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أھداف مقرر إنتاج الدواجن
Objective of Poultry
Production Course



-:األھـداف العامة للمقرر

 مشروع أو دواجن مزرعة إلقامة المناسب المكان تحدید في الطالب مھارات تنمیة١.
.للتربیة صغیر

.التربیة بعملیة الخاصة العنابر أو المزرعة تصمیم في الطالب مھارات تنمیة٢.

  بعملیات الخاصة الیومیة بالعملیات القیام في مھارة ذو خریج لیكون طالب إعداد٣.
.الدواجن مزارع في الرعایة

  مسایرة علي وقادر الدواجن تربیة مجال في خبرة ذو خریج لیكون طالب إعداد٤.
.المتطورة الخارجي السوق احتیاجات

 التي المشكالت في السلیم القرار اتخاذ علي القدرة لھ خریج لیكون طالب إعدادا٥.
.تبعیة دون التربیة فترات خالل تواجھ

 مجال في الصغیرة المشاریع بعض تنفیذ علي القدرة لھ خریج لیكون طالب إعداد٦.
 صغیر مشروع عمل-التسمین دجاج لتربیة صغیر مشروع عمل مثل الدواجن إنتاج

 مما األراضي استصالح عملیة في التربیة مزارع مخلفات من االستفادة - للتفریخ
   .التفریخ عملیة مخلفات من االستفادة -الصغیر المشروع علي مادي دخل یعید



الدرس العملي األول
سالالت الدجاج

:اآلسیویة السالالت :أوال
 .كجم٤,٥- ٤ والدجاجة كجم٦-٥الدیك وزن یبلغ اللحم إلنتاج ثقیلة ساللة وھي :Brahma البراھما - ١

تربیتھا انتشر وقد واألسود األبیض ھما البراھما من نوعین وھناك .أصفر واألرجل والجلد اللحم ولون
 فالریش األمریكي البراھما أما كثیف األرجل ریش بأن اإلنجلیزي البراھما ویمتاز .إنجلترا و أمریكا في 

الداكن البراھما ھو أخر نوع ھناك أن كما قلیل األرجل في



 ثقیلة ساللة وھى واألشقر واألسود األبیض ومنھا :Cochin الكوشین-٢
 واألرجل والجلد اللحم ولون كجم٤-٣ والدجاجة كجم٥  حدود في الدیك  وزن

.غامق بنى البیض ولون صفراء
  وزن لحم ساللة وھى واألبیض واألسود األحمر ومنھا :Malay المالیا-٣

أصفر واألرجل والجلد اللحم ولون كجم٤-٣.٥ والدجاجة كجم٥-٤.٥ الدیك
.غامق بنى البیض ولون 



 دجاج وھو .واألزرق واألبیض األسود ومنھا :Langshan الالنجشان -٤
 واألرجل والجلد اللحم ولون كجم٣.٥ والدجاجة كجم٤.٥-٤ الدیك وزن لحم

.غامق بنى البیض ولون رمادى



:األمریكیة السالالت :ثانیا
Plymouth روك البلیموث-١ Rock:

 األبیض ومنھا العالم بلدان معظم في انتشرت ولكنھا أمریكیة ساللة وھى
 ولون كجم٤.٥-٤الدیك ووزن .الغرض ثنائیة وھي واألشقر واألسود والمخطط

 معظم في یدخل والبلیموث بنى البیض ولون صفراء واألرجل والجلد اللحم
  أخرى سالالت مع تھجینھ بعد األمھات خط العادة في ویمثل اللحم إنتاج سالالت

.

صورة توضح دجاجة بلیموت روك مخططة



صورة توضح ساللة 
دجاج البلیموث روك  

األبیض

صورة توضح ساللة دجاج 
البلیموث روك األصفر الداكن



:Wyandotte الوایندوت-٢
 وزن الغرض ثنائیة وھي والمقلم واألشقر والذھبى الفضى أنوعھا ومن

 صفراء واألرجل والجلد اللحم ولون .كجم٣-٢.٥ والدجاجة كجم٤-٣.٥ الدیك
.فاتح بنى البیض ولون



صورة توضح ساللة دجاج الوایندوت األبیضصورة توضح ساللة دجاج الوایندوت الفضي الرصاصي



