
ملاذا مشروع احلمام

مشــروع الحمــام أحســـن مشــروع لألتــــى:

1- ال تحت��اج تربي��ة الحمام إلى القي��ام بتفريخ صناعي وال 
إلى حضانة صناعية وال حاجه لمربى الحمام إلى ش��راء 
مف��ارش أو محاض��ن وذلك بخ��اف الدجاج ال��ذي يلزم 
في تربيت��ه القيام بعمليات التفري��خ والحضانة الصناعية 

إذ يقوم الحمام بنفس��ه بالرقاد على 
بيضه و حضان��ة أفراخه وتغذيتها 

حتى تنمو.

2- ال حاج��ة لتغذية الحمام باألغذية 
المجهزة مث��ل الكتاكيت بل كل ما 
علين��ا هو تقديم الغ��ذاء اإلعتيادي 
للكب��ار وهي تطع��م صغارها منه 

بعد تجهيزه في حوصلتها.

3- يق��وم الحم��ام بالعناي��ة بنفس��ه و 
بأفراخه، ويمكن للمشتغل تركه مده 

كبيره بدون ماحظه اذا ما أعطاه الغذاء والماء الكافيين.

4- يتميزمش��روع تربي��ة الحم��ام بخفة العمل وس��هولته، 
فعندم��ا تبلغ األفراخ ثاث��ة أو أربعة أس��ابيع تجمع من 

األعشاش بسهوله.

5- ال يحت��اج الحم��ام إل��ى عم��ل ليل��ى كالدج��اج أحياناً، 
وبمجرد غروب الش��مس ال يحتاج الحمام إلى أية عناية 
ويمكن للمشتغل بتربيته أن ينصرف إلى أعماله األخرى 

مطمئناً.

6- قل��ة نفوق أفراخ الحمام بالنس��بة للكتاكيت التي يلزمها 
إحتياجات كثيرا لتقليل نسبة نفوقها، ويمكن تربية الحمام 

في جميع المناطق وفى جميع األجواء.

7- قل��ة رأس الم��ال الازم للبدء في تربي��ة الحمام فكل ما 
يحتاج اليه المبتدئ هو ثمن الحمام و 
تكاليف إقامة كشك بسيط من الخشب 
والسلك الشبكي فى أى مكان مناسب.

8- قل��ة تكالي��ف مس��تلزمات تربية 
الحم��ام فكل م��ا يلزم لتربي��ة الحمام 
خ��اف الس��كن ه��و عدة أعش��اش 
ليبيض فيها وهذه يمكن عملها مؤقتا 

باستعمال صناديق خشبية.

9- ال يحت��اج الحمام إل��ى تغيير في 
نظام التربية عند تغيير الفصول فهو 
ينتج في جميع الفصول على الس��واء 
وال يحتاج إلى تغيير في نظام غذائي أو زيادة في العمل 

وال تختلف العناية به فصاً عن اآلخر.

10- صغر المساحة الازمة للحمام حيث ال يحتاج الحمام 
إلى تخصيص مس��احة كبيرة لتربي��ة كالدجاج بل يمكن 
إقام��ة كش��ك صغير في أي مكان مناس��ب فوق س��طح 

المنزل مثا ليسع عدة أزواج من الحمام.

11- إن تكلفة تربية الحمام زهيدة نس��بياً و يمكن ألي فرد 
ق��ادر أن يتحملها،  ولكن تكون النفقات في البداية كبيره 
نوعا ما نظراً إلنشاء مسكن جديد وشراء معدات مكلفة.

ملاذا مشروع احلمام
أحسن من أي مشروع دواجن أخر؟

عندما تبدأ فى التفكير فى تربية الحمام عليك أوالً أن تحدد الموقع الذى ستبنى فيه حظيرة 
الحمام، حيث يكون مكان مكشـــوف ومعرض ألشـــعة الشـــمس ومن األفضل أن يكون فى 
فناء المنزل أو على ســـطح المنازل، وعندما تبدأ البناء يجب أن يكون هناك مساحة كبيرة 
من الشـــبابيك للتهوية وبعد اإلنتهاء من البنـــاء الخارجى عليك أن تبدأ فى وضع صناديق 
)أعشـــاش( للحمام وتوزيعها على جدران البناء، ويفضل دائماً فى مشـــروع الحمام البدء 
باألنواع الرخيصة مثل البلدى إلكتســـاب الخبـــرة ثم التدرج إلى األنواع األغلى مثل الكينج 

والرومى ثم األنواع النادرة والغالية مثل الكشكات...



ملاذا مشروع احلمام

12- قلة أمراض الحمام حيث يعد الحمام من أقوى الطيور 
مناع��ه ضد األمراض ومن أكثرهم حباً للنظافة، فما دام 

غذائة نظيف ومائه نقي فهو سليم.

13- إمكانية زيادة عدد األزواج المنتجة بس��هولة عاماً بعد 
ع��ام ليتضاع��ف عدد الطيور دون أن تتكبد ثمن ش��راء 

طيور جديدة من الغير.

14- س��رعة رب��ح الحمام حيث يمك��ن الحصول منه على 
محصول م��ن الحمام وبيع اإلنتاج بعد ش��هر من وضع 
البيض حيث تبلغ األفراخ الس��ن المناسب للبيع فى عمر 

شهر فقط مع إستمرار إنتاجها طول العام لمن يريد.

15- يظ��ل الحمام ينتج انتاج منتظما حتى يبلغ عمر ثماني 
س��نوات او اثنا عش��ر س��نه احيانا مثا في الدجاج الذي 
يرغ��ب في تس��ويقة بعد الث��اث س��نوات و يجب دائما 

تجديده.

 16- يمكن استخدام مخلفات الحمام كسماد خاص بالحدائق 
والزراعات الصغيرة كالزهور.

18- ال خوف م��ن تهجين الحمام إذا كان لدينا عدد ازواج 
قياسية من ساالت مختلفه فيمكن وضعها معاً في مكان 
واحد دون أن يخشى من حصول أي تهجين ألن كل ذكر 

يختص بأنثاه.

19- الحمام طائر يحب النظافة، واالستحمام مفيد جداً للحمام 
و يجعله نظيفاً زاهى األلوان فيظهر جماله وتنعكس من 
الريش الجميل الخفي��ف الذي يزين رقبته أغلب األلوان 
الزاهية التي يجمعها قوس قزح، ومن ش��دة حب الحمام 
للنظاف��ة وأنه ال يتن��اول الحبوب الق��ذرة أو الملوثه وال 
يش��رب من الماء الق��ذر وليس في مخلف��ات الحمام أي 
روائح كريهه مطلقه ومخلفاته س��ريعة الجفاف وهذا ما 
يس��اعد على سهولة تنظيف مسكنة و تربية الحمام أبسط 

وأسهل من تربية أي نوع من أنواع الدواجن األخرى.
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