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  المرحلة الثانية / قسم تقنات االنتاج الحيواني                    ( 6تربية وتحسين الحيوان  )م

 

 سالالت انتاج اللحم في الدجاج ◄

  اللحم في الدجاج منها : إلنتاجـ هناك سالالت اجنبية عديدة 

 باليموث روك  – 1

 الكورنيش  -2

 منها : كما ان هناك بعض الهجن ذات االسماء التجارية

 أنكونا – 1

 براونلوهمان  -2

 الهبرد -3

 روس  -4

 هناك بعض السالالت التي تم استنباطها محليا وتقارب االجنبية 

 الجميزة  – 1

 السالم  -2

 المعمورة  -3

 المندرة  – 4

ٌف وجمٌع هذه االنواع تتمٌز بسرعة نموها وحسن كفاءتها فً تحوٌل الغذاء الى لحم مما ٌؤدي الى خفض تكال

 .االنتاج 

 :ـ قسمت السالالت تبعا لطرق التربية 

 دجاج انتاج اللحم  – 1

 دجاج انتاج البٌض  -2

 ثنائً الغرض ) لحم و البٌض ( -3

 دجاج الزٌنة  -4

  -ـ تقسم السالالت النقية حسب المنشأ والغرض من التربية :

 المالٌا ، الكوشٌن  (البراهما ، ) والغرض منها انتاج  اللحم اهمها   السالالت االسٌوٌة  – 1

 –سالالت البحر االبٌض المتوسط  الغرض منها انتاج البٌض اهمها ) اللٌكهورن ، االنكونا ، المٌنوركا  -2

 االندلسً (

 (السالالت االمرٌكٌة وهً سالالت ثنائٌة الغرض اهمها ) بالٌموث روك ، الروداٌالند ، نٌوهامبشر  -3
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 السالالت االنكلٌزٌة هً سالالت ثنائٌة الغرض منها ) الكورنٌش ، الدوركنك  ، سوسكس ( -4

 السالالت العالمٌة .  -5

 -بما يلي :ـ تتميز السالالت االسيوية 

 تتمٌز بإنتاج اللحم ووزن الجسم الثقٌل  – 1

 شكل الجسم دائري  -2

 تمٌل للطٌران  تمٌل الى الرقاد ال -3

 المزاج ولون البٌض بنً  هادئة -4

 أشهر  8البلوغ الجنسً متأخر حتى  -5

 بٌضة 111االول االنتاجً انتاج الفرخة بالموسم  -6

 مغطاة بالرٌش ولون الجلد واللحم اصفر  ها  ارجلهمعظم -7

 

  -ـ اهمية تربية وتحسين سالالت الدواجن المحلية :

والعمل على االكثار منها . ونشرها داخل سالالت المحلٌة لمختلف الالمحافظة على التحسٌن المستمر  – 1

 وخارج االقلٌم 

  ف االنواع من عالئق الدواجن سنوٌا وانتاج مختل) الكتاكٌت ( انتاج اعداد كبٌرة من االفراخ  -2

 لكثٌر من الدول العربٌة ودول العالم الثالث العمل على تصدٌر اشهر السالالت المحلٌة  -3

 وثٌق بٌن الجامعات والمعاهد العلمٌة المتخصصة التعاون ال -4

تشجٌع كبار وصغار المربٌن من مزاولة النشاط الداجنً بتربٌة السالالت المحلٌة لما تحققه من عوائد او  -5

 ارباح مرتفعة 

 .توفٌر بٌض المائدة ولحوم الدواجن بصفة شبه منتظمة على مدار الموسم  -6

 

 دية ـ كيفية تحسين االنواع التقلي

 كااالجنٌة مثال انتقاء الدجاجات ذات السالالت الجٌدة  – 1

التغذٌة الجٌدة من السالالت المحسنة فهً تغطً كمٌة اكبر من اللحم وعائدا نقدٌا اكثر مما تعطٌه نفس  -2

 التغذٌة لدجاجة محلٌة 

الدجاج المقاومة العالٌة  من االفضل شراء الدجاج من مراكز تربٌة الدواجن ألنها تنتقً سالالت محسنة من -3

 لألمراض 

 اختٌار الدٌوك الممتازة اذا تزاوج مع دجاجة محلٌة  -4
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 ٌمكن شراء االفراخ عند الفقس او عند عمر ثالثة اشهر  -5

 ان انتقاء الدٌوك والدجاجات واالفراخ من سالالت جٌدة وٌجب مراعاة النقاط االتٌة : -6

