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 مقدمة:

إن عملية استئناس االبقار من االمور المهمة التي قام بها االنسان ، ذلك بسبب قدرة الحيوانات المجترة  

ستعملت الحيوانات كمصدر على تحويل النباتات غير الصالحة لالستهالك البشري الى غذاء بشري مفيد ، وا

المنتجات األخرى الرئيسية اللحم والحليب والعرضية مثل الجلود  غذائي لإلنسان ثم اكتشف كيف يستفاد من

إلنتاج المالبس واألحذية والعظام كأدوات وأسلحة ، فضال عن استخدام الحيوانات في أعمال الحراثة 

 والسحب والنقل ، تمتاز الماشية في كونها :

 حيوانات مجترة.-1

 ذات قرون جوفاء.-2

 فك العلوي وبدال منها توجد وسادة غضروفية .التملك قواطع أو أنياب في ال-3

 تتصف إناثها بوجود الضرع )الغدة أللبنيه ( والمكون من أربعة أجزاء .-4

 تحمل في العادة جنينا واحدا ويتصل مع رحم األم من خالل مشيمة فلقية .-5

االنسان  ومن المعروف ان كافة انواع الماشية قد نشات من اصل واحد حتى اصبحت بناء على حاجة

ومالحظته الدقيