
 

 ابراهيم المرتضى تربية الحمام
 

 
 ."تربية الحمام ِغيَّة" من العبارات الدارجة في موروثنا الشعبي أن

 وهذه العبارة لها نصيب وافر من الصحة، فإن هواية تربية الحمام

قد اجتذبت الكثيرين على مر الزمان. إال أن تربية الحمام  والزغاليل

مربًحا لما لهذه الهواية من مميزات اقتصادية  تعتبر كذلك مشروًعا

 .طقس وأي مكان ويُنتج طوال العام كثيرة، فالحمام يتالءم مع أي

وألذ أنواع اللحم وأسهلها  ولحم الزغاليل يُعّد من أجود وأشهى

ك فإن الطلب على الزغاليل كبيرة الحجمهضًما؛ لذل أكثر من العرض  

أغلى  لقلة األنواع الجيدة في األسواق. كما أن مخلفات الحمام من

أنواع األسمدة وأجودها لبعض المزروعات وتباع بأثمان مرتفعة. 

إلى ذلك فإنه مشروع يحتاج إلى رأسمال قليل، والمنافسة  باإلضافة

مل ساٍر وخفيف يمكن ممارسته كعمل وهو ع المباشرة فيه قليلة،

بمسؤولية العمل، ويكون له عائد  ثانوي، حيث يسهل فيه االنفراد

 .مادي سريع، وفرص التوسع فيه جيدة

 
 مدى ربحية تربية الحمام



 

ثة أنواع من حمام التربية هي: الحمام الكنجي والبلدي ثال هناك

كجم علف/ السنة،  04إلى  04الحمام من  والخليط، يأكل زوج

زوًجا، فإذا 01إلى  04ويعطي من  %، 10فرضنا أن نسبة النفوق  

قرًشا مصريًّا 50× كجم  00وأن تكلفة التغذية )  04لكيلو العلف(  

% من04تكلفة الرعاية ) جنيًها مصريًّا/ سنة، باإلضافة إلى تكاليف  

جنيًها 04التغذية(، تصبح التكلفة اإلجمالية لزوجالحمام حوالي   

جنيًها  01 - 04مصريًّا/ السنة، وحيث إن زوج الزغاليل تباع بنحو 

جنيًها مصريًّا،  04فإن العائد من زوج اآلباء يصبح حوالي  مصريًّا،

/ سنة، هذا مع عدم جنيًها مصريًّا/ زوج 50 أي أن الربح حوالي

 .الحمام فقط من أجل رأسماله حساب رأسمال الحمام، فالبعض يربي

 

 مشاكل تربية الحمام

الحمام بعض المشاكل التي يجب على المربي أن يعيها جيًدا  لتربية

الربحية المطلوبة. فهناك منافسة قوية غير  حتى يحقق لمشروعه

ن واألرانب والطيور لحوم الدواج مباشرة، حيث يقبل المستهلك على

مظاهر الرفاهية التي  األخرى، حيث يعتبر البعض لحم الحمام من

الطلب  يلجأ لها في المناسبات الخاصة فقط. هذا إلى جانب ضعف

صيفًا على لحم الحمام، حيث يزيد إنتاجه؛ لذا يجب أن يكون لدى 

 .خبرة تسويقية جيدة، وهو عنصر غير متوفر بشكل جيد المربي

 

ضافة إلىهذا باإل أنه مشروع يستلزم العمل سبعة أيام في األسبوع،  

والتغذية يؤدي إلى نقص اإلنتاج. كما  حيث إن اإلهمال في النظافة

يلي إلى أهم األسس التي  أن أعمال النظافة مجهدة، وسنتعرض فيما

 :تساعد على إنجاح مثل هذا المشروع

 

 مواصفات الحمام المستعمل في إنتاج الزغاليل
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 :المعالف

يجب أن تكون معالف الحمام مزّودة بأغطية مناسبة أو حواجز لمنع 

 .التلوث. كما أنه توجد أنواع عديدة من معالف الدجاج تالئم الحمام

إذا كان المربي يقتني عدًدا قليالً من الطيور، وال يهتم بالتغذية  أما

 - 0عالف تغذية حرة تتكون من يوميًّا يمكن عندئذ استخدام م مرتين

غرف موضوع في 0 كل غرفة نوع من الحبوب، فالحمام يعرف  

الحبوب أفضل عليقة له. ويلزم  جيًدا كيف يختار ويُّكون من مختلف

مما يسّهل األمر على  كذلك تعبئة هذه المعالف على فترات متباعدة،

 .المربي

 

 :المساقي

لك فإنه يحتاج إلى شرب الحمام تختلف عن الدجاج؛ لذ طريقة

أيًضا استخدام مساقي الدجاج. كما يجب  مساقي عميقة ولكن يمكنه

رق.  أن يؤخذ في االعتبار أن تكون المساقي محمية من التلوث بالزَّ

بالدجاج، ويجب على  كذلك يمكن استخدام المساقي اآللية الخاصة

االستحمام؛  المربي أن ينتبه كذلك أال تشرب الطيور من أحواض



لك يجب تفريغ هذه األحواض عقب االستحمام األسبوعي مباشرة. لذ

في حالة استخدام نافورات متجددة الماء يمكن السماح للحمام  أما

 .والشرب مًعا باالستحمام

 

 :كيفية تقديم الغذاء

مرة في الصباح الباكر ومرة في وقت  تتغذى الطيور مرتين يوميًّا

بحيثالعصر. ويقدم المربي كمية من الغذاء  يمكن أن تنفد في ساعة  

كما يجب توافر  .أو ساعتين، ثم يقوم بإزالة الغذاء المتبقي بسرعة

عدد كاف من المعالف بحيث تستوعب كل الحمام في نفس الوقت، 

إذا تركت الطيور كمية كبيرة من الغذاء، فمعنى ذلك أن نقلل  أما

ي وقت قصير لها. على الجانب اآلخر إذا نفد الغذاء ف الكمية المقدمة

عن المزيد دلَّ ذلك على قلة الكمية.  وأخذت الطيور تبحث بشغف

المربي الكمية الالزم تقديمها  وهكذا بعد قليل من التدريب سيعرف

تركت العليقة مفتوحة  يوميًّا. ويجب على المربي أن يعرف أنه إذا

 .يزيد االستهالك ولكن ليست زيادة خطيرة

 

 :يراعى عند تغذية الحمام

يستطيع الحمام استهالك مخاليط األعالف الناعمة، كما أن  ال

تكون أقل نظافة وتمتص رطوبة أكثر وتتلف  الحبوب المكسورة

لتغذية الحمام. يستهلك الحمام  بسرعة؛ لذا تفضل الحبوب الكاملة

كما أن الزغاليل أكثر  المزيد من الغذاء عندما يكون لديه زغاليل،

د استخدام أغذية منخفضةتأثًرا من الحمام الكبير عن النوعية. يجب  

 كذلك عدم إلقاء الغذاء على األرض حتى ال يتلوث بالّزرق الرطب،

 .مما يسبب األمراض

ويجب زيادة  كما يزيد استهالك الغذاء في الشتاء مقارنة بالصيف،

 مصادر الطاقة في الشتاء، أما في أواخر الصيف وأوائل الخريف

نعكس على الكفاءة التناسلية للطيور؛ فيتناقص طول النهار، مما ي



سبانخ(.  -خس  -تقديم قدر من الغذاء األخضر )جرجير  لذلك يفضل

الخضراء إلى قطع صغيرة قبل تقديمها. كما يجب  وتقطع هذه المواد

المعدني )عبارة عن مسحوق قشر  توافر الرمل الخشن والمخلوط

% و م04% وفحم نباتي 04% وحجر الجيري 04محار  ام عظ .

%( بصفة دائمة أمام 0% وأكسيد حديديك 0% وملح طعام 0

 .الحمام

 عالئق الحمام

 

 :تغذية حمام األبراج - 1

غير المحبوس يعتمد على نفسه في التغذية خالل الربيع  الحمام

المحاصيل الشتوية وتحصد وتدرس. أما  والصيف، حيث تنضج

بوب وكناسة مخازن الح خالل الشتاء فتوضع مخلفات األجران

تكميلية في المساء  بجوار األبراج. يفضل التغذية طوال العام بعالئق

. ويفضل خلط0:0تتكون من الذرة العويجة، والبقول بنسبة  هذه  

 .الحبوب بكمية من فوسفات الكالسيوم مع بقية األمالح المعدنية

 

 :تغذية حمام الحظائر - 2

 

 

على الحبوب الكاملة -أ  : 

مصادر أساسية هي: مصادر طاقة  0ى عليقة الحمام عل تعتمد

بقول(، ومصادر معدنية )مخلوط ) )حبوب(، ومصادر بروتين

أوعية خاصة. وكلما  معدني(، واألخير يقدم لالستهالك الحر في

وهذه  .كثرت أنواع الحبوب أمكن تغطية كافة احتياجات الطائر

 :عليقة مقترحة

ي%، فول بلد00%، قمح 14%، ذرة عويجة 00ذرة صفراء   

20% %. ويمكن تبسيط هذه العليقة وتقليل 0%، لوبيا 0، بازالء 



04%، فول بلدي 74تكون ذرة صفراء  تكلفتها بأن %. 

4.0وباعتبار أن ثمن كيلو الذرة هو  جنيه مصري، وكيلو الفول  

قرًشا مصريًّا  65 جنيًها واحًدا مصريًّا، فإن ثمن كيلو العليقة يصبح

 .وهو سعر مناسب جّدًا

 

ى محببات الدجاجعل -ب  : 

عدم تقدير احتياجات الحمام من األحماض األمينية  رغم

متأكدون أنها أقل من احتياجات الدجاج؛ ألن  والفيتامينات فإننا

يصاب بأمراض نقص التغذية؛  الدجاج المغّذى على أغذية الحمام

 .تماًما لذلك يفترض أن عالئق الدجاج مناسبة للحمام

 

على الخبز المنقوع –ج  : 

تكاليف التغذية، ويستخدم  الخبز المنقوع هو أحد طرق تخفيض

الخبز غير  الخبز الرجوع أو مخلفات المطابخ. ويجب أن يكون

متعفن، وينقع جيًدا قبل تقديمه للحمام، ويوضع الخبز في مكان 

حتى يتعود عليه الحمام، وفي البداية سوف يتجاهل الحمام هذا  ثابت

رد أن يتذوقه أحد األفراد، فإن باقي الجوع وبمج الخبز، ولكن مع

عليه. وهو هام ومفيد أثناء تغذية  القطيع يقلّده، ثم يتصارعون

رغيف 1 - 0الزغاليل، وينصح أال يزيد عن  طيور كل يوم 04لكل   . 

 

 :تغذية الزغاليل - 3

وللحصول على زغاليل كبيرة الحجم ولزيادة  في المزارع الكبيرة

تبيض عدد الزغاليل )ألن اآلباء بسرعة عند اختفاء فراخها(، فإنه  

أيام، وتوضع في 04يتم جمع الزغاليل عمر  بطاريات، وتغذَّى  

0يوًما، حيث يتم نقع األغذية لمدة  11بـ"التزغيط" حتى عمر   

مرات في اليوم. ويتم "التزغيط"  0 – 1ساعات، وتمأل الحوصلة 

ة فول % ذرة أو عليق10% قمح، 10% فول، 04عليقة  باليد على



. أما الماء0:0وذرة بنسبة  فيسقى بواسطة سرنجة بالستيك.  

انتقالية لمدة شهر تتركب  الطيور التي ستبقى للتربية يقدم لها عليقة

. ويعتبر عيب التغذية0:1من ذرة وفول بنسبة  اإلجبارية هو زيادة  

 .تكلفة العمالة

 

 :التغذية على بدائل لبن الحمام - 4

زغاليل بعد الفقس هو لبن الحمام، وهو سائل أول غذاء يُعطى لل إن

% بروتين، 07.0% ماء 74اللون يحتوي على  كثيف كريمي

% معادن. وهو يفرز من1.0% دهن، 04 الغشاء المبطن  

 للحوصلة في كال األبوين ويُتقيأ في بلعوم الصغار. ويفرز في

األسبوع األول من الفقس، ويكون خفيفًا في األيام األولى ويزداد 

مًكا معس  .الوقت 

 عند هجر األبوين للصغار يصبح من الضروري تغذيتها يدويًّا، ففي

العشرة أيام األولى تستخدم بدائل لبن الحمام التي تتكون من بيض 

أو صفاره أو مزيج الصفار والبياض، ويضاف لهذا  حمام طازج

ويتم استخدام البديل إما بملعقة  .المزيج قليل من اللبن الدافئ

جّدًا أو بحقنة بالستيكية. أما فيصغيرة  حالة عدم توافر بيض حمام  

األرز مع  يستخدم مستحلب مصنوع من دقيق الشعير أو مسحوق

 .مسحوق الفول، ويكون خفيفًا وتزيد كثافته مع الوقت

 

 

 

 تاريخ الحمام وأهمية الحمام

 

 

مليون سنةً أي قبل أن يأتي  14الحمام على هذه األرض منذ  وجد

! وقداإلنسان استدل عليه العلماء من االحافير والعظام المحفوظة  



الحمام األصلّي بين المنحدرات و الّرفوف  في الصخور، وقد عاش

أوروبّا و الّشرق األوسط هذا الحمام  ,الّصخريّة في إفريقيا, آسيا

اليوم. كّل حمام  معروف بحمام الصخور, ومازال يتواجد حتى

إلى 0,444ر ومنذ حوالي الّصخور لونها األزرق المشهو  10,000 

 سنة, بدأ اإلنسان في أسر الحمام سواء لألكل, أو للتّسابق, أو لحمل

الّرسائل، ونتيجة لتربية الحمام وأسره وتعاقب األجيال حصلنا على 

 التشكيلة العريضة من الحمام بألوانه وأشكاله المختلفة مثل هذه

******** 

رة أنواعه وتباين عاداته، وهو يختلف عن بقية الطيور بكث الحمام

أنحاء العالم، ويكثر في البالد الحارة ويعيش أيضا  منتشر في جميع

ألن طبيعته قوية. ويكاد يكون شبه مستحيل  في البالد الباردة، وذلك

قرية أو مزرعة فأسرابه تتواجد في  اال تشاهد الحمام في أي بلدة أو

عرفت في حضارة  كل مكان. والحمام من الطيور الجميلة التي

 الفراعنة وتوارثوا تربيته والعناية به، وقد عثر على رسومات

الحمام منقوشة على اآلثار المصرية القديمة التي ترجع إلى أكثر 

سنة 0444من  قبل الميالد. كما وجدت الكثير من اآلثار  

القديمة ألوروبا وآسيا  والرسومات والتحوت لدى الحضارات

لفن القديم استعمل الحمام كرمزوالشرق األدنى. وفي ا للحب  

واإلخالص ورمز جامع للحكمة والفهم. ويعد الحمام أكثر أنواع 

اقترابا وآلفة من اإلنسان، ويعتبر كذلك رمزا للسالم والحمام  الطيور

 .أنحاء العالم يعمر جميع

******** 

فيه، وهو ال ينسى  الحمام طائر شديد الذكاء محب لوطنه الذي تربى

ل الذي يسدى إليه فانك إذا قدمت إليه الحبوب بيدكالجمي مرة وأكل  

 منها ففي كل مرة يراك فيها يحوم حولك ويتودد إليك عرفاناً بفضلك

عليه، ومن أهم مزاياه إن تربيته سهلة وال تحتاج إلى عناية كبيرة 

تكلف إال نفقات قليلة، كما أنه ال يتعرض لألمراض  ومساكنه ال



 ..الوبائية كثيراً 

 :أغراض تربية الحمام

 :الحمام يربى ألربعة أغراض رئيسية وهي

الحمام الزاجل للسباقات(: يربى لالشتراك في السباقات، ) رياضة•

من الحمام في سباقات تنافسية في الطيران،  حيث يدخل هذا النوع

هي العوامل الرئيسية التي  وتعتبر السرعة والمسافة المقطوعة

ي هذا النوع من السباقاتتحدد الفائزين. معروف ف فقط الحمام  

 الزاجل الذي لديه غريزة الحنين إلى وطنه حتى لو ابعد إلى مسافة

كلم.ومن منا لم يسمع بالحمام الزاجل 0444تصل إلى أكثر من   . 

واالستعراض.) حمام الهواية(ك يتميز هذا النوع من  الطيران•

ركات حركات الشقلبة وبعض الح الحمام بقدرتها على أداء

عالية في الجو مثل  البهلوانية ومنها ما يربى لطيرانه الرتفاعات

 .السباقات التبلر، ويربي أيضا للمشاركة في بعض المعارض أو

 العرض ) حمام الزينة (: يشمل عادة األنواع التي تتميز بشكلها•

الجميل أو صوتها الجميل، وتربى أساسا لالشتراك في المعارض، 

ع بهدف الربح الماديالنو كما يربي هذا . 

إنتاج الصغار لألكل: أما بأعداد صغيرة لالستهالك الشخصي •

لصاحب الهواية، أو بأعداد كبيرة بغرض التسويق واالستفادة 

 .بالربح المادي

 :طبائع وعادت الحمام

غريزة الحنين إلى الوطن وهذه من الغرائز المشهورة عن الحمام  •

فانه يحن إليه وال يغادره طوال  إذا استوطن في مكان الزاجل فانه

 .لمسافات بعيدة جدا، ومن منا ال يحب وطنه حياته حتى لو ابعد

في بناء العش والرقاد على البيض  التعاون بين الذكر واألنثى •

الزوجين، وهذا  وحضانة الصغار وتغذيتها والوفاء بين كل من

هلهدرس كبير لإلنسان ليتفكر فيما يفعل من زوجته وأوالده وأ . 

الحب واإلخالص بين الذكر واألنثى فقد لفت روح األلفة والمودة  •



أزواج الحمام نظر اإلنسان حتى أصحبت مراقبة الحمام  التي تسود

 .المتعة في حياته يعتبر نوعا من

 الحمام يعشق ويداعب ويغازل ويقبل وهنا يعلمنا الحمام الوفاء •

ين طول حياتهما وال واإلخالص والمحبة ويظل الذكر واألنثى شريك

طالق فهو في هذه الواجهة أسمى أخالقا من بعض  يحصل بينهما

 .اآلدميين

 :يوجد بين الحمام والطيور األخرى فرقين في غاية األهمية وهما

تكوين لبن الحوصلة للحمام بواسطة الذكر واألنثى لتغذية  •

 .صغارهم

فتحت  طريقة الشرب حيث يغمر الحمام منقاره في المياه حتى •

 .األنف ويشرب في سحبه مستمرة واحدة

 

 

 

 

 البطاقة التعريفية للحمام

 

حمام السباق -حمام الزينة –حمام العرض  -االسم العربي: الحمام  

 Racing pigeon - Fancy Pigeons :االسم االنجليزي

 التصنيف: رتبة الحماميات

 Columbidae عائلة: أشكال

ية واضحة تحدد معالم الجنس: ال توجد فروق شكل مواصفات

الذكر عندما يفرد ذيله أمام أنثاه إلظهار  الجنس بدقة، ويمكن تمييز

 عام ورأس أكبر التودد لها، وهو ذو حجم أكبر بشكل

االنسجامية: يعيش الحمام على هيئة أزواج متوالفة بشكل جماعي 

 .أو فردي

يصدر صوتاً يسمى هديل، والتسمية المحلية هدير،  :الصوت



الصوت في شدته وطوله ويختلف وطبقاته حسب نوع الحمام  

أقرب  وحجمه وعمره، وهناك أنواع منفردة بأصوات معينة هي

 .للصفير، والذكر هو األكثر إصداراً للصوت

الخارجية:متغيرة حسب النوعية، يتراوح الطول بين  المواصفات

سم، لون العينان 01-04 متباين، وكذلك لون وشكل الريش، ولدى  

يش يغطي قدميه بما فيه األصابع،بعضه ر وبكثافة متباينة، ويدعى  

بين األسود  مصروا، المنقار ذو شكل وطول متباين وتتراوح ألوانه

 الباهت للبني الغامق والمصفر البرتقالي والوردي المحمر، ومقدرة

 .الحمام على الطيران متباينة وكذلك التفريخ

لطريقة ترتيبه،  محدد للعش وال مواصفات العش: ال يوجد شكل

األعواد الصغيرة،  وتتباين مواد العش مثل سعف النخيل المقطع،

وهو  الريش الطويل، القش، أعواد البرسيم، نشارة الخشب، الرمل،

يقبل أي صندوق أو عش ما دام يناسب حجمه أو اكبر منه، والشكل 

للعش صندوق خشبي مستطيل أو الوعاء الفخاري  الشائع

 .االسطواني

خ: في جميعالتفري أوقات السنة، تضع األنثى بيضتين، لونها  

يوماً  01أبيض، تتم حضانتهما لمدة  من قبل الزوجين بالتناوب،  

لمدة أربعة  وبعد الفقس تتم رعاية الصغار من قبل األبوين معاً 

 .أسابيع

والعدس،  الغذاء: متنوع من الحبوب كالذرة والشعير والدخن،

ز، إضافة إلى الحجر الجيري لتزويدهوالفول والخبز المطحون، والر  

باألمالح وتسهيل الهضم وتقوية الجسم ومن المهم ربط التدريب في 

 .بتوقيت تقديم الغذاء، وخصوصاً حمام السباق الزاجل الحمام

السكن: هناك أنواع متعددة منها األبراج ، األقفاص، المساكن 

 ..الخشبية

ربية زوج واحد فقططريقة المعيشة: جماعية أو فردية، ويمكن ت . 

 



 

 مقارنة بين تربية الحمام والدجاج

 

 

تربية الحمام ذات أهمية اقتصادية حيث يأتي في المرتبة  تعتبر

من حيث األهمية كما يتفوق على عليها وعلى  الثانية بعد الدجاج

المميزات، فالحمام طائر نظيف جداً  بقية الطيور في العديد من

باالستحمام فيويحب النظافة فيغرم كثيراً  الماء. ومن شدة حب  

وال يشرب  الحمام للنظافة أنه ال يتناول الحبوب القذرة أو الملوثة

 من الماء القذر، وليس لمخلفات الحمام روائح كريهة مطلقاً وهي

سريعة الجفاف وهذا ما يساعد على سهولة تنظيف مسكنة. تربية 

واجن المختلفة وأسهل من تربية أي نوع من أنواع الد الحمام أبسط

 :وذلك لعدة أسباب

 

 

 

ال يحتاج الحمام إلى عناية ويمكن للمشتغل بتربيته أن ينصرف  •

األخرى مطمئناً، فالحمام يعيش في أزواج ويعمالن الذكر  إلى أعماله

التناسل والتفريخ وحضانة الصغار دون تدخل من  واألنثى معا في

ير مجهدةغير مكلفة وغ المربي وهنا يجعل تربية الحمام . 

ال تحتاج تربية الحمام إلى القيام بتفريغ صناعي وال حضانة •

 .صناعية

ال حاجة إلى تغذية أفراخ الحمام بأغذية مجهزة خاصة كصغار •

 .الدجاج

قلة نفوق أفراخ الحمام، فهو قليل األمراض مقارنة ببقية الدواجن •

 .، ويعتبر أقل الطيور إصابة باألمراض

• في تربية الحمامخفة العمل وسهولته  . 



 .ال يحتاج الحمام إلى إدخال دم جديد كل عام حتى ال يضعف نسله•

• سنة بخالف الدجاج  01يظل الحمام ينتج منتظماً حتى يبلغ عمره 

سنوات تقريبا 0 . 

 .ال خوف من تهجين الحمام الن كل ذكر يختص بأنثاه•

• يخشى قلة أمراض الحمام فمادام غذاؤه نظيفاً وماؤه متجدداً فال 

 .عليه من أي مرض

 .ال يحتاج الحمام إلى نظام تربية فانه ينتج في جميع الفصول•

يحتاج الحمام إلى تخصيص مساحة كبيرة لتربيته، فسكن الحمام  ال•

يحتاج تكاليف كما في الدواجن األخرى، فتنجح  بسيط للغاية وال

الخشب أو السلك أو فوق أسطح  تربيته داخل مساكن مختلفة من

ازل أو الريف أو الحدائق أو المدنالمن . 

يمكن تربيته في جميع المناطق وال يتأثر إنتاجه وال يختلف في جو •

 .عن آخر

 .قلة رأس المال وتكاليف األدوات الالزمة لالبتداء في تربية الحمام•

سهولة تغذية الحمام فيكفي تغذية الحمام الكبير وهي تتولى تغذية •

 .صغارها

• د األزواج المنتجة بسهولة عام بعد عامإمكانية زيادة عد . 

لحم الحمام من أفضل أنواع اللحوم طعما وقيمة غذائية وله مذاق •

 .خاص يجعله مميز عن بقية الدواجن

• يوماً  00سرعة ربح الحمام حيث يمكننا الحصول على إنتاجه بعد 

 .من وضع البيض

• ودة، الحمام طائر قوي يتحمل التقلبات الجوية من حرارة أو بر

 .ويتكيف معها بسهولة

 



 
 

 الفرق بين الحمام واليمام

 

 

 

 رتبة الحمام في المملكة الحيوانية

 

المملكة الحيوانية على عدد كبير من الحيوانات مرتبة تبعاً  تحتوي

به فيللتشا الشكل والترتيب إلى أقسام مختلفة تعباً لتكوينها  

قسم الحيوانات الفقرية ضمن خمس رتب  الخلوي. يدخل الحمام في

والثدييات ، ويدخل  هي األسماك والضفادع والزواحف والطيور

الطيور  الحمام هنا ضمن المرتبة الرابعة وهي الطيور.، توصف

حار مغطى جسمها بالريش بأنها حيوانات فقرية من ذوات الدم ال

مميز لها في المملكة الحيوانية، ولها زوجان من األطراف  وهو أهم

إلى أجنحة تطير بهما. وجسم الطائر كالزورق  يتحور األول منهما

توجد في عظام الطيور أكياسا  .ليسهل شق الهواء أثناء الطيران



على سرعة  هوائية تجعل جسمها خفيفا أثناء الطيران وتساعد

دورة الدموية، درجة حرارة الطيور بشكل اعتيادي تختلف من ال

01-00  04-00.0درجة مئوية، وتصل عند حضانة البيض إلى  

درجة. وتنقسم الطيور  01تصل إلى  درجة مئوية، وعند الطيران

 ذات األطواق Genus إلى فصائل عديدة ويدخل الحمام تحت جنس

Columbia واالسم العلمي للحمام المستأنس( Domestic 

Pigeons) ومن هذا الجنس أيضاً اليمام. 

 الفرق بين الحمام واليمام

 البعض في الوصف بين الحمام المعروف باإلنجليزية باسم خلط

Pigeons المعروف باسم وبين اليمام Doves  ويرجع ذلك إال

ووجود شبه في صفاتهما  أنهما يقعان في نفس الرتبة والفصيلة

وع واليمام نوع آخر لكل منهماالعامة، ولكن الحمام ن صفات يمتاز  

 بها ويوجد بينهما فوارق طبيعية تزيل هذا اللبس، ومن هذه

 :الفوارق

 .عدم إمكانية استئناس اليمام بينما يمكن استئناس الحمام بسهولة •

 .إذا حبس اليمام ال يفرخ إال نادراً  •

في نفس  إذا أفلت اليمام فإنه ال يعود ولو كان أصله فراخ ربيت •

 .المكان، ويعتبر طائر مهاجر عموماً 

يميل اليمام إلى سكن الخرائب والمغارات في الجبال وأغصان  •

 .األشجار

 .يختلف الحمام عن اليمام في الصوت •

جسمه صغير في الحجم، ولونه بني محمر)رملي( أو وردي  •

حول رقبته وأرجله عارية، ورأسه غير  خفيف)سماني( بطوق اسود

ريش، ويأتي أيضا اليمام بألوانمزين ب  .مختلفة منها األبيض 

 .لحمه أقل جودة ليفي هزيل •

 

 



 
 الحمام البرى

 

سابقا إن الحمام األصلّي وجد منذ ماليين السنين وعاش بين  قلنا

نحدرات والم الّرفوف الّصخريّة في إنحاء العالم القديم وعرف هذا  

ومازال يتواجد حتى اليوم، كّل حمام  ,الحمام بحمام الصخور

اإلنسان في أسر الحمام  الّصخور لونها األزرق المشهور ومنذ بدأ

وأسره وتعاقب  سواء لألكل,أو لحمل الّرسائل، ونتيجة لتربية الحمام

ثل هذه التشكيلة العريضة من الحماماألجيال حصلنا على م بألوانه  

 :وأشكاله المختلفة. وإليك هذه الفكرة المبسطة حول الموضوع

هو معروف الحمام جميعه نشأ من الحمام البري األزرق، وال  كما

اإللمام بجميع أنواع الحمام نظراً لكثرتها وتشعب  يمكن بأي حال

ها حتى أصبحت أكثر من وكثرة الخلط بين صفاتها وألوانها وأشكالها



جميع أنواع الحمام مع  ألف صنف ونوع وخليط، حيث يمكن خلط

 . بعضها البعض ونسلها خصب وربما كان ذلك سبب تعددها

 

 

 

 

 

الحمام لعدة أنواع من حيث الشكل واللون والصوت  يصنف

اللحم... الخ، كما أن كل نوع يندرج تحته  وخصائص الطيران وإنتاج

ام النقي والمختلطمستويات من الحم والمهجن ، فضالً عن انه قد  

تباينه المسميات  يشترك طائر في عدة صفات ألنواع متباينة ، كما

 للنوع الواحد بين مختلف الدول والمناطق بالرغم من تطابق

 ..الصفات للحمامة

عدة  منشأ أو أصل الحمام غير معروف بالدقة والتحديد لوجود

مختلفة وبدون تحديد دقيق للمصدر  أنواع متطابقة في عدة أماكن

منه ، كما أن كثير من الكتب الخاصة بطيور الحمام تفتقر  الذي أتت

أو الموضوعية فكثير منهم ينسب الطيور إلى بلده  إلى الدقة العلمية

السالالت في كافة أنحاء العالم، وقد تنسب  ، نظراُ لعدم اطالعه على

ساللة أكثر نقاوة منها من  توجد ساللة معينة إلى بلد ما ، بينما

إليها وهذا ما يجب  ضمن نفس النوعية في بلد آخر ولم يتم التطرق

 .أخذه باالعتبار

حسب بعض المسميات )  ومن أشهر السالالت الموجود في العالم

السوداني،  الحمام البري، العادي، القالبي، البخاري، الروسي،

زي، النفاخ، الكوري،الملفوف، الكنج، الروماني، الصنعاني، الهزا  

جاكوبين، الدمشقي، الشيرازي، الفرنسي، المالطي ... الخ ، وسيد 

منازع الحمام الزاجل الذي خصصنا له جزء مستقل في  الحمام بال

 .موقع بيت الحمام



حديثنا هنا في بيت الحمام حول الحمام األصلي األزرق هو  عموماً 

ه منذ مئات السنين، وهو أول حمام تم استئناس أشهر أنواع الحمام

التهجين واالنتخاب تحول لونه األزرق  ومن خالل العديد من عمليات

األبيض، األسود.. والتشكيالت  العادي إلى األلوان العديدة: األحمر،

 .المتنوعة من األلوان

 

البري في األماكن الصخرية واألركان المنعزلة  يعيش الحمام

يتجمع الحمام البري بشكل  المباني. المظلمة ويقيم عشه على حواف

مفاجئة على الحقول  أسراب وجماعات كبيرة تقوم أحيانا بغارات

األزلية إلى  الزراعية أو البيوت وتستوطنها.. وتنسب هذه المشكلة

الصفة  الحمام البري فقط ،أما الحمام المستأنس فقد اختفت لديه هذه

ي لمزيد مننظر لما يلقاه من عناية واهتمام.. يتعرض الحمام البر  

المشاكل منه التسمم بالمبيدات الحشرية، ونقص التغذية، التخلص 

اإلنسان.. ويمكن القول انه في حالة تناقص مستمر. اللون  منه قبل

البري هو اللون األزرق والعنق ضارب إلى اللون  الطبيعي للحمام

قزح (. والمظهر العام للحمام  األخضر األرجواني ) يشبه قوس

باللون األزرق المقلم البري يعرف . 

الحمام البري أينما تواجد الغذاء والماء .. وأشهر األمثلة  يتواجد

في الميادين العامة في بعض الدول األوروبية حيث  على ذلك ما نراه

الغذاء له بسخاء على أرضية الميدان  يتسابق السياح في إلقاء

 .طوال أيام العام

 

 

 :يوجد أنواع من الحمام البري

 

ولاأل يسمى الحمام البري الجبلي وهو يصعب استئناسه ويميل إلى  

أماكن مهجورة هادئة وينفر من اإلزعاج  الهجرة والسكن في



في السنة بسبب قلة  والضوضاء وهو ال يفرخ أكثر من مرتين

 .الغذاء

النوع الثاني فهو الحمام البري النقي ويتميز بوجود بقة بيضاء على 

مامالجزء الخلفي من ظهر الح . 

النوع الثالث الحمام البري غير النقي وهو خليط بين الحمام البري 

 .والمنزلي ويسمى بالحمام العادي وهو منتشر بين هواة الحمام

 

فالحمام البري شبيه ببعض أنواع الحمام الزاجل من  وللمعلوميه

الهواة المبتدئين في حرج في التفريق  ناحية اللون مما يضع بعض

ود اختالفات كبيرة بينبينها.. رغم وج  .الحمام البري والزاجل 

 

 

 :خصائص الحمام البري

البري صغير الحجم وله منقار طويل رفيع اسود اللون حاد  الحمام

فاتح، وعلى طرف جناحيه وذيله شريط  وصلب، لون ريشه ازرق

 .بيضاء عرضي ذات لون اسود، وعلى ظهره بقعة

اميعتبر الحمام البري من اصغر أنواع الحم  

 قليل اإلنتاج يفرغ مرتين في العام

 .ال يبيض اال إذا كان طليقا حراً 

له قدره غريبة على التجمع في مكان معين إذا علم بوجود الطعام 

 المناسب

هو معروف فالحمام البري يعتبر مصدر رئيسي لألمراض  وكما

الحمام المستأنس ولهذا ننصحك بالحذر من  المختلفة التي تصيب

رب من مسكن طيورك بقدرتواجده بالق  .اإلمكان 

 

 

 



 حمام الزينة

 

 المتطلبات األساسية لتربية حمام الزينة والعناية به

 

تربية الحمام الزينة احد الهوايات التي يشترك فيها العلم مع  تعتبر

تتطلب لدى المربي روح الفنان الذي يقدر قيمة الحمام  الفن، حيث

متع بها، كما تتطلب المعرفة الزاهية التي تت التي لديه واأللوان

بالحمام للحصول على ألوان بعينها  بقواعد وعلم الوراثة الخاصة

متميزة من األلوان.  في حالة الرغبة في الحصول على نوعيات

ومن  بعض من حمام الزينة يمكنه الطيران والبعض ال يستطيع ذلك

المفضل بالنسبة لهذا النوع ان يربى في مساكن وأقفاص مغلقة 

تى ال يتمح فقده. معظم حمام الزينة ال يمكنها االعتناء بصغارها  

الريش الذي يكسو أرجلها ويبعد البيض أثناء  ربما لسبب معين مثال

وربما يكون الحمام منقاره  الحضانة وربما إلى تكسير البيض،

 .صغير جدا بحيث ال تستطيع تغذية صغارها

 

قية أنواع الحمام من تختلف تربية حمام الزينة بشكل عام عن ب ال

والتغذية والرعاية الصحية ، ولكن ينبغي ألي فرد  حيث المسكن

ألي سبب من األسباب أن يستوفي  يرغب بالعناية بحمام الزينة

بالنا إننا نتعامل مع  بعض الشروط المعينة، وينبغي اال يغيب عن

 .كائنات حية تحتاج إلى رعاية

 

المسألة ال تثير أي مشاكل المناسب للحمام، وهذه  توفير المأوى

إلى مساكن باهظة التكاليف فالحمام  ألنها بالتأكيد ال تحتاج

كما انه بإمكان الهاوي  المستأنس بطبيعته يعد من ساكني الكهوف

استفاد من  بناء المسكن بنفسه إذا توفرت لديه بعض المهارة أو

 الخبرة. وعلى الرغم من أن برج الحمام أو المتمرسين وأصحاب



لصندوق المعلق يشكالن مأوى مناسب اال انه بالنسبة لتربية ا

تحتاج إلى إشراف منتظم ينبغي رفض مثل هذا المأوى،  الحمام التي

 :المسكن ومن المميزات المرغوبة في

 

يتميز بتصميم قابل للتغيير وبإمكان بناء األقفاص فيه بسهوله ، كما 

 .يمكن التركيب الفوري للمعدات واألدوات الخاصة

المهم أن يكون المسكن جافاً وجيد التهوية ولكنه غير معرض  من

الهوائية سواء الحارة أو الباردة، وتوفير اإلضاءة  للتيارات

 .كل جزء منه المناسبة وسهل الوصول إلى

 يجب ان تكون التجهيزات الداخلية مركبة بصورة تسهل تنظيفها

ناث بعد إنشاء مسكن أخر منفصل للطيور الصغيرة وإليواء اإل

 .التزاوج وفصل الجنسين

يفضل أن تتوفر غرفة تخزين تحفظ فيها صناديق العلف ومعدات 

 .التنظيف واألقفاص الفردية وكل المتعلقات

تخطيط البناء يجب أن تكون المساحة أكبر قليالً من ما تحتاجه  عند

أزواج من  04للتوسع مستقبالً. ومثال ذلك إذا كان عندنا  فعلياً وذلك

مام من الحجمالح  1م0العادي يجب تخصيص مساحة قدرها  

م . لكل زوج 1.14وارتفاعها ال يزيد عن  . 

يجب وضع حاويات األعشاش والمجاثم بطريقة تزيد من راحة 

 .الحمام وحيويته

توفر الهدوء وعدم اإلزعاج للحمام يعتبر وسيلة معززة لنجاح 

 .عمليات التزاوج للحمام

لألكل والشرب وتقدم بعض الشركات  استخدام األدوات المناسبة

 .والمحالت نماذج آلية منها ممتازة

توفير عدد من األقفاص لألزواج والذي يجب أن تناسب عدد معين 

 .من الحمام ويمكن استخدامها إليواء ومراقبة الحمام المريض

 .أن يتخلل المسكن أشعة الشمس في بعض األوقات



ياً أصحبت أعداد متزايدة من للظروف االجتماعية السائدة حال نتيجة

متابعة هوايتها وممارستها، والناس مستعدون  الناس قادرة على

في مزاولة هواية يستفيد منها  الستثمار الوقت الذي تم اكتسابه

 .الجسم والعقل

 

 

فرصة حقيقية لذلك ألنها تتعلق بمخلوقات  تربية حمام الزينة

عة يومية، رغم أن إلى متاب وكائنات حية جميلة وبالتالي تحتاج

الذي لديه يتم  الهاوي هو المتحكم في وقته كما أن حجم الحمام

 .تحديده بصورة كاملة بواسطة الهاوي

 

القول اعتبار العمل في الهواية عمالً بمعنى الكلمة ،  طبعاً ال يمكن

يخصصونه كعمل رسمي لهم لما له من فوائد  رغم ان بعض المربين

 .مالية واستثمارية

 

كلفةتعد ت الحمام زهيدة نسبياً ويمكن ألي فرد قادر ان يتحملها ،  

النفقات في البداية كبيرة نوعاً ما ، نظراً إلنشاء  ولكن قد تكون

وتكلفة اقتناء الحمام ونوعيتها، طبعاً  مسكن جديد وشراء معدات

بسعر زهيد بعكس السالالت  يمكنك شراء حمام ذات ساللة أقل جودة

العالية، و تبقى تكلفة الغذاء النادرة وذات الجودة ونوعيته فاألسعار  

فتعتمد على  ربما تعتبر مرتفعة للغذاء الصحي.أما تكاليف العالج

 نوعية المرض واعتقد انه لن تكون باهظة الثمن. وعموماً لن تكون

هناك بعد ذلك حاجة لوضع ميزانية مالية نتيجة إلنتاج الحمام 

تكاليف والنفقات، إضافة إلى يمكن بيعه وتغطية ال المستمر الذي

الحمام كسماد خاص بالحدائق  ذلك يمكن استخدام مخلفات

 .والزراعات الصغيرة كالزهور

 



حمام الزينة وكثرة السالالت الموجودة يبقى على  نظراً لتعدد

تم اختيار احد السالالت راجع اختيار  الهاوي معرفة ماذا يريد وكيف

الحمام ، وتختلف مزاجية كل  قطيع الحمام األساسي في موقع بيت

 :متأنية شخص منا في اتخاذ قراره الذي يجب أن يكون بدارسة

تناسلية -حدد الغرض الذي يدفعك القتناء الحمام ونوعيته ) جمالية   

..) 

 .يتم شراء الحمام من مصدر موثوق به

 -تكاثر -مستوى المنافسة الذي يرغب في المشاركة فيه) معارض

 (.. بيع

راء زوج من الحمام يجب أن ينتمي إلى الساللة نفسها في حالة ش

 .( بعضه مع بعض ) الذكر واألنثى

عند شراءك الحمام يجب إجراء فحص صحي شامل، ويفضل وضع 

 .الحمام الجديد في أقفاص منعزلة للتأكد من صحتها وسالمتها

 

 

 

 

 الحمام النفاخ

 Pouter أو ما يعرف باللغة االنجليزية

الزينةومن انواع حمام   

 

الحمام النفاخ من أقدم أنواع حمام الزينة يرجع تاريخه إلى  يعتبر

م عرف0700سنة  باسم الحمام االنجليزي نظرا ألنه ظهر اول مرة  

بين أنواع من الحمام، ويأتي هذا  فيها حيث أنتج عن طريق خليط

وتكون ممتلئة بالهواء  النوع بشكل صدره المنتفخ ورقبته وحلقه،

فتجعله يبدوا اكبر، ويأتي الحمام النفاخبشكل مستمر  في عدة  

أحجام وألوان وعدة أنواع ، وتتباين حجم الحوصلة الهوائية، 



النفاخ طويل الجسم وهو جيد للحضانة والتفريخ ، ومنشأه  والحمام

المانيا، وبطبيعته فاألجواء  –بلجيكا  –انجلترا  - شمال أوروبا

عكس المناطق ذات األجواء لتربيته ب الباردة والمعتدلة مناسبة

األمراض، وتعتبر أسعار بعض  الحارة حيث يكون معرضاً لكثير من

الحوصلة الكبيرة أو  أنواعه مرتفع جداً وثابتة نوعاً ما وخاصة ذات

 .اللون النادر

 

 

 

 

 Fantails الحمام الهزاز

 

 من أنواع حمام الزينة

 

ر يعجب بنفسه هذا النوع من الحمام بجمال الشكل ، وهو طائ يتميز

للخلف ويرفع ذيله ألعلى ويفرده كالمروحة  ويزهو فيلقي رأسه

ريش األصناف األخرى،  المنبسطة حيث ان ريش ذيله أعرض من

يعرف  .وهو منتفخ الصدر متدلي االجنحه بحيث تختفي تحت الذيل

األصيل منه بصغر حجمه وانه يقف على أصابعه راجعاً رأسه 

برزاً صدره راخياً أجنحته تحت ذيله منتفخ إلى ذيله م للخلف مستنداً 

بالد الهند، ألوانه مختلفة اال ان النادر منه  الصدر الذي يرجع منشأه

أرجله عارية من الريش لونها أحمر،  واألغلى ثمناً اللون األسود،

الحجم الكبير فيرجع  ورأسه غير مزين بزوائد من الريش. أما

ما ، أرجله مليئة منشأه ألمريكا وهو كبير الحجم نوعاً  بالريش ،  

 .ورأسه مزين بزوائد من الريش

احتضان وتربية الصغار كما هو  يستطيع هذا النوع من الحمام

واألنثى حيث ان شكل  مطلوب ولكن هناك مشكله التزاوج بين الذكر



األنثى  الذيل المروحي قد يسبب عاق في عملية التلقيح ، فتبيض

 -وليس انتزاع  –من المهم قصبيضا غير ملقح أو رائق، ولهذا 

األخير من ذيل األنثى والذكر حتى يتم التلقيح بشكل  الريش

ريشه، وكلما وصل إلى  00 -11من  طبيعي.يصل عدد ريش الذيل

ريشه متراكبة على بعضها يصبح من 05أكثر من  النوع الجيد  

 .األصيل

ورقبته تهتز  من المميزات األصيلة لهذه النوعية ان يكون صدره

باستمرار بحيث يتقوس الصدر والرقبة والرأس للخلف بدرجة 

تالمس مؤخرة الرأس الذيل كما تالقي هذه النوعية صعوبة  كبيرة

 .في الطيران

توجد ساللة من الحمام الهزار يكون ريش ذيله مفكك الريش،  كما

كانت في األساس مرض خفيف وقد استقرت هذه  وهي صفة وراثية

من الهزاز، الصفة على هذه النوعية ولكن الكثير ال يرغبون في  

ورغم ذلك فله  اقتناه لتشوه الريش مما يزيل صفة الجمالية منه،

 محبين. وتعتبر أسعاره متذبذبة وغير مستقرة اال في النوعية

 .النادرة منه

 

 

 

 

 

 

 Trumpeter الحمام البخاري

 من أنواع حمام الزينة

 

مام، ويعد من أنواع الحمام البخاري من أجمل أنواع الح يعتبر

الثمن، وهو من األنواع األساسية لمربين حمام  الحمام الفاخر الغالي



 .بالعرض الزينة وخاصة المهتمين

 يتميز البخاري بكثافة الريش في كل االتجاهات من جسمه تقريباً ،

واألنواع الممتازة يجب ان تكون كبيرة الحجم وغزيرة الريش 

دام ، ومن المهم تناسق األلوان في الرأس واألق وكثيف الريش على

 .هذا النوع

هذا النوع إخصابه ضعيف وتربيته للصغار ليست  من المعروف أن

تدريبه بالتدريج لتخطي هذه المشكلة  بالمستوى، ولكن من الممكن

للعينين وجزء من  حيث يلجئ المربين إلى قص الريش المغطي

ذكرريش القدمين وريش فتحة المجمع لزيادة فحولة ال . 

األفضل أن يتم تحضين بيض البخاري وتربية صغاره تحت  ومن

بالتربية وذلك بهدف تنشئة صغار قوية  أزواج أخرى مشهود لها

الذي ينمو على جسمه وهو  منذ البداية وذلك نظراً لغزارة الريش

وإمداده  صغير مما يؤثر على صحته وقوته نتيجة لتغذية الريش

 .بالدم

ي هذه النوعية فتجد منها له ريشوقد تعددت السالالت ف كثيف جداً  

وغير متراص ومتراكب، والبعض قليل الريش وخاصة الريش 

للرأس، ومنها ما هو ذو حجم كبير أو متوسط..ولكن ما  المغطي

منها هو ان يكون منخفض الوقوف وتالحظ  يميز البخاري األصيل

تلفة من وجود تشكيالت مخ رقبته تميل إلى األمام باتجاه األسفل ،

األرجل، كبير  الريش على الرأس ومؤخرة الرقبة باإلضافة إلى

 الحجم مقارنه باألنواع األخرى ، ومما يميزه مقدرته على التحكم

في انتصاب أو ارتخاء ريش مؤخرة الرقبة، يكون ريشه بشكل عام 

محكم التركيب ، وتجده متعدد األلوان فمنه  غير متراض وغير

فر وألواناألسود واألبيض واألص  .أخرى 

 

 

 



 

 Oriental Frills حمام الكشك/أو الفراشة

 من أنواع حمام الزينة

 

ما يميز هذا النوع هو قصر منقاره مما يعطيه شكال ً جميالً جداً،  أهم

األنواع األصيلة يكون المنقار قصير جداً وعريض في نفس  وفي

اللة الشرق األوسط وخاصة مصر منشأ هذه الس الوقت. وتعتبر بالد

 .من الحمام

باتساع العينين مطوقتين بجفنين أبيضين ، وهو  يتميز األصيل منه

الصدر والذي يظهر على شكل  مشهور بوجود خصلة من الريش في

الريش بشكل  نصف وردة أو شبيه بالكرفته، كما يتميز بوجود

 خفيف على أصابع القدمين. وعند النظر إليه من الجانب ينبغي ان

لقدم على خط رأسي واحد، وشكل الرأس ليس كروياً تكون العين وا

وإنما يأخذ شكالً بين ذلك. وتكون لون حدقة العين  وليس بيضاوياً 

 .الرأس البيض فتكون داكنة برتقالي ما عدا الحمام ذات

مع اإلنسان فال يهاب  والغريب في هذا النوع من الحمام ألفه الشديد

قوي التحمل جيد منه. هذا النوع يتميز بوقفة شامخة وهو الحركة  

والطيران، جيد التكاثر وال تختلف تربيته عن بقية أنواع حمام 

من حيث المسكن والتغذية والرعاية فجميع الحمام شبيه  الزينة،

وليس كما يعتقد بعض الهواة بأن هناك طرق  ببعض من هذا الجانب

 تلك، ومن الطبيعي أن يستثنى من خاصة بالتربية لهذه النوعية أو

أما بقية حمام الزينة  هذه القاعدة الحمام الطيار والحمام الزاجل

أشكالها  فكلها متشابهه في طريقة التربية رغم اختالف وتباين

 .وألوانها وصفاتها

الصغار كما هو  ولكن من الضروري توفير أزواج بديلة لحضانة

 معتاد لجميع أنواع حمام الزينة األخرى. والضحية هنا الحمام

الذي يستخدم في جميع األغراض الزاجل ..! 



