إحترف تربية الطيور في  8خطوات بسيطة
بداية اعلم ان العديد من ارادو قرائة هذه النصائح هناك شريحة كبيرة منهم من بدا للتو او
ينوي البدا حاليا لذلك و قبل كل شيء السطور القليلة المقبلة موجهة لهم على وجه
الخصوص .

نعم اتدكر عندما كنت يف متل موقفك اآلن دافعي إىل حب كل انواع
الطيور جعلين يف حرية .
اي طائر ابدا يف تربيته ؟ لذلك حاولت كتم ذلك الدافع باقتناء و تربية
اي طائر وقعت عيين عليه و استطعت اقتناءه  ،و هذا اكرب غلط وقعت فيه
النين كنت فقط اصرف الكثري من اجلهد و ال خيفى عليكم الكمية الكبرية
من العصافري اليت فقدتها يف تلك الفرتة و االنتقال اجلد سريع بني انواع
و اخرى .
قد يكون هذا االمر خولني الكتساب خبرة واسعة في هذا المجال لكنه في المقابل
لم يكن حقيقةً سوى يضيع وقتي و ال يتركني استمتع بمعنى الهواية الحقيقي .

• لذلك ستكون نصيحتي االولى في هذا الكتيب  ،إختر الطائر االمتل لك و
الذي يتوافق مع اسلوب حياتك  ،و مدى القدر الذي ستستطيع توفيره
لهذه االخيرة من وقت و مال و االهم من رعاية و حب . <3
َ
العصافي المغردة فاحسن خيار لك هو اقتناء طائر منتج
إذا كنت تميل إىل
ر
اليية المغردة المصطادة حديثا
يف القفص و إبتعد قدر االمكان عن الطيور ر
النك يف الحقيقة لن تعرف يك تتعامل معها بشكل سليم  ,قد تقول يىل ان
ر
المحيف و
لكن سؤأكد لك  ,الفرق ربي
المعلومات متوافرة يف النت
ي
الخية و التجربة  " ،رغم انه يف
كي ر
المبتدئ ليس كمية المعلومات بل مدى ر
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ر
ستلتق مع اشخاص قضو سنوات طويلة يف تربية
العديد من االحيان
ي
خيتهم ال تتعدى ر
الن قد تجدها عند شخص مرت عليه سنة
الطيور لكن ر
ي
سنتي يف المجال و ذلك الفتقادهم لحس التجربة و البحت عن كل ما
او
ر
هو جديد فيما يختصون فيه .
لذلك فإبتداؤك ربيبية الطيور المنتجة ف القفص ر
الن تكون يف العادة هادئة
ي
ي
و متاقلمة عىل نمط العيش الخاص باالقفاص سيخولك فيما بعد االنتقال
اليية ر
قصية ال تعرف حدود لما قد
الن كانت قبل مدة
ر
إىل تربية الطيور ر
ي
تصل إليه من غداء  ،جو و مختلف العوامل االخرى ر
الن نجد طيور االقفاص
ي
غي معتادة عليها و لم تجرب ها من االساس لكنها يف المقابل تكيفت مع
ر
اليية
اسلوب الحياة الجديد بل و ان اغلبها لن يستطيع العيش يف الظروف ر
المغايرة لما اعتادة عليه .
شء
وف
و إذا كنت تريد صديق ي
تقض برفقته سنوات طويلة من المرح فال ري
ي
باف
حية ر
افضل من الببغاوات لكن قد تقع يف ر
اكي النها متنوعة بقدر تنوع ي
انواع الطيور االخرى لذلك انصحك بالبحت ر
اكي عن ما يتالءم مع نمط
عيشك و ميوالتك
هناك مقالة مفصلة في موقع طيور العرب بعنوان "إذا كنت مقدما على شراء
طائر جديد  "..ستساعدك اكثر على إختيار ماهو انسب لك .
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النصيحة : 2
ال تاخد هواية الطيور على انها نوع من املرح او شيء بسيط ال
يستلزم الكثري و يف نفس الوقت ال جتعلها تاخد اكثر من الوقت االزم
هلا  .اعرف ان اغلب من يبدا حديثا يف تربية الطيور ال زال صغريا يف
السن و كثري منهم الزال يف سن املراهقة و يبدا يف إكتشاف امور
عديدة و اليت من االكيد انها ستؤخد الكثري من وقته و حتما ستصرفه
عن امور اهم كالدراسة على سبيل املتال  ،فنصيحيت لك تربية الطيور
إلتزام لكن الدراسة شيء اهم منها لذلك ال تضع االتنني يف كفة
واحدة ! .

