


صناعة الدواجن
الطيورانواعجميعهيالدواجنلفظةوتعني:الدواجن

والحماموالروميواالوزوالبطكالدجاجالمستأنسة

.واالرانبوالسمان

الزراعيةاالعمالجميعيدرسالذيالعلمهو:الدواجنعلم

ويقوتسبانتاجالصلةذاتوالعلميةالتجاريةوالصناعية

,نةالحضا,التفريخ,التربيةيتضمنومخلفاتهاالدواجن

.واالدارةالتغذية,االسكان



امهية صناعة الدواجن
اهميةمنلهالماوذلكالدواجنتربيةفيالمربيرغبة

قصربسببوذلكللمربينكبيرةوارداتاعطاءفيكبيرة

.المالرأسوقلةالتربيةدورة



لك منتجات الدواجن مصدر غذائي مهم لالنسان لما تحتويه ت

متاز المنتجات من نسبة البروتين الحيواني العالي الذي ي

بة بنوعيته العالية النه سهل الهضم وطعمه مستساغ ونس

ك االحماض االمينية فيه تكون عالية وذات نكهة لذيذة وهنا

ض استعماالت كثيرة لطبخه واهم منتجات الدواجن هي البي

واللحم



:منتجات الدواجن تستعمل في صناعات عديدة منها

البيض المخصب يستخدم في انتاج اللقاحات البيطرية مث ل -أ

.النيوكاسل

البيض الملقح الفاسد يستخدم في صناعة االسمدة  والبروت ينات -ب

.الحيوانية

بياض البيض يستخدم في اللقاحات الصيدالنية وحبر الم طابع -ج

.والتصوير وكثير من الدهانات

صفار البيض يستخدم في صناعة الشامبو والصابون .-د

قشرة البيضة تستخدم في صناعة المواد المعدنية للدواجن  -ه

.كالكالسيوم

الريش يستخدم في إنتاج األلبسة والوسائد والمراوح اليدوي .ة-و

الغدد الصماء تستعمل في صناعة المستحضرات البايولوجي ة-ز

يستخدم الطير كوحدة تجريبية في المختبرات -ح



استأنست بعض السالالت البرية وكان 

تئناس لمصارعة الديكة الفضل الكبير في اس

لم تلك السالالت  وانتشرت الى انحاء العا

هد عن طريق الغزوات واحتالل البالد في ع

لمت االمبراطورية الفارسية والرومانية وتأق

ية هذه السالالت تبعا للبالد وظروفها الجو

م تثبيت والطبيعية ونتيجة للتزاوج الداخلي ت

لها الصفات الوراثية لتنشأ سالالت نقية

.مواصفات معروفة



cochincochin

brahma langchan



http://aviagen.com/home.aspx?siteId=7
http://aviagen.com/home.aspx?siteId=7
http://aviagen.com/home.aspx?siteId=1
http://aviagen.com/home.aspx?siteId=1


التقسيم االقتصادي للدجاج

دجاج الزينة             الدجاج اإلنتاجي



الدجاج اإلنتاجي

سالالت إنتاج اللحم

سالالت إنتاج البيض

(ثنائية الغرض)سالالت إنتاج اللحم والبيض 



سالالت انتاج اللحم

هي سالالت هجينة تحمل صفات وراثية تمكنها من النمو

(.يوم من العمر42-35)السريع خالل فترة زمنية قصيرة 

ذات كفاءة تحويل غذائي عالي  .

ذات نوعية لحم ممتازة وبمذاق جيد.
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سالالت الدجاج البياض
 اج تحمل صفات وراثية تمكنها من االنتوهي سالالت هجينة من الدجاج

الغزير من البيض

وزن بيض عالي

رة بيض يحمل صفات نوعية جيدة من ناحية حجم ونوع كل من القش

.والصفار والبياض









حقول تربية الدواجن



Poultry)الدواجنحقلمصطلحإن

Farm)عنعبارةانهعلىيعرف
عمالدواجنلتربيةقاعاتعدةاوقاعة
خزن مبهويلحقالعلفلتصنيعمعمل
التيةاإلدار إلىباإلضافةالعلفيةللمواد
فةوغر الحقللمسؤولغرفةمنتتألف

.للعاملين






