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  �ع)ناتكم على موقع الدواجن يرجى مراسلة الموقع على البريد ا�لكتروني للموقع
  

info@thepoultry.net 

  
 

 
 موقع الدواجن

 
 

يمكنك زيارة موقع الدواجن على ا�نترنت لتجد العديد من 
.المواضيع القيمة عن الدواجن  

 
جميع المواضيع المطروحة بالموقع موثقة بأخر واحدث 
المراجع العالمية بعلم الدواجن ومنقحة على يد نخبة من 

والمھندسين الزراعيين  ء البيطريينا%ساتذة وا%طبا
.الحاصلين على شھادات عليا بعلم الدواجن  

 
 

 تنبيه
 

جميع الحقوق العلمية مسجلة باسم موقع الدواجن ويمنع 
موقع أخر بدون إذن خطي من  أينقلھا او نسخھا من 

إدارة الموقع وأي مخالفة ستعرض الموقع المخالف 
قانون حماية للمحاسبة القانونية المنصوص عليھا ب

.الملكيات  

  
يسمح بوضع ملخص بسيط للموضوع مع رابط للمقالة 

 ا%صلية على موقع الدواجن
 

www.thepoultry.net 
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 بعض  المعلومات الھامة عن النعام

  

 
 

 موقع الدواجن
 

 
 

 النعام
 

ضخم طائر معاصر على وجه الكرة ا�رضية و ينتمي أيعتبر طائر النعام 
الطيور التي 0 تستطيع الطيران و لكنھا مشھورة بسرعتھا الفائقة  لمجموعة

قة الطير و الجمل العرب بالطائر الجمل اى فيه من خل و سماه الجريفى 
ناطق جسمه و طول عنقه وقدرته على العيش في الم نظراً لضخامة

  .الصحراوية وشبه الصحراويةً 

  

سم تزن 275النعام طائر فارع الطول حيث يصل ارتفاعھا إلى ما يقرب من 
كجم وھو 0 يطير ولكنه سريع العدو بل ھو أسرع مخلوق يمشي 120حوالي 

يور الريش والجناحين والمنقار والبيض وله من صفات البعير الوظيف والمنسم علي رجلين وله من صفات الط
)طير و0 جمل مثل النعامة 0( وطول العنق لذا سمي بالطير الجمل وتقول العرب   

 
النعام أسماء  

 
 ا6نثى تسمى

.وتسمى قلوص كما يقال ذلك للناقةمى أم البيض وأم الثSثين تس و نعامة   
 الذكر يسمى

المصلوم و ا0مسك الصمل و و الظليم  

  يسمى الصغير
  .بعد سقوط الزغب منه وظھور الريش بالحفانو بعد الفقس بالحسكل  

  

  . الجارحة طائر رعوي بالدرجة ا�ولى لذلك يندرج تحت فصيلة آكSت العشب و ليس من الطيور والنعام 

والنثر وأطلقوا عليھا عدة أسماء،  وا فيھا الشعرحظيت النعامة باھتمام العرب وعنايتھم، فضربوا بھا ا�مثال وقال
  .لصغر رأسه، ويقال له أيضا ا�سك 0فتقاده إلى ا�ذنين فسمي ذكر النعام بالظليم ، ويطلق على النعام الصمل

  

  استئناس النعام وتربيته

العدل والحقيقة، استأنس طائر النعام حيث اتخذوا من ريشه رمزاً للحق و  القدماء المصريين ھم أول من يعتبر
قادة  كافة الطيور ا�خرى بتساوي وتماثل ريشه في الجانبين ا�يمن وا�يسر ، وكان كبار حيث يمتاز عن
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في حين اعتبرھا  الرومان واcغريق يزينون به قبعاتھم، واصطادھا العرب للرياضة وكمصدر للغذاء ،
 .حيواناً مقدساً  ا�شوريون

النعام بمراحل، حيث كان ا0ھتمام وقد مرت صناعة تربية و إنتاج 
و بعد ذلك زاد ا0ھتمام باللحوم التي تعتبر من أجود  بالريش ثم بالجلود

