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الدجاج البلدي
 

   موقع الدواجن 
 
 
 

 ملخص الموضوع
 

ع في ارياف البلدان العربية حيث يعتمد عليها من تنتشر تربية الدجاج البلدي بشكل واس 
قبل االهالي لتامين مصدر جيد للبروتين الحيواني آما تعتمد عليها بعض االسر الريفية 

بيعه باسعار جيدة مقارنة بالبيض بآمصدر دخل اضافي من خالل المتاجرة بالبيض الناتج 
.الناتج عن الدجاج المربى تربية مكثفه ضمن المزارع  

 
اتجه العديد من مربي الدجاج البلدي في الفترة االخيرة الى تقليد نمط التربية المتبع قد و

بمزارع الدجاج البياض المحسن وراثيا من خالل االعتماد على التربية المكثفة للدجاج 
البلدي ضمن المزارع  معتمدين بذلك على المعلومات المتداولة بين اهل الريف بمقاومة 

.لالمراضالدجاج البلدي   
 

لكن الحقيقة ان نسب الوفيات واسباب النفوق المرتفعة لوحظت بعد فترة قليلة من التربية 
المكثفة للدجاج البلدي مما يشير بوضوح الى خطأ هذة النظرية التي تقول بمقاومة الدجاج 

.البلدي لالمراض  
 

التربية ولكن هذا قد يقاوم الدجاج البلدي انواع معينة من االمراض المستوطنة في منطقة 
ال يعني ان الدجاج البلدي ال يحتاج الى برامج لقاحات مماثلة للدجاج المربى بنظام التربية 

       .المكثفة

 
 موقع الدواجن

 
 

يمكنك زيارة موقع الدواجن على االنترنت لتجد العديد من
.المواضيع القيمة عن الدواجن  

 
جميع المواضيع المطروحة بالموقع موثقة بأخر واحدث 

لم الدواجن ومنقحة على يد نخبة منالمراجع العالمية بع
والمهندسين الزراعيين  األساتذة واألطباء البيطريين

.الحاصلين على شهادات عليا بعلم الدواجن  
 
 

 تنبيه
 

جميع الحقوق العلمية مسجلة باسم موقع الدواجن ويمنع
موقع أخر بدون إذن خطي من  أينقلها او نسخها من 

الموقع المخالف إدارة الموقع وأي مخالفة ستعرض 
للمحاسبة القانونية المنصوص عليها بقانون حماية 

.الملكيات  
  

يسمح بوضع ملخص بسيط للموضوع مع رابط للمقالة 
 األصلية على موقع الدواجن

 
www.thepoultry.net 
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  الدجاج البلدي

 
 
 
 
 
 

موقع الدواجن   
  
  

 الدجاج البلدي
 

من مجموع التعداد الكلي للدجاج المنتج لبيض المائدة ويشكل إنتاجه من البيض % 30يشكل الدجاج البلدي حوالي 
  .2008من اإلنتاج الكلي لبيض المائدة وذلك حسب إحصائيات وزارة الزراعة لعام % 14حوالي 

اج البلدي عادة في القرى ضمن بناء من الحجارة واللبن ذات سقف من األخشاب والقش وبقايا األشجار يربى الدج
إضافة لوجود باب يغلق مساءًا لتأمين الحماية للدجاج وغالبًا ما يلحق بالمنـزل مع حيوانات المزرعة األخرى 

  :آاألغنام والماعز وعادة ما يكون هذا المسكن مولفًا من قسمين

ومزود بمكن ، اخلي مغلق يستخدم إليواء الطيور ليًال قسم د •
وباب يتصل بمنزل المربي لتأمين خدمة ، مخصص لوضع البيض 

وفتحة تتصل بالقسم الخارجي لتأمين حرآة ، الطيور وجمع البيض 
  .الطيور بين القسمين

قسم خارجي وهو عبارة عن مسرح مسور بشبك معدني يؤمن  •
ويمكن إطالق هذه الطيور ، في المسرح  حماية الطيور أثناء تغذيتها

عبر فتحة خاصة من المسرح لتجوب األراضي المجاورة حيث 
تتغذى على بعض األعالف الخضراء والحبوب والديدان القريبة من 

  .المسكن

يعتمد الدجاج البلدي في علفه على الخبز المرطب بالماء وبقايا الطعام 
شعير وقمح مقدمه من قبل ومخلفات المطبخ وأحيانا بعض الحبوب من 

آما ويعتمد في تامين علفه على البحث والتفتيش الدائم بين األعشاب ، المربي 
  .والتراب حيث يلتقط الحشرات والديدان وبعض الحبوب والبذور

يربي الدجاج البلدي في سوريا منذ القديم حيث أهتم به وبشكل آبير جداًَ لدرجة أنه ال يمكن لبيت ريفي أن يخلو 
دجاجة وقد غطى الدجاج البلدي  60-50ن عدد ال بأس به من الدجاج بلغ تعداده عند بعض المزارعين بحدود م

احتياجات الريف من البيض واللحم إضافة إلى عرض الفائض للبيع في المدن الكبيرة حتى الستينات ومطلع 
الرعاية والتغذية يعد نواة إلنتاج  السبعينات من القرن الماضي وهنا يمكن القول بأن الدجاج البلدي رغم سوء

  .البيض واللحم

الدجاج البلدي لم يجد االهتمام الكافي للتأصيل وحفظه آموارد وراثية بل تعرض للخلط مع دجاج الليغهورن 
في بداية الستينات من القرن الماضي عندما وزعت وزارة الزراعة آال العرقين على .ودجاج الهاي ساسكس 
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ادة إنتاج الدجاج البلدي دون االعتبار لميزات البلدي في التأقلم مع البينات المحلية المزارعين بهدف زي
  .واألمراض المستوطنة

