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تكاثر الدجاج* 
ن  ن بعدها البيضة الملقحة، وبعد أسـبوع يتكوّ يقـوم الديك بتلقيح البيضة داخـل الدجاجة، تتكوّ
حبـل السـرة للجنين، يتغذ الجنين صفار البيض، ويتنفس من خـالل ثقوب صغيرة في البيضة، 
وتبقى لمدة واحد وعشـرين يوماً حتى تفقس، وإذا لم يفقس البيض يعتبر فاسـداً فتقوم الدجاجة 

بإبعاده عنها، وتربي صغارها.
من األمور الواجب مراعاتها عند وجود البيض المحافظة على درجة الحرارة المطلوبة والرطوبة 

حتى يفقس البيض.
عندما تفقس البيضة تحت الدجاجة أو بوضعها في الفقاسة، تقوم الدجاجة األم برعاية صغارها، 
ويكون له القدرة على أكل العلف والحبوب كالذرة الصفراء أو األرز، التي تعطيهم القوة والنمو 

السريع.
إن مشـروعات إنتاج البيض من المشروعات المهمة، حيث إن البيض من السلع الغذائية المميزة 
ة غذائيّة  التـي يقبـل عليها الصغار والكبار ويدخل في كثير من الصناعات الغذائية والدوائية، ومادّ
غار، ألنّه يحتـوي على معادن وفيتامينات وبروتين، كمـا يتميّز البيض البلديّ  ـة للكبار والصّ مهمّ

ة لجسم اإلنسان. بأنّه غنيّ بالحديد، باإلضافة إلى العديد من العناصر الغذائيّة األخر المهمّ
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ا عن طريقة التنمية المسـتدامة (المتجددة) للمـواد الطبيعية (الثروة الحيوانية  اكتب تقريرً
والنباتية)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م لوحة جدارية عن التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والنباتية في دولة الكويت. صمِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:يف ىربك ةيمهأ اهل نأل ةيتابنلا و ةيناويحلا اهتاورث ةيمنتب متهت ملاعلا لود عيمج

ناسنإلل ءاذغلا ريفوت

يموقلا لخدلا ةدايز

ةحايسلا طيشنت

بابشلل لمع صرف ريفوت

-1

-2

-3

-4

:قيرط نع كلذ و ةيتابنلا و ةيناويحلا ةورثلا ةيمنتب تيوكلا ةلود متهت

ةمزاللا تاحاقللا و تاميعطتلا تاناويحلا ءاطعإ

اهتافص نيسحت لجأ نم اهنيب اميف جوازتلا يف نيجهتلا قرط مادختسا

ةيعيبط تايمحم ةماقإب رئاجلا ديصلا نم اهتيامح

ءارضخلا ةعقرلا ةدايزب مامتهالا و راجشألا عطق مدع

-1

-2

-3

-4



97

  μ     ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £﴿ تعالـى:  قـال 
 ﴾Ç   Æ    Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶

سورة عبس (٢٤ - ٣٢)

مالحظاتي: 
1 .. إنتاج البطاط بدون  

استنتاجي: 
2 .. يكون تحسين اإلنتاج النباتي عن طريق تنوع  

من خالل العرض نستخلص:
3 .. استخدام حاضنات البيض تزيد من اإلنتاج  
 مـن خـالل التقـدم العلمي نسـتطيع تحسـين اإلنتاج  . 4

. و 

صمم نموذجاً لطرق الزراعة المحمية وكيفية إنتاج المحاصيل في غير مواسمها.

»fGƒ«ëdGh »JÉÑædG êÉàfE’G ø«°ùëJ

Improving the vegetal and animal production

áHôJ ÓH »à°SQóe »a »à≤jóM

بطاط، عيدان أسنان، كأس، ماء، أصيص، حصى، فلين

.ÅaGódG AÉªdGh ¿ƒHÉ°üdÉH ∂jój π°ùZ Öéj áYGQõdG OGƒe ΩGóîà°SG óæY

ةبرت

ةعارزلا

يناويحلا

يناويحلا

يتابنلا
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البيوت المحمية* 
تـزرع النباتـات في البيوت المحمية تقليدياً ومباشـرة في التربة حيث توفـر التربة الدعم للنباتات 
وكذلك يستفيد المجموع الجذري للنباتات من مخزون التربة من المياه والعناصر الغذائية. وعند 
توفيـر هذا الدعم والعناصر الغذائية الضرورية لنمـو النباتات فإنه يمكن للنباتات أن تنمو بصورة 
طبيعيـة وعلـى هذا األسـاس بنيت فكرة الزراعـة بدون تربة والتـي يمكن أن تعـرف  بأنها زراعة 
النباتـات بدون اسـتخدام التربـة الطبيعية كوسـط لنمو النباتـات ، أي المقصود بمفهـوم الزراعة 
بدون تربة هو زراعة وتربية وإنتاج النباتات في أوساط أخر غير التربة العادية حيث تشتمل هذه 
األوسـاط علـى بيئة المحلول الغذائـي (الزراعة المائية) أو الحصى أو الرمل. كذلك قد تشـتمل 

على خليط من كل هذه المكونات أو بعضها.
والزراعة المحمية هي إنتاج المحاصيل الزراعية بوسـائل غير تقليدية في منشـآت خاصة بغرض 
حمايتهـا مـن الظروف الجوية غير المناسـبة، كالزراعـة داخل األنفاق أو البيوت البالسـتيكية أو 
البيـوت المحميـة ذات المناخ الداخلي الخاضع للسـيطرة والتحكم ( زجاجيـة أو فايبر جالس) 
لضمـان التدفئة شـتاءً أو التبريد صيفـاً وكذلك التحكم بالرطوبة المناسـبة وحمايـة النباتات من 
التيارات الهوائية الباردة والسـاخنة واألمطار واآلفات  الزراعية، والتي تعد أسلوباً زراعياً متطوراً 

. وعامالً  فاعالً في زيادة اإلنتاجية الزراعية من المحاصيل كماً ونوعاً
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إن استمرار الزيادة في أعداد السكان ، مع ارتفاع مستو المعيشة يتطلب زيادة اإلنتاج الحيواني 
وذلك لتوفير االحتياجات الرئيسية من الغذاء وفي هذه الحالة يمكن تنمية اإلنتاج الحيواني برفع  

الكفاءة اإلنتاجية للحيوانات.
إن الهـدف األساسـي من تربية الحيوانات الزراعيـة هو توفير  المواد الغذائيـة الحيوانية بالدرجة 
األولـى، وتأتـي المنتجـات األخر كالصـوف والوبـر والريش والجلـود غيـر الصالحة لألكل 

بالدرجة الثانية.