حد سواء وذلك 0نخفاض محتواھا من  اللحوم الحمراء و البيضاء على
كان العرب  الكوليسترول و السعرات الحرارية و الصوديوم ، و

ن ا�مراض كالروماتيزم و يعتبرونه لحما فاخرا و انه يشفى الكثير م
  . على التئام الجروح يساعد

سنة صناعة إنتاج  150 حواليقد احتكرت دولة جنوب أفريقيا منذ 
  .على المراعى الطبيعية للحصول على الريش النعام حيث كان يربى

النعام ا�خرى ، و قد  ثم تطورت نظم اcنتاج المتبعة لتشمل منتجات 
من بينھا مصر و يرجع ھذا الى ارتفاع معدل  بإقامة مزارع للنعام ببعض الدول و ميالعالبدأ أخيرا ا0ھتمام 

   . بالمشروعات ا�خرى العائد على ا0ستثمار فى مجاله بالمقارنة

 

ا�مر الذي يتطلب بعض الوقت  نظراً لعدم تعود المستھلكين عليه Sك لحوم النعام حديث العھدو يعتبر استھ
لحوم الحمراء كا�بقار وا�غناممحلياً مقارنة بأسعار بيع ال باcضافة الى ارتفاع أسعار بيعهللتعود على استھSكه   

 
. و مازال الطلب على لحوم النعام مقصورا على مرتادي الفنادق والمطاعم الكبيرة   

زيرة وكان العرب في شبه الج. وجدت قبل مئات السنين أسراب كبيرة من طيور النعام بإفريقيا وغربي آسيا
أما اcفريقيون فقد اصطادوھا من أجل ا0ستفادة من بيضھا . العربية يصطادونھا، من أجل الرياضة والترويح

ولكن من النادر أن تصاد طيور النعام من أجل لحومھا؛ إذ إن لحمھا قاس ومذاقه . للغذاء أو ا0ستفادة من ريشھا
.سيئ  

 
رين بدأ الطلب على ريش النعام يزداد في أنحاء مختلفة من وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العش

وتم صيد عدد كبير من ھذه الطيور، . العالم؛ إذ إن استعماله لتزيين القبعات والمSبس كان رائًجا في ذلك الوقت
�سر وكان ثمن الريش غاليًا جًدا، ومن ثم أصبحت تربية الطيور في ا. ولم يعد لھا وجود في آسيا ومعظم إفريقيا

.ومن السھولة بمكان نزع الريش مرتين في السنة من أجسام طيور النعام التي تعيش في المزارع. تجارة مربحة  
 

ومع . وأقيمت مزارع لطيور النعام في كل من شمال وجنوب إفريقيا، والو0يات المتحدة وأستراليا وجنوب أوروبا
ولم تعد . فض الطلب على ريش النعام انخفاًضا شديًدام انخ1918م و1914تغيّر ا�زياء مرة أخرى مابين عامي 

ام تربى اليوم من أجل من طيور النع 150,000وبالرغم من ذلك فيوجد ما يقرب من . تربية طيور النعام مربحة
.جلودھا التي تعد من أرقى أنواع الجلودمن  ا0ستفادة   

 
 

 مميزات انثى وذكر النعام
 

وتعيش طيور . كجم155ل ارتفاعھا إلى مترين ونصف المتر، ويصل وزنھا إلى فقد يص. النعــامة أكبر طائر حي
ومن الجدير بالذكر أن طيور المّوة النيوزيلندية المنقرضة التي يبلغ ارتفاعھا . النعام في سھول وصحاري إفريقيا

ي كانت تعيش في أما طيور الفيل المنقرضة، الت. ثSثة أمتار كانت الطيور الوحيدة التي تفوق النعام طو0ً 
.كجم فكانت ھي الطيور الوحيدة التي يفوق وزنھا وزن النعامة450مدغشقر، ويصل وزنھا إلى   

 
أما الرية والتي تسمى أيًضا نعامة أمريكا الجنوبية فلھا . والنعامة ھي الطائر الوحيد الذي له إصبعان في كل قدم

