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 االقتصادية األهمية

 من ةالداجن والطيور ،الماعز األغنام ، األبقار،الجاموس تشمل التي و العراق في الحيوانية الثروة تعتبر

 يزيد ما الحيواني اإلنتاج مساهمة تقدر إذ له األساسية الدعامات من هي و الوطني للدخل المهمة المصادر

 الزراعي . القطاع واردات مجموع من %05 على

 م،اللحو )الحليب المصدر الحيوانية األغذية توفير هو الزراعية الحيوانات تربية من األساس الهدف نإ

 يرغ الريش و الجلود و والشعر كالصوف تأتي المنتجات ثم األولى لدرجةبا( البيض والبيضاء، الحمراء

 من اناإلنس يحتاجه ما تجهيز في األساسية المصادر من الحيوانيةالمصادر وتعتبر ثانيا   لالكل الصالحة

 القيمة يثح من الغذائية المصادر أغنى من الحيوانى البروتينفيعتبر لصحته الضرورية الغذائية العناصر

 أنسجة ناءب في البروتين خليد إذ اإلنسان غذاء في جدا   مهم و اساسي مكون البروتين يعتبر إذ البايولوجية

 اإلنزيمات و الهرمونات بعضتركيب  في يدخل وكذلك ةالتالف ألنسجةا لتعويض أو النمو أثناء جديدة

 . الجسم داخل الحيوية للتفاعالت الضرورية

 أساس علىو البروتين من بمحتواها كثيرا   (الحبوب) النباتية المنتجات على تتفوق الحيوانية المنتجات أن

بينما  %5.00والحليب  %5500وم األبقار على ولح بروتين %74 على يحتوي البيض أن نجد الجاف الوزن

 .%.40رز يحتوي على من وزنه الجاف بروتين وال%1001يحتوي القمح على 

 مينيةاأل األحماض فيها بما للجسم الضرورية األمينية األحماضإن البروتين الحيواني يحتوي على جميع 

حد مقاييس مدى تطور و رقي المجتمع من هذه المصادر يعتبر أ في الفرد يستهلكه ما مقدار إن و األساسية

     تلك المجتمعات وتقدمها ومتانة إقتصادها. 

 ركبي تدهور إلى أدى اقتصادي حصار و حروب من الماضية الفترة خالل العراق بها مر التي الظروف أن 

 في بيرك انخفاض سبب مما الحيوانية الثروة كمشاريعالقطاع الزراعي  منها و االقتصادية الميادين كل في

 خالل ا  خصوصمن المنتجات الحيوانية   يالعراق الفرد حصة على انعكاسها و المشاريع تلك نشاط معدالت

 عندو نتجاتالم تلك من الفرديستهلكه  بما كبير تراجع إلى ذلك أدى حيث الماضي القرن في التسعينات عقد

 على ينعكس هذا و االستهالك بمعدالت الشاسع الفرق يالحظ المجاورة العربية اراألقط بعض مع لكذ مقارنة

 شاريعالم هذه نشاط قلة إلى إضافة التغذية سوء بسبب مراضصابة باأللأل تعرضه يزيد مما المواطن صحة

 .الخارج إلى تسربها و العلمية الخبرة فقدان و البطالة زيادة إلى يؤدي

 بما نةمقار بأنواعها اللحوم من العراقي الفرد استهالك بمتوسط الخاصة األرقام بعض يوضح أدناه الجدول و

 : المجاورة العربية الدول بعض في الفرد ستهلكهي

 حصة الفرد من اللحوم كغم/سنة السنوات  البلد

 الدواجن األسماك الحمراء

 15 501 1505 1191 العراق

1110 501 104 5050 

 1.00 505 1104 1191 األردن

1110 1505 500 5509 

 70 . 1. 1191 الكويت

1110 40 4 77 
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من خالل ما تم عرضة نالحظ إن الفترة التي مرت خالل عقد التسعينات من القرن الماضي كانت األكثر 

تأثيرا  بسبب عزوف كثير من مربي الثورة الحيوانية لألستمرار بنشاط مشاريعهم المختلفة بسبب ظروف 

دات مواد علفية ومعالحصار وما يتبعه من تأثيرات سلبية ناتجة عن نقص شديد في مستلزمات العمل من 

إنتاج وكذلك نقص الخدمة البيطرية من توفير اللقاحات واألدوية الالزمة لعالج األمراض إضافة الى قلة 

المستورد من المنتجات الحيوانية خالل تلك المرحلة . إن العاملين في مجال تربية الحيوان بمختلف نشاطاتها 

