
 الثانيالموديول 

-:مقدمة 
 الثاني هو تنمية مهارة الطالب في التعرف         الموديول الهدف الرئيسي من      

  .علي سالالت الدجاج المختلفة والهدف من تربيتها       



سالالت الدجاج     

:السالالت اآلسيوية    : أوال
. آجم  ٤،٥-٤آجم والدجاجة       ٦-٥وهي ساللة ثقيلة إلنتاج اللحم يبلغ وزن الديك      : Brahma البراهما  -١

 هما األبيض واألسود وقد انتشر تربيتهاالبراهما  وهناك نوعين من   . ولون اللحم والجلد واألرجل أصفر          
 األمريكي فالريش   البراهما  اإلنجليزي بأن ريش األرجل آثيف أما   البراهما  ويمتاز .  في أمريكا و إنجلترا   

 الداآن     البراهما في األرجل قليل آما أن هناك نوع أخر هو       



ومنها األبيض واألسود واألشقر وهى ساللة ثقيلة       : Cochin الكوشين  -٢
آجم ولون اللحم والجلد واألرجل     ٤-٣آجم والدجاجة     ٥وزن  الديك في حدود    

.صفراء ولون البيض بنى غامق     

ومنها األحمر واألسود واألبيض وهى ساللة لحم وزن     : Malay الماليا  -٣
آجم ولون اللحم والجلد واألرجل أصفر          ٤-٣٫٥آجم والدجاجة     ٥-٤٫٥الديك   

. ولون البيض بنى غامق  



وهو دجاج .  ومنها األسود واألبيض واألزرق:Langshan الالنجشان  -٤
آجم ولون اللحم والجلد واألرجل       ٣٫٥آجم والدجاجة    ٤٫٥-٤لحم وزن الديك    

.رمادى ولون البيض بنى غامق   



: السالالت األمريكية :  ثانيا  
: Plymouth Rock روك البليموث    -١

ضوهى ساللة أمريكية ولكنها انتشرت في معظم بلدان العالم ومنها األبي             
آجم ولون٤٫٥-٤ووزن الديك . والمخطط واألسود واألشقر وهي ثنائية الغرض    

 يدخل في معظموالبليموث  اللحم والجلد واألرجل صفراء ولون البيض بنى            
ت أخرىسالالت إنتاج اللحم ويمثل في العادة خط األمهات بعد تهجينه مع سالال        

.

 مخططةروك  بليموت  صورة توضح دجاجة 



صورة توضح ساللة  
  روك البليموث   دجاج  

األبيض

صورة توضح ساللة دجاج    
 األصفر الداآن روك   البليموث 



: Wyandotte الوايندوت   -٢
ومن أنوعها الفضى والذهبى واألشقر والمقلم وهي ثنائية الغرض وزن

ولون اللحم والجلد واألرجل صفراء. آجم ٣-٢٫٥آجم والدجاجة    ٤-٣٫٥الديك   
.ولون البيض بنى فاتح  



 األبيضالوايندوت   صورة توضح ساللة دجاج    الفضي الرصاصيالوايندوت   صورة توضح ساللة دجاج   



:Rhode Island Red األحمر  أيالند الرود  -٣
 االنجليزى  وهى ساللة منتشرة في جميع أنحاء العالم ومعروفة في مصر باسم الدجاج           

-٣٫٥وهي ثنائية الغرض وزن  الديك   . ولون الريش بنى وإن آان هناك ساللة بيضاء اللون      
.آجم لون الجلد واللحم واألرجل أصفر ولون البيض بنى         ٣-٢٫٥آجم والدجاجة       ٤



: New Hampshire النيوهامبشير  -٤
 بغرض زيادة الكفاءة اإلنتاجيةايالند الرود  وهى ساللة منتجة من ساللة   

. في معظم الصفات إال أن الريش فاتح اللون        ايالند الرود  وهى تشبه 



:السالالت اإلنجليزية    : ثالثا    
:Dorking آنجالدور   -١

لحمولونها أبيض أو فضي أو أحمر أو بلون الكاآاو وهى ساللة لحم ولون ال        
. واألرجل أبيض ولون البيض أبيض   



