
 إنتاج األؼنام والماعز

 الجلسة العملٌة الرابعة

 )الماعز( 

إلى المناطق الجبلٌة فً قارة آسٌا ومنها انتشر إلى  هز إلى عائلة المجترات ذوات الظلؾ, وٌعود أصلٌعود أصل الماع

عً فً رالظروؾ البٌئٌة الباردة والحارة, وقدرته على الفً مختلؾ مختلؾ دول العالم, ساعده على ذلك سرعة تأقلمه 

واألبقار وٌستفٌد من مختلؾ الظروؾ الصحراوٌة والؽابات والمرتفعات وحتى تسلق األشجار على عكس األؼنام 

 .النباتات الفقٌرة واألشواك

عتبر الماعز من أوائل ٌفً السهول والصحارى والمرتفعات الجبلٌة وكبٌرة,  وأش الماعز فً قطعان صؽٌرة ٌعٌ 

 سنة قبل المٌالد. 0777إلى ما قبل نسها اإلنسان وٌعود ذلك أالحٌوانات التً است

لقلة تكالٌؾ تربٌته ومسكنه, كما أن موسم الحلٌب عند الماعز طوٌل مقارنة مع األؼنام,  حٌوان اقتصادي الماعز ٌعد

لحلٌب واللحم كما ٌستخدم إلنتاج الشعر وٌمتاز ؼذائهم إلنتاج ا ن إلى أمرٌكا إذ كانوا ٌستخدمونه فًٌولهذا نقله المستكشف

 سنة. 51فً العمر إلى بطول العمر إذ تصل 

, وٌمتاز بقلة الدهون وسهولة بالمقارنة مع الحٌوانات األخرى ٌعد حلٌب الماعز ومنتجاته من أكثر المواد الؽذائٌة انتشارا

 الهضم.

بحسب احصائٌات عام ملٌون رأس فً العالم  017من الماعز ٌزٌد عددها عن  نوع 057ٌوجد فً العالم حوالً 

 ملٌون طن من اللحوم الحمراء. 5,1ملٌون طن من الحلٌب, وتنتج حوالً  0,1, كما ٌبلػ إنتاجها ما ٌقارب (0775)

إلنتاج الحلٌب, كما ٌستفاد  التوجنبرغ وسبانً والبوٌر اإلفرٌقً إلنتاج اللحوم, والسانٌن من أكثر أنواع الماعز شهرة اال

 شعرها, وأٌضا  Cashmere)وماعز كشمٌر ) Angora)للصناعات النسٌجٌة والتً تشتهر بها األنكورا )شعرها من 

 لصناعة السجاد والخٌام )بٌوت الشعر( لسكان الصحراء.

سم, و أوزانها تتراوح  570 – 17تختلؾ الماعز فً أحجامها كما تختلؾ فً الؽرض من تربٌتها فتتراوح أطوالها من 

 ووالدة التوائم وقد تلد أكثر من ثالثة موالٌد فً البطن الواحد.كػ, كما تشتهر الماعز بارتفاع الخصوبة  577 – 00من 

 

 إنتاج الحليب من الماعز:

طفال وكبار السن والمرضى وهو فً تركٌبه ٌشبه حلٌب األم, باإلضافة إلى أجود أنواع الحلٌب لأل ٌعد حلٌب الماعز من

وذلك بفضل نوعٌة البروتٌنات الموجودة فٌه وصؽر حبٌبات ما ٌحتوٌه من دهن متجانس خالفا لما ٌحتوٌه سهولة هضمه 

ٌب الماعز هو األفضل للذٌن ٌعانون من قرحة ؼٌر متجانسة صعبة الهضم, وقد وجد أٌضا أن حلحلٌب األبقار من دهون 

 المعدة وذلك بفضل قدرته على معادلة األحماض الزائدة بالمعدة, كما أنه ال ٌسبب اضطرابات فً الجهاز الهضمً.

 من خصائص الماعز :

 تتناول المواد العلفٌة التً ال ٌمكن لألؼنام تناولها, مثل أوراق األشجار والشجٌرات والسٌقان. 

 أنثى. 51توائم وٌخصص ذكر واحد لكل  5- 0الكفاءة التناسلٌة عالٌة حٌث تلد من نسبة  



كػ حلٌب فً  5777ٌعد إنتاجها من الحلٌب عالٌا مقارنة مع حجمها, إذ ٌوجد بعض السالالت تنتج ما ٌصل إلى  

 الموسم.

 .حلٌب الماعز سهل الهضم وٌشبه حلٌب المرأة 

 حذٌة والقفازات.صناعات وخصوصا األتستخدم جلوده فً ال 

 شؽر الماعز ٌصنع منه مالبس حرٌرٌة مرتفعة األسعار باإلضافة لصناعة الخٌام. 