نتاج ودعم المنتوج الوطني والذي يعتبر هدف من أهداف تطور مسؤلية كبيرة إلعادة تلك النشاطات لزيادة اإل

الزراعي وضرورة النهوض بها من خالل تطوير وتحسين وزيادة أعداد تلك الحيوانات وكفاءتها اإلنتاجية 

اية أعطت الرع المتقدمة الدول معظم ان إذ يالعالم مستوىبال مقارنة جدا منخفضألن مستوى اإلنتاج المحلي 

ة هذا الوقوف على معرف و الحيوانية لثروتها الوراثي التحسين كذلك و والغذائية الصحية الناحية منالتامة 

الفارق بين ما يصل إليه الحيوان المحلي مقارنة بما يصل إليه في الدول المتقدمة زراعيا  من حيث بعض 

 :الصفاة اإلنتاجية موضحة  في الجدول أدناه 

 الحيوانات القياسية /كغم  الحيوانات المحلية /كغم الصفة 
 55 19 أشهر(   7وزن الفطام في األغنام )

 45 05 وزن الحمل بعمر سنة 

 . 100 وزن الجزة 

 555 05 إنتاج الحليب في األغنام 

 705 50 إنتاج الحليب في الماعز

 7555 55. إنتاج الحليب في األبقار 

 

 المتغيرات من العديد الى يعزي المنتجات هذه أسعار ارتفاع و المحلية للحيوانات اإلنتاجية الكفاءة انخفاض أن

 :المتغيرات هذه أهم من و الدولية الظروف فيه تتحكم بعضها و محلي منها

 :۔يةالبيئ الظروف-1

 الذي المحيط رطوبة و حرارة تشمل هي و الحيوان إنتاجية في  المؤثرة العوامل من البيئية الظروف رتعتب

 وفيرت حيث من الغذائية و البيطرية الناحية من الزراعي الحيوان هذا ورعاية إدارة إلى إضافة، فيه يعيش

 التي اتالطفيلي و األمراض مكافحة و هل مالمالئ السكن توفير مع الغذائية بالعناصر الغنية العلفية المواد

 يف ارتفاع أو انخفاض إلى تؤدي منفرد بشكل أو مجتمعة العوامل فهذه حياته خالل الحيوان لها يتعرض

 لىإ تشير عوامل عدة هناك و نتائجها قياس على عتمدي الناجحة اإلدارة قياس نفأ جهاإنتا و الحيوانات عدادأ

 :۔منها ذلك

 .اقتصادي بشكل الواحد الحيوان إنتاج ارتفاع-1

 .الهكتار أو ونمالد في الحقلية المحاصيل إنتاجية ارتفاع-5

 .حيوانلل الصحيح الوقت في المناسبة المعاملة و الرعاية-5

 .اإلنتاج سجالت ا  خصوص الصحيحة المحاسبة طرق استعمال-7
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  هنالك يالحظ العراق في

 . الرعيض ألغرا المزروعة ساحاتمال و العنفية المحاصيل انتاج قلة* 

 يالوراث التحسين ألغراض ذكور انتاج أو الصوف أو اللحم أو الحليب النتاجالمخصصة  المزارع قلة **

 عدد في صتناق إلى تؤدي سوف العوامل هذه فان بالتالي و المحلية القطعان في اإلنتاجية الكفاءة رفع لغرض

 أسعار يف ارتفاع و اإلنتاجية التكاليف على هذا ينعكس بما إنتاجها في حاد انخفاض و الزراعية الحيوانات

 .الحيوانية المنتجات

 اعارتف بسبب المجاورة الدول إلى األغنام خصوصا   الزراعية الحيوانات تلك من كبيرة أعداد تهريب ***

  الدول تلك في أسعارها

 ذلك ثيرأت بالتالي و اأعداده قلة إلى أدى الحوامل النعاجو الفطائم خصوصا   الحيوانات لهذه الجائر الذبح ****

 منتجاتها سعر من يزيد مما منها المعروض عدد على

 -الوراثية :العوامل  -2

تختلف الصفات اإلنتاجية أو اإلقتصادية في مستوى اإلنتاج والكفاءة لدى الحيوان من فرد الى آخر تبعا  الى 

( المسؤولة عن تلك الصفة من جهة ومن جانب أخر Genesما يحمله الفرد من عوامل وراثية )الجينات 

ات ل مراحل تكويته ونموه وتطوره ومن هذه الصفتأثير هذه الصفات بالعوامل البيئية التي تحيط بالحيوان خال

معدل إنتاج الحليب ونسبة الدهن فيه ومعدل الزيادة الوزنية اليومية ومعدل الزيادة اليومية ومثل وزن الجزة 

