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 تربية احليوان والدواجن

 

 الثانيةاألولى و الجلسة العملية 

 

 (المملكة الحيوانيةAnimalia:) 

ينتشر في العالم حالياً الماليين من الحيوانات الزراعية المستأنسة وتتميز هذه األنواع بصفات         

( بتصنيفها وتحديد موقعها في 9191) Lydekkerقام شكلية وإنتاجية متباينة بصورة كبيرة ولقد 

 المملكة الحيوانية كاآلتي:

 :Animalia kingdom                     المملكة: الحيوانية

 :Chordata  Phylum                   الشعبة: ذوات الحبل الشوكي

 :Vertebrata sub-phylum            تحت الشعبة: الفقريات

  Class: Mammalia                                           ات يصف: الثدي أوالً:

 sub class: Euthreia      تحت صف: اللبائن ذات المشيمة الحقيقية       

 order.unglata                                  الرتبة: ذوات الحافر

 sub –order: Artiodactyla                    تحت رتبة: ذوات الظلف -1

                                  Suina                    تحت رتبة الخنازير -أ

                  Tyllopoda                  تحت رتبة ذوات الخفاف -ب

 pecora                                         تحت رتبة المجترات الحقيقية-ج

 Family: Bovidae                                         العائلة البقرية

 sub-family: Bovina                                           (تحت عائلة األبقار1)

   Genus: Bos          س                       جنس الماشية ومنها البو 
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 إلى قسمين:Bos س يقسم هذا الجنس البو -

المناطق الباردة  تعيش فيوهي األبقار العادية عديمة السنام  Bos taurine :األوربية الماشية-1

حرارة وال تتحمل درجات ال باإلنتاج العالي. واللحم تمتازوالمعتدلة ويعود إليها غالبية أبقار الحليب 

 المرتفعة.

ً  يوه bos indicus:الهندية  الماشية-2  أبقار تمتاز بوجود السنام عند منطقة الغارب وتسمى أيضا

ً ، (Zebu)الزيبو بالحجم الكبير ولذلك شركت بتكوين  وتتحمل درجات الحرارة العالية ،تمتاز أيضا

 نحاء العالم.أسالالت اللحم الجديدة  وموطنها األصلي الهند ،ومنها انتشرت إلى مختلف 

 :(األبقار سالالت) -

  األصيلة:أشهر أنواع ماشية الحليب 

 البراون سويس -5الجرنسي     -4الجرسي       -1يرشاير      اإل -2الفريزيان       -9

  األصيلة:أشهر أنواع أبقار اللحم 

 شورتهورن اللحم -4الهيرفورد عديم القرون     -1الهيرفورد       -2أبردين أنجس       -9

 الدكسر -1الساسكس      -8الهايالند      - 7الكالوي         -6الشاروليه       -5

 سانتا جيرترودس. -99لوموزين     -91

  واإلفريقية:أشهر الماشية اآلسيوية 

 -8الناجواني    -7الفوالني      -6البوران        -5النيلية     -4أنكوال   -1الجير    -2البراهما   -9

 أفريكاندر.

  رض:الغالماشية ثنائية 

الفريزيان     -5السيمنتال    -4النورماندي      -1شورتهورن الحليب     -2الدانمركي األحمر   -9

 ردسندي -91ساهيوال    -1ويلش أسود   -8الديفون     -7بول     دير -6

 (:)سالالت أبقار الحليب .9

 :تمتاز ماشية الحليب األصيلة بخصائص وصفات مميزة

 .ييغلب عليها الشكل المثلث (1

 .العظام دقيقة الرأس رفيع، الصدر عميق، الجذع قوي، طويلة الجذع، (2

ً  ينمو الضرع بشكل جيد ومتناسق، البطن واسع، (3  .والصدر أيضا

 تمتاز ببروز أوردة الحليب بشكل واضح لتسمح بمرور كميات كبيرة من الدم إلى ومن الضرع. (4
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 أشهر أنواع ماشية الحليب: -