Rhode األحمر أیالند الرود- ٣ Island Red:
  االنجلیزى الدجاج باسم مصر في ومعروفة العالم أنحاء جمیع في منتشرة ساللة وھى

- ٣.٥  الدیك  وزن الغرض ثنائیة وھي .اللون بیضاء ساللة ھناك كان وإن بنى الریش ولون
.بنى البیض ولون أصفر واألرجل واللحم الجلد لون كجم٣- ٢.٥ والدجاجة كجم٤



New النیوھامبشیر-٤ Hampshire:
 اإلنتاجیة الكفاءة زیادة بغرض ایالند الرود ساللة من منتجة ساللة وھى

.اللون فاتح الریش أن إال الصفات معظم في ایالند الرود تشبھ وھى



:اإلنجلیزیة السالالت:ثالثا
:Dorking كنج الدور-١

اللحم ولون لحم ساللة وھى الكاكاو بلون أو أحمر أو فضي أو أبیض ولونھا
.أبیض البیض ولون أبیض واألرجل 



:Sussex الساسكس-٢
 أو حمراء سالالت ھناك أن كما سوداء نھایات ذات أبیض الریش ولون

 بنى البیض ولون أبیض والجلد واألرجل اللحم ولون الغرض ثنائیة وھي .بنى
  فاتح



:Cornish الكورنیش-٣
 كانت ولذلك.. األرجل وطول الصدر باتساع السالالت باقي عن وتمتاز
 إلنتاج ساللة وھى الھندي المصارع لذلك وتسمى الدیوك مصارعة في تستعمل
 الستغالل اللحم إنتاج بسالالت الخاصة التھجین برامج معظم في وتدخل .اللحم
 بنى ولون .اآلباء خط الغالب في وتمثل السریع والنمو العریض الصدر صفة
  .أسود أو ذھبي البیض ولون أو أبیض الریش ولون أصفر والجلد اللحم غامق
:Hamburg ھامبورج-٤

 من إنتاجھا كان وان الغرض ثنائیة وھي والذھبي واألسود الفضي ومنھا
 البیض ولون رصاصي األرجل ولون رمادي والجلد اللحم ولون منخفضا البیض
. أبیض
:Orpington األوربنجتون-٥

  والجلد اللحم ولون الغرض ثنائیة وھي .واألبیض واألسود الذھبي ومنھا
.فاتح بنى البیض ولون سوداء األرجل ولون أبیض أو رمادي



:Australorp األسترالورب- ٦
 ولون البیض إنتاج زیادة بغرض أسترالیا في األوربنجتون من منتجة ساللة وھى
.بنى لونھ والبیض أسود الریش



:المتوسط األبیض البحر سالالت:رابعا
:وھى واألسبانیة اإلیطالیة السالالت وتشمل       

: اإلیطالیة السالالت
:Leghorn اللجھورن- ١

 إلنتاج عالمیة ساللة أشھر وھي إیطالیا في Leghorn مدینة إلي تسمیتھا وترجع
 .األكل بیض سالالت أفضل إلنتاج العالمیة للشركات التربیة برامج معظم في وتدخل البیض
  الریش ولون .كجم٢ والدجاجة كجم٢.٥ إلي الدیك وزن یصل الوزن خفیفة ساللة وھى
 ھى السالالت أشھر ولكن .كاكاو أو ذھبي أو أسود أو بنى ریشھا لون سالالت وھناك أبیض
.أبیض البیض ولون أصفر والجلد اللحم ولون والبني األبیض



:Ancona األنكونا- ٢
 الریش أن إال تقریبا مواصفاتھ نفس ولھا اللجھورن من منتخبة ساللة تعتبر وھى

.سوداء بنقط منقط



:األسبانیة السالالت
:Minorca المینوركا- ١

 واألرجل أبیض والجلد اللحم ولون .أبیض أو أسود الریش ولون للبیض منتجة ساللة وھى
.أبیض البیض ولون غامق رمادي أو سوداء



:Andalusian األندلسي-٢
 أو أسود الریش ولون .اللجھورن من كفاءة أقل ولكنھا للبیض منتجة ساللة وھى