 سالالت الماعز:

 سالالت جبال األلب الفرنسٌة. - السانٌن – : التوجنبرغسالالت الحلٌب 

  :المرعز.  –ماعز كشمٌر   –األنكورا  سالالت الشعر الحرٌري 

  شعر. –حلٌب  –سالالت متعددة األؼراض: لحم 

 وتقسم الماعز حسب األصول إلى:

 toggenburg).)  (  والتوجنبرغSanenوربٌة : السانٌن )أ

 النوبً. –شرقٌة: الشامً 

 السودانً. –افرٌقٌة: النٌلٌة 

 حسب الصفة اإلنتاجٌة:

 : الماعز الشامً فً سورٌا والنوبً فً السودان وبٌتال فً الهند.سالالت إنتاج الحلٌب

 إنتاج اللحم: وتشمل الماعز األطلسً فً المؽرب والصحراوي فً السودان.سالالت 

 ثنائٌة الؽرض: وتشمل المعز االسود فً سورٌا واالردن والعراق.سالالت 

 (.Mohair goatsسالالت الشعر الحرٌري: )

 الكفاءة التناسلية:

 عد الماعز أكثر خصوبة من األؼنام, لذلك تمتاز بكفاءة تناسلٌة عالٌة.ٌ

 8أشهر فً اإلناث و  8 – 2فً عمر من النضج الجنسً ٌصل  نأشهر لك 2 – 0تصل إلى سن البلوغ بوقت مبكر من 

شهرا, تتباٌن عدد موالٌدها حسب  55 – 50العمر عند أول والدة ما بٌن  لأشهر فً الذكور, وٌتراوح معد 57 –

 ونسٌة التوائم عند الماعز مرتفعة.الساللة 

 سالالت الماعز:

 ماعز الحليب وأشهرها:

 Sanen)) السانين

شعرها قصٌر, ٌعود أصلها إلى سوٌسرا تمتاز باللون األبٌض والحجم الكبٌر وتوجد منها سالالت بقرون أو دون قرون, 

 – 5نتاجها من الحلٌب, الوزن عند المٌالد ٌتراوج من إموطنها األصلً, ومنها انتشرت إلى جمٌع دول العالم الرتفاع 

 – 01كػ, والذكور  -0 – 17, وٌتراوح وزن اإلناث فً سن النضج كػ 0,1وٌصل وزنه فً عمر شهر إلى  ,كػ 5,1



%, ٌصل إنتاجها من  017 – 587الكفاءة التناسلٌة من كػ, عالٌة الخصوبة ووالداتها من التوائم عالٌة تتراوح  577

 %. 5,1بنسبة دهن فً الحلٌب كػ  5777 – 877الحلٌب خالل الموسم 

 

 

 

 (Toggenburg)التوجنبرج 

واألرجل ولها تعود فً أصلها ونشأتها إلى سوٌسرا أٌضا, وتتمٌز باللون البنً مع خطوط بٌضاء فً الوجه واإلذنٌن 

ٌتراوح  قٌم, بقرون أو دون قرون وشعر قصٌر, وتربى الٌوم فً مناطق كثٌرة أقل وزنا من ماعز السانٌنأنؾ مست

كػ فً بعض  5777 – 277كػ إنتاجها من الحلٌب ٌتراوح من  07 – 27كػ لإلناث والذكور  17 – 01الوزن من 

 الدول, خالل الموسم الواحد, لهذا السبب انتشرت فً العدٌد من الدول.

 

 



 (Shami goats) الماعز الشامي

آالؾ السنٌن على مدى  قً, نشأ فً ؼوطة دمشق واكتسبٌتوفر فً سورٌا عرق نقً وممٌز من الماعز الشامً أو الدمش

وخاصة فً إنتاج الحلٌب ووالدة التوائم, ٌمتاز باللون األصفر وله شعر طوٌل ناعم ٌؽلب علٌه صفات إنتاجٌة جٌدة 

من القرون وٌمتاز بوجود زوائد لحمٌة تحت الرقبة  اللون األحمر أو البنً, وله جبهة محدبة وأنؾ محدب ورأس خال

سم وأذنان طوٌلتان وعرٌضتان, ٌقوم المربٌن بتقصٌرهما بقص أجزاء منها لكً ال تالمس  57إلى طولها ٌصل 

 كػ. 87 – 27كػ لإلناث والذكور من  27 – 07األرض, ولكً ال تصل إلٌهما الطفٌلٌات, وضرع كبٌر متوسط الوزن 

 كػ فً الموسم. 177حلٌب مرتفع وٌصل إلى انتاجها من ال 

  كػ  55كػ لإلناث و 50ٌوم  27كػ للذكور, ٌصل وزن الفطام بعمر  0كػ لإلناث  5,1الوزن عند المٌالد

 للذكور.