الغالب ارتفاع سعره بشكل  تتفاوت أسعاره في األسواق ولكن

ذات  مستمر ويصل إلى أسعار خياليه وخاصة للنوعية الجيدة

 .األلوان المميزة والمرغوبة

 

 

 

 

 الحمام الشيرازي / الهور

 

 من أنواع حمام الزينة

 

 

 

شيراز اإليرانية كما انه الشيرازي يرجع أساسا إلى مدينة  الحمام

الهور ألنه مشهور جداً لدى المربين في هذه  اكتسب اسم حمام

 .المدنية شمال باكستان

بطئ الحركة قليل الطيران له ذيل طويل ، ويأتي بريش على  حمام

يميزه طريقة توزيع األلوان وترتيبها على ريشه  القدمين ، واهم ما

خرة ذيله كلها ابيض وبطنه ومؤ إذ يكون وجهه وحلقه وصدره

فضي أو ذهبي أو  اللون ، بينما بقية جسمه بلون واحد مغاير ،

 ..احمر أو اسود، األرجواني

الحجم قوي الجسم وعريض الصدر ،  عموماً األصيل منه يكون كبير

األبيض في المنطقة  يأتي بلونين فقط كما سبق ذكره، وهو اللون

إلى الطرف السفلى التي تبدأ من أسفل الوجه حتى تصل النهائي  

للذيل من الجهة السفلية. بدون أي تداخالت من األلوان األخرى في 

 .منطقة من جسم الطائر أي

في  من ناحية التناسل فهو بطيء نوعاً في التفريخ وضعيف



 –الحضانة والتربية.أما أسعاره فهي ثابتة وتميل إلى االنخفاض 

لدى الكثير من رغم توفره بشكل اعتيادي  –السوق  بحسب درجة

 مربي حمام الزينة

 

 

 

 
 

 

 

 

 الحمام الصنعاوي

 

 من أنواع حمام الزينة

 

 

 

أصله إلى ثالث أماكن األولى وهي األقرب بالد اليمن وخاصة  يرجع

عرف عند األكثرية بالصنعاوي ، والثانية مكة  ولهذا مدينة صنعاء

 .المكرمة والثالثة مصر

هذا النوع بصوت رائع مميز عن جميع بقية أنواع الحمام  يتميز

المميز لهذه النوعية صوته ناعم وبتردد مستمر  ويعتبر صوته هو



 .ومنتظم مستمر جميل جدا

 

 

 

 

 :مميزاته األخرى

العادي في الشكل صغير الحجم ويشبه نوعا ما الحمام · . 

 . يكون جناحيه ساقطين لألسفل ومتدليين من جسمه أثناء وقوفه ·

 .العين سوداء تماما ·

 غالبا ما يمشي على رؤؤس أصابعه ·

 .يتميز بعض منه أثناء الصوت باهتزاز خفيف ورعشة في جسمه ·

 القدمين قيصريتين وصغيرتين ·

لرأس أو ريش في يأتي بعد أشكال فمنه يحتوي على ريش أعلى ا ·

ويعتبر هذا النوع إنتاج جديد من الحمام األصلي،  أصابع القدمين

ذلك فهو خالي من الريش في أعلى  ولكن الحمام األصلي بعكس

 .الرأس والقدمين وصغير الحجم تماماً 

 يأتي بعدة ألوان أهما األبيض واألسود، أيضا األزرق واألحمر..الخ ·

وليس بالمستوى المطلوب في الحمام ال يحتضن بيضة جيدا  ·

 .اإلنتاج والتفريخ ولهذا ينصح تربيته بشكل منفصل في أقفاص

يتميز األصيل منه كما قلنا بالصوت المميز المستمر لمدة طويلة  ·

 .في الهديل والترجيع للصوت

 

 

 

 

أسعاره في األسواق بحسب قدرته وتميزه في الصوت ..  تختلف

ود وال يشاهد اال في مواسم معينة النادر الوج وهو يعتبر من النوع



من الناس ربما يرجع السبب ان  .. مع ان صوته رائع يعشقه قليل

إزعاج بسبب األصوات  كثرة وجود هذا النوع في المنزل مثال يسبب

يزال هذا  الصادرة منه وخاصة إذا كان عدد الحمام كبير .. ولكن ال

أيضا مميزونالنوع من الحمام مميز عن بقية الحمام.. وعشاقه   

 .. باختيارهم له

 

 
  

 

 

 

 

 



 
 

 

  سبحان الخالق

 

  السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

  ملكة الحمام فيكتوريا إن هذا الطائر الساحر ماهو

 إال حمامة فكتوريا المتوجه

 إنها نوع من أنواع الحمام البري

 وحجمها أكبر من حجم الحمام العادي

 وتسكن هذه المتوجه في : بابوا غينيا

 ن بها كحمامهإن بعض الناس ينخدعون وال يعترفو

 بسبب حجمها الكبير وريشها المنفوش

  الطليق الذي يعطيها ظهور أكبر



 .مما هي عليه بالواقع

 0011إن أصل هذه الحمامه يرجع إلى سنة 

 وبسبب تكاثرها البطيئ جدا لن ترى لها إنتشار كبير

  أي أنها تبيض بيضه واحده في السنه أو بيضتان

 يوم ، 01وتفقس بعد 

 لن يتزاوج حتى يبلغ عمره السنتانوهذا النوع 

 .إنه فعال بطيئ التكاثر

 

 : التغذيه

 

 

 

من صفات تغذية هذا الطائر إنه ال يمكن أن يأكل وهو داخل 

 القفص

 .يحب أن يأكل وهو خارج القفص طليق

 يتغذا هذا الجميل على لب الثمار المطحون

 والحبوب والبذور عامة

 عمونهاوالغريب إن المربون لهذه الحمامه يط

 مكعبات التفاح وهي ترحب بأي نوع من الثمار المقطعه

والفستق النيئ والجبن وهم يحبون الجبن كثيرا بجانب 

 الحبوب

واألغرب عزيزي القارئ إنها تغذي صغارها على حليب 

 !!..الحمام

 نعم بالفعل إنه سائل يتكون في حويصالت في جسم االنثى

 صغاروبعد ذالك تضخه من فمها إلى افواه ال

وهذه الصفه والتقنيه في هذه الحمامه ، لن يسبقها من قبل وال 

 طير



 .ويالها من حمامه

 

  أما تستحق أن تكون ملكه ،ليس فقط للتاج المشيد على رأسها

 ال ولكن إلبداع خلقها وصفاتها أيضا

 ولك بعض المعلومات االضافيه عن طبيعة المتوجه

 إنها لن تهاب البشر عندما تتعود عليهم

 إنها لم ولن تؤذي أي حيوان ولو يصغرها حجما

  وختام المعلومات ، إنها تحب الطقس البارد

  وتحب أن تكون في مكان هادئ ومرتفع

 

 

*************************************

************* 



 

 :نبدأ بمعلومات عن الحمام

 
 

 :تاريخ الحمام-1

على هذه األرض منذ  الحمام وجد

01 مليون سنةً أي قبل أن يأتي 

اإلنسان! وقد استدل عليه العلماء 

من االحافير والعظام المحفوظة 

 الحمام في الصخور، وقد عاش

األصلّي بين المنحدرات و 

الّرفوف الّصخريّة في إفريقيا, 

آسيا, أوروبّا و الّشرق األوسط 

معروف بحمام  الحمام هذا

الصخور, ومازال يتواجد حتى 

 اليوم. كّل حمام الّصخور لونها

األزرق المشهور ومنذ حوالي 

0,111 إلى 01,111 سنة, بدأ 

سواء  الحمام اإلنسان في أسر

لألكل, أو للتّسابق, أو لحمل 

 الحمام الّرسائل، ونتيجة لتربية

وأسره وتعاقب األجيال حصلنا 

على مثل هذه التشكيلة العريضة 

بألوانه وأشكاله  الحمام من

 .المختلفة
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الحمام يختلف عن بقية الطيور 

بكثرة أنواعه وتباين عاداته، وهو 

جميع أنحاء العالم،  منتشر في

ويكثر في البالد الحارة ويعيش 

وذلك  أيضا في البالد الباردة،

ألن طبيعته قوية. ويكاد يكون 

في  الحمام شبه مستحيل اال تشاهد

أي بلدة أو قرية أو مزرعة 

فأسرابه تتواجد في كل مكان. 

الطيور الجميلة التي  والحمام من

عرفت في حضارة الفراعنة 

وقد  وتوارثوا تربيته والعناية به،

 الحمام عثر على رسومات

منقوشة على اآلثار المصرية 

القديمة التي ترجع إلى أكثر من 

الميالد. كما  0111 سنة قبل

وجدت الكثير من اآلثار 

والرسومات والتحوت لدى 

القديمة ألوروبا  الحضارات

وآسيا والشرق األدنى. وفي الفن 

كرمز  الحمام القديم استعمل

للحب واإلخالص ورمز جامع 

أكثر  الحمام للحكمة والفهم. ويعد

أنواع الطيور اقترابا وآلفة من 

اإلنسان، ويعتبر كذلك رمزا 

للسالم والحمام يعمر جميع أنحاء 

 .العالم
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الحمام طائر شديد الذكاء محب 

لوطنه الذي تربى فيه، وهو ال 

يسدى إليه  ينسى الجميل الذي

فانك إذا قدمت إليه الحبوب بيدك 

مرة وأكل منها ففي كل مرة 

فيها يحوم حولك ويتودد  يراك

إليك عرفاناً بفضلك عليه، ومن 

سهلة وال  أهم مزاياه إن تربيته

تحتاج إلى عناية كبيرة ومساكنه 

 ال تكلف إال نفقات قليلة، كما أنه

ال يتعرض لألمراض الوبائية 

 .كثيراً 

 

 

 

 

 :أغراض تربية الحمام-2

 

الحمام يربى ألربعة أغراض 

 :رئيسية وهي

 

رياضة )الحمام الزاجل  *

للسباقات(: يربى لالشتراك في 

السباقات، حيث يدخل هذا النوع 

في سباقات تنافسية في  الحمام من
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الطيران، وتعتبر السرعة 

العوامل  والمسافة المقطوعة هي

الرئيسية التي تحدد الفائزين. 

معروف في هذا النوع من 

الزاجل  الحمام السباقات فقط

الذي لديه غريزة الحنين إلى 

وطنه حتى لو ابعد إلى مسافة 

تصل إلى أكثر من 0111 

كلم.ومن منا لم يسمع بالحمام 

 . الزاجل

 

 

الطيران واالستعراض.) حمام *

 الهواية(ك يتميز هذا النوع من

بقدرتها على أداء حركات  الحمام

الشقلبة وبعض الحركات 

لطيرانه  البهلوانية ومنها ما يربى

الرتفاعات عالية في الجو مثل 

التبلر، ويربي أيضا للمشاركة في 

 .المعارض أو السباق بعض

 

 

العرض ) حمام الزينة (: يشمل *

عادة األنواع التي تتميز بشكلها 

صوتها الجميل،  الجميل أو

وتربى أساسا لالشتراك في 

المعارض، كما يربي هذا النوع 
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 .الربح المادي بهدف

 

 

إنتاج الصغار لألكل: أما بأعداد *

صغيرة لالستهالك الشخصي 

لصاحب الهواية، أو بأعداد كبيرة 

بغرض التسويق واالستفادة 

 .بالربح المادي

 

 

 :طبائع وعادات الحمام-3

 

غريزة الحنين إلى الوطن  *

 وهذه من الغرائز المشهورة عن

الزاجل فانه إذا استوطن  الحمام

في مكان فانه يحن إليه وال 

يغادره طوال حياته حتى لو ابعد 

لمسافات بعيدة جدا، ومن منا ال 

 .يحب وطنه

التعاون بين الذكر واألنثى في  *

بناء العش والرقاد على البيض 

وتغذيتها  وحضانة الصغار

والوفاء بين كل من الزوجين، 

وهذا درس كبير لإلنسان ليتفكر 

يفعل من زوجته وأوالده  فيما

 .وأهله

الحب واإلخالص بين الذكر  *
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واألنثى فقد لفت روح األلفة 

 الحمام والمودة التي تسود أزواج

نظر اإلنسان حتى أصحبت 

في حياته يعتبر  الحمام مراقبة

 .نوعا من المتعة

يعشق ويداعب ويغازل  الحمام *

الوفاء  الحمام ويقبل وهنا يعلمنا

واإلخالص والمحبة ويظل الذكر 

واألنثى شريكين طول حياتهما 

بينهما طالق فهو في  وال يحصل

هذه الواجهة أسمى أخالقا من 

 .بعض اآلدميين

 

و  الحمام يوجد بين-------

الطيور األخرى فرقين فى غاية 

 :األهمية

 

تكوين لبن الحوصلة للحمام  *

بواسطة الذكر واألنثى لتغذية 

 .صغارهم

 طريقة الشرب حيث يغمر *

منقاره في المياه حتى  الحمام

فتحت األنف ويشرب في سحبه 

 مستمرة واحدة

 

 

 تعرف أكثر على الحمام -4
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االسم العربي: الحمام- حمام 

العرض – حمام الزينة- حمام 

 السباق

 

 Racing:االسم االنجليزي

pigeon - Fancy Pigeons 

 

 التصنيف:رتبة الحماميات

 

 Columbidae عائلة: أشكال

 

مواصفات الجنس:ال توجد فروق 

شكلية واضحة تحدد معالم الجنس 

تمييز الذكر عندما  بدقة، ويمكن

يفرد ذيله أمام أنثاه إلظهار التودد 

أكبر بشكل  لها، وهو ذو حجم

 عام ورأس أكبر

 

على  الحمام االنسجامية:يعيش

هيئة أزواج متوالفة بشكل 

 .جماعي أو فردي

 

الصوت:يصدر صوتاً يسمى 

هديل، والتسمية المحلية هدير، 

ويختلف الصوت في شدته 

 وطوله وطبقاته حسب نوع
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وحجمه وعمره، وهناك  الحمام

أنواع منفردة بأصوات معينة هي 

أقرب للصفير، والذكر هو األكثر 

 .إصداراً للصوت

 

المواصفات الخارجية:متغيرة 

حسب النوعية، يتراوح الطول 

العينان  بين 00-01 سم، لون

متباين، وكذلك لون وشكل 

الريش، ولدى بعضه ريش يغطي 

األصابع، وبكثافة  قدميه بما فيه

متباينة، ويدعى مصروا، المنقار 

وتتراوح  ذو شكل وطول متباين

ألوانه بين األسود الباهت للبني 

الغامق والمصفر البرتقالي 

 الحمام المحمر، ومقدرة والوردي

على الطيران متباينة وكذلك 

 .التفريخ

 

مواصفات العش:ال يوجد شكل 

محدد للعش وال لطريقة ترتيبه، 

مثل سعف  وتتباين مواد العش

النخيل المقطع، األعواد 

الصغيرة، الريش الطويل، القش، 

البرسيم، نشارة الخشب،  أعواد

الرمل، وهو يقبل أي صندوق أو 

أو اكبر  عش ما دام يناسب حجمه
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منه، والشكل الشائع للعش 

صندوق خشبي مستطيل أو 

 .االسطواني الوعاء الفخاري

 

التفريخ:في جميع أوقات السنة، 

تضع األنثى بيضتين، لونها 

لمدة 00  أبيض، تتم حضانتهما

يوماً من قبل الزوجين بالتناوب، 

وبعد الفقس تتم رعاية الصغار 

قبل األبوين معاً لمدة أربعة  من

 .أسابيع

 

الغذاء:متنوع من الحبوب كالذرة 

والشعير والدخن، والعدس، 

المطحون،  والفول والخبز

والرز، إضافة إلى الحجر 

الجيري لتزويده باألمالح 

وتقوية الجسم  وتسهيل الهضم

 ومن المهم ربط التدريب في

بتوقيت تقديم الغذاء،  الحمام

 .وخصوصاً حمام السباق الزاجل

 

السكن:هناك أنواع متعددة منها 

األبراج ، األقفاص، المساكن 

 ..الخشبية

طريقة المعيشة:جماعية أو 

فردية، ويمكن تربية زوج واحد 
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 .فقط

 

 

و  الحمام مقارنة بين تربية-5

 :الدجاج

 

ذات أهمية  الحمام تعتبر تربية

اقتصادية حيث يأتي في المرتبة 

 الثانية بعد الدجاج من حيث

األهمية كما يتفوق على عليها 

وعلى بقية الطيور في العديد من 

فالحمام طائر نظيف  المميزات،

جداً ويحب النظافة فيغرم كثيراً 

 .باالستحمام في الماء

 

للنظافة أنه  الحمام ومن شدة حب

ال يتناول الحبوب القذرة أو 

الملوثة وال يشرب من الماء 

 الحمام القذر، وليس لمخلفات

روائح كريهة مطلقاً وهي سريعة 

الجفاف وهذا ما يساعد على 

 سهولة تنظيف مسكنة. تربية

أبسط وأسهل من تربية أي  الحمام

نوع من أنواع الدواجن المختلفة 

 :وذلك لعدة أسباب

 

إلى عناية  الحمام ال يحتاج *
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ويمكن للمشتغل بتربيته أن 

ينصرف إلى أعماله األخرى 

فالحمام يعيش في أزواج  مطمئناً،

ويعمالن الذكر واألنثى معا في 

وحضانة  التناسل والتفريخ

الصغار دون تدخل من المربي 

غير  الحمام وهنا يجعل تربية

 .مكلفة وغير مجهدة

إلى  الحمام ال تحتاج تربية *

القيام بتفريغ صناعي وال حضانة 

 .صناعية

 ال حاجة إلى تغذية أفراخ *

بأغذية مجهزة خاصة  الحمام

 .كصغار الدجاج

قلة نفوق أفراخ الحمام، فهو  *

قليل األمراض مقارنة ببقية 

الدواجن ، ويعتبر أقل الطيور 

 .إصابة باألمراض

خفة العمل وسهولته في تربية  *

 .الحمام

إلى إدخال دم  الحمام ال يحتاج *

جديد كل عام حتى ال يضعف 

 .نسله

ينتج منتظماً حتى  الحمام يظل *

يبلغ عمره 00 سنة بخالف 

 .الدجاج 0 سنوات تقريبا

الن  الحمام ال خوف من تهجين *
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 .كل ذكر يختص بأنثاه

فمادام  الحمام قلة أمراض *

غذاؤه نظيفاً وماؤه متجدداً فال 

 .يخشى عليه من أي مرض

إلى نظام  الحمام ال يحتاج *

تربية فانه ينتج في جميع 

 .الفصول

إلى تخصيص  الحمام ال يحتاج *

 مساحة كبيرة لتربيته، فسكن

بسيط للغاية وال يحتاج  الحمام

تكاليف كما في الدواجن األخرى، 

مساكن  فتنجح تربيته داخل

مختلفة من الخشب أو السلك أو 

فوق أسطح المنازل أو الريف أو 

 .أو المدن الحدائق

يمكن تربيته في جميع المناطق  *

وال يتأثر إنتاجه وال يختلف في 

 .جو عن آخر

قلة رأس المال وتكاليف  *

األدوات الالزمة لالبتداء في 

 .تربية الحمام

فيكفي  الحمام سهولة تغذية *

الكبير وهي تتولى  الحمام تغذية

 .تغذية صغارها

إمكانية زيادة عدد األزواج  *

 .المنتجة بسهولة عام بعد عام

من أفضل أنواع  الحمام لحم *
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اللحوم طعما وقيمة غذائية وله 

مذاق خاص يجعله مميز عن بقية 

 .الدواجن

حيث يمكننا  الحمام سرعة ربح *

الحصول على إنتاجه بعد 00 

 .يوماً من وضع البيض

طائر قوي يتحمل  الحمام *

التقلبات الجوية من حرارة أو 

 .برودة، ويتكيف معها بسهوله

منتديات سوق  :المصدر

 الحيوانات

 

 

 

 

   

http://www.animalsouq.com/vb/Animalsouq3080/
http://www.animalsouq.com/vb/Animalsouq3080/
http://www.animalsouq.com/vb
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    #2 (permalink)  

 
 

 

 

 
 :الفرق بين الحمام و اليمام-6

 

رتبة الحمام في المملكة 

 الحيوانية

تحتوي المملكة الحيوانية على 

عدد كبير من الحيوانات مرتبة 

تبعاً للتشابه في الشكل 

لى أقسام مختلفة والترتيب إ

 .تعباً لتكوينها الخلوي

 

يدخل الحمام في قسم 

الحيوانات الفقرية ضمن خمس 

 رتب هي األسماك والضفادع

والزواحف والطيور والثدييات 

، ويدخل الحمام هنا ضمن 

الطيور.،  المرتبة الرابعة وهي

توصف الطيور بأنها حيوانات 

فقرية من ذوات الدم الحار 

وهو  بالريش مغطى جسمها

أهم مميز لها في المملكة 

الحيوانية، ولها زوجان من 

يتحور األول منهما  األطراف

 .إلى أجنحة تطير بهما

http://www.animalsouq.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=22895
http://www.animalsouq.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=22895
http://www.animalsouq.com/vb/post22896-2.html
http://www.animalsouq.com/vb/Animalsouq3080/#post22896


وجسم الطائر كالزورق ليسهل 

 .شق الهواء أثناء الطيران

توجد في عظام الطيور أكياسا 

هوائية تجعل جسمها خفيفا 

على  أثناء الطيران وتساعد

سرعة الدورة الدموية، درجة 

ارة الطيور بشكل اعتيادي حر

03-00تختلف من  درجة  

مئوية، وتصل عند حضانة 

درجة  01-03.0البيض إلى 

تصل  مئوية، وعند الطيران

درجة 00إلى  . 

وتنقسم الطيور إلى فصائل 

عديدة ويدخل الحمام تحت 

 ذات األطواق Genus جنس

Columbia  واالسم العلمي

 )للحمام المستأنس

Domestic Pigeons) ومن 

 .أيضاً اليمام هذا الجنس

 

 الفرق بين الحمام واليمام

 

خلط البعض في الوصف بين 

الحمام المعروف باإلنجليزية 

اليمام  وبين Pigeons باسم

 Doves المعروف باسم

ويرجع ذلك إال أنهما يقعان في 



والفصيلة ووجود  نفس الرتبة

شبه في صفاتهما العامة، ولكن 

 الحمام نوع واليمام نوع آخر

لكل منهما صفات يمتاز بها 

ويوجد بينهما فوارق طبيعية 

هذه  تزيل هذا اللبس، ومن

 :الفوارق

 

عدم إمكانية استئناس اليمام  *

بينما يمكن استئناس الحمام 

 .بسهولة

إذا حبس اليمام ال يفرخ إال  *

 .نادراً 

إذا أفلت اليمام فإنه ال يعود  *

ولو كان أصله فراخ ربيت في 

عتبر طائر نفس المكان، وي

 .مهاجر عموماً 

يميل اليمام إلى سكن  *

الخرائب والمغارات في الجبال 

 .وأغصان األشجار

يختلف الحمام عن اليمام في  *

 .الصوت

جسمه صغير في الحجم،  *

ولونه بني محمر)رملي( أو 

وردي خفيف)سماني( بطوق 

حول رقبته وأرجله  اسود

عارية، ورأسه غير مزين 



يمام بريش، ويأتي أيضا ال

 .مختلفة منها األبيض بألوان

 .لحمه أقل جودة ليفي هزيل *

 

 

نشر الوعى بأهمية طيور -7

 :الحمام

 

أنشأت نوادي سباقات الحمام 

الزاجل في أمريكا بتنظيم من 

األمريكي  قبل أعضاء االتحاد

لسباق الحمام الزاجل حملة 

تطوعيه عامة في مختلف 

األمريكية ) أريزونا  الواليات

 -جورجيا  -ادو كولور -

نيبراسكا -ميسيسبي  -كنتاكي   

- ساوث  -أوكالهوما 

واشنطن(  -تكساس -كاروالينا

بهدف تعريف الجمهور 

 .الزاجل والسباقات بالحمام

وقد استمرت الحملة شهر 

ونصف وقد شملت عرض 

الطيور، الندوات، 

التقارير  االجتماعات،

والمنشورات، الزيارات 

لمختلف األندية الرياضية 

المدارس، توزيعو الهدايا  



والجوائز، المواكب اإلعالمية 

بالسيارات في الشوارع 

المعارض، إضافة إلى  العامة،

ذلك التغطية اإلعالمية عن 

طريق محطة إذاعية خاصة 

الحملة، والصحف المحلية  بهذه

 .ومواقع االنترنت

 

 

8- حمام -الحمام األصلى

  :الصخور

 

 
 

قلنا سابقا إن الحمام األصلّي 

وجد منذ ماليين السنين وعاش 

الّرفوف  بين المنحدرات و

الّصخريّة في إنحاء العالم 

القديم وعرف هذا الحمام 

ومازال  ,بحمام الصخور

يتواجد حتى اليوم، كّل حمام 

الّصخور لونها األزرق 

اإلنسان في  المشهور ومنذ بدأ

أسر الحمام سواء لألكل,أو 

لحمل الّرسائل، ونتيجة لتربية 

مالحما وأسره وتعاقب األجيال  



حصلنا على مثل هذه التشكيلة 

بألوانه  العريضة من الحمام

وأشكاله المختلفة. وإليك هذه 

الفكرة المبسطة حول 

 :الموضوع

 

كما هو معروف الحمام  *

جميعه نشأ من الحمام البري 

 األزرق، وال يمكن بأي حال

اإللمام بجميع أنواع الحمام 

تها نظراً لكثرتها وتشعب صفا

وكثرة الخلط  وألوانها وأشكالها

بينها حتى أصبحت أكثر من 

ألف صنف ونوع وخليط، 

جميع أنواع  حيث يمكن خلط

الحمام مع بعضها البعض 

ونسلها خصب وربما كان ذلك 

 . سبب تعددها

يصنف الحمام لعدة أنواع  *

من حيث الشكل واللون 

 والصوت وخصائص الطيران

كل  وإنتاج اللحم... الخ، كما أن

نوع يندرج تحته مستويات من 

والمختلط  الحمام النقي

والمهجن ، فضالً عن انه قد 

يشترك طائر في عدة صفات 

، كما تباينه  ألنواع متباينة



المسميات للنوع الواحد بين 

مختلف الدول والمناطق 

تطابق الصفات  بالرغم من

 ..للحمامة

منشأ أو أصل الحمام غير  *

لوجود معروف بالدقة والتحديد 

في عدة  عدة أنواع متطابقة

أماكن مختلفة وبدون تحديد 

دقيق للمصدر الذي أتت منه ، 

من الكتب  كما أن كثير

الخاصة بطيور الحمام تفتقر 

إلى الدقة العلمية أو 

منهم ينسب  الموضوعية فكثير

الطيور إلى بلده ، نظراُ لعدم 

اطالعه على السالالت في 

 العالم، وقد تنسب كافة أنحاء

ساللة معينة إلى بلد ما ، بينما 

منها  توجد ساللة أكثر نقاوة

من ضمن نفس النوعية في بلد 

آخر ولم يتم التطرق إليها وهذا 

 .باالعتبار ما يجب أخذه

 

ومن أشهر السالالت  *

الموجود في العالم حسب 

بعض المسميات ) الحمام 

العادي، القالبي،  البري،

البخاري، الروسي، السوداني، 



ملفوف، الكنج، الروماني،ال  

الصنعاني، الهزازي، النفاخ، 

الكوري، جاكوبين، الدمشقي، 

المالطي  الشيرازي، الفرنسي،

... الخ ، وسيد الحمام بال 

منازع الحمام الزاجل الذي 

مستقل في  خصصنا له جزء

  .موقع بيت الحمام

 

 

عموماً حديثنا هنا حول الحمام 

األصلي األزرق هو أشهر 

حمام وهو أولأنواع ال حمام تم  

استئناسه منذ مئات السنين، 

ومن خالل العديد من عمليات 

واالنتخاب تحول لونه  التهجين

األزرق العادي إلى األلوان 

 العديدة: األحمر، األبيض،

األسود.. والتشكيالت المتنوعة 

 .من األلوان

 

 

 

سنتكلم بعد ذلك عن أنواع 

 :الحمام

 

ن أوالً ينقسم الحمام إلى نوعي



 :أساسيين

 

حمام العرض -حمام الزينة   

 

 :نبدأ بحمام الزينة

المتطلبات األساسية لتربيته 

 :واالعتناء به

 

تعتبر تربية الحمام الزينة احد 

الهوايات التي يشترك فيها 

حيث تتطلب  العلم مع الفن،

لدى المربي روح الفنان الذي 

يقدر قيمة الحمام التي لديه 

تمتع الزاهية التي ت واأللوان

بها، كما تتطلب المعرفة 

 بقواعد وعلم الوراثة الخاصة

بالحمام للحصول على ألوان 

بعينها في حالة الرغبة في 

متميزة  الحصول على نوعيات

 .من األلوان

 

بعض من حمام الزينة يمكنه 

الطيران والبعض ال يستطيع 

لهذا  ذلك ومن المفضل بالنسبة

النوع ان يربى في مساكن 

حتى ال يتم  وأقفاص مغلقة

الزينة ال  فقده. معظم حمام



يمكنها االعتناء بصغارها ربما 

لسبب معين مثال الريش الذي 

أرجلها ويبعد البيض  يكسو

أثناء الحضانة وربما إلى 

 تكسير البيض، وربما يكون

الحمام منقاره صغير جدا 

بحيث ال تستطيع تغذية 

 .صغارها

 

ال تختلف تربية حمام الزينة 

بقية أنواع  بشكل عام عن

 الحمام من حيث المسكن

والتغذية والرعاية الصحية ، 

ولكن ينبغي ألي فرد يرغب 

ألي سبب  بالعناية بحمام الزينة

من األسباب أن يستوفي بعض 

الشروط المعينة، وينبغي اال 

بالنا إننا نتعامل مع  يغيب عن

 .كائنات حية تحتاج إلى رعاية

توفير المأوى المناسب للحمام، 

المسألة ال تثير أي  وهذه

بالتأكيد ال تحتاج  مشاكل ألنها

إلى مساكن باهظة التكاليف 

 فالحمام المستأنس بطبيعته يعد

من ساكني الكهوف كما انه 

بإمكان الهاوي بناء المسكن 

بعض  بنفسه إذا توفرت لديه



المهارة أو استفاد من 

المتمرسين وأصحاب الخبرة. 

 وعلى الرغم من أن برج

الصندوق المعلق الحمام أو 

يشكالن مأوى مناسب اال انه 

التي  بالنسبة لتربية الحمام

تحتاج إلى إشراف منتظم 

 ينبغي رفض مثل هذا المأوى،

 

ومن المميزات المرغوبة في 

 :المسكن

 

يتميز بتصميم قابل للتغيير  *
وبإمكان بناء األقفاص فيه 

بسهوله ، كما يمكن التركيب 
الفوري للمعدات واألدوات 

خاصةال . 

من المهم أن يكون المسكن  *
جافًا وجيد التهوية ولكنه غير 

الهوائية  معرض للتيارات
سواء الحارة أو الباردة، 
وتوفير اإلضاءة المناسبة 

كل جزء  وسهل الوصول إلى
 .منه

يجب ان تكون التجهيزات  *
الداخلية مركبة بصورة تسهل 

 تنظيفها



إنشاء مسكن أخر منفصل  *
وإليواء للطيور الصغيرة 

اإلناث بعد التزاوج وفصل 
 .الجنسين

يفضل أن تتوفر غرفة  *
تخزين تحفظ فيها صناديق 
العلف ومعدات التنظيف 
واألقفاص الفردية وكل 

 .المتعلقات
عند تخطيط البناء يجب أن  *
تكون المساحة أكبر قلياًل من 
وذلك للتوسع  ما تحتاجه فعلياً 
مستقباًل. ومثال ذلك إذا كان 

أزواج من الحمام  01عندنا 
الحجم العادي يجب  من

 0م0تخصيص مساحة قدرها 
م  0.01وارتفاعها ال يزيد عن 
 .زوج . لكل

يجب وضع حاويات  *
األعشاش والمجاثم بطريقة 

تزيد من راحة الحمام 
 .وحيويته

توفر الهدوء وعدم اإلزعاج  *
للحمام يعتبر وسيلة معززة 

 .لنجاح عمليات التزاوج للحمام
دام األدوات المناسبة استخ *
لألكل والشرب وتقدم بعض 



الشركات والمحالت نماذج آلية 
 .منها ممتازة

توفير عدد من األقفاص  *
لألزواج والذي يجب أن 

تناسب عدد معين من الحمام 
ويمكن استخدامها إليواء 
 .ومراقبة الحمام المريض

أن يتخلل المسكن أشعة  *
 .الشمس في بعض األوقات

ف االجتماعيةنتيجة للظرو  

السائدة حالياً أصحبت أعداد 

متزايدة من الناس قادرة على 

وممارستها،  متابعة هوايتها

والناس مستعدون الستثمار 

الوقت الذي تم اكتسابه في 

يستفيد منها  مزاولة هواية

 .الجسم والعقل

 

تربية حمام الزينة فرصة 

حقيقية لذلك ألنها تتعلق 

جميلة  بمخلوقات وكائنات حية

وبالتالي تحتاج إلى متابعة 

يومية، رغم أن الهاوي هو 

كما أن حجم  المتحكم في وقته

الحمام الذي لديه يتم تحديده 

 .بصورة كاملة بواسطة الهاوي

 



طبعاً ال يمكن القول اعتبار 

العمل في الهواية عمالً بمعنى 

بعض  الكلمة ، رغم ان

المربين يخصصونه كعمل 

رسمي لهم لما له من فوائد 

الية واستثماريةم . 

