
ARA

ُيناقش حديثا  نصبو في هذا المقال إلى توضيح ُمختصر لما 
عن Strategic Active Management وليترك لكم 
الفعلي من هذا المعنى.  للتفكير مليا في المراد  بعض الوقت 

نأمل توضيح هذا األمر لكم ضمن سطور هذا المقال، مع 
تسليط الضوء على بعض األمثلة حول واقع وما ينبغي عليه 

اليومية  الحال في كيفية تطبيقكم لما يُخص برنامج اإلدارة 

كما يعلم جميعنا، فالدجاج ال ُيحبذ وال يرغب في إجراء 
التغيير، أو بمعنى آخر، فإذا ما توفرت له كافة أوجه 
الظروف البيئية المناسبة – إلى جانب جودة إمدادات 

الغذاء من أعالف ومياه الشرب الصالحة – معها ُيستطاع 
الكامن، وجلوسنا  الوراثي  كامل مكنونها  استخراج  تحفيز 

الُمستثمر من أجله الشاق  بالعمل  بينما تقوم هي  باسترخاء، 

بها  SAM-ُيرمز 
إلى عمليات اإلدارة 

النشطة  االستراتيجية 
الالزمة في رعاية 

الدجاج ضمن األنظمة 
األقفاص الخالية من 



90%

80%

10%

تراجع مستوى األمن الحيوي - تزايد عوامل المخاطر العامة
التأثير اإلضافي نتيجة التعبير الطبيعي

فهم َتبعات التأثيرات اإليجابية أو السلبية المحتملة - الناشئة عن كل 
قرار إداري ُمّتخذ - مما يقودنا إلى تبّني منهج إداري استباقي

أثر نظام التدريب - على مدى استجابة العامل البشري 
من المخاوف & من ضغوط األمن الحيوي

هيمنة التعبير عن السلوكيات الطبيعية
تطلُّب استراتيجية اإلدارة الفعالة النشطة يقودنا 

إلى تبّني منهج إداري استباقي

توفُر الغذاء - البيئة المالئمة - إعالء مستوى األمن الحيوي
بروز مظاهر السلوكيات الطبيعية الرئيسة

يتطلب اإلجراءات الرقابية & التوعية األساسية

تأثير الممارسات اإلدارية

TOOL BOX2

اإلدارية  الرعاية 

SAM  2022 - ُيرمز بها إلى عمليات اإلدارة االستراتيجية النشطة 

يوضع باإلعتبار كل ما قد سبق من عرض، ينبغي أن نبقى دائما على أهبة االستعداد لتكييف ممارساتنا اإلدارية 
اليومية التي تخضع لها الطيور إلى ما يتماشى وبما يتالءم مع حالة القطيع ذاته وفي أي وقت من األوقات

SAM لذا، يمكننا هنا وضع العديد من الُممارسات اإلدارية الحسنة لرعاية الدجاج ضمن األنظمة الطليقة الُحّرة تحت مظلة ال 

Strategic – االستراتيجية: في إعادة تكييف الشؤون اإلدارية بما يتماشى مع 
المستويات اإلنتاجية إضافة إلى األمور السلوكية الُمتوقعة

Active – الفعالة: في إعادة تكييف األمور اإلدارية مع القضايا السلوكية / اإلنتاجية غير المتوقعة

Management – بالشأن اإلداري: وتشمل الممارسات اإلدارية المثالية الخاصة بالتغذية القياسية & الشؤون الصحية 

الُمتعلقة بهذا الشأن،  من هنا، دعونا نتعمق قليال وننظر بإمعان في بعض األمثلة 
وتطبيقها.  استخدامها  وتوقيت   / توظيفها  يمكننا  ومتى 

نرى أن مثل هذه المتطلبات - وإلى حد ما - هي الركيزة األساسية 
التي يمكن الركون إليها، أو لإلستخدام كوسيلة للوفاء وشمول 

الُمتطلبات الُمقررة، كما ينبغي أن تكون أكثر من ذلك بكثير. 
يجب تخصيص برامج مراقبة فّعالة لتغطية كافة المصاعب 
والنقاط التي واجهتموها سلفا على تاريخ القطعان السابقة 
بالُمنشأة – كما ينبغي أن ُتغطي كافة المجاالت والعمليات 
التنفيذية التي مورست على المستويات اإلدارية والرعائية



TOOL BOX3

اإلدارية  الرعاية 

SAM  2022 - ُيرمز بها إلى عمليات اإلدارة االستراتيجية النشطة 

بهذا، ُتصبح هذه النقاط هي األعين التي ُنبصر بها، وآذاننا التي تسمع، 
كما تكون هي اآللية التي نصوبها لتسليط الضوء على ما تحتاجه اإلدارة 
الفاعلة من إجراءات تصحيحية سواء كانت هذه اإلجراءات تتعلق بأمور 
التقاط قضية  للمساهمة في  التدخل والحسم، كما  تغذوية أو بيطرية تتطلب 

)قد تتعلق بشأن ما( قبل أن تنعكس على القطعان بشكل سلبي ُمكلف 

الُمتابعة والمراقبة هذه على تكوين صورة كاملة  تساهم برامج 
عن أحوال قطعانك - ليست فقط الحالية - إنما وُتساهم أيضا في 

الالحقة للقطعان  التخطيط  الالزمة عند  المراجعات  تنفيذ 

ثانيا، ما يتوجب علينا فهمه عن توقيت 
 SAM وكيفية استخدام ال 

فإذا ما أخذنا نظرة على ما يُخص التغذية وعالقتها 
بمعدالت تطور الوزن كمثال جيد في هذا الشأن

عليك أن تتخيل لو أننا نوفر للقطيع أفضل األعالف 
التي  العلفية  بالصيغة  الغذائية  العناصر  من  بمحتواها 
قيمتها االسمية لوهمان على  تقابل وتغطي توصيات 

وُمضي القطيع على اآلداء اإلنتاجي 
بشكل حسن، وانضباط كافة العوامل 
البيئية بأكملها - وكانت تبدو كافية 

وتحت السيطرة - مع مالحظة 
انحراف قد وقع على صعيد معدالت 

التناسق خالل عملية إجراء معدل 
الوزن األسبوعي وتسجيله. 

كيف ينبغي لنا أن نتوجه خالل مسار عملنا األول ؟

للبدء، يتوجب علينا أن نتفّهم استحالة تطبيق SAM كإجراءات 
دون تواجد برامج مراقبة فعالة على أرض الواقع.

نرى أن مثل هذه المتطلبات - وإلى حد ما - هي الركيزة األساسية 
التي يمكن الركون إليها، أو لإلستخدام كوسيلة للوفاء وشمول 

الُمتطلبات الُمقررة، كما ينبغي أن تكون أكثر من ذلك بكثير. 

يجب تخصيص برامج مراقبة فّعالة لتغطية كافة المصاعب 
والنقاط التي واجهتموها سلفا على تاريخ القطعان السابقة 
بالُمنشأة – كما ينبغي أن ُتغطي كافة المجاالت والعمليات 
التنفيذية التي مورست على المستويات اإلدارية والرعائية



كيف ينبغي لنا أن 
نتوجه خالل مسار 

عملنا األول ؟

اإلختيار األّول
مسار العمل القياسي

اإلختيار الثاني
SAM توظيف ال

هل يكون في إتجاه تغيير نوعية العلف ؟ لماذا؟ فكل 
شيء يبدو نظريا حسنا على الورق، في حين أن تغيير 
بأكمله. القطيع  العلف كغذاء يمكنه أن يؤثر سلبيا على 

هل يكون في اتجاه تغيير بيئة المسكن ؟ لماذا ؟ 
فمتوسط قراءات معدالت درجة الحرارة مقبولة وأن 

إجراء أية تعديالت يمكنها أن تنال من كفاءة اآلداء

هل نلجأ إلى تقديم مضيفات للدعم التكميلي ؟ لماذا؟ فقد تكون 
ُمكلفة أو غير ضرورية، كما ُيحتمل أن ينتج عنها آثارا جانبية 

ضارة تتمثل في انسداد إمدادات المياه بخطوط المشارب

استراتيجية اإلدارة الفّعالة النشطة
إستفسار

هل مارست العملية الحسابية 
بشكٍل صحيح؟

من هو القائم على إجراء عملية الوزن؟
أين تمت مواضع عملية الوزن؟ 

متى أُجريت عملية الوزن؟ 

التصحيحية: اإلجراءات 
- إعادة كافة إجراءات الفحص 

على ُمختلف أرجائها
- تؤخذ عينات داخلية ُممثلة

- ُيعمل على تكثيف بروتوكوالت المراقبة
- التنسيق مع فريق الدعم الفني

إجراء تصحيحي:
- مراجعة أمكنة إمدادات العلف والماء
- مراجعة نمط تسليم شحنات العلف

- إستعراض فحص إمتالء الحوصلة 
لتوكيد فعالية برنامج التعليف والتغذية

اإلجراءات الُمتخذة:

الناتج
إذا ما كانت األوزان ونسبة التناسق حول ُمعدالتها – ُتستأنف بروتوكوالت المراقبة القياسية 

الناتج:
بروز إنخفاض – وزيادة 
الفجوة - في ُمعدل التناسق 

هل تمثل ووجد هكذا؟ 

هل نحتاج هذا النمط الغذائي؟

أم أصبحنا اآلن في حاجة إلى هذا النمط؟
الذي كان جيداً ومناسباً في الوقت السابق 

6
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أم هكذا؟

إّنما على مستوى 
ُممثلة  مجموعة 

من الدجاج

بما يتماشى مع 
هذه الحالة؟

ليس فقط على مستوى 
دجاجة واحدة

1- إعادة التحقق من البيانات 
واألرقام & البروتوكوالت الُمنفذة
2- إن كانت اإلجراءات سليمة – 

ُيزاد تكرارية إجراء الوزن بغرض 
الُمقارنة وتحديد اإلتجاه التصاعدي 

TOOL BOX4

اإلدارية  الرعاية 

SAM  2022 - ُيرمز بها إلى عمليات اإلدارة االستراتيجية النشطة 



تنصل

تظل مقالة TOOLBOX هذه ملًكا لشركة لوهمان. ال يجوز لكم نسخ أو توزيع أي أجزاء من المقال دون موافقة خطية مسبقة من 
شركة لوهمان.