 العناٌة بتربٌة الطٌور ورعاٌتها   –التحصٌن ضد االمراض     ج  -التغذٌة الجٌدة    ب –أ 

 

 ـ طرق تحسين االغنام  

 المحلٌة  لألغناماالنتخاب الوراثً  – 1

 ذات الخصوبة العالٌة . حٌث تلد مرتٌن بالسنة  الفنلندٌةالخلط تلقٌح النعاج المحلٌة بكباش من االغنام  -2

 

 -مراعاة االتي عند خلط االغنام الفنلندية مع المحلية :ـ يجب 

 % حتى ال تقع االغنام الخلٌطة تحت تأثٌر الحرارة .  51عدم زٌادة نسبة دمج االغنام الفنلندٌة عن  – 1

 عدم تلقٌح النوع الهجٌن مع بعضه أناثا وذكورا حتى ال تنعزل الصفات وتظهر افراد غٌر مرغوب فٌها . -2

محلً ( بكباش محلٌة اصٌلة إلنتاج حمالن نسبة دمج   1/2 ×فنلندٌة  1/2ٌمكن تلقٌح النعاج الخلٌطة )  -3

 % . 75اغنام محلٌة فٌها 

 

  -ـ يعمل خلط االغنام الفنلندية مع االغنام المحلية على :

 زٌادة عدد التوائم وبالتالً زٌادة كبٌرة فً عدد الموالٌد  – 1

 الحلٌب للنعاج الخلٌطة زٌادة فً انتاج  -2

 تحسٌن طعم وجودة لحوم الحمالن تكون االغنام الفنلندٌة ذات طعم ممتاز وذات جودة عالٌة . -3
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  -التهجين بين السالالت المحلية بالتربية الداخلية ثم االنتخاب لمدة جيلين :◄

 

  المرحلة االولى 

                                                ♀×            ♂ 

 كبش محلي او فريزيان انثى محلي                                        

  

   

                                        ♀×            ♂ 

 اوثى محلي                              كثش محلي او فريزيان                                

 

                                                    ♀ 

 اوثى اغىام محلية مىتخثة 

مع االوتخاب تذريح االواث المحلية المىتخثة مه المرحلة الساتقة مع العىاسي او الفريزيان  -: المرحلة الثاوية 

 لألفراد المذرخة .المستمر 

                             ♀                    ×                   ♂ 

 اوثى اغىام محلية مىتخثة او فريزيان                                    كثش عىاسي او فريزيان   

 

                                 ♀                ×                      ♂ 

 عىاسي او فريزيان(                              كثش عىاسي  او فريزيان 1/2 –محلي  1/2اوثى )   

 

                                 ♀                ×                      ♂ 

 عىاسي  او فريزيانعىاسي او فريزيان(                              كثش  3/4 –محلي  1/4اوثى )   

 

                                                                ♀                  

 عىاسي او فريزيان(    7/8 –محلي  1/8اوثى )                            

 واالواث الىاتدة حذث لها تحسيه في اوتاج الحلية تما يكفي إلرضاع مىاليذها                       
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 ـ مكونات الحليب لألبقار

 النسبة المئوية العنصر

 % 2.72 الماء

 % 474 الالكتوز

 % .37 الدهن

 % 375 البروتين

 % .77 االمالح المعدنية

  

 ـ مكونات الحليب حسب السالالت 

نسبة المواد الصلبة  نسبة الدهن % الساللة
 الالدهنية %

نسبة 
 البروتين %

نسبة 
 السكر%

 نسبة المعادن %

 77.3 476 371 275 376 الهولشتاين

 77.2 476 373 .27 477 االيرشاير

 77.2 .47 .37 476 572 الجرسي

 77.5 472 375 472 472 الجرنسي

 77.2 472 372 471 471 البراون سويس

 

 ـ الفرق بين مكونات الحليب واللبأ 

 المكونات
 

 الحليب اللبأ

 3.15 3.1 دهن %

 3.25 14.3 بروتٌن كلً %

 مكونات البروتٌن 
 كازٌن %

 البومٌن %
 البومٌن مصل الدم %
 كلوبٌولٌن المناعة %

 
5.2 
1.5 
1.13 
5.5 

 
2.6 
1.47 
1.14 
1.19 

 4.6 3.11 الكتوز %

 1.75 1.97 رماد %

 8.1 42.1 )مٌكروغرام / غرام دهن( Aفٌتامٌن 

 1.6 1.9 )مٌكروغرام / غرام دهن( Dفٌتامٌن 

 21 111 )مٌكروغرام / غرام دهن(  Eفٌتامٌن 

 