في إنتاج اللحم عند األبقار ووزن الحمالن ونسبة التصافي وعدد البيض المنتج ولون البيض وشكله في 

خلق وفالعوامل الوراثية و البيئية مهمة في تحديد مستوى الصفة لصفات اإلقتصادية ، الدواجن وغيرها من ا

ي يراد تحسينها في صفة ما التطيع القتقليل هذا التباين بين أفراد  ألجلالتباين والفروق بين أنواع الحيوانات و

 ة األقاربتربيثم يتبعها  selection جراء عملية االنتخابإو يتم عن طريق  ممكنةالاقل الحدود  إلى

Inbreeding  لط أو فسح خللعمل على تجانس القطيع ثم زيادة التباين الوراثي في مستوى إنتاج الصفة بال 

وهكذا وعند تهيئة الظروف البيئية  أفراد القطيع تباع طريقة تربية األقارب بينوإ ا  ددمجلالنتخاب  مجال

من الحصول على اعلى كفاءة إنتاجية للصفات  مربييستطيع الصحية ة ومسكن وعناية تغذيالمالئمة من 

 .المنتخبة

 -:التصورات المستقبلية في تحسين اإلنتاج الحيواني محليا  

 يواناتة الحيشة لمعئمة ماليئيمن خالل تهيئة ظروف ب ه محليا  يعتمد تحسين اإلنتاج الحيواني و توسيع

 إن هذه العوامل مجتمعة ال إالالزراعية و تشمل اتجاهات عديدة منها السكن و التغذية و مكافحة األمراض 

 حبصنتاجها ما لم يإيمكن لها أن تحقق ما يصبوا إليه مربي الثروة الحيوانية في تحسين أعداد الحيوانات و

لموجودة ا أن يكون هناك اختيار الحيوانات الحيوانات المحلية و عليه يجب لكذلك تحسين التراكيب الوراثية لت

اسة ألجل در ا مع استيراد سالالت جيدة ذات مواصفات قياسيةنهم ئالرداستبعاد ذات المواصفات الجيدة و 

أمرين  تحقيق تها للظروف البيئية السائدة و متابعة سلوكها اإلنتاجي و التناسلي و الهدف من ذلك هومأقل

 هما :  نيأساسي

 .التضريب بين السالالت القياسية مع الحيوانات المحلية لغرض تحسينها وراثيا بإنتاج الهجينإجراء  -1

 حافظة علىة للمسنتحت الظروف البيئية المح أقلمتهايمكن االستفادة من األنواع القياسية من إنتاجها بعد  -2

 .انتاجها القياسي إلى حد ما مستوى
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 مطلع السبعينات من القرن الماضي بإنشاء محطات لتحسين هذهلقد بادرت وزارة الزراعة العراقية في 

ن إ بين دوائر هذه الوزارة و الجامعات العراقية باعتبار دالحيوانات الزراعية و كان هناك تعاون علمی جا

ألساسية ا من المصادر الغذائية الرئيسيةأيضا  ر بالثروة الحيوانية تشكل نصف اإلنتاج اإلجمالي الزراعي و تعت

ز هي تجالت ر من المصادرتبلي القيمة الغذائية و كذلك أيضا تعالما تحويه من بروتين عسان في غذاء األن

 . هن الحيوانيدالسعرات الحرارية من ال

 مراعيوفيرة تصلح أن تكون هناك  هة وميابن اإلمكانيات المتوفرة في العراق من وجود أراضي خصإ

اريع مش يمكن أن تشجع على إقامة الفنيةالخبرة العلمية و دوجوعلف وكذلك الطبيعية أو زراعة محاصيل 

ن التحسي تنفيذ برامج وتساعد على إنجاح المياه م و ئكبيرة تضم أعداد كثيرة مع توفر المناخ المال

بيئيوالوراثي للحيوانات المحلية والسالالت األجنبية المختلفة التي تأقلمت بالبيئة العراقية مع تهيئة الظروف ال

 الالزمة

 -العوامل أو العقبات التي تواجه تطوير الماشية محليا  وفي المنطقة العربية :

 ضعف التراكيب الوراثية لألبقار المحلية من حيث إنتاج الحليب واللحم والنمو والخصوبة . -1

 عدم توفر العلف األخضر بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة . -2

 قلة المراعي الطبيعية . -3

 وجود امكانيات كافية لتجميع اإلنتاج وتحويله الى منتجات قابلة للتخزين .عدم  -4

عدم توفر الرعاية البيطرية والفنية الالزمة بالمستوى المطلوب للسيطرة على الطفيليات واألمراض  -5

 المختلفة .

نتاج نقص في المعلومات عن كثير من الصفات اإلقتصادية وذلك بسبب عدم وجود نظام لتسجيل اإل -6

 ومتابعة ذلك ووجود ضعف في الجهاز اإلرشادي .

 قلة وسائط النقل وخطوط المواصالت . -7

 بما هتلخيص يمكن الماشية تطوير منها تعاني التي المشاكل و الصعوبات هذه لتذليل المقترحة الحلولأما 

 -:يلي

 من لقيحهات و المحلية الحيوانات االنتخاب طريق عن ذلك و المحلية للحيوانات الوراثية التراكيب تحسين -1

 معروفة راثيةو صفاتذات  جيدة ثيران باستخدام االصطناعي التلقيح نشر و كالفريزيان أصيلة حيوانات قبل

 عيالطبي التسفيد ألغراض المحلية الثيران استخدام وعدم الحيوانات من عدد ألكبر العوامل تلك نشرل

 المالئمة قالمناط وأختيار الحرارة درجات تخفيف ليضمن بالحيوان تحيط التي البيئية الظروف تحسين -5

 إتباع مع غذائيا  و فنيا   الحيوانات تلك لرعاية بها والعناية العلف محاصيل زراعة في التوسع مع الماشية لتربية

 .منطقة كلل الحيوانات نوع حسب المنتشرة واألوبئة األمراض ضد لتلقيحل برنامج

 .انتشارها مسبباتو عام بشكل األمراض تأثير من والحد السيطرة -5

 .خزنه و تصنيعه أو تسويقه و اإلنتاج لتجميع صحيحة نظم وضع -7
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 :۔الماشية أنواع و تصنيف

 وإنتاجية كليةش اتفبص الحيوانات هذه وتتميزمستأنسة ال الزراعية الحيوانات ماليين حاليا العالم في تنتشر

 الحوافر ذات رتبة Class Mammalia دياتالث من صنف هي)األبقار( كالماشية كبيرة بصورة متباينة

Order Ungulata البقرية العائلة تحتها تقع التيو Family Bovidae و مجترة بانها هاتحيوانا تتميز التي 

 جميع يشمل الجنس هذا إن و Bos جنس إلى وتنتمي عظيمة بتامن وذات مستديرة قرون ولها ظالفاأل ثنائية

 :۔هي و الماشية أنواع

1- Bos Taurus و نتاجاإل على العالية قدرتها و السنام وجود بعدم تتميز التي األوربية الماشية منه تنحدر 

 .ورفيع عالي صوت لها

5- - Bos Indicus وصفة امسن لهاو الحرارة تحمل على بقدرتها تتميز األسيوية و الهندية الماشية منه تنحدر 

 اإلنتاج قليلة هاإن إال ضخم صوتها و ببالل هي مميزة شكلية

5- Bos Africans األفريقية الماشية منه تنحدر  

 نظام لبريةا معيشتها في تتبع متفرعة غير و ثابتة جوفاء قررن ذات رةتمج حيوانات عامة بصورة يةالماشو

 و توأم وأحيانا   واحد األنثى مولودتلد  وعادة حلمه جزء لكل اجزاء أربع من يتكون رعض لإلناث و القطعان

 اإلنتاجن م مختلفة بنواحي الماشية تخصصت و الفلقية يمةمشال طريق عن األم برحم الجنين اتصال يكون

 . كليهما أو اللحم و الحليبك

 إلى الماشية تقسيم يمكن

 : إلى تقسم و الجغرافي المنشأ حسب -:أوال  

 رجةد تتفاوت حيث أوربا غرب شمال في نشأت -: الباردة المعتدلة المناطق ماشية أو األوربية الماشية -1

 أقل حرارتها درجة طقامن في تعيش فهي ا  فصي مئوية55 من اكثر الي شتاءا   ويةمئ 4 من اقل بين الحرارة

 (ويةمئ 51 - 59)الطبيعية أجسامها حرارة درجة متوسط من بكثير

 فيها مناخال في الصيف ويتصف خصوصا   الحرارة رتفعةم بالد في تنشأ :األفريقية و الهندية الماشية -5

 جاف شبه أو جافا   أو ا  رطب بكونه

 :إنتاجها  من األساسي الغرض حسب -:ثانيا

 Dairy Cattle ماشية الحليب-1

 Beef Cattle ماشية اللحم -2

 Double purpose cattle ماشية ثنائية الغرض-3

 بالمظهر الخارجي و تتكيف حسب نوعية اإلنتاج الرئيسي لهاوهذه الحيوانات تختلف عن بعضها اآلخر 

هناك و  فأبقار الحليب تختلف عن أبقار اللحم في كمية العضالت والدهون المتراكمة وكذلك تطور الغدد اللبنية

لتشريحية ا ثنائية الغرض وقد أثبتت الدراسات تدعىحيوانات لها القابلية على انتاج أكثر من محصول واحد 

له  الحليب ال يوجد فرق بين هذه األبقار في التركيب الداخلي و الهيكل العظمي إال إن نموذج حيوان بأنه

اصة التربية الخ صفات مميزة خاصة تؤهله لإلنتاج العالي لهذه الصفة و قد جاءت هذه عن طريق إتباع طرق

ة يلتعتبر الماشية األص آخر و واالنتخاب المستمر لحين ثبات هذه الصفة في النوع و اإلنتقال من جيل إلى



          المحاضرة األولى                                     مبادئ اإلنتاج الحيواني                                     الجزء النظري  

6 
 

ة ات اإلنتاجيفتثبيت الص و بعد أن تم تحسينها وراثيا   Bos Taurus الموجودة اآلن في العالم منحدرة من

 (. لكل نوع ) أبقار حليب أو لحم

 لماذا االهتمام بتربية ابقار الحليب:۔

سباب أل الحيواني سيحافظ على أهميته مستقبالأن اإلنتاج بمر الغذاء في العالم أبمهتمة تعتقد معظم الجهات ال

 :يمكن تحديدها بما يلي

 بسرعة اإلحتياجات الغذائية لتعداد بشري يتزايد  -1

 القيمة الغذائية الخاصة لمنتجات الغذاء الحيواني األصل -2

 مقبولةالمقدرة الخاصة للحيوانات الزراعية على تحويل مواد األعالف الي غذاء ذو قيمة بايولوجية  -3

 للبشر

 دور الحيوانات في المحافظة على خصوبة التربة -4

 الحاجة الى الحيوانات كمصدر طاقة -5

ن م فمبيعات منتجات األلبان تعتبر قويفأبقار الحليب تلعب دور مهم في المحافظة على اقتصاد زراعي 

وفر تإذ  يربالحيوانات المجترة كالمواد األولى في الدخل الزراعي فان الطلب على المنتجات الغذائية من 

الطاقة التي  وثلثمن الفسفور %62من الكالسيوم و  % 08الحليب واللحم حوالي ثلثي البروتين و نتجاتم

الضرورية  األنزيمات،الشعر ، ها توفر منتجات أخرى مفيدة مثل الحليبإن الى يستهلكها األمريكيين باألضافة

قدية من تشكل المدخالت الن ال  األنسولين فمث المواد الصيدالنية مثل، نبالمطلوب لتصنيع الج()مثل الرنين 

 .السلع الزراعية في امريكا مدخالت كلمن  % 43منتجات هذه الحيوانات حوالي 

 Dairy cattle ماشية الحليب

 غلبها غير صالحةأ تغذيتها على مواد غذائيةفي يعتبر حيوان الحليب وحدة اقتصادية منتجة تعتمد 

 نتاجها مواد غذائية ضرورية لالنسان ذات قيمة غذائيةإ تهالك البشري بصورة مباشرة مقابلالسل

 أهمها: سبابألمن الكيان اإلنتاجي في كثير من البلدان  هاما   الحليب واللحم وهي تشكل جزءا  هي عالية 

 الزراعيةف ومخلفات المحاصيل لالعالقدرة العالية على استيعاب كميات كبيرة من محاصيل  -1

 . األخرى

 . التوازن بين االستزراع النباتي والحيواني من حيث الدور المتبادل بين األرض و الحيوان-2

 المقدرة التحويلية العالية لما تستهلكه من غذاء. -3

ذي يساعد وال لتكرار فترات الشبق فيها أصبح من الممكن تنظيم والدتها في أوقات مختلفة من العام نظرا  -4

 .ول على الحليب على مدار السنةالحصفي 
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 الحليب :۔ ماشية  صفات

 -: تختص ماشية الحليب بعدد من الصفات يمكن تقسيمها إلى مجموعتين

 -:المظهريةالصفات الشكلية أو  -أ

 لى األسفلإداده إمتمام والخلف أكثر من لال امتداهالتكوين جيدكبير  عضر-1

 تكوينهما.الحليب وجودة بروز وريدا  -2

 . ستطالة الجسم وكبر حجم البطن مع ظهور العظام الدبوسيةإ -3

 .نسجامهاوإشاقة الرقبة والرأس ر-4

 رباعوأصدر متوسط وبطن عميقة ومحيط دي للجسم ناتج عن وجود اكتاف ضيقة تشكل مثلثي و-5

 . تسعةمية لفخ

 : ات اإلنتاجيةفالص -ب

 العملية وهي :۔الصفات األكثر أهمية من الناحية من ة وعمجموتشمل 

 انتاج الحليب -1

 في الحليب دهننسبة ال -2

 عند أول الوالدة البقرة عمر -3

 طول فترة الحليب و الجاف -4

 المثمر و التلقيح الدةالفترات بين الو -5

 المثابرة على اإلنتاج -6

 األستكانة عند الحلب -7
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 أهداف رعاية ماشية الحليب :۔