 : (Friesian) الفريزيان-1

 :التاليةلألسباب  انتشاره ىعزي   -

 الحليب.ارتفاع إنتاجه من  .9

  يوم( 115) االستمرارية على اإلنتاج طوال الموسم .2

 الجديدة.سرعة تأقلمه في البيئة  .1

 وتحسينها.إمكانية االستفادة منه في تضريب الماشية المحلية  .4

 صفاتها المميزة: -

 كغ  711 – 511وزن الجسم عند اإلناث  (9

 كغ 9911والثيران تصل إلى  (2

 كغ من الحليب 5111 – 1511متوسط اإلنتاج السنوي  (1

  % 4 – 1.5تتراوح نسبة الدهن في الحليب بين  (4

 عد الفريزيان من األبقار ثنائية الغرض ألن عجولها قابلة للتسمين وتنتج لحماً جيد النوعيةتكما  (5

 

 :Holstein friesian))فريزيان  هولشتاين-2

ً لعدده الكبير في كندا  ً إال أن نسبة )الكندي(يطلق عليه أيضا ً وأكثر إنتاجا . والكندي أكبر حجما

كبيرة الحجم جيدة تكوين  سم، وهي 951الدهن في الحليب أقل وارتفاعه عند الغارب يصل إلى 

 98.711بدأ باالنتشار بشكل كبير في أمريكا وكندا ووصل إنتاجه السنوي إلى رقم قياسي  الضرع،

 .% 1.42الحليب ونسبة البروتين في  % 1.82كغ حليب بنسبة دهن 
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 :(Ayrshire) اإليرشاير-3

سم، حيث تركيب الج يمتاز هذا النوع بحجم متوسط وإنتاج حليب جيد له صفات ماشية الحليب من   

 .ويغلب عليه اللون األحمر المرقط والبني ويعد الضرع نموذجياً.

 صفاتها المميزة: -

 بامتداد الضرع إلى األمام وهو جيد االلتصاق بالبطنيمتاز  (9

 كما تمتاز بسرعة إدرار الحليب ولديه القدرة الجيدة على الرعي في المناطق البادرة والمرتفعة (2

 وتمتاز بسهولة الوالدة وسرعة التأقلم (1

 – 711كغ والذكور  551 – 451تمتاز بمقاومتها لمرض السل ويبلغ متوسط وزن األبقار  (4

 % 4كغ ونسبة الدهن  5111 – 4111السنوي من الحليب  كغ ومتوسط إنتاجها 111

 .يستخدم لتضريب الماشية المحلية لتحسين شكل الضرع ومقاومته لمرض السل (5
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 :(jersey) الجرسي-4

 يمتاز هذا النوع باللون البني والبني الفاتح والرمادي والثيران باللون الغامق. 

  نموذجاً لحيوان الحليب ويعتبر إنتاجه من الحليب أعلى إنتاج نظراً لحجمه يعتبر هذا النوع

كغم وزن حي وتتراوح نسبة الدهن  911كغ حليب لكل  9211وتنتج األبقار حوالي ، الصغير

 .% 4كما يمتاز بنسبة بروتين تصل إلى  % 7 – 4في الحليب 

  1.11و % 4.12كغ بنسبة دهن  4.621ويختلف إنتاجه حسب تواجده في كندا يصل إلى% 

 .% 6.22وفي الدانمرك وصلت نسبة الدهن في الحليب إلى ، بروتين

  كغ  411 – 141يبلغ وزن األبقار من  المحلية،ويستخدم لرفع نسبة الدهن في الحيوانات

 .كغ 751تصل إلى  والذكور

 

 

 :(Guernseyالجرنسي :) 5-

 رتفاع،واالعن الجرسي من ناحية الحجم  ويختلف ،والبريتانيجاء نتيجة تضريب أبقار الجرسي    