النصيحة : 3
ليست هناك اسرار خمبئة يف هواية تربية الطيور و ميكنك الوصول
إىل اي شيء بالبحت و التجربة لذلك إذا كنت من أوالئك الذين
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يعتقدون ان اإلحرتاف يف تربية الطيور الميكن إال بان يقدِم لك
البعض طرق سحرية للوصول إىل ذلك فقف ال تكمل الباقي الن متل
هاته االمور مل اراها بعيين و ال تنتظر مين ان اعطيك اشياء خارجة
عن العادة توصلك إىل متل هذا اهلدف .
✓ و صراحة كل ما كنت انوي قوله هو إبتعد عن اي شخص يقدم لك
خلطات تعدك بان تنتهي كل مشاكل الطيور بها او تجهزها في لمح
البصر  ،و كل تلك التراهات الشبيهة عديمة النفع  ،نعم قد يكون العديد
منها مفيد لكن أؤكد لك ان وهم كونها تحل كل المشاكل سيجعلك تخسر
الكثير .

• اآلن إلى ماهو عملي .
الداعي ان اقول لك عليك البحت بشكل معمق عن خمتلف مراحل
حياة كل طائر تربي فهذا هو الفرق االول و االساسي بني طريقة تفكري
من يصل إىل االحرتاف و من يبقى طوال السنة يسال عن كيف اجهز
طائر  ،تساقط الريش  ،مرض مفاجئ  ،هلذا جيب ان تكون على علم
بكل هاته التجليات و دائما إسبقها خبطوة  ،و احلمد هلل حاليا مجيع
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املعلومات متوفرة و تنتظر من يبحت عنها طاملا ان ما واجهك ليس
بامر معقد لكن إذا مل جتد احلل فال باس خصصنا العديد من
اجملموعات يف الفيسبوك هلذا االمر و على راسها جمموعة خرباء
احلسون والكنار يف الوطن العربي فقط إطرح إستفسارك بشكل دقيق
و شامل لكل اعراض املشكل مع صور واضحة إذا كان ذلك مساعد لنا
و حاول دائما تفادي طرح إستفسار عام بدون تفاصيل النه قد تتلقى
إجابة إعتمادا على ماقدمته فقط و هذا يف معظم االحيان لن يفيدك
بشيء او حتى سيزيد احلالة سوء  ،لكن إن شاء اهلل مع العدد الكبري
من اخلرباء يف خملتف انواع الطيور و بالطبع مبساعدة باقي االعضاء
ستجد احلل .
و هذه اول قيمة مساعدة لك بشكل دائم ستجدها يف هذا الكتيب
طاملا انك على الطريق الصحيح و لديك الرغبة يف التعلم فكن على
يقني ان الكل سيكون يسري عليك و ستجد املساعدة يف اي وقت
حتتاجها . ):
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النصيحة : 4
بعد شراءك لنوع الطيور املناسب او حتى لو كانت عندك طيور قبل
ذلك  ،املكان الذي تضعهم فيه هو مفرتق طرق بني حصولك على
نتائج ممتازة او صراعك الدائم مع املشاكل و االمراض  ،و دائما يبقى
احسن مكان ميكنك توفريه إما سالكة خارجية واسعة بها شيجريات و
ما إىل ذلك او حتى غرفة خاصة بالطيور تكون بإضاءة طبيعية و مهوية
بشكل ممتاز و إذا مل يكن بإمكانك توفري ال هذا وال ذاك فاحبت دائما
عن مكان بعيد عن الضجيج او التيارات اهلوائية إضافة إىل كونه واسع
بعض الشيء وسهل الوصول اليه  ،فحسب جتربيت مع العديد من
االشخاص الذي تصلين استفساراتهم بشكل يومي يف الصفحات او
اجملموعات  ،الرابط املشرتك بني كل االشخاص الذين اجدهم
يطرحون استفسارات بشكل متكرر عن مرض الطيور املتوالي  ،او تاخر
التجهيز  ...هو انهم كلهم يضعون الطيور يف املكان اخلاطئ إما يف
املطبخ او داخل غرفتهم اخلاصة  ..مما يشكل اخلطر على كلى
اجلانبني  ،الطيور ليست متل البشر و غري معتادة على العيش يف مكان
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تتغري درجة حرارته باستمرار او ليله نهار و نهاره ليل  ،كل هاته العوامل
تؤثر على الساعة البيلوجية و تتسبب يف إضعافهم  ،مما تكون نتيجته
احلتمية مرض الطيور باستمرار  ،سقوط الريش و العديد العديد من
املشاكل االخرى اليت ال حصر هلا .
و من كل هذا نستنتج تالت عوامل اساسية تتحكم يف صحة الطيور
املكان  ،اجلو  ،وساعات اإلضاءة  ،صدقين مبجرد إختالل احدها لن
تعلم كيف و من اين تاتي املصائب و ستبقى يف دوامة البحت
املستمر على العالجات او على االقل ستبقى يف مكانك و لن تتعلم
اكثر عن هاته اهلواية و العوامل اليت يعتربها البعض “سحرية” و سرية
لكنها يف احلقيقة خطوات بسيطة جيب عليك إختادها حتى قبل
البدأ يف تربية الطيور .
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النصيحة  : 5النظافة تم النظافة !!
نعم شيء بديهي جدا لكن لو رايت العدد اهلائل من االشخاص
الذين يشرتون اقفاص بدون عازل ملا قلت ما قلته انا سابقا  ،االمر حقا
بسيط لكن االتقان يف فعله هو ببساطة الفرق بني اإلحرتاف و الفشل
او حتى إعتزالك لرتبية الطيور بسبب إجيادها "صعبة"  ،و حقيقة
النظافة ال تقتصر على امر واحد كما يعتقد اجلميع اال وهو تنظيف
القفص بشكل منظم و مستمر بل هي شيء اكرب من ذلك بكثري إذ انها
تبدا قبل شراءك للطيور حتى .
فعند جتهيزك لغرفة العصافري عليك ان تتاكد من نظافة كل شيء و
تعقيم مجيع االدوات اليت على إحتكاك بالطيور او غريها متل االرضية
اجلدران  ،املشربية  ،املعالف  ،اجملامت  ،االعشاش  ،االقفاص بشكل
عام و اي شيء تضعه انت يف غرفة الطيور هذا االمر سيجنبك الكتري .
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عليك ايضا ختصيص مكان خاص لعزل الطيور اجلديده او املريضة و
سيكون افضل لو كان مبنأى عن باقي الطيور االخرى  ،و تاكد عند
إحظارك الي طائر جديد ان تضع له حوض استحمام و بعض االدوية
اخلاصة بالفاش لتقلل من فرص انتشاره يف باقي االقفاص االخرى .
و االهم هو ان تضع جدول زمين خاصه بنظافة االقفاص  ،الغرفة ،
اوقات االستحمام و ما إىل ذلك من امور اخرى و على راسها التشميس
املنتظم و حبدى لو كان بشكل يومي .
و شدد حرصك على ان تقوم بتعقيم كامل لكل الغرفة قبل اي مرحلة
جديدة متر بها طيورك و اخص بالدكر مرحلة االنتاج و اليت عادة ما
تكون يف الربيع حيث انه مع إرتفاع درجة احلرارة جتد ان البكرتيات
تنشط بشكل اكرب و اكرب مما يشكل خطر كبري على الطيور و خاصة
الصغار حديتة الفقص و هذا صراحة اكرب خطا يقع فيه كل مبتدا يف
االنتاج حيث انه خيسر الكثري ذون حتى ادنى معرفة منه بالسبب
االساسي .
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لذلك فمرحلة التبيض كما تسمى بالعربية هي الورقة الراحبة الذي
يعتمد عليها اخلرباء لزيادة انتاجهم و للتعرف اكثر حول ما عليك ان
تفعل فيها هناك سلسلة فيديوهات توضيحية ستجدها يف قناة مملكة
الطيور للصديق عبد الرحيم حيث شرح بشكل مفصل كل اخلطوات
االساسية هلاته املرحلة رابط الفيديوهني :

و كخالصة ملا قلت  ،و جب عليك وضع جدول زمين منظم يضم
اوقات تنظيف االقفاص "بشكل يومي لو كان ذلك ممكنا "  ،و ايضا
الفرتات اليت جتمع فيها الطيور و تنظف كل شيء من الغرفة إىل اصغر
قطعة تستعملها فيها  .و انصح بان تكون بني كل  3شهور كأقل تقدير و
خاصة قبل مرحلة االنتاج و الغيار .
كما انه من املهم كذلك تغيري اجملامت كل فرتة (  3اشهر على ابعد
تقدير ) كي ال تصاب طيورك باالمراض الفطرية .
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اعلم انك عندما تصل هلاته املرحلة ستكتشف ان الفروقات بسيطة بني
ما يفعله احملرتف و ما يتغاضى عنه املبتدا  ،و قد تقول يف نفسك ان
الكل يعلم هاته االمور  ،لكين أؤكد لك ان  %90ممن يقرئ هذا
الكتيب ال يطبقها بنفس النهج و هذا هو الفرق االساسي .
لكن االمر ال يتوقف فقط عند هذا احلد .

النصيحة  : 6الصيدلية ستوفر عليك الكثير
لقد قراتها بشكل صحيح ! الصيدلية امر قد تعتربه تانوي او من
الكماليات لكنه سينقد الكثري من العصافري عندك و خاصة بالنسبة
لالشخاص البعيدين او الذين جيدون صعوبة يف الوصول إىل حمل
احليوانات االليفة  .و ستزيد حاجتك هلا يف حالة االمراض املفاجئة
اليت يكون تاتريها سريعا و بشكل اخص إذا كنت من االشخاص
املشغولني الذين قد ال يتسنى هلم الوقت ملتل هاته االمور .
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لذلك عليك ان تضع قائمة باالدوية االكثر استخداما منك و اليت
حتتاجها يف اوقات متفرقة من السنة و كي اختصر عليك الوقت قمت
بناء على جتربيت الشخصية و بالتعاون مع العديد من املربيني الكبار
بوضع قائمة الهم االدوية الفعالة اليت ستحتاجها عاجال ام آجال و هي
كالتالي :
تهجيز

الطفيليات الكوكسيديا ضيق التنفس و فيتامينات دهون العني
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النصيحة  : 7ال تستعجل
كثريا ما االحظ البعض اقتنى طائر البارحة و يريد ترويضه اليوم و
االنتاج منه غدا و العجيب يف االمر انه يف بعض االحيان اصادف
اشخاص ال يعرف حتى اسم الطائر الذي اشرتاه  ،السر يف النجاح يف
تربية خمتلف انواع الطيور هي املتابعة و معرفة سلوك كل طائر إضافة
إىل الصرب النه فور استعجالك الي طائر يف اي مرحلة يف حياته سواء
اجلهوزية او تغيري الريش فانت تعرضه للخطر و قد تزيد االمر سوء و
ترجع إىل ما قبل النقطة « 0يعين جيب ان تعاجل الطائر اوال و تبقى
يف تلك الدوامة من جديد مما سيشعرك باالستياء» .
ال حتاول ان تكون خبري يف اليوم االول خد و قتك و ال تكتفي ابدا
باملعلومات اليت يقدمها لك اآلخرون بل احبت اكثر و جرب بنفسك
حتى لو فشلت  ،فاالنسان ال يتعلم من جناحاته بل من تلك الفرتات
اليت يقدم افضل ما عنده و يفشل  .ال ميكنك ان تعطيين اسم اي
شخص خبري او ناجح ليس فقط يف هواية الطيور بل يف احلياة ككل
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بدون ما ان تكون له جتارب فاشلة مرات ال حصر هلا  ،املشاكل ال تاتي
و انت واقف بل تظهر عندما تتطور اكثر و تبدا يف التحرك لذلك عليك
ان تنزع ذلك اخلوف من الفشل بل جيب ان يكون هذا االخري اعز
صديق بالنسبة لك النه سيعلمك الكثري و به ستصل إىل ابعد احلدود .

العيب ليس هو فشلك بل العيب هو ان تبقى يف مكانك و تنتظر
ذلك الشخص الذي سيقوم بكل شيء عنك  ،هذا لن يتحقق النه
ببساطة غري موجود
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النصيحة  : 8الغداء الدعامة االساسية التي ستحافظ على صحة
طيورك بها  ،إهتم به و هو سيهتم بطيورك 😉
قد ترى ان الغداء هو اسهل ما ميكنك ان توفره لطيورك لكن صدقين
صديقي انت على خطا متاما  ،فغداء الطيور ال يقتصر فقط على البدور
بشكل اساسي فالسر ال يكمن يف تقديم خلطات بدور تعطيك انواع
حبوب حمدودة و لكونها جافة فان فوائدها ليست كاملة  ,و ال بإضافة
اخلضروات و الفواكه فقط  ،بل مبعرفة سلوك طائرك الغدائي يف
الطبيعة نعم هذا االمر يتطلب حبت كبري و متل هاته املعلومات لن
جتدها بشكل شامل يف النت و هلذا فانا ال احتك على إحضارها كلها
بل إعتمد على ماتستطيع انت توفريه قد تكون  5انواع كافية ! و كل
زيادة هي خري  ،و اجلميل يف االمر هو انها مومسية يعين انها ستوفر
لطيورك مواد غدائية هي حقا حتتاجها يف ذلك الوقت من السنة  ،و
هذا ما سيجنبك بشكل كبري اجلهوزية املتاخرة  ،االمراض املفاجئة
اليت تاتي مرافقة إلختالل اجلو و الكثري من االمور االخرى اليت جند
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املربي املبتدا دائما ما حيري معها و يبقى فقط يف ذلك املستوى النه
يضن انه قد وفر مجيع الشروط لكن على العكس من ذلك فلالسف
عادة ما االحظ معظم املربيني يعتمدون على البدور بشكل اساسي
ذون علم منهم باملخاطر الكبرية هلذا االمر فمعظم الطيور الشائعة و
اليت يتم اقتناءها بشكل كبري يف الوطن العربي غالبا ما يشاع ان البدور
هي غدائها االساسي و باقي االشياء هي فقط مكمالت ال غري لكن
اكثرهم اليعلم بان كل تلك البدور هي غنية باملقام االول بالدهون و
اخص بالدكر بدور دوار الشمس فمعظم البدور اليت توجد يف
اخللطات إذا مل اقل كلها حتتوي على  ٪50من الدهون ونقص يف
مجيع الفيتامينات واملعادن وبعض الربوتينات  ،مما يعادل تناول
العصفور الصغري و جبات سريعة طوال اليوم  ،و كل يوم !
قد ال ترى انت هذا االمر خطري عليهم او ليس بالشيء املهم لكن
السمنة او التشحيم كما نسميه إضافة إىل نقص الفيتامينات واملعادن
يؤدي إىل امراض ال حصر هلا متل تدهن الكبد  ،السرطانات  ،إحنصار
البيض  ،السكري  ،و ضعف العظام  ،و أمراض القلب و غريها الكثري ...
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و لتفادي هاته االمراض اليت جند ان اغلب املربيني يواجهونها عليك
ان توفر نظام غدائي غين و متوازن حيرتم كل متطلبات الطائر و
حيافظ على صحته يف املقام االول  ,هلذا دائما ما عليك ان تعرف
كل انواع البدور و النباتات و الفواكه  ...اليت تتغدى عليها طيور و
دائما ما جيب ان توفر قائمة لكل النباتات الربية اليت تتغدى عليها
العصافري اليت تربي يف الطبيعة و حتاول جلب معظمها و اكرب قدر يتاح
لك توفريه منها .
و زيادة على ماقلت إذا كنت تربي طيورك بشكل عشوائي بدون وضع
جدول غدائي اسبوعي تعتمد عليه فانت كاالعمى الذي يسري و سط
الطريق يف اي حلظة قد تصدمه مشكلة النه مل يكن على دراية بها من
االساس و مل جيهز او حيتاط هلا .
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النصيحة  : 9ماذا تنتظر ؟؟
خد خطوتك اآلن وبدأ يف تسلق سلم اإلحرتافية  ،نعم اعلم ان هاته
النصائح هي الدعامة االوىل لكن صدقين فور بدئك يف تطبيقها
سرتى فروقات جد شاسعة  ،و ان شاء ساسعى يف القادم إىل توفري
معلومات اكثر غنا و ختصصا يف معظم انواع الطيور حصريا للمشرتكني
يف قائمة موقع طيور العرب الربيدية  ،لذلك إعلم انك ستكون اول
من يتوصل بهدا بوجودك يف هاته القائمة الربيدية .
شكرا لك و امتنى ان تكون هاته النصائح مفيدة لكم فقط حاولت قدر
االمكان تلخيص خمتلف جتاربي يف تربية الطيور و دمج كل ما هو
مشرتك بينها للخروج بنصائح عامة تفيد اجلميع بإذن اهلل للوصول إىل
مستوى اكثر إحرتافية و خاصة انين دائما ما االحظ ذلك النوع من
التشتت و عدم معرفة اخلطوة القادمة مما و لد تلك الفكرة اخلاطئة
حول ان هناك اسرار عميقة يف هاته اهلواية و هي سر متيز اخلرباء .
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حتياتي لكم عمر جميدي مدير مدونة التجمع املغربي لعلم الطيور و
موقع طيور العرب .
داع ان اقول انه من
© جميع الحقوق محفوظة لموقع طيور العرب  ،فال ي
غي المسموح نسخ المحتوى و المجهود الذي تم بدله يف هذا الكتيب .
ر
مجان عىل موقع طيور العرب .
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