 

تعد تكلفة الحمام زهيدة نسبياً 

ويمكن ألي فرد قادر ان 

تكون  يتحملها ، ولكن قد

النفقات في البداية كبيرة نوعاً 

ما ، نظراً إلنشاء مسكن جديد 

معدات وتكلفة اقتناء  وشراء

الحمام ونوعيتها، طبعاً يمكنك 

 شراء حمام ذات ساللة أقل

جودة بسعر زهيد بعكس 

الت النادرة وذات الجودة السال

الغذاء  العالية، و تبقى تكلفة

ونوعيته فاألسعار ربما تعتبر 

مرتفعة للغذاء الصحي.أما 

فتعتمد على  تكاليف العالج

نوعية المرض واعتقد انه لن 

تكون باهظة الثمن. وعموماً 

هناك بعد ذلك حاجة  لن تكون

لوضع ميزانية مالية نتيجة 

لذيإلنتاج الحمام المستمر ا  

يمكن بيعه وتغطية التكاليف 



والنفقات، إضافة إلى ذلك 

الحمام  يمكن استخدام مخلفات

كسماد خاص بالحدائق 

والزراعات الصغيرة 

 .كالزهور

 

نظراً لتعدد حمام الزينة وكثرة 

السالالت الموجودة يبقى على 

ماذا يريد وكيف  الهاوي معرفة

تم اختيار احد السالالت راجع 

مام األساسي اختيار قطيع الح

موقع بيت الحمام ،  في

وتختلف مزاجية كل شخص 

منا في اتخاذ قراره الذي يجب 

 :يكون بدارسة متأنية أن

 

حدد الغرض الذي يدفعك  *

القتناء الحمام ونوعيته ) 

تناسلية -جمالية   ..) 

يتم شراء الحمام من مصدر  *

 .موثوق به

مستوى المنافسة الذي  *

يرغب في المشاركة فيه) 

بيع -تكاثر -عارضم  ..) 

في حالة شراء زوج من  *

الحمام يجب أن ينتمي إلى 

الساللة نفسها بعضه مع 



 .( بعض ) الذكر واألنثى

عند شراءك الحمام يجب  *

إجراء فحص صحي شامل، 

ويفضل وضع الحمام الجديد 

في أقفاص منعزلة للتأكد من 

  .صحتها وسالمتها



   
 :األنواع

 Pouter الحمام النفاخ أو ما يعرف باللغة االنجليزية

 
تبريع الحمام النفاخ من أقدم أنواع حمام الزينة يرجع  

م عرف0300تاريخه إلى سنة  باسم الحمام االنجليزي  

 نظرا ألنه ظهر اول مرة فيها حيث أنتج عن طريق خليط

بين أنواع من الحمام، ويأتي هذا النوع بشكل صدره 

وتكون ممتلئة بالهواء بشكل  المنتفخ ورقبته وحلقه،

وا اكبر، ويأتي الحمام النفاخمستمر فتجعله يبد في عدة  

أحجام وألوان وعدة أنواع ، وتتباين حجم الحوصلة 

النفاخ طويل الجسم وهو جيد للحضانة  الهوائية، والحمام

 –بلجيكا  –انجلترا  - والتفريخ ، ومنشأه شمال أوروبا

 المانيا، وبطبيعته فاألجواء الباردة والمعتدلة مناسبة

ق ذات األجواء الحارة حيث يكون لتربيته بعكس المناط

األمراض، وتعتبر أسعار بعض أنواعه  معرضاً لكثير من

الحوصلة الكبيرة  مرتفع جداً وثابتة نوعاً ما وخاصة ذات

 .أو اللون النادر

 



 Fantails الحمام الهزاز

 
 

 

 

يتميز هذا النوع من الحمام بجمال الشكل ، وهو طائر 

رأسه للخلف ويرفع ذيله ألعلى  يعجب بنفسه ويزهو فيلقي

أعرض  ويفرده كالمروحة المنبسطة حيث ان ريش ذيله

من ريش األصناف األخرى، وهو منتفخ الصدر متدلي 

الذيل. يعرف األصيل منه  االجنحه بحيث تختفي تحت

انه يقف على أصابعه راجعاً رأسه للخلفبصغر حجمه و  

مستنداً إلى ذيله مبرزاً صدره راخياً أجنحته تحت ذيله 

يرجع منشأه بالد الهند، ألوانه مختلفة  منتفخ الصدر الذي

اللون األسود، أرجله عارية  اال ان النادر منه واألغلى ثمناً 

 من الريش لونها أحمر، ورأسه غير مزين بزوائد من

ا الحجم الكبير فيرجع منشأه ألمريكا وهو كبير الريش. أم



أرجله مليئة بالريش ، ورأسه مزين  الحجم نوعاً ما ،

 .بزوائد من الريش

يستطيع هذا النوع من الحمام احتضان وتربية الصغار 

مشكله التزاوج بين الذكر  كما هو مطلوب ولكن هناك

 واألنثى حيث ان شكل الذيل المروحي قد يسبب عاق في

ية التلقيح ، فتبيض األنثى بيضا غير ملقح أو رائق، عمل

الريش األخير من  -وليس انتزاع  –ولهذا من المهم قص

طبيعي.يصل  ذيل األنثى والذكر حتى يتم التلقيح بشكل

ريشه، وكلما وصل إلى  00 -00عدد ريش الذيل من 

ريشه 03أكثر من  متراكبة على بعضها يصبح من النوع  

 .الجيد األصيل

المميزات األصيلة لهذه النوعية ان يكون صدره من 

يتقوس الصدر والرقبة  ورقبته تهتز باستمرار بحيث

والرأس للخلف بدرجة كبيرة تالمس مؤخرة الرأس الذيل 

 .تالقي هذه النوعية صعوبة في الطيران كما

كما توجد ساللة من الحمام الهزار يكون ريش ذيله مفكك 

في األساس مرض كانت  الريش، وهي صفة وراثية

خفيف وقد استقرت هذه الصفة على هذه النوعية من 

ولكن الكثير ال يرغبون في اقتناه لتشوه الريش  الهزاز،

ورغم ذلك فله محبين.  مما يزيل صفة الجمالية منه،

 وتعتبر أسعاره متذبذبة وغير مستقرة اال في النوعية

 .النادرة منه

 

 Jacobinالحمام النمساوى

 

 
 



ل الشكل وألوانه عديدة، يزين رأسه الريش حمام جمي

الرأس حتى الرقبة. من عيوب  الكثيف الذي يحيط بمؤخرة

جيداً ،  هذا النوع انه ال يحضن بيضه وال يطعم فراخه

واهم مميزات األصيل منه ان يكون الريش النامي على 

كثيفاً ويغطي الرأس ويتقوس إلى األمام ممتداً  الرقبة ناعماً 

لرأس وراجعاً بدونإلى مقدمة ا تقطع إلى الخلف على  

شكل قوس بحيث يغطي الرأس بشكل تام وال تظهر أعين 

وجه الطائر ولهذا يميل بعض المربين إلى قص بعض  أو

للطائر بالرؤية، واألصيل منه  الريش الكثيف لكي يسمح

ويجب ان  يكون الريش على جانب الرقابة شبيه بالوردة ،

يران ابيض وباقي الجسم يكون ريش الذيل وريش الط

يكون احمر أو اسود أو اصفر أو  ملون بلون مخالف فقد

إلى  ازرق .. ويكون الريش األخير للجناح طويل يصل

الذيل أو يزيد، ومنشأه بالد الهند، كما يوجد في هذه 

تتميز بريش غير كثيف وخالي من الريش  النوعية ساللة

ؤي ويتميز لؤل ناحية الجبهة والعين ويكون لون العين

بالتربية الجيدة للصغار ويمكنه الطيران بسرعة وسهولة 

النمسا  -األصيل منه ومنشأه وسط وشمال أوروبا  بعكس

بلجيكا، كما ظهرت -هولندا  - أيضا ضمن هذه الساللة  

 نوعية الريش السلك، وتعتبر أسعاره مرتفعة لألصيل منه

 .أما بقية أنواعه فاألسعار متذبذبة

 

اريالحمام البخ  Trumpeter 

 

 

يعتبر الحمام البخاري من أجمل أنواع الحمام، ويعد من 



الغالي الثمن، وهو من األنواع  أنواع الحمام الفاخر

 .بالعرض األساسية لمربين حمام الزينة وخاصة المهتمين

يتميز البخاري بكثافة الريش في كل االتجاهات من جسمه 

ن كبيرة الحجم الممتازة يجب ان تكو تقريباً ، واألنواع

واألقدام ،  وغزيرة الريش وكثيف الريش على الرأس

 .ومن المهم تناسق األلوان في هذا النوع

من المعروف أن هذا النوع إخصابه ضعيف وتربيته 

من الممكن تدريبه  للصغار ليست بالمستوى، ولكن

بالتدريج لتخطي هذه المشكلة حيث يلجئ المربين إلى 

ن وجزء من ريش القدمين الريش المغطي للعيني قص

 .الذكر وريش فتحة المجمع لزيادة فحولة

ومن األفضل أن يتم تحضين بيض البخاري وتربية 

لها بالتربية وذلك  صغاره تحت أزواج أخرى مشهود

 بهدف تنشئة صغار قوية منذ البداية وذلك نظراً لغزارة

الريش الذي ينمو على جسمه وهو صغير مما يؤثر على 

نتيجة لتغذيةصحته وقوته   .الريش وإمداده بالدم 

وقد تعددت السالالت في هذه النوعية فتجد منها له ريش 

ومتراكب، والبعض قليل الريش  كثيف جداً وغير متراص

 وخاصة الريش المغطي للرأس، ومنها ما هو ذو حجم

كبير أو متوسط..ولكن ما يميز البخاري األصيل منها هو 

رقبته تميل إلى األمام  وتالحظ ان يكون منخفض الوقوف

الريش على  باتجاه األسفل ، وجود تشكيالت مختلفة من

الرأس ومؤخرة الرقبة باإلضافة إلى األرجل، كبير الحجم 

باألنواع األخرى ، ومما يميزه مقدرته على التحكم  مقارنه

مؤخرة الرقبة، يكون ريشه  في انتصاب أو ارتخاء ريش

لتركيب ، وتجدهبشكل عام غير متراض وغير محكم ا  

متعدد األلوان فمنه األسود واألبيض واألصفر وألوان 



 .أخرى

 

 Oriental Frills حمام الكشك/أو الفراشة

 
 

أهم ما يميز هذا النوع هو قصر منقاره مما يعطيه شكال ً 

جداً، وفي جميالً  األنواع األصيلة يكون المنقار قصير جداً  

الشرق األوسط  وعريض في نفس الوقت. وتعتبر بالد

 .وخاصة مصر منشأ هذه الساللة من الحمام

يتميز األصيل منه باتساع العينين مطوقتين بجفنين 

خصلة من الريش في  أبيضين ، وهو مشهور بوجود

أو شبيه  الصدر والذي يظهر على شكل نصف وردة

يتميز بوجود الريش بشكل خفيف على  بالكرفته، كما

الجانب ينبغي ان  أصابع القدمين. وعند النظر إليه من

تكون العين والقدم على خط رأسي واحد، وشكل الرأس 

كروياً وليس بيضاوياً وإنما يأخذ شكالً بين ذلك.  ليس



برتقالي ما عدا الحمام ذات الرأس  وتكون لون حدقة العين

 .البيض فتكون داكنة

والغريب في هذا النوع من الحمام ألفه الشديد مع اإلنسان 

النوع يتميز بوقفة شامخة وهو قوي  فال يهاب منه. هذا

وال تختلف  التحمل جيد الحركة والطيران، جيد التكاثر

تربيته عن بقية أنواع حمام الزينة، من حيث المسكن 

ببعض من هذا  والرعاية فجميع الحمام شبيه والتغذية

بأن هناك طرق  الجانب وليس كما يعتقد بعض الهواة

خاصة بالتربية لهذه النوعية أو تلك، ومن الطبيعي أن 

هذه القاعدة الحمام الطيار والحمام الزاجل أما  يستثنى من

متشابهه في طريقة التربية رغم  بقية حمام الزينة فكلها

 .اختالف وتباين أشكالها وألوانها وصفاتها

ولكن من الضروري توفير أزواج بديلة لحضانة الصغار 

حمام الزينة األخرى.  كما هو معتاد لجميع أنواع

 والضحية هنا الحمام الزاجل الذي يستخدم في جميع

 !..األغراض

تتفاوت أسعاره في األسواق ولكن الغالب ارتفاع سعره 

أسعار خياليه وخاصة للنوعية  بشكل مستمر ويصل إلى

األلوان المميزة والمرغوبة الجيدة ذات . 

 

 الحمام الشيرازي / الهور

 
 

الحمام الشيرازي يرجع أساسا إلى مدينة شيراز اإليرانية 

حمام الهور ألنه مشهور جداً لدى  كما انه اكتسب اسم

 .المربين في هذه المدنية شمال باكستان



حمام بطئ الحركة قليل الطيران له ذيل طويل ، ويأتي 

دمين ، واهمبريش على الق ما يميزه طريقة توزيع األلوان  

وبطنه  وترتيبها على ريشه إذ يكون وجهه وحلقه وصدره

ومؤخرة ذيله كلها ابيض اللون ، بينما بقية جسمه بلون 

فضي أو ذهبي أو احمر أو اسود،  واحد مغاير ،

 ..األرجواني

عموماً األصيل منه يكون كبير الحجم قوي الجسم 

ي بلونينوعريض الصدر ، يأت فقط كما سبق ذكره، وهو  

 اللون األبيض في المنطقة السفلى التي تبدأ من أسفل

الوجه حتى تصل إلى الطرف النهائي للذيل من الجهة 

من األلوان األخرى في أي  السفلية. بدون أي تداخالت

 .منطقة من جسم الطائر

من ناحية التناسل فهو بطيء نوعاً في التفريخ وضعيف 

والتربية.أما في الحضانة أسعاره فهي ثابتة وتميل إلى  

رغم توفره بشكل –بحسب درجة السوق  –االنخفاض   

  .اعتيادي لدى الكثير من مربي حمام الزينة

 

  



  

  
  الحمام الصنعاوي أو اليمني أو المكاوي

 
 

يرجع أصله إلى ثالث أماكن األولى وهي األقرب بالد 

ا عرف عند األكثرية ولهذ اليمن وخاصة مدينة صنعاء

 .بالصنعاوي ، والثانية مكة المكرمة والثالثة مصر

يتميز هذا النوع بصوت رائع مميز عن جميع بقية أنواع 

المميز لهذه النوعية صوته ناعم  الحمام ويعتبر صوته هو

 .وبتردد مستمر ومنتظم مستمر جميل جدا

 

 :مميزاته األخرى

لعادي في الشكلصغير الحجم ويشبه نوعا ما الحمام ا · . 