كغ والثيران تصل إلى  451 – 411سم ويبلغ وزن األبقار  925 – 921إذ يبلغ ارتفاعه عند الغارب 

 .كغ 851

ويمتاز بأن رأسه أعرض من الجرسي ولونه أحمر ضارب إلى الصفرة برتقالي ويصل إلى اللون    

 .% 4.6 – 4.5كغ ونسبة الدهن  1511إنتاجه من الحليب البني ويبلغ متوسط 
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 (:سالالت أبقار اللحم) .2

 :ميّزات أبقار اللحم 

 و.يتميز حيوان اللحم في كونه سريع النم (9

 .يتميز بالنضج الجسمي والجنسي في سن مبكرة كما (2

 ويتميز بصفات جيدة للذبيحة. (1

مندمج الجسم ويشبه إلى حد كبير شكل  :الشكل الظاهري المثالي لحيوان اللحم يجب أن يكون (4

متوازي مستطيالت ويكون الجسم طويالً وعريض والرأس صغير نسبياً، أما الرقبة فتكون 

قصيرة وغليظة خاصة عند اتصالها بالصدر والقوائم تكون قصيرة ومتينة لكي تستطيع حمل 

 .ثقل الجسم الكبير

األضالع تكون غير ظاهرة، والفخذ ويمتاز الحيوان بعمق الجسم والصدر والبطن واسع و (5

يكون كبير ذا استدارة واضحة وجلد الحيوان أملس غير سميك والدهن الموجود تحت الجلد 

 .فيكون صلب نوعاً ما

 :مواصفات الذبيحة المثالية في حيوان اللحم 

 .الً تهدّ وليس م   على نحو قوي تكون الذبيحة مندمجة واللحم متكتالً  (9

ن ل أفضّ ولون الشحم ي   ،وق مرمرية وليس على شكل كتل دهنيةويكون الدهن على شكل عر (2

 .يكون أبيض أو مائالً قليالً إلى االصفرار
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ً في األبقار ويمتاز بالطراوة ونعومة األلياف أ (1 ً وزاهيا ما لون اللحم فيكون في العجول فاتحا

 .ألنه سريع الطهي وذو مذاق مستحب

رقيقة ذات أوزان قليلة وهذه تساعد على رفع  وتمتاز ذبائح األبقار الجيدة في كون عظامها (4

 .والتشافي نسبة التصافي

 

 

 

 :لحمأشهر أنواع ماشية ال -

 

 :(Aberdeen Angusأبردين أنجس )1-

كغ ومن صفاتها أنها سريعة النضج الجنسي وذات  711كغ واإلناث  111يصل وزن الذكور إلى     

سرعة كبيرة لزيادة الوزن وتمتاز الذبائح بكون الدهن موزعاً بين ألياف اللحم )مرمري(، يالئم هذا 

ذا أطلق من عيوبه أنه عصبي المزاج إ األجواء الحارة،مع النوع الجو البارد والمعتدل وال يتالءم 

 .حراً في المراعي
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 :(Herefordالهيرفورد )2-

  كغ وقد تصل العجول في عمر السنتين إلى وزن  751كغ واإلناث  9111يبلغ وزن الذكور

 غ.ك 851

  ،ي عدّ الهيرفورد ذو كفاءة تحويلية عالية، وي عدّ من أفضل حيوانات اللحم قابلية للتسمين

 بأنها ذات قوة توريث لصفات النوع وتمتاز ذكور الهيرفورد

  الذبائح متناسقة وطبقات اللحم طويلة وسميكة خاصة إذا كانت درجة التسمين كاملة، أما

 .درجة تعرق اللحم )المرمرية( فهي متوسطة
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 :( The beef shorthornشورتهورن اللحم ) -3

وأبيض أو خليط بين اللونين، جسم توجد القرون في كال الجنسين واللون أحمر  :صفاتها المميزة 

كغ في حاالت التسمين  9211كغ وقد يصل إلى  9111الحيوان متناسق كبير الحجم إذ يصل إلى 

كغ وتمتاز بإنتاجها الجيد من الحليب ولذلك تكون عجولها كبيرة الحجم عند  751الجيد اإلناث تبلغ 

وزنها في عمر السنة وإلى ثالثة  تمتاز بسرعة النضج إذ تصل العجول إلى نصفك كذل الفطام.