.أبیض البیض ولون .غامق األرجل ولون فاتح رمادي والجلد اللحم ولون .أبیض أو أزرق



:األوربیة السالالت بعض :خامسا
            :الھولندیة السالالت )أ(

 .دتش كرست ساللة :وأھمھا عالمیة شھرة لھا لیس محلیة سالالت وھى
.وفریزالند ساللة

فلدر النكن وساللة .جرور برجش ساللة ومنھا :األلمانیة السالالت )ب(
الفضي البولندى ساللة ومنھا :البولندیة السالالت )ج(
 مان دى وساللة برس وساللة الھودان ساللة ومنھا :الفرنسیة السالالت )د(

.بات كورت وساللة



:المصریة السالالت :سادسا
  السالالت أما.. والدندراوى الفیومي وھى النقیة السالالت ومنھا
  روك بلیموثxفیومي( ثنائي خلیط وھي٤دقى فأھمھا المنتخبة
 .)٤دقى x أبیض لجھورن( أیضًا ثنائي خلیط وھي مطروح و )مخطط
 أیالند رود( الفضي المنتزة دجاج مثل أخري ثنائیة خلطان وھناك
  )٤دقى × أحمر أیالند رود( الذھبي المنتزة ودجاج )٤دقى × أحمر
  خلطان إنتاج تم كذلك .)أبیض روك بلیموث × ٤دقى( الجمیزة ودجاج
 × مخطط روك بلیموث × فیومي( إسكندریة دجاج أھمھا رباعیة
 ساللة فھى البلدي الدجاج أما  .)أحمر أیالند رود × أبیض لجھورن

  في تربیتھا وینتشر الشكل أو اللون في محدد طابع لھا لیس نقیة غیر
  الوزن النخفاض نظرا اقتصادیة غیر تربیتھا ولكن .المصریة القرى

  ووزن السنة في بیضة١٥٠ حوالي یبلغ الذى البیض إنتاج وانخفاض
.فقط جم٤٥-٣٥حدود في البیضة



:محددة غیر سالالت :سابعا
.وراثیة لعوامل نتیجة أخرى سالالت من متحورة سالالت وھى

:Turkens توركین –الشركسى- رقبان أبو -أ
 تؤثر أن یمكنھا وحیدة جینات لوجود نتیجة وھى ..العاریة الرقبة ذات السالالت وھى       
  أن یمكن أنة كما ذاتھا حد في ساللة وھى.. الطائر جسم على الریش توزیع تنظیم على

 ریش یوجد وال.. الوراثیة العوامل بھذه تتأثر التي السالالت بعض من أفراد بعض في تتواجد
  حینما األحمر اللون إلي یتحول الرقبة وجلد .. األكتاف بین المنطقة وعلى الرقبة على

 والرومي Chickens الدجاج بین خلیط أنھا البعض ویعتقد .الشمس ألشعة یتعرض
Turkeys الریش العاریة الرقبة بوجود لتمیزھا وذلك.



:Frizzles المنتفش الریش ذات الدجاج -ب
 أفراد من مجموعة في یظھر أن یمكن متحور وراثي عامل الریش وانتفاش

 الریش بأن وتتمیز النوع ھذا من محددة ساللة یوجد أنھ كما .. السالالت بعض
 باقي مثل الذیل اتجاه في ولیس الرأس اتجاه في األمام إلي طرفة ویتوجھ ینثني
.الطیور



:Bantams البانتام الحجم الصغیر الدجاج -ج
 .الحجم صغیرة لتصبح أفرادھا بعض تتحور عدیدة سالالت وھناك

  جسمھا حجم بینما قصیرة أرجلھا تكون التي األقزام عن تختلف وھى
  نفس لھا وأطرافھا التكوین متناسقة فتكون الباتنام أنواع أما كبیر

  یبلغ حیث صغیر للساللة العادى الحجم ولكن العادیة األفراد مقاییس
 نفس من العادیة األفراد وزن )%٢٠( ١/٥ حوالي وزنھا متوسط
  شبیھ لھا ولیس الحجم صغیر البانتام من أنواع وھناك .الساللة
  الناعم الریش ذو( السیلكي أو الیاباني مثل الحجم العادیة للسالالت
 سالالت مثل العادیة للسالالت صغیرة أنواع ھناك ولكن .)الحریري
.الكوشین



انتھي الدرس العملي األول 
ھل من أسئلة
Thanks