.ثSث أصابع في كل قدم، وھي ليست نعامة حقيقية  
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طائر وسيم، إذ يغطي جسمه الضخم ريش أسود، ويغطي جناحيه الصغيرين وذيله ريش أبيض جميل  ر النعاموَذكَ 
.ويكاد كل من ساقية الطويلتين النحيفتين وأعلى رقبته ورأسه الصغير أن يكون بS ريش  

رموش السوداء وتحيط بعيني ذكر النعام ال. ويتفاوت لون البشرة الخالية من الريش مابين الوردي وا�زرق
ويتميز . الكثيفة التي يبلغ قطر كل منھا خمسة سنتيمترات
. جسم ا�نثى وذيلھا وجناحاھا باللون البني الداكن  

 

ويتميز ذكر النعام بصوت غريب، إذ إنه يصدر زئيًرا 
.مرتفًعا كزئير ا�سد، به ھسھسة غريبة  

 
و0تستطيع طيور النعام الطيران، ولكنھا مشھورة بسرعتھا  

إذ تساعدھا سيقانھا الطويلة على الجري . الفائقة في الجري
.بخطوات واسعة  

 
وقد تصل خطوتھا إلى أربعة أمتار ونصف المتر،  

.س/كم65وسرعان ماتصل سرعتھا إلى   
 
وتساعدھا سرعتھا وقوة إبصارھا غير العادية على الھرب  

.من أعدائھا وبخاصة ا�ُُسود والناس  
 
ومن الخطأ ا0عتقاد السائد بأن النعامة تخبئ رأسھا في  

الرمال عندما يحدق بھا خطر، إذ أن النعامة تركل بساقيھا 
.القويتين، إذا ما اضطرت للدفاع عن عشھا  

 
سم أظفار غليظة سرعان ما تتحول إلى 18ويوجد في أصابع قدمي طيور النعام التي يبلغ طول أكبر إصبع منھا  

.ذا تعرَّضت لخطر ماسSح فتاك إ  
 

.تتغذى طيور النعام، عادة، بالنباتات، ولكنھا تأكل السحالي والزواحف، إذا وجدتھا  
 
وھي تأكل الكثير من الرمال والحصى ليساعدھا على طحن الطعام،  

تشرب طيور النعام الماء متى وجدته، وبإمكانھا . وتسھيل عملية الھضم
كانت النباتات التي تتغذى بھا غضة البقاء فترات طويلة بدون ماء، إذا 

.خضراء  
 

 
  

ا�نثى البالغة منه تتميز بلون ريشھا الرمادي والذكر البالغ يكسوه الريش 
 Sا�سود مع وجود الريش ا�بيض على أطراف الجناحين والذيل في ك

.الجنسين  
 
 

 التزاوج عند النعام و حضانة البيض
 

شھر  24 – 18واcناث عند  سنوات 3تصل الذكور إلى سن البلوغ عند 
ويبدأ موسم التزاوج في أواخر شھر فبراير وحتى أوائل شھر مارس 

درجة مئوية 35حيث أن درجة الحرارة المناسبة للتزاوج   
 
حيث ينفرد كل ذكر بثSثة أو أربعة إناث يقمن بوضع البيض الذي يعده الذكر بعمل حفرة غير عميقة على  
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.الرمل  
 
بيضة في العش الواحد تبدأ حضانة البيض حيث تتولى كبرى اcناث الحضانة نھارا بينما  30 – 20وبعد اكتمال  

Sيتو0ھا الذكر لي.  
 