 .% 52 أرباع هذا الوزن في عمر سنتين ونسبة التصافي تصل إلى

  

 :( Charolaisالشاروليه ) 4-

  أشهر 6يعتمد بتربيته على المراعي، تبقى العجول مع أمهاتها في المرعى وتفطم في عمر. 

 851 بين الغارب ووزن يتراوح سم عند 915من بين أثقل األنواع، يبلغ ارتفاع اإلناث  يعتبر – 

 .يوم 411كغ في عمر  551كغ وعند العجول بلغت من الوزن  9111كغ وحتى  111

  احتياجاته قليلة للنمو، يمتاز بصفة الذبيحة الجيدة، نمو العضالت جيد جداً مع قليل من الدهن مع

 .نخفضةضخامة الجسم وكبر حجم الجذع وتعاني من عسر الوالدة، وكفاءة تناسلية م
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 (:سالالت الماشية ثنائية الغرض) .3

 

 (:Milk shorthorn) الحليب شورتهورن-1

تربى هذه الساللة كأبقار حليب، ال يختلف هذا النوع من ناحية الشكل عن ماشية اللحم، إال أنه    

كغ ينتشر في العديد  111كغ وتصل الذكور إلى وزن  611أصغر حجماً إذ يبلغ متوسط وزن األبقار 

 . % 1.5كغ حليب بنسبة دهن  1511 – 1111من دول أوروبا وأمريكا، يتراوح إنتاجه من 

 

 (:Red Danish) األحمرركي االدنم2-

من الماشية في الدنمرك ولقد جاء نتيجة االنتخاب  % 79ويمتاز باللون األحمر ويشكل حوالي     

كغ والذكور تصل إلى  611 – 551متوسط وزن اإلناث  إلنتاج الحليب ويربى اليوم كثنائي الغرض،

 .ويمتاز بالصدر العميق والضرع جيد التركيب والتنسيق ،كغ 111
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 :(Normande cattle) النورماندي-3

سم  916ناث عند الغارب يبلغ ارتفاع اإل ويمتاز بضخامة الجسم، ،يربى كحيوان ثنائي الغرض    

 .سم 951والذكور إلى 

جيد نمو العضالت، الضرع  ،كغ 9251والذكور تصل إلى كغ،  811 – 611متوسط وزن األبقار     

  .% 4وسم وتصل نسبة الدهن في الحليب إلى مكغ في ال 1511الحليب حوالي  وإنتاجه منمتناسق، 

  

 :(Simmental) السمنتال4-

ويستخدم كحيوان ثالثي األغراض إلنتاج الحليب واللحم والعمل في المناطق المرتفعة، متوسط     

سم الضرع جيد النمو إنتاجها في  957 – 947سم والذكور  947 – 917ارتفاع األبقار عند الغارب 

 .والعجول جيدة للتسمين % 4.1كغ ونسبة الدهن في الحليب  4111سويسرا حوالي 
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 المحلية(:سالالت الماشية ) .4

 :(Damascus Cattle ،Damascene ،Shamia) األبقار الشامية -
 ذإ ،موينهي امصالالالالالالالالالجي السالالالالالالالالالوة  وهووهي واحدة من سالالالالالالالالار  امحلية المحجود المواودة  ي اللية ال ة ي         

 .الحاد جداخل وخية وانتشة  إلى حلود المنييق  ،، وويجق عجيهي كذلك البجدودنشأ   ي غويد دمشق