لمزيد من المعلومات ومقاالت TOOLBOX اإلضافية، يرجى زيارة موقعنا على الويب 
www.lohmann-breeders.com أو

اتصلوا بنا مباشرًة:

LOHMANN BREEDERS GMBH

 AM SEEDEICH 11-9

CUXHAVEN / GERMANY 27472

info@lohmann-breeders.com :البريد اإللكتروني

الطبيعية الغريزية  السلوكيات 

 من المعلوم أنه ال يتماثل آداء قطيعين من ذات النوع 
داخل موقعين ُمختلفين، فما ُيمارس فعله مع األول قد 
ال يتناسب مع ما بالموقع اآلخر، هنا تكمن الغاية في 
المراقبة والمتابعة كأمر حيوي. ُيشار هنا إلى  أهمية 
تكرارية حدوث التكدسات - كمثال على كونه سلوك 

طبيعي - يمكنه أن يتحول إلى سلوك غير محمود 
العواقب وغير مرغوب فيه. إن اكتشاف مناطق 

الطيور  السلوكية على مستوى مجموعة من  الصفات 
بالقطعان يمكنها أن تساهم - إلى حد كبير - في منع 

حدوث التكدسات وما قد ينتج عنها من اختناقات 

There 
are many 

practices that 
come under 
the banner 

of SAM

هنالك العديد من هذه 
الممارسات التي تقبع 

SAM : تحت راية

 الضوء واإلضاءة 

المعتمد والمنفذ خالل مرحلة  برنامج اإلضاءة 
النمو – شدة وكثافة الضوء كأداة لتغيير السلوك 

– برنامج اإلظالم وتعتيم الضوء للتحكم في 
الضائرة  الحركة  وللسيطرة على  المثالي  النمو 

البيض البياضات وعشوش 

العشوش وكذا  ُيستخدم تعديل مواقيت فتح 
تتماشى وتتفق  في مواعيد إغالقها لكي 

البيض، كما  مع سلوكيات وتوقيتات وضع 
السلوكية  الصفات  تستخدم في تحويل مسار 

السلبية. كما ُتّوظف اإلضاءة أيضا في 
شأن جذب اإلنتباه أو لإلنتقاص منه

اإلثرائية  الُمحسنات  إضافة 

الُمحسن  في كافة األحوال، ينبغي استخدام 
الُمحسن اإلثرائي  إلى تصنيف  استنادا  الُمضاف 

الُمختار في  ذاته. يمكن توظيف هذا الُمحسن 
المرغوب  السلوكيات غير  غرض تحويل مسار 

فيها أو بهدف الحد منها – كما أوجزنا في 
التصاعدية  االستراتيجية  منهجية  توضيح 

الُمعدة بواسطة فريق لوهمان بريدرز 

الصحية  االستراتيجيات 

لتتوافق مع  باستمرار  تكييفها  العمل على  ينبغي   
الجغرافي  بالموقع  المتصلة  الراهنة  الظروف 

كما والتاريخ الزمني ذات الصلة، إضافة 
لة  الُمعطِّ الخارجية  الضغوط  إلى مستوى 

التغذية 

 ال ُيقدم الغذاء فقط من أجل تحقيق التوازن 
في إطار مفهوم وحدة القطيع فحسب، إنما 
التحرك والحركة،  أيضا يوظف في تسهيل 
كما يمكن أن يستخدم كأداة إثرائية ُمحِسنة

هذه العمليات القائمة على رصد وتكييف الممارسات 
اإلجرائية المختصة بشؤون رعاية القطيع - ضمن 

األنظمة الخاوية من األقفاص - جميعها هي جزء من 
منهجية اإلدارة االستراتيجية الفعالة النشطة 

TOOL BOX5

اإلدارية  الرعاية 

SAM  2022 - ُيرمز بها إلى عمليات اإلدارة االستراتيجية النشطة 

كما ترون، فهنالك العديد من المجاالت االتي ُيستثمر فيها )استراتيجية 
اإلدارة الفعالة النشطة ( كأمر بالغ الضرورة واألهمية. ينبغي أن 

نعيد ونداوم على تكييف ممارساتنا اإلدارية في رعاية القطعان 
ضمن األنظمة الطليقة الحرة )الخالية من االقفاص( على ضوء 

ما ُيشاهد أمام أعيننا – وليس على ضوء ما ُيتَوقع حدوثه 

عندما نفعل ذلك، سُيثمر عن إحداث نوع من الُمعايشة 
التشاركية بيننا وبين طيورنا بما يضمن ويؤمن 
تحقيق النتائج المتفوقة مع كل قطيع تلو اآلخر


