوماتیكیة في العنابر



المـعالف
العادیة المعالف -:أوًال

المستطیلة العادیة المعالف
الخزان ذات المستدیرة المعالف 

األوتوماتیك المعالف -:ثانیًا
 السلسلة معالف او األرضیة األتوماتیكیة المعالف
األنبوبیة األتوماتیكیة المعالف
المقیاس ذات األتوماتیكیة المعالف



)السیلو(الصوامع  -:ثالثًا
   -:اآلتیة الممیزات لھ الدواجن مزارع في الصوامع استعمال

  معھا فتنتقل موبوءة تكون قد التي المزارع بین تداولھا ومنع األجولة توفیر -١
.األرضیة برطوبة تأثرھا أو األمطار من العلیقة بلل فرصة من اإلقالل -٢
.العلیقة من الطیور احتیاجات تنظیم -٣
.بالمخازن أماكن توفیر -٤
 العلیقة من األجولة تفریغ أو العلیقة نقل في العمال ومجھود طاقة توفیر -٥

   .األتوماتیكي للتشغیل
  .مستمر مصدر لھا فیوفر بالعنبر األتوماتیكیة التغذیة بأجھزة السیلو اتصال -٦



البیاضـات -:رابعًا
  لكل بیاضة وتخصص سم٣٥×٣٥×٣٥ ومقاسھا -:مفردة بیاضات

دجاجات ٥
  ومعدل سم٣٥×سم٥٠×سم٢٠٠ ومقاستھا -:مجمعة بیاضات
دجاجة ٥٠ البیاضة
  أمامي باب لھا ولكن مفردة بیاضة وھي -:صیادة مفردة بیاضات

  البیاضة داخل الدجاجة وتحجز دخولھا بمجرد الدجاجة خلف یسقط
.البیاضة لنفس أخري دجاجات دخول تمنع كما إخراجھا لحین



)التحضین(أجھزة التدفئة  -:خامسـًا
-:المظلة ذات الدفایات

  شعالت ھیئة علي للحرارة مصدر بھا معدنیة مظلة عن عبارة وھي
بالبوتاجاز وتعمل االحتیاج حسب تخفض أو ترفع اللھب من

 -:للحرارة المشعة باللمبات التدفئة
 أو الصغیرة القطعان تدفئة في الحمراء تحت األشعة لمبات تستعمل

  ٨٠ -٧٥ تكفي وات ٢٥٠ قوة اللمبة أن أساس علي القلیلة المجامیع
  .كتكوت

-:الساخن بالھواء التدفئة
  حیث المقفلة البیوت وفي الكبیرة المزارع في النظام ھذا یستعمل

السوالر أو بالجاز یعمل للتدفئة مركزي بجھاز كلھ العنبر جو یدفأ



المجاثم -:سادسًا
 حتى الرومي أو البیاضة الدواجن عنابر في المجاثم تستعمل
 ولتجمیع عالیة أماكن في المبیت في الطیور ھذه طبیعة تالئم
 فوق كذلك تبني أنھا كما .اللیل أثناء واحد مكان في الزرق
.الزرق أحواض



الفرشة العمیقة - :سابعًا
 من لھا لما الحظائر من كثیر في بنجاح العمیقة الفرشة تستعمل
- :اآلتیة المیزات

.وتحلیلة الزرق حمل -١
  من المنبعثة والبرودة الرطوبة عن الطیور تعزل عازلة مادة -٢

.العنبر أرضیة
.الزائدة الرطوبة امتصاص -٣
.الخارجیة المالعب مكان العمیقة الفرشة احتلت -٤
.الزرق لتجمیع أخر نظام أي عن التكالیف رخیصة -٥
لإلیرادات وكمصدر كسماد التربیة من االنتھاء بعد استغاللھا یمكن -٦



انتھي الدرس العملي الرابع
ھل من أسئلة؟
Thanks