:Sussexالساسكس-٢
ولون الريش أبيض ذات نهايات سوداء آما أن هناك سالالت حمراء أو

وهي ثنائية الغرض ولون اللحم واألرجل والجلد أبيض ولون البيض بنى. بنى
فاتح 



:Cornishالكورنيش   -٣
ولذلك آانت..وتمتاز عن باقي السالالت باتساع الصدر وطول األرجل      

اجتستعمل في مصارعة الديوك وتسمى لذلك المصارع الهندي وهى ساللة إلنت           
وتدخل في معظم برامج التهجين الخاصة بسالالت إنتاج اللحم الستغالل.  اللحم   

ولون بنى. صفة الصدر العريض والنمو السريع وتمثل في الغالب خط اآلباء              
. دغامق اللحم والجلد أصفر ولون الريش أبيض أو ولون البيض ذهبي أو أسو              

: Hamburgهامبورج  -٤
ومنها الفضي واألسود والذهبي وهي ثنائية الغرض وان آان إنتاجها من

ضالبيض منخفضا ولون اللحم والجلد رمادي ولون األرجل رصاصي ولون البي               
.أبيض 
:Orpington األوربنجتون-٥

وهي ثنائية الغرض ولون اللحم والجلد. ومنها الذهبي واألسود واألبيض   
.رمادي أو أبيض ولون األرجل سوداء ولون البيض بنى فاتح     



:Australorp األسترالورب  -٦
 في أستراليا بغرض زيادة إنتاج البيض ولون    األوربنجتون  وهى ساللة منتجة من    

.الريش أسود والبيض لونه بنى    



: سالالت البحر األبيض المتوسط  :رابعا
:وتشمل السالالت اإليطالية واألسبانية وهى           

:السالالت اإليطالية   
:Leghorn  اللجهورن    -١

 في إيطاليا وهي أشهر ساللة عالمية إلنتاج       Leghornوترجع تسميتها إلي مدينة   
. الالت بيض األآلالبيض وتدخل في معظم برامج التربية للشرآات العالمية إلنتاج أفضل س         

ولون الريش   . آجم ٢آجم والدجاجة     ٢٫٥وهى ساللة خفيفة الوزن يصل وزن الديك إلي     
ولكن أشهر السالالت هى    . أبيض وهناك سالالت لون ريشها بنى أو أسود أو ذهبي أو آاآاو      

.األبيض والبني ولون اللحم والجلد أصفر ولون البيض أبيض      



:Ancona األنكونا-٢
 ولها نفس مواصفاته تقريبا إال أن الريش    اللجهورن    وهى تعتبر ساللة منتخبة من   

.منقط بنقط سوداء   



:السالالت األسبانية 
:Minorca المينورآا-١

ولون اللحم والجلد أبيض واألرجل    . وهى ساللة منتجة للبيض ولون الريش أسود أو أبيض
.سوداء أو رمادي غامق ولون البيض أبيض  



:Andalusianاألندلسي -٢
ولون الريش أسود أو        . اللجهورن   وهى ساللة منتجة للبيض ولكنها أقل آفاءة من     

ولون البيض  . ولون اللحم والجلد رمادي فاتح ولون األرجل غامق        . أزرق أو أبيض 
.أبيض



:بعض السالالت األوربية  : خامسا  
:           السالالت الهولندية    ) أ (

. دتشساللة آرست  :  وهى سالالت محلية ليس لها شهرة عالمية وأهمها     
.وفريزالندساللة 

 فلدر  النكنوساللة . جرور برجشومنها ساللة :  السالالت األلمانية   ) ب(
ومنها ساللة البولندى الفضي       : السالالت البولندية    ) ج(
 مان وساللة دى برس وساللة الهودان  ومنها ساللة  : السالالت الفرنسية    )  د(

.وساللة آورت بات



: السالالت المصرية       : سادسا  
أما السالالت ..والدندراوى     ومنها السالالت النقية وهى الفيومي                

روك    بليموث  xفيومي    (وهي خليط ثنائي      ٤المنتخبة فأهمها دقى       
). ٤دقى   x أبيض     لجهورن      (و مطروح وهي خليط ثنائي أيضًا              )  مخطط

أيالند    رود  ( الفضي   المنتزة    ثنائية أخري مثل دجاج       خلطان  وهناك    
) ٤دقى  ×  أحمر    أيالند     رود  (  الذهبي  المنتزة   ودجاج  )   ٤دقى  × أحمر   

خلطان  آذلك تم إنتاج      ).   أبيض   روك    بليموث     ×   ٤دقى  (ودجاج الجميزة     
× مخطط  روك     بليموث   ×  فيومي     (رباعية أهمها دجاج إسكندرية            

أما الدجاج البلدي فهى ساللة).   أحمر أيالند   رود  ×  أبيض    لجهورن    
غير نقية ليس لها طابع محدد في اللون أو الشكل وينتشر تربيتها في

ولكن تربيتها غير اقتصادية نظرا النخفاض الوزن.  القرى المصرية    
بيضة في السنة ووزن١٥٠وانخفاض إنتاج البيض الذى يبلغ حوالي                  

.جم فقط ٤٥-٣٥البيضة في حدود       



: سالالت غير محددة   : سابعا
. من سالالت أخرى نتيجة لعوامل وراثية         متحورة وهى سالالت 

:Turkens تورآين –الشرآسى  -رقبان  أبو -أ 
وهى نتيجة لوجود جينات وحيدة يمكنها أن تؤثر        .. وهى السالالت ذات الرقبة العارية         

وهى ساللة في حد ذاتها آما أنة يمكن أن        ..على تنظيم توزيع الريش على جسم الطائر   
وال يوجد ريش   ..اثية تتواجد في بعض أفراد من بعض السالالت التي تتأثر بهذه العوامل الور           

وجلد الرقبة يتحول إلي اللون األحمر حينما           .. على الرقبة وعلى المنطقة بين األآتاف    
 والرومي    Chickensويعتقد البعض أنها خليط بين الدجاج   . يتعرض ألشعة الشمس 

Turkeys    وذلك لتميزها بوجود الرقبة العارية الريش .



:Frizzles الدجاج ذات الريش المنتفش       -ب
 يمكن أن يظهر في مجموعة من أفرادمتحوروانتفاش الريش عامل وراثي     

آما أنه يوجد ساللة محددة من هذا النوع وتتميز بأن الريش.. بعض السالالت  
مثل باقيينثني ويتوجه طرفة إلي األمام في اتجاه الرأس وليس في اتجاه الذيل              

.الطيور  



:Bantams البانتام    الدجاج الصغير الحجم       -ج
. بعض أفرادها لتصبح صغيرة الحجم         تتحور   وهناك سالالت عديدة            

وهى تختلف عن األقزام التي تكون أرجلها قصيرة بينما حجم جسمها
 فتكون متناسقة التكوين وأطرافها لها نفسالباتنام   آبير أما أنواع         

مقاييس األفراد العادية ولكن الحجم العادى للساللة صغير حيث يبلغ
وزن األفراد العادية من نفس%)  ٢٠  (٥/ ١متوسط وزنها حوالي            

 صغير الحجم وليس لها شبيهالبانتام  وهناك أنواع من            .  الساللة   
ذو الريش الناعم (السيلكي   للسالالت العادية الحجم مثل الياباني أو              

ولكن هناك أنواع صغيرة للسالالت العادية مثل سالالت).  الحريري  
. الكوشين    



المنتجات الرئيسية في الدواجن      
 البيض-:أوالً 
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 وهو االتجاه السائد حديثًا في تربية الدواجن خاصة ما يعرف         -:  اللحم   -: ثانياً  
).إنتاج آتاآيت اللحم      (باسم دجاج التسمين    

 المنتجات العرضية     -: ثالثاً    
 تعتبر الدواجن مصدرًا للريش الذي يستعمل في مالبس السيدات          -١

.وصناعة األثاث  
نبات   سماد الدواجن يمتاز بأنه أغني العناصر الكيميائية التي يحتاجها ال                 -٢

عن األسمدة العضوية خاصة في أراضي االستصالح الجديدة        
. مخلفات المجازر تدخل في تكوين العالئق الحيوانية         -٣
). األحشاء الداخلية    - الريش  -الدم المتخلف عن عملية الذبح        : مثل(