يكون جناحيه ساقطين لألسفل ومتدليين من جسمه أثناء  ·

 . وقوفه

 .العين سوداء تماما ·

 غالبا ما يمشي على رؤؤس أصابعه ·

يتميز بعض منه أثناء الصوت باهتزاز خفيف ورعشة  ·

 .في جسمه

 القدمين قيصريتين وصغيرتين ·

أس أو يأتي بعد أشكال فمنه يحتوي على ريش أعلى الر ·

ويعتبر هذا النوع إنتاج جديد من  ريش في أصابع القدمين

ذلك فهو  الحمام األصلي، ولكن الحمام األصلي بعكس

خالي من الريش في أعلى الرأس والقدمين وصغير الحجم 

 .تماماً 



يأتي بعدة ألوان أهما األبيض واألسود، أيضا األزرق  ·

 واألحمر..الخ

يس بالمستوى المطلوب الحمام ال يحتضن بيضة جيدا ول ·

في اإلنتاج والتفريخ ولهذا ينصح تربيته بشكل منفصل في 

 .أقفاص

يتميز األصيل منه كما قلنا بالصوت المميز المستمر  ·

 .لمدة طويلة في الهديل والترجيع للصوت

 

تختلف أسعاره في األسواق بحسب قدرته وتميزه في 

 يشاهد النادر الوجود وال الصوت .. وهو يعتبر من النوع

قليل من  اال في مواسم معينة .. مع ان صوته رائع يعشقه

الناس ربما يرجع السبب ان كثرة وجود هذا النوع في 

إزعاج بسبب األصوات الصادرة منه  المنزل مثال يسبب

يزال هذا  وخاصة إذا كان عدد الحمام كبير .. ولكن ال

النوع من الحمام مميز عن بقية الحمام.. وعشاقه أيضا 

 .باختيارهم له مميزون

 

 حمام ماركينو النفاخ

 
 

حمام ماركينو النفاخ اسر قلوب محبي حمام الزينة 

يتميز هذا الحمام بطريقة غير  .وخاصة من يراه أول مرة

الحمام الذي  عادية للطيران، ويعتبر هذا الحمام من أقدم

سنة تقريباً  0111طور وأنتج في اسبانيا منذ أكثر من  . 

ول ان هذا الحمام ظهر بعد ان تحولت اسبانيا التاريخ يق

وسكنها السكان المسلمين الذي حضروا  إلى دولة إسالمية

احضروا معهم  من الشرق األوسط وشمال أفريقيا وقد



الكثير من الحيوانات والطيور من ضمنها الحمام بمختلف 

وقد انتشر الحمام فيها من مختلف المجتمعات من  أشكاله

ومن دول الدول اإلسالمية أوربا، ونتيجة اختالط الحمام  

 واالنسال والتزاوج ظهر نوع جديد يفرش يدله في

األرض عندما يمشي بتفاخر سمي في البداية باسم 

األساسي للحمام ماركينو.  كولتيجو وهو يعتبر الجد

الحمام  واستمر الناس في تربية الحمام ينتجون من أنواع

رةبشكل طبيعي على مدى السنوات الغاب . 

وقد تطور حمام ماركينو وتطورت بعض خصائصه 

مثل الذيل الذي يشبه  المعروفة اليوم التي تعتبر فريدة

سرطان البحر، الطيران الغريب والحوصلة المنتفخة 

اعتيادي وليس كثيراً، كما ان أعلى الذيل يكون  بشكل

الميزة األساسية فيه إطالق  .الريش منتشر وبارز ومنفوش

ل بارزريشة كامل بشك . 

يهبط في أغلب األحيان على ذيلِه مما يسبب في تكسر 

المربين يهتمون لهذا الجانب بعدم  الريش، ولهذا معظم

صغير نسبياً  السماح له بالطيران كثيرا. ماركينو رأسه

ومنقار متوسط رفيع، واألقدام بدون ريش وهي متوسطة 

 .إلى قصيرة

يعتبر حمام على الرغم من ان ماركينو طور في اسبانيا و

العديد من األنواع أيضا طورت  وطني فيها اال ان هناك

الطيور من  في هولندا وألمانيا الذين قاموا باستيراد

اسبانيا. انتقل أيضا الحمام إلى أمريكا عن طريق كندا التي 

 .تستورد من هولندا في أوائل السبعينات كانت

من  مما يميز حمام ماركينو انه حمام أليف جدا ال يخاف

يهدا أبدا وفي حركة دائمة.ويعتبر  اإلنسان كما انه ال

بشكل واضح  الحمام المميز للعرض. بدا ماركينو ينتشر



لدى المربين في أنحاء العالم رغم انه حمام نادر هنا في 

العربي وفي الماضي كما اذكر يباع في األسواق  العالم

غيري من الناس ربما  بشكل اعتيادي وانا بصراحة وحتى

 لم يكونوا مهتمين به ربما الن الزاجل سيطر علينا وبعد

اعتقد من المهم استيراده–ان فقد بدأت الناس تبحث عنه  - 

. 

وقد تحدثنا أيضا عن ميزة أساسية لديه وهي مقدرته على 

جلب الحمام اآلخر إلى مسكنه وخاصة اإلناث من الحمام 

 .التي تغرم به على ما يبدوا

 

و أرباشأ Nun الحمام الراهبة : 

 
 

الحمام الراهبة او ما يسمى الحمام السوداني في بعض 



اسم الراهبة نتيجة عالمات  المناطق، حمام قديم اخذ

 الرأس التي تشبه الزي الديني المسيحي، يأتي الذيل

االخير من الجناح ومقدمة الراس بلون واحد  والريش

 .يكون ابيض اللون تماماً  مخالف للون الجسم الذي

 

انتج هذا النوع في انجلترا وخاصة النوع ذات الحجم فوق 

اآلخر المتوسط انتج في المانيا. الجيل  المتوسط، والنوع

فقط  االصيل يتضمن خصائص مرغوبة من لونين

سود او االحمر أو االصفر، االبيض مع لون اخر مثل اال

تشويه في موضع الجسم مخالف  وجود أي لون اخر او

االصلية  للونين االساسيين يدل على نقص في العالمات

 .للحمامة

 

الحمام الراهب قصير، ومتناسق الشكل، وياتي من الحجم 

الصدر ومدور بشكل واضح.  المتوسط، عريض وبارز

لريش وتكون بلونالسيقان واالقدام قصيرة خالية من ا  

أحمر ناصع. والمنقار قصير ذات لون مشمع. الذيل يكون 

يمتد اكثر من بوصه بامتداد ريش  قصير بقدر االمكان وال

ريشة كاملة وهو 00الجناح ويتكون الذيل من  مرتفع  

 .بمقدار ال يالمس االرض

ياتي الحمام بريش كامل على مؤخرة الراس خلف الرقبة 

صدفه كبيرة وهي تغطي جانب  بنفس لون الجسم بشكل

 الراس من الجانبين بشكل خفيف. ويكون الريش منتصف

بشكل عامودي الى اعلى ويشبه تشكيل الرأس راس االسد 

ويكون الريش بلون الجسم  .او ما يسمى عرف االسد

 .ابيض

جسمه بلون ابيض كامل صافي مع عدا مقدمة الراس 



ون مختلف. الجناح فياتي بل والذيل والريش االخير في

 يتميز الحمام الراهب بوجود عشر ريش اساسية في

 .االجنحة تكون ملونة

العيون لؤلؤية اللون كاملة أَو بيضاء كاملَة دائريةَ، ويجب 

اسود صغير، وال تكون العين محجوبة  ان يكون البؤبؤ

يعطي  باي ريش. يكون الجناح قريب من الجسم بحيث

م الراهب يكون الجسم شكل مدور متناسق. ريش الحما

جسم الطائر بشكل متناسق  ناعم وكثيف وضيق على

 .ومالئم

هذا الحمام من النوع الحيوي في الحركة وسريع في 

لدرجة انه يصنف احيانا انه  الطيران ودائما يقظ ومنتبه

ألوان قياسية  من الحمام الطيار..الوانه عديدة ويأتي بستعة

واسود .. منها رمادي، وازرق، واصفر واحمر واسمر 

 .انتشارا هو اللون االسود واالحمر واالكثر

جميع الحمام تقريبا لها مميزات وعيوب في نظر الهواة 

اظهار العيوب للحمام الذي ال  ونترك لك حرية الرأي في

الحمام ال  ترغب به او ال تميل الى تربيته شخصيا في بيت

 .اميل الى هذا النوع من الحمام بحكم تجاربي معه

العديد من االندية المتخصصة في تربية هذا النوع عموما 

انحاء العالم وخاصة الواليات  من الحمام منتشرة في

النوع  المتحدة حيث يوجد اندية وسباقات متخصصة لهذا

من الحمام حيث وضع معايير ومقاييس ثابتة مستخدمة في 

عرض حمام الزينة ويشملها ايضا الحمام  التحكيم اثناء

التقييم الراهب من حيث . 

من عيوب هذا النوع من الحمام ان ريش تزيين الرأس 

مادة فوق المنقار تعطي شكل  يقع اسفل الرقبة، ال يوجد

من  جمالي، يتجه احيانا ريش الرأس الى العيون. يعتبر



الحمام قليل االنتاج، ومقاومته ليس بالشكل المطلوب ضد 

تعطي لون مخالف وغير مرغوب  االمراض. العين

بة للون الجسم كما ان حجم وشكل الرأس يأتيبالنس بعدة  

  .اختالفات في كثير من االحيان

  العربي_الحر  «  من مواضيع

 اخوكم العربي الحر
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  العربي_الحر

 هاوي جديد

 

 

 

رقم 

 :العضويـــة
2224 

تاريخ 

 :التسجيل

Nov 

2009 

 16 :المشاركــــات

  :قوة التقييــــم
  10 :نقاط التقييــم

 

  
 

 
 :حمام موكي / الهزاز

 
 

 

الهزاز يشبه الحمام الهزاز الشمسي حمام موكي/  

Fantails ويزهو فيلقي  وهو طائر يعجب بنفسه

رأسه للخلف منتفخ الصدر. حجمه متوسط الى 

منتصبه مع ظهر مائل على  صغير، ومقدمة جسمه

نحو حاد الى الحنجرة ورأس ضيق وجبهة 

شكل الرقبة عند النظر اليه بشكل  متوسطة، يكون

وم هذا الحمام بحركة، يق S الحرف االنجليزي  

اهتزازية ارتعاشية في الرقبة. يعتبر من الحمام 

الحمام على اطراف  االليف جداً، احياناً يمشي

اصابعه نتيجة ميالنه الى الخلف. يعرف األصيل 

حجمه وانه يقف على أصابعه راجعاً  منه بصغر

 رأسه للخلف،واول ريشتين من الجناح باللون

، منشأه بالد الهند، االبيض والجسم بلون مختلف

الجبهة باللون  ألوانه مختلفة ولكن يكون أعلى

االبيض في الحمام الملون، أرجله عارية من الريش 

ورأسه مزين بزوائد من الريش. من  لونها أحمر،

رقبته  المميزات األصيلة لهذه النوعية ان يكون

تهتز باستمرار بحيث يتقوس الصدر والرقبة 

ضحة،والرأس للخلف بدرجة وا يعتبر هذا الحمام  

من الجيل واالنسال النادرة واسعارها في االسواق 

تقريباً وليست مرتفعة اال في الحاالت  معتدلة

http://www.animalsouq.com/vb/u2224/


 .النادرة

 

 :البومة الصينية

 
 

حمامة جميلة جدا، سميت بالحمامة البومة نظرا 

تتوقع أنها نشأت في  ألنها تشبه طائر البومة، ربما

ليست كذلك، حيث يعتقد بالد الصين، ولكن الحقيقة 

 .نشأت في بالد الهند اواسبانيا أنها

يوجد عدة أنواع من حمام البومة او الفراشة تختلف 

ولكن قريبه الشكل  من حيث المواصفات والشكل

بعضها ببعض منها البومة األلمانية، والبومة 

والبومة الفرنسية والبومة االسبانية  األفريقية،

مة االمريكيةوالبومة االنجليزية والبو والبومة  

الشرقية وقد تحدثنا عن هذه االخيرة في بيت 

 ..الحمام

 

كل نوع من هذه األنواع له خصائصه ومميزاته 

التي ينفرد بها عن بقية األنواع ويجب االنتباه إلى 

 .ذلك حين الرغبة في اقتناءه وتربيته

سنتحدث هنا عن البومة الصينية، تذكر الروايات 

طريق التجارأنها انتقلت عن  الذي يسافرون بين  

الدول حتى وصلت الى الصين. في بالد الصين بدأ 

تطوير هذه الساللة الفريدة من نوعها  االهتمام في

 حتى انتشرت بين المربين في جميع أنحاء

العالم.ويعتقد خبراء الحمام ان بقية أنواع ساللة 



البومة الصينية ومنها ما  الحمام البومة يرجع إلى

انها ترجع الى البومة االفريقيةيشير  . 

اهتم المربين في الصين بهذه الحمامة بشكل كبير 

والجمعيات المتخصصة في  جدا فأقيمت النوادي

 وضع المقاييس والمواصفات القياسية لهذه الحمامة

 .والمحافظة عليها

الحمامة البومة الصينية متوسطة الحجم تأتى في 

ر واألزرق واألحم جميع األلوان منها األبيض

واألسود والرمادي واألصفر والمبقع بعدة ألوان... 

 .الخ

ما يميز هذه الحمامة ان الريش منفوش حول 

تقريباً ، وأيضا  الصدر والرقبة مشكلة شكل الوردة

حول القدم من أعلى فخذ الحمامة تجد الريش 

ان أرجلها قصيرة وفي الواقع ان  منفوش مما يوحي

 .أرجلها عادية الحجم

السهل تربية هذا النوع من الحمام ورعايته، من 

األنواع للتزاوج أو  ويمكن تربيتها مشتركة مع بقية

في أقفاص وهو حمام يحب الحركة وال يهدأ ابداً، 

 .أنها سريعة أثناء الطيران كما

يعتبر الحمام ممتاز في إنتاج الصغار والعناية بهم، 

تنمو بسرعة في كل يوم  ومن المالحظ ان صغاره

 01درجة أنهم يحاولن التحرك خارج العش بعد ل

التفقيس واالبتعاد عن العش واللعب هنا  أيام من

 .وهناك

سميت هذه الحمامة بحمامة الحب، وبطبيعة الحال 

الحمام سريع اإلنتاج فإذا لم يجد عش مناسب في 

 .المسكن يصنع عشه في أرضية المسكن



ام للمحافظة على جمالية شكل الحمامة يجب االهتم

بنظافة المسكن وتقديم  بتغذيتها بشكل سليم والعناية

المياه النظيفة، الحمامة خجولة من اإلنسان وال 

االقتراب منه فتجدها شديد االنزعاج عند  تحب

يمكن تدريب  اإلمساك بها أو االقتراب منها، ولكن

الصغار وهم في العش على عدم الخوف من 

مالطفتهم، بشكل مستمر و اإلنسان باالقتراب منهم

 كما يمكن استخدم طريقة الحمام الزاجل في تجويع

الحمام وتقديم الطعام لهم عن طريق اليد إلزالة 

 .الخوف منهم عندما يكبروا

يطلق على الحمامة في منطقة الخليج العربي 

والكشكي، يتميز الحمام  باسماء مختلفة منها الفراشة

ذا بمنقاره الصغير جدا والراس المدور تقريبا. ه

يختلف عن بقية االنواع في الصفات فمثال  النوع

وخاصة االفريقية  المنقار اطول من بقية االنواع

 .التي لديها منقار صغير جدا

وهي خالية من الريش اسفل االقدام، وقد ظهر 

به ريش في  مؤخرا انتاج من نفس النوع يكون

االقدام ولكنه ظهر نتيجة عمليات انتاجية وليس 

يلةالساللة االص . 

اتذكر اول محاوالتي القتناء هذا النوع من الحمامة 

سنة 00كان منذ اكثر من  تقريباً عندما اشتريت  

زوج لونه احمر ولكني لم اوفق فيه فظهر عقيم، 

بعدها لم اتشجع على العودة لتربيته. يعتبر  ومن

واسعاره متفاوته  الحمام من النوع النادر تقريبا

لة االمارات العربية ومناسبة نوعا ما، تشتهر دو

المربين هناك بهذه الساللة وتطويرها فيكاد  باهتمام



هذه الساللة من  ال يخلو سوق او مزاد للطيور من

الحمام، لدرجة بدا التطوير وانتاج انواع تحمل 

 .اقدامها الريش في اسفل

 :من مواصفاتها

 

 .ينبغي ان تكون جريئة في المظهر *

لون الريش، عين الحمامة يأتي على حسب  *

فاألبيض مثال يكون لون العين اسود، والحمامة 

 السوداء يأتي لون العين ابيض أو برتقالي.. الخ

رقبة الحمامة قصيرة وسميكة ناحية الكتف مائل  *

 .إلى الخلف

ملمس الريش ناعم وخاصة في أماكن بروز  *

 .الريش على الصدر وناحية الرقبة وأسفل األرجل

ء من الجناح بشكل ريش الصدر يغطي جز *

 .متناسب ومتساوي على الجناحين

الحمامة جرئيه ومنتبهة لما حولها، ومتوازنة في  *

 .الطول والعرض وجميع الصفات

سم،  00طول الحمامة من المنقار إلى أخر الذيل  *

سم  01إلى أعلى الرأس  وارتفاع الطائر من الرجل

 001جرام للذكر و 011تقريبا، ويزن الطائر تقريبا 

 .لألنثى جرام

ريش الجناح ينبغي ان يكون محكم ومرتب  *

 وسلس ويرتكز على الذيل

ريشة  00الذيل ضيق إلى حد ما، يحتوي على  *

 .أكثر أو اقل تقريبا

قصيرة الساقين ولكنها طويلة بما فيه الكفاية  *

وتكون األرجل واألصابع  للسماح لها بعملية التنقل،



رة ومنتشرة ولونها خالية من الريش واألصابع صغي

 .ساطع احمر

بعض األنواع يظهر فيها لمعان واضح على  *

الرقبة، وفي أخر أطراف األجنحة والذيل لون مائل 

 .للسواد والسمرة أو داكن حسب لون الحمامة

 

  الحمام الجعفري

 
 

 

  وهو من أجمل انواع الحمام التي رايتها

 

 

 

 الحمام النفاخ الهولندي

 
 

او ما يسمى باالنجليزية هولي كوبر، او بالعربية 



لنفاخ امستردام، حمام من اص هولندي، انتج في  

م وقد دلت بعض الصور واللوحات 0330عام 

 .في هولندا في تلك الحقبة القديمة على وجوده

 

هو واحد من ساللة الحمام النفاخ االوروبية. انتجت 

هولندية هي امستردام  الحمامة في ثالث مدن

م، وكان يوجد 0011والهاي وغروننغن في عام 

في المدن  بين الحمامة نفسها بعض الفوارق

 .المختلفة

 

بقي الحمام على حالة صغير نوعا ما ومستدير 

حتى عام  ومنتفخ الحوصلة ولم يتم تطويره

م تم تأسيس نادي وجمعية 0310م، في عام 0311

وقد تم خاللها انتاج طائر  لهذا النوع من الحمام،

 غريب من نفس النوعية بحيث اصبحت رقبته مائلة

غم ذلك فان هذا للخلف على ظهر الحمامة. ور

الحمامة حتى  االنتاج لم يكن مستغربا ، واشتهرت

 .وصلت الى مستوى العالم من انتاجه بشكله الجديد

 

م اتخذه الملك رمزا لهولندا باعتباره 0300في عام 

تم انتاجها في هولندا.  معجزة الطيور الغريبة التي

 والحمامة هي انتاج لنوعين من الحمام هي: حمام

نجليزى والحمام النفاخ األوروبى، مودينا اإل

الشبيهه بهذه  وبتطوير ايضا السالالت االخرى

الحمامة مثل الحمام الهزاز الشمسى ،وحمام موكى 

 الهزاز

في الوقت الحالي الحمامة لها شعبية كبيرة جدا في 



الزاجل الهولندي الشهير،  هولندا اضافة الى الحمام

ة في وقد انتشرت بشكل واسع في اوروبا وخاص

 .والمانيا ايطاليا

مواصفات الحمامة: صغيرة الحجم، وحمامة 

الصدر،  حساسة تجاه االنسان، قصيرة وعريضة

تقف الحمامة على اصابع القدم بشكل يجعلها 

تقوس الرقبة الى  متبختره وفخوره بنفسها مع

الوراء اتجاه الذيل. جسم الحمامة شبه مستدير 

المظهر. ولكل  بانها تشبه الكرة في ويعطي انطباع

 .حمامة مميزات وعيوب بكل االحوال

 

  الحمام الشخشرلي

 
 

يسمى الحمام الشخشرلي وهو اسم عثماني قديم 

لبنان وهي كلمة  اطلق على هذه الحمامة في مناطق

تعني شكلي فيقال مثال الحمام شكله في االصل 

احمر . والبعض يطلق عليه  اصفر او شكله

الشخشكلي.. او الحمام الشيرازي كما يطلق عليه 

الحمام في ايران وباكستان ومنطقة الخليج  مربي

عليه اهل  العربي او حمام كمرلي كما يطلق



العراق.. اسماء كثيرة معروفة في كثير من البلدان 

الفائقة الجمال، حمام انتج في الدول  لهذه الحمامة

 -لبنان ) االسالمية مصدرها دول الشرق االوسط

تركيا( ، وبعضها يذكر  –العراق  –ايران  -سوريا

 .باكستان

شكله ومظهره جميل وجذاب ومثير للنظر، والحمام 

وقد انتشر في  مشهور في دول الشرق االوسط

بي بعض الدول المجاورة مثل منطقة الخليج العر

وبعد انتهاء الدولة العثمانية  ..وجمهورية مصر

 وبروز الدول العربية انتشر على نطاق اوسع بين

 ..التجار والمسافرين الى انحاء العالم

االبيض  –حمامة صغيرة الحجم والشكل ذات لونين 

الرقبة والصدر وجزء  اللون االساسي ويكون على

كون من الراس، وفوق ظهر الحمامة اعلى الذيل, وي

متناسق على جسم الحمامة . ويكون اللون  اللون

او ازرق  االخرى بلون مختلف اما احمر او اسود

او اصفر، او الرماد او فضي او برونزي .. وكلما 

قوية كان الحمام افضل وتكون  كانت كثافة اللون

 .. بشكل متناسق

منقار الحمامة صغير ونحيل، والحمام ذات الريش 

اره سواداالسود يوجد في منق خفيف من اسفل  

واعلى. اما ارجل الحمامة دائما مزوده بالريش 

لحجم الحمامة مع وجود  بشكل قصير ومناسب

 .ريش خفيف باللون االبيض

يعتبر وجود البقع على الراس والخدين صفة من 

يفضلها والبعض  صفاتها على العموم ربما البعض

ب ال، وحتى تكون البقع جميلة على هذه الحمامة يج



متناسقة وال تخرج عن النطاق المعروف  ان تكون

المواصفات  لهذه الساللة من الحمام والتي تعتبر من

القياسية للحمامة وينبغي ان تكون البقع على الخدين 

الحجم. عين الحمامة تكون داكنة اللون  متساويه

 .مائلة للسواد او االحمرار

 الحمامة جرئية وفخورة بنفسها وتقف بشكل متناسق

قليلة الطيران ، وزن  وتخشى االنسان بشكل عام،

جرام. وهديل الحمامة مميز  001الحمامة حوالي 

 .كما انها جيدة في تربية الصغار واالنتاج .وجميل

من عيوب الحمامة لون العيون المائل لالحمرار، 

احيانا يتجه كثيرا الى  اللون االبيض على الصدر

يكون في اسفل الساقين تحت البطن والمفترض 

الصدر، وجود لون ابيض على ريش  منطقة

 .الساقين

 

الحمام الالمع او اللماع -حمامة ارشانجل االلمانية   

 
 

الحمامة تعتبر من اكثر طيور الحمام الملونة جماالً، 

متضادين مما يعطيها بروز  فهي تجمع بين لونين

وعمق في اللون . ويطلق عليها اسم حمامة 

بمعنى الحمامة المالك وتسمى  -االلمانية ارشانجل

 ماخوذة من اللمعان – عربيا الحمام الالمع او اللماع

. 

الحمامة انيقة الشكل مما يشعرك انها من طبقة 

الحمامة لها تاريخ طويل  استقراطية او ملكية، وهذه



 فهي تعتبر من الحمام القديم المنحدر من الحمام

ي البري او الصخري، انتجت في جنوب المانيا وه

االلمانية الملونة .. اما في  نوع من ساللة الحمامات

 الواليات المتحدة وبعض الدول االوربية فيطلق

عليها اسم جامبيل، وهو اسم نوع من العصافير 

وال يهم تعدد  يشبه الحمامة في تناسق اللون،

 .. االسماء ما دامت الحمامة من ساللة واحدة

لون الريش –وهناك العديد من األلوان الرئيسية   : 

 الجسم احمر / الجناح االسود

 الجسم احمر / الجناح االزرق

الجسم احمر / الجناح اسود مع بعض الريش 

 االبيض

الجسم احمر / الجناح ازرق مع بعض الريش 

 االبيض

 الجسم احمر / الجناح ابيض

 الجسم اصفر / الجناح اسود

 الجسم اصفر / الجناح ازرق

مع بعض الريش الجسم اصفر / الجناح اسود 

 االبيض

الجسم اصفر / الجناح ازرق مع بعض الريش 

 االبيض

 الجسم اصفر / ابيض الجناح

ويمكن العثور على بعض االلوان النادرة .. ومن 

م كان هناك لون 1930 الناحية التاريخية قبل عام

واحد ثم عن طريق االنتخاب والتوالد ظهرت لنا 

 .. االخرى االلوان

قبة منحني بشكل خفيف وطويل رأس الحمامة والر



الريش بشكل  نوعا ما، ويزين الرأس زائدة من

السهم الصغير والبعض منها النادر ال يتوفر على 

العينين برتقالية اللون ، والمنقار  زوائد، اما لون

، .. طويل ومستقيم ورقيق، مسود قليال في قمته

جناح الحمامة معتدل مائل للطول ومحكم على جسم 

وال يكون اطولالحمامة  من الذيل ويكون الذيل  

طويل قليال وضيق ومغلق باحكام ومرتفع عن 

 .. االرض

سم،  00حجم الحمامة متوسط الى صغير بين 

المناخية  تستطيع الحمامة التكيف مع الظروف

بسهولة، وقليلة االستهالك للغذاء ويمكن االعتماد 

وقد تفنن بها الرسامون في  .. عليها وتربيتها

تهم وقاموا برسمها وابراز الوانها الجميلةلوحا  .. 

ما يميز الحمامة هو اللمعان الشديد على ريش 

وجود اللمعان  :الجناح .. ومن عيوب الحمامة

االخضر في الرقبة، الزائدة الريشية فوق الرأس 

واضحة ومناسبة.. وخالل تربيتي  تكون احيانا غير

ديد ش لهذا النوع في فترة من الفترات وجدت انه

الخوف من االنسان ويهرب فزعا عند االقتراب منه 

الطيران، ضعيف في االنتاج  .. كما انه سريع

 والتربية.. الحمامة متوفره في االسواق المحلية

  .تقريباً واسعارها معقولة

  

    

http://www.animalsouq.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=22899
http://www.animalsouq.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=22899


  



   

 



  
 حمام اللوت العربي

 

 
 

أكثر األنواع رغبة في االقتناء والمشاهدة في العالم العربي  *

 .وخصوصاً في منطقة الخليج العربي

 .يعتبر فنان هندسة الطيران االستعراضي األول *

بالقطيفي نسبة لمنشأه مدينة القطيف في يسمى هذا الحمام  *

المملكة العربية السعودية. وروايات تذكر أن منشأه جنوب العراق 

 .أو إيران

 .تتباين هذه الساللة في ألوان العين، والريش *

تتفاوت كفاءة أداء الحركات بين طائر وآخر حسب درجة  *

 .التدريب



ضادةأفضل أوقات طيرانه مع ازدياد شدة الرياح الم * . 

يقوم بعض منه بشقلبه خلفيه تعتبر غير مناسبة أثناء الجو الهادي  *

 .، وتعتبر عيباً واضحاً في األداء أثناء هبوب الرياح

دقيقة 01تتراوح مدة طيرانه بحد أقصى لمدة  * . 

ال تسمع ضربات األجنحة أثناء الطيران في حمام اللوت وإنما  *

  .يكون بخفه وهدوء بعكس الحمام القالب

 

 الحمام القالب التركي

 

 
 

أشهر وأفضل األنواع من حيث األلوان والشكل الخارجي  *

 .وطريقة األداء االستعراضي

أشهر أنواع الحمام التركي : التركي الحرمي، التركي الطحيني،  *

األحمر، التركي األصفر، التركي الليموني، التركي  التركي

 .المرمري، التركي األورفلي

دة الطيران ومسافة االرتفاع في الجو وأداء حركات تتباين م *

الشقلبة الخلفية بأنواعها المتعددة بحسب نوعية الساللة ودرجة 

 .التمرين

 (منشأه ) تركيا *

معظمه يؤدي حركات الشقلبة االستعراضية بالقرب من المسكن  *

 .الخاص به

 

 تتميز األنواع القياسية لحمام الغية بمنقار قصير جدا، وعيون

الجسم واألجنحة، وشكل الوجه الذي يشبه البومة،  واسعة وطول

ورأسه غير مزين بزوائد ريشية ،  وهو حافي الريش في األرجل



يزيد طول الذيل عن  واسع العينين ورفيع الجفن، ومن المهم ان

 .األجنحة في هذه النوعية

وتشتمل هذه الساللة على عدة أنواع قياسية وألوان مختلفة تسمى ) 

يلةفص الغزار وتندرج تحتها: الحمام األبلق، الصوافة القطقاطي،  

كافة األنواع من سالالت الحمام الطيار العالي  المساويد. وتعتبر

المنشأ في األساس، وتتمثل الفروق  السريع، وهي سالالت مصرية

األلوان وطريقة  الرئيسية بين جميع أنواع هذه السالالت في

في العيون والمنقارتوزيعها على جسم الطائر، و . 

من صفات هذا النوع من الحمام انه ال يحتضن البيض جيدا وال 

يجب لهذا يفرخ الهواة بيضه تحت حمام آخر  يطعم صغاره كما

 .الزاجل مشهود له بالتربية والتفريخ مثل

 

 

 

كما توجد فئة ثانية من حمام الغية تسمى الحمام الشامي ومن 

من سوريا وهي تشمل ثالثة األرجح انه انحدرت في األساس 

 :سالالت تسمى

الحمام العبسي، الحمام الكركندي ، الحمام الحلبي.. ويتميز هذا 

ال يبعد كثيرا عن المسكن أثناء الطيران بعكس الحمام  النوع بأنه

 .الغزار المصري

 

أيضا توجد فئة ثالثة من حمام الغية تم إنتاجها من تضريب الحمام 

ويطلق عليه الحمام االسترالي ، ويتميز  حمام الغزار الزاجل مع

قياسية جيدة من حيث القوة ومقاومة  هذا النوع بمواصفات

الشاهق .. وعادة ما  األمراض والسرعة وشدة الطيران واالرتفاع

نظرا  يجمع محبي هذه النوعية بين جميع األنواع في مسكن واحد

 ..ألهمية ودور كل ساللة في أداء مهمة أو وظيفة ما



 

دأ تطيير حمام الغية في شهور ديسمبر ويناير وفبراير من كل يب

يتم تتطير الحمام البالغ، حيث يتم تطيير الحمام قبل  عام وغالبا ما

تقريبا . أما الحمام الصغير أقل من عام فيتم  حلول المغرب بساعة

ويترك له الحرية للتحويم حول  تطييره في جميع األوقات تقريبا

 .المسكن

 

استبعاد الطيور الضعيفة أو البطيئة الطيران أو الغبية التي من الهم 

جرها مع حمام آخر .. ألنها غير جديرة باالحتفاظ بها  يمكن

 !..إلى غية غريبة أخرى في كل مرة طيران الحتمالية استدراجها

يجب تدريب الحمام على الطيران بشكل جماعي ضمن نفس 

أو المميز في رمية  السرب، وعادة ما يتم تطيير الحمام القوي

 .. الطيران األولى

سمي هذا النوع بالغاوي أو الهاوي ألنه يغوي بعضه بعضا ويطير 

وهذا النوع من الحمام له ميزه شبيه بالحمام الزاجل  في جماعات ،

ويصعب تربيته في مسكن آخر فالحمام  وهي انه يألف مسكنه بشدة

ه اال إذا اخذ وتم مسكن البالغ األصيل منه ال يألف مسكن آخر غير

 .( تربيته وهو صغير ) فراخ

يستخدم عادة في مصر وسورية في إغواء حمام الغير بان يطير 

حتى يتعبه فيحط الحمام الغريب معه على  معه ويستمر طائرا

الحمام.. اال ان المشكلة  مسكنه وبهذا يمسك صاحب المسكن بهذه

يمسكون  ان هناك أصول وأعراف يتبعها هؤالء الهواة الذي

 بالحمام الغريب وتتمثل في عدم إرجاع هذا الحمام إلى أصحابه اال

بمقابل مادي يدفعه صاحب الحمام الذي تم اإلمساك به.. طبعا انا 

أنصح بذلك .. فالعملية ال تتعدى كونها هواية واستمتاع  شخصيا ال

  .بهذه الطيور الجميلة

 



 

 