 .من الحليب لسد الطلب عليه وعلى مشتقاتهالحصول على قدر كاف  -1

 .ستزراع النباتياإلعداد الماشية يجب أن يساير أالتوسع في  -2

 .زيادة انتاج الرأس الواحد من الحليب -3

 سد العجز في انتاج اللحم ويتوقف هذا على مصدرين من هذه الحيوانات هي :۔ -4

 . بة باألمراض والشيخوخة وانخفاض انتاجهاأ. الحيوانات المبعدة من القطيع بسبب العقم أو اإلصا

 .تصلح للتربيةال الذكور الزائدة من حاجة القطيع و التي  -ب

يجب أن يوضع في نظر االعتبار امكانية الوصول باإلنتاج إلى الحد الذي يمكن معه ضمان توفير مادة  -5

 .والعمل على تصدير الفائض منها مستقبال   الحليب

 الحليب :۔تأسيس قطيع ماشية 

نوع ي وتحديد الهدف من التربية ولعا أس مالمع توفر ر ينخبره وجهد كبير ىالعملية تأسيس القطيع  تحتاج

الحيوانات يجب أن يكون هناك تدرج  دالشراءمنها وعنات المشتراة والجهة التي ينوي شراء الحيوان الحيوانات

إجراء عملية االستبعاد السنوي للحيوانات غير  حتى يمكن سموسم الحليب األول الى الخام في اعمارها من

مظهرها وكذلك شراء ذكر واحد  والحادث خارجي اثر على صحتها المريضة أو التي تعرضت المنتجة او 

 الجدول األتي لتاسيس قطيع من مائة بقرة :۔ع اتباويمكن  ةبقر 58لكل 

 العدد                الموسم اإلنتاجي للحليب               العمر/السنة

 28الخامس وما بعده                                               7-0

  28الرابع                                                              6

 28الثالث                                                              5

 28الثاني                                                           3-4

 28األول                                                           2.5

 عجلة كبيرة 25                                                                    2

 عجلة صغيرة 35       سنة فما دون                                               2

 سنويا  .%28يكون معدل اإلستبدال السنوي 

 س القطيع :تأسيكيفية اختيار األبقار الغراض 

مشاكل قد تؤدي الى خسارة كبيرة في  هسوف يترتب عليممارسة ألن أي خطا  الى خبرة و العملية حتاج هذهت

ليمة وكما على اسس علمية سمبنية ختيار لذا يجب أن تكون عملية اإل هوبالتالي يمكن أن يسبب توقف المشروع

 : يلي

 الخارجي لمظهرفاماشية الحليب لعلى اساس الشكل الخارجي الحيوان ومدى مطابقته للمواصفات القياسية  -1
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ه وقدرتطه قته ونشاامخطم رطب ( ورش،عيون براقة  جلد ناعم،يعطي فكرة عن سالمة الحيوان وصحته ) 

وكذلك امها جسلى انتاج الحليب من خالل امكانيته الكبيرة في استيعاب كميات المواد الغذائية بسبب عمق أع

 أوردته. وسالمة امتداده و توازن حلماته و بروز مهيكون ضرعها ذات مواصفات جيدة من حيث كبر حج

 أدائه.يعطي فكرة كافية عن  إذالحيوان س سجلعلی أسا -2

 : رض الشراء يجب مراعاة االتيغات لعند اختيار الحيوان

 . مالحظة الحيوانات بصورة عامة ثم يتم تحديد النموذج المرغوب -1

 والتي لها عيوب ظهرية لةاستبعاد الحيوانات الهزي -2

 دراسة سجالت الحيوانات بصورة جيدة ألختيار األفضل منها -3

  مع مخطم رطب النها تدل على صحة الحيوانكون عيون الحيوان براقة وذات جلد ناعم الملمس ولماع ت -4

 : الطرق المتبعة في شراء الحيوانات

 تبع ثالث طرق لشرائها وهي :۔نتاسيس قطيع الماشية  عند

 ةشراء أبقار منتج -1

 . شراء عجالت حوامل او كبيرة غير حوامل -2

 ت صغيرةالشراء عج -3

 تلقيح .للحد ايمكن شراء ثور و -4

 ب:الحليالسالالت ماشية  أهم

ا منتقالها من مكان إلى آخر منذ قرون طويلة إلتها الشكلية واإلنتاجية نتيجة صفاالحليب في  ماشية تختلف

 ئدفي البيئة والمناخ التي تعيش فيها في كل منطقة وقد استخدمت هذه الماشية في با فمن اختال يتبع ذلك

 أاألراضي الزراعية اضافة الى استغاللها في األغراض الغذائية ثم بدوتحسين خصوبة  أداة للركوبكاألمر 

تاج ألغراض انأبقار نها متخصصت  إذ عليها وتحسينها وراثيا   اإلنتخاباجراء في تطوير هذه السالت بعد

 ويسس نوسي واإليرشاير والبرارنوالج سياشية الفريزيان والجرم وتعتبر الحليب أو اللحم أو اإلثنين معا  

واستخدمت هذه السالالت في التحسين الوراثي للمواشي  عالمية المعروفة في انتاج الحليبن السالالت الم

 في الكثير من البلدان . المحلية

 : Dairy Cattle Breeds الت ماشية الحليبالس

 Friesian الفريزيان -1

 : موطنه األصلي

ارتفاع  وللظروف البيئية لمالئمته  م نظرا  أقطار العالكافة  هولندا وأنتشر الى األجزاء الشمالية الشرقية من

 . إنتاجه
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 الصفات الشكلية :

 بوضوح نتاج الحليبإي المظهر تظهر فيه صفات، وق و يعتبر الفريزيان من أكبر أنواع ماشية الحليب حجما  

 كغم 45-35الدة جسمه وشكل الراس وحجم الضرع وصفاته يبلغ متوسط وزنه عند الو اتزانمن حيث 

 1888 -758كغم للبقرة بينما يتراوح وزن الثور من  788 -688وبمتوسط وزن الحيوانات البالغة حوالي 

 كغم 32كغم وان متوسط وزنه عند الوالدة في العراق حوالي 

 هذين ع ودرجة انتشاره وتركيزيين في التبقتبااللون األكثر شيوعا هو األسود واألبيض بالتبادل أو هناك 

 .باألبيض المبقع األحمر فهو شيوعا األقل اللون أما اللونين (

 : االنتاجية الصفات

 %7حوالي دهن وبنسبة سنوية كغم 0555 األنتاج متوسط ويبلغ للحليب انتاجا   األنواع أعلى الفريزيان يعتبر

 من اجهانت وفرة الى يعود ذلك وسبب سيالجرن و کالجرسي اخری بانواع مقارنة واطئة النسبة هذه وتعتبر

صبغة  تحويل في العالية كفاءته بسبب األخرى السالالتحليب  من بياضأ اكثر الحليب ولون،  الحليب

 5555 - 5055 يبلغ العراق في الحليب من انتاجه وسطمت اما اللون عديم A فيتامين الى لصفراءا الكاروتين

 سنويا مغک

 : التناسلية الصفات

 5.5 من ينتالوالد بين الفترة تبلغ بينما يوم 541 الحمل فترة ومعدل ا  شهر 54 الوالدة اول رعندمالع يكون

 يوم  755-
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 :۔ البيئية المالئمة

 المختلفة ئيةالبي للظروف مالئمتها بسبب العالم في انتشارا الحليب سالالت اكثر الفريزيان ماشية اصبحت

 جدا رةكبي مكانة تمثل جعلها ووزنها حجمها كبر وان هاتقياد سهولةو بيالنس هائهدو و العالي ألنتاجها وكذلك

 جيدة لحمها وصفات ابيض الجسم دهن ويكون كبيرة فيهاصات نسبة أن خاصة ايضا اللحم النتاج كماشية

 .الصغيرة ولالعج لحم خصوصا

 رسي:يالج -3

 : األصلي موطنه

 الفرنسي الساحل قرب االنكليزية القناة على الواقعة البريطانية جيرسي جزيرة في األبقار من النوع هذا نشأ

 خرىأ بلدان في منها وأقل كبيرة بدرجة واستراليا وكندا وامريكا انكلترا في األبقار من النوع هذا انتشر

 البعثات قبل نم رقااألب من النوع هذا أدخل العراق في أما الالتينية وأمريكا وافريقيا اسيا دانلب وبعض كفرنسا

 منطقة يفالمضربة  المحلية األبقار بعض على واضحة النوع هذا مالمحبعض  والزالت البريطانية العسكرية