ورغم ذلك يمكن اعتبار الدجاج المتواجد حاليًا هو دجاج بلدي حيث إن هجرة المورثات إليه من دجاج الليغهورن 
ومن ثم تالها تزاوجات عشوائية ضمن الدجاج  ودجاج الهاي ساسكس في الستينات آانت إلنتاج جيل واحد فقط

  .البلدي 

  
  :صفات الدجاج البلدي المتواجد لدى الفالحين

، الدجاج البصلي ، الدجاج الشرآسي ، الدجاج الوزي ، يكنى الدجاج البلدي بأسماء عديدة منها الدجاج الهندي 
  .الخ..............رول الدجاج المس، الدجاج المقنبر ، الدجاج الحنطاوي ، المائل للحمرة 

  

غ للدجاجة الواحدة و 2500غ إلى 1200يتذبذب الوزن الحي للدجاج البلدي ما بين  :الوزن الحي  .1
  غ للديك 1900-3000

يتباين اإلنتاج من البيض سنويًا وبشكل آبير ويتوزع هذا اإلنتاج خالل فترات متقطعة من  :عدد البيض .2
دة شهر أو شهرين أو أآثر وبشكل أدق خالل أشهر الشتاء العام حيث يتوقف اإلنتاج من البيض لم

ليعاود الدجاج إنتاجه مع بداية فصل الربيع ويشير هذا إلى امتالك الدجاج البلدي على المورث المتنحي 
المسؤول عن االستراحة الشتوية وبالتالي يمكن من خالل االنتخاب الموجه الحصول على دجاج بلدي 

-100مسؤول على صفة اإلباضة المتواصلة وأن الدجاجة البلدية تضع حوالي يمتلك المورث السائد ال
  .بيضة سنويًا  110

غ متأثرًا بوزن الجسم  65-50- 35يتفاوت وزن بيض الدجاج البلدي بشكل واسع مابين :  وزن البيض .3
  .والعمر والعوامل البينية والتغذية

بيضة وذلك تبعًا لحجم  13-7بيض يتراوح بين ترقد الدجاجة البلدية على عدد من ال:الرقاد على البيض .4
ويقوم بعض المربين ، أشهر من الفقس  4- 3الدجاجة وتبقى الصغار مع أماتها لفترة طويلة تصل حتى 

بإبعاد األم عن صغارها لتعاود األم وضع البيض ومن ثم للرقاد وغالبًا ما ترقد الدجاجة على البيض في 
  .شهري أيار وحزيران 

اد هي صفة وراثية يمكن من خالل االنتخاب الحصول على دجاج بلدي ال يحمل هذه إن صفة الرق
  .الصفة

يتصف الدجاج البلدي بالنضوج الجنسي المتأخر ويختلف العمر عند النضج الجنسي  :النضوج الجنسي .5
  .حسب العرق والساللة وتتأثر هذه الصفة ببرنامج اإلضاءة والعلف واألمراض

لبلدي على العديد من المورثات الجسمية المختلفة التأثير حيث يتواجد الدجاج ذي يمتلك الدجاج ا: للونا .6
  . لون قمحي فاتح أو بني الغامق أواألسود واألحمر

يمتلك الدجاج البلدي على أشكال عرف مختلفة منها العرف البسيط والعرف الجوزي :القنبره/ العرف  .7
والبازالئي والوردي والتي تعود جميعها إلى تأثير العوامل الوراثية آما يمتلك الدجاج البلدي على 

  .آما هو الحال في الدجاج المقنبر                      القنبره

بعض سالالت الدجاج البلدي المورثة الجسمية السائدة المسؤولة عن يتواجد في :  صفات وراثية أخرى .8
الرقبة العارية وآمثال على ذلك الدجاج الشرآسي علمًا أن هذه المورثة تستغل حاليًا في أصول الفروج 

عارية الرقبة آما وتتواجد المورثة الجسمية السائدة المسؤولة عن تريش السيقان آما في الدجاج 
 .  المسرول
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  :لدجاج البلدي والتأصيل ا
حاولت بعض الدول العربية االهتمام بسالالتها المحلية من الدجاج 

وتحسينها حيث حظي الدجاج الفيومي بالتحسين في جمهورية مصر 
  العربية إلنتاج البيض في حين

لم يخضع الدجاج البلدي في القطر إلى أي نوع من أنواع االنتخاب 
لصفات الواجب دراستها في الدجاج العلمية وحفظ السجالت ومن ا

رعاية الصيصان بالشكل النموذجي من حيث درجات / المحلي 
الوزن الحي والزيادة - الحرارة وساعات اإلضاءة والخلطات العلفية

 -لون القشرة  -سماآة القشرة -.وزن البيضة -شكل الجسم  - الوزنية 
آمية  - يسنسبة التفق - البلوغ الجنسي  - نوعية البيضة -عدد البيض

  .العلف المستهلك للطير

  

على أن يتم في البداية عند تأصيل الدجاج البلدي تربية الدجاج في مجموعات تعتمد على الشكل  •
  :الظاهري وأخذ البيانات لمجموعات الدجاج المشكلة واستبعاد الدجاج ذو اإلنتاجية المنخفضة من ثم

  .ليحصر التراآيب الوراثية الموجودة في الدجاج المح - •

  .إنتاج جيل جديد للتربية اعتمادًا على االنتخاب - •

  .االستمرار بأعمال االنتخاب ضمن العشيرة حتى الجيل الخامس والسادس  - •
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  

 

جميع الحقوق مسجلة باسم 
ويمنع نسخ  موقع الدواجن

المقال او وضعها بأي موقع 
ويسمح بوضع ملخص مع رابط 

للمقال األصلي على موقع 
جن وأي مخالفة ستعرض الدوا

 للمسائلة القانونية
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