يقوم كل ذكر بحفر عش سطحي، ثم تقوم نحو ثSث إلى خمس إناث بوضع و . ذكر النعام متعدد ا�زواجإذا 
كل بيضة بشكلھا الدائري، وقطرھا الذي وتتميز . وتضع كل أنثى ما يقارب البيضات العشر. البيض في العش

.لونھا ا�صفر الداكن، ومسامھا الكبيرة، وقشرتھا السميكة كجم و1,5سم، ووزنھا الذي يبلغ 15يبلغ   

.عليه في النھار cبقائه دافئًا يجلس الذكر على البيض في الليل؛ بينما تتناوب اcناث الجلوسوكما ذكر سابقا   
 

وعندما يبلغ صغير النعام الشھر ا�ول من عمره . سة أو ستة أسابيع من وضعهويفقس بيض النعام بعد خم
قليل من الطيور  و عاًما 70وتُعمر طيور النعام حتى تبلغ . يستطيع الجري بسرعة كبيرة تعادل سرعة كبار النعام

 تعيش ھذا العدد من السنين
 

 لحم طائر النعام
 

.ن محتواه أعلى من عنصر الحديد مما يجعله غذاء مثالي جداً محتواه أقل من الكلسترول والدھون كما إ. 1  
. ا ان له إمكانية حفظه في الثSجات لفترة أطول دون تلفهمقليل الدھون ك. 2  
. لحم النعام 0 ينقل أي طفيليات تصيب اcنسان . 3  
في الطبخ والمضغ  طراوة من اللحوم ا�خرى مما يجعله أسھل أكثرلحم النعام حتى عمره المثالي للذبح . 4

. والھضم   
النعام معروف بحساسيته الشديدة . 5

للمضادات الحيوية ومنشطات النمو 
المستخدمة في الحيوانات ا�خرى فبالتالي 
ھو خالي تماما من أي مواد ضارة بصحة 

.اcنسان  
 

 الجلد
 

يمتاز بالملمس الناعم والليونة مع المتانة مما 
ة الراقية مثل يجعله مناسبا للصناعات الجلدي

اليد  و حقائبا�حذية الفاخرة والجاكتات 
وا�حزمة ومقاعد السيارات الفارھة، 
ويتميز جلد النعام بوجود ثقوب منابت 

.الريش مما يضفي عليه ميزة جمالية أخرى  
 

 البيض المفرع
 

ثقب صغير من  وھو البيض غير المخصب أو الذي تعرضت ا�جنة فيه للموت المبكر حيث تفرغ محتوياته بعمل
 أعلى البيضة وغسله وتطھيره جيدا ويستعمل بعد ذلك في أغراض الديكور كتزيين المنازل والمكاتب والقاعات

.بعد تشكيلة بالرسم والنحت والخط  
 

 مـعـلـومـات عـامــة
 

.دقيقة متواصلة 20 - 15الساعة لمدة / كلم 70يستطيع النعام العدو بسرعة •   
.سنة 70قد يعمر النعام حتى •   
.على جميع ا�جواء قلموي ا�صل ولكنه سريع التأالنعام صحرا•   
.بيضة في الموسم الواحد وقد يتعدى اcنتاج مائة بيضة لدى بعض اcناث 60 – 50حوالي  ا�نثىتنتج •   



 الدواجن   موقع الدواجن ا�ول بالوطن العربي   
 

 www.thepoultry.net    6                جميع الحقوق محفوظة لموقع الدواجن                     
  

.حسب نوع اcدارة المتبعة% 85 – 80ونسبة التفقيس % 80 – 75نسبة التلقيح •   
.في الستة شھور ا�ولى من عمر الطائر 1: 2معامل التحويل الغذائي •   
.شھر 14 -12العمر المثالي للذبح •   
كلجم من  15-10, كلجم من الريش 1.5- 1, م مربع من الجلد 1.5, كلجم من اللحم 50 – 45: النواتج عند الذبح• 

.الزيت  
 
 
 
 

 المصادر
 

.معلومات مكتوبة بيد الدكتور حمدي قنديل  
. سوعة العالمية للطيورمعلومات مستمده من المو  
.معلومات عامة عن النعام  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

جميع الحقوق مسجلة باسم 
ويمنع نسخ  موقع الدواجن

المقال او وضعھا بأي موقع 
ويسمح بوضع ملخص مع رابط 

للمقال ا6صلي على موقع 
الدواجن وأي مخالفة ستعرض 

 للمسائلة القانونية

www.Thepoultry.net 

  

  