واةتفيع  (ية المحجود مثل ال كشالالالالالالالالالالالالالالي والاورنيمع حلود امحل )مليةند   حامهاليلالية الشالالالالالالالالالالالالالاليموالد حكبة تتميز امح        
ود واآلذان متوسالالالالالالالالالالالالالاليد الحا  أ ل كبيةة، يلةأس يويل ونحيف وامعين كبيةة نشالالالالالالالالالالالالالالويد حيوود و تحد امنف  قوامهالي،

سالالالالالالالاليد اليو  قبتهي متو ة  ،واإلنيثتختفي أحويني   ي الذكوة  مختجفد،ارتايه والفك قو  واللةون يويجد ذا  أشالالالالالالالالكي  
ظهة غية مستلو  لاالحين متوسط الس د والحوض ضيق و  ،لةأس والاسال  والجب  كبية نسبوي  نحوفد ايدة ارتصالي  حي

وقمد الذيل غجوظد ومةتف د والكةش صالالالالالالبية نسالالالالالالبوي  أمي الضالالالالالالةع  كبية الحا  عجى امغج  ايد  ،يتل ة  ي الوسالالالالالالط
مع واود  د الاجد مةن مبيى حشالالال ة قصالالالية أشالالاللة أو قةمي، دة وغجوظدالتكوين ووميل إلى التوازن والحجمي  متحيع

 حلع عند ح ض ام ةاد.

   نوزن اإلنيث بي الحجي ، يتةاوحوأوصالالالالالي هي ر تييبق حيوان  ضالالالالالخ ،ال ظي  ضالالالالالخمد تشالالالالالكل هوكل عظمي         
و  وتضالالالالالالع أ شالالالالالالهةا ، 02 – 03تجلح عيدة مو  مةة  ي عمة  الانسالالالالالالي،متأخةة  ي النضالالالالالالوج  ،كغ 053 – 053

 .شهةا   22 – 20بين الوردتين  يتةاوح يو   تةه الايدة.تمتيز حيلخصوحد  شهةا ، 00-02 مولود ح مة

، أخةى  إلى مزةعد ومن أخةى  إلى منيلد من واضح حشكل الحجي  من الشيمود امحلية إنتياود تختجف        
صل تهن د بنسحد حجي  كغ 0885متوسط إنتياهي من الحجي  أ ةاد ذا  إنتيج عيلي،  ودوامع حس  ةعييتهي و 

 ف دمةت مستووي  إلى لجوصو  ايدة وةاثود قدةا  تمتجك وهي .يومي   033 – 002يو  موس  الحجي   ،٪2 حتى
 رنتخي ا يةيق عن وةاثوي   امحلية هذه تحسين إمكينود وويةح الحيواني  ح ض  ي واحظ مي وهذا الحجي  من

( الحيواني يجاإلنت ححوث مديةيد) الزةاعي واإلصاح الزةاعد بوزاةة ممثجد الدولد اهتم   لد ولهذا .النلود والتة ود
 حسينوت دةاسد مهمتهي الشيمود لألحلية الحاة دية ححوث محيد إقيمد يةيق عن الشيمود امحلية عجى حيلمحي ظد
  .الشيمود امحلية
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 أذ ُبد  إ حلية ال كشالالالالالالودام خصالالالالالالوصالالالالالالي   امحلية الشالالالالالاليمود يواد  ي سالالالالالالوةيد و ي المنيلد الانو ود إلى إضالالالالالالي د   -
بتة يتهي منذ عدة سالنوا   ي محيد شاليحد لجححوث لجحفيع عجى هذا النوع  ي سوةيي ث  نلج  إلى محي ظد 

كمي يواد  د،الشالالاليموية إر أن إنتياهي منخفض مليةند مع امحل. نهي امصالالجي لتة يتهي تة ود نلوددةعي إذ موي
 نتياهي منخفض ومواودة  لط  ي انو  سوةيي.إ وضي  أو  دحلية الاورنوام ي الاورن 
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