  أشهر للذكور. 2,0أشهر فً اإلناث و  1,5العمر عند البلوغ 

  ًورباعً.% منها ثنائً وثالثً 01نسبة التوائم عالٌة حوال 

  17كػ وتبلػ نسبة التصافً  01انتاجها من اللحم جٌد وأفضله لحم الجدي الذي بعمر سنة وٌوزن .% 

 

 Mountain)الماعز الجبلي األسود )

ٌعد الماعز الجبلً من الحٌوانات الثنائٌة الؽرض إلنتاج الحلٌب واللحم فهو منتشر فً سورٌا والدول المجاورة وٌمتاز 

هذا النوع من الماعز حوالً ه لصناعة الخٌام التً ٌستعملها البدو )بٌوت الشعر( وٌشكل رباللون األسود وٌستعمل شع

والجبلٌة بمنطقة الشرق األوسط, ٌتمٌز بأن أنفه % من الماعز الموجود فً المناطق الصحراوٌة وشبه صحراوٌة 81

ئلة إلى الخلؾ عند اإلناث أما عند مستقٌم بعكس الشامً وآذان طوٌلة متدلٌة واللون السائد هو األسود وله قرون ما

 مائلة إلى الخلؾ واألمام بشكل حلزونً.الذكور فهً طوٌلة وؼلٌظة 

كػ وبنسبة دهن فً  017 – 517كػ, إنتاجها من الحلٌب ٌتراوح  27 – 07كػ والذكور  51 – 57تزن اإلناث حوالً 

 فً والدة التوائم.%, كذلك تمتاز باإلخصاب ولكنها ال تضاهً الماعز الشامً 0الحلٌب 



 

 

 

 Mohair goats)سالالت الماعز المنتجة للصوف الموهير )

 Angora)ماعز األنكورا )

نؾ مستقٌم وآذان متدلٌة وله لحٌة, متوسط وٌمتلك قرونا منحنٌة للخلؾ وأٌتمٌز ماعز األنكورا باللون األبٌض والجسم ال

ٌستعمل فً صناعة المالبس الشتوٌة الفاخرة, وٌصنع ٌتمٌز هذا النوع بشعر طوٌل مجعد جمٌل الشكل ٌسمى الموهٌر 

إن موطنه األصلً هو فً تركٌا ومنه أخذ هذا االسم, أما منشأه فٌقال  ٌربى فً منطقة أنقرة ,فً برٌطانٌا واٌطالٌا وتركٌا

من دول العالم وخاصة الوالٌات المتحدة وجنوب دنى فً جبال الهٌماالٌا فً قارة آسٌا, ومنها انتشر فً كثٌر الشرق األ

 افرٌقٌا,

, سم وٌمكن أن ٌجز مرتٌن فً العام 05- 58ٌشبه الحرٌر, وٌبلػ طول الخصلة منه ما ٌقارب نتاج الوبر الذي إٌتمٌز ب

 077 – 587ٌتراوح من كػ, وانتاجه من الحلٌب  8 – 2م والذكور من كػ من الوبر فً العا 0 – 5تنتج اإلناث من 

 %.507% ونسبة التوائم مرتفعة وكفاءة تصل إلى 0كػ من الحلٌب وبنسبة دهن فً الحلٌب 

 



 

 Cashmire Goat)ماعز كشمير )

وٌتمٌز بالقرون عود أصل الماعز الكشمٌري إلى عهود الرومان وموطنه هو مرتفعات جبال الهٌماالٌا فً الصٌن ٌ

الطوٌلة واللون األبٌض, ٌتمٌز الماعز الكشمٌري بنوعٌن من الصوؾ هما الصوؾ الخارجً الطوٌل والوبر الناعم 

الداخلً الذي ٌنمو فً منتصؾ فصل الصٌؾ حتى بداٌة فصل الشتاء وذلك لحماٌة الماعز من البرد القارس, أما فً 

تم الحصول على الوبر إما بجز الشعر فً القطعان الكبٌرة أو تمشٌط الشعر لربٌع عندما ٌبدأ الوبر بالتساقط, وٌفصل ا

 – 0ر وٌحدث ذلك مرة واحدة فً العام, تعطى المعزة البالؽة بٌن فً القطعان الصؽٌرة للحصول على ألٌاؾ الكشمٌ

نقٌته من الشوائب ثم %, ٌؽسل الوبر بعد جمعه لت27كػ فً الجزة الواحدة والتً ٌشكل الوبر الناعم منها حوالً  5,1

% من إنتاج الكشمٌر فً العالم والباقً ٌوزع على تركٌا أفؽانستان وإقلٌم 27وٌلون وٌصنع, تنتج الصٌن حوالً ٌنظؾ 

 .كشمٌر واسترالٌا ونٌوزلندا, وٌستعمل فً صناعة المالبس الشتوٌة الفاخرة
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