 . الحبانية

 : الشكلية الصفات

 عند العجل وزن يصل بينما كغم 755 البقرة تزن حيث حجما الحليب ماشية سالالت أصغر يرسيالج يعتبر

 رويعتب الحليب انتاج صفات ضوحبو عليها تظهر كغم 55.-755 البالغ الثور وزن ويتراوح كغم 50 الوالدة

 بقع به دتوج وقد الشاحب المصفر البني هو الغالب اللون نإو بالبلوغ الجنسي ا  تبكير السالالت أكثر من

 . اللون رصاصي أو أسودين واللسان المخطم ويكون ءبيضا

 

 

 

 

 

 

 

 الصفات اإلنتاجية : 

المتوسط من الحليب الغني بالمواد الدهنية وإن أبقار الجرسي ال تعطي  يعتبر الجيرسي من األبقار ذات اإلنتاج

كميات كبيرة من الحليب إذا ما قورنت بسالالت أخرى إال إن حليبها غني بالدسم والمواد الصلبة . إن متوسط 

الي حو كغم ولها أعلى نسبة دهون بين السالالت األوربية حيث يبلغ 5055إنتاج الحليب للرأس الواحد حوالي 

 ويميل لون الحليب الى اإلصفرار .000%
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 الصفات التناسلية :

 597-545يوم والفترة بين الوالدتين  541شهرا  ومعدل مدة فترة الحمل  54تضع العجلة اول مولودها بعمر 

 يوم .

 المالئمة البيئية :

يتالئم هذه النوع من األبقار مع التغذية الجيدة واإلدارة الحسنة واألجواء المعتدلة والحارة ويعتبر أكثر مقاومة 

 للحرارة من أبقار الفريزيان 

 شاير:ياأل -3

 موطنه األصلي : 

ان األوربية وأدخل الى العراق في اسكتلندا وانتشر في بعض البلد ( جنوب غربAyrنشأفي منطقة )

 نات .األربيعي

            

 

 الصفات الشكلية :

 كغم . 50-55كغم ووزن العجل عند الوالدة 705كغم والبقرة 05.يصل معدل اإليرشاير لوزن الثور 

 الصفات اإلنتاجية :

 . %7كغم في الموسم الواحد ونسبة الدهن تصل فيه الى  7155في هذا النوع الى يصل إنتاج الحليب 
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 ماشية الحليب :مزايا ومساوئ تربية 

للماشية أهمية كبيرة بما تقدمه لألنسان من غذاء بشكل مباشر وغير مباشر إال إن هذه الحيوانات لها بعض 

 المساوئ في حالة عدم رعايتها وإدارتها بشكل صحيح ومن مزايا تربية الماشية هي :

اتات د العلفية الخشنة ويقايا النبتمتاز ماشية الحليب إنها مميزة تستطيع أن تأكل كميات كبيرة من الموا -1

والمخلفات الزراعية التي ليس لها قيمة غذائية بالنسبة لإلنسان وغير صالحة لألكل تقوم هذه الحيوانات 

 بتحويل هذه المواد الى مواد غذائية نافعة مثل اللحم والحليب .

 كسماد عضوي .تساعد وتحافظ على خصوبة التربة من خالل استخدام مخلفاتها الهضمية  -5

يمكن استغالل األراضي الغير صالحة لإلنتاج الخضري )الخضراوات( بإنتاج محاصيل علفية تستغل من -5

 قبل الماشية .

تعد ماشية الحليب سوق محلي للمزرعة حيث يمكن اإلستفادة من كل ما تنتجه المزرعة وإستغالل  -7

 عي.المخلفات الزراعية والصناعية التي ترتبط باإلنتاج الزرا

 تعد ماشية الحليب ذات دخل ثابت على مدار السنة. -0

 تؤمن رعاية ماشية الحليب وتربيتها مصدرعمل دائم لعدد كبير من العوائل ألنها تحتاج إلى عمل مستمر  -.

 تدخل مخلفاتها الثانوية في كثير من الصناعات كصناعة الجلود واألسمدة العضوية. -4

 

 -ا يلي خصوصا  في حالة عدم رعايتها وتربيتها بشكل سليم:أما مساوئ تربية الحليب يمكن حصرها بم

 تحتاج إلى عمل دائم وجهد ليل ونهار على مدار السنة. -1

 تحتاج إلى رأس مال كبير لشراء الحيوانات وتهيئة األبنية الخاصة لها. -5

بذلك ومعرضة للهالك الجماعي نتيجة تفشي األمراض واألوبئة التي تصيبها إذا لم يتم خدمتها صحيا   -5

 ية كبيرة عالوة على ذتسبب خسائر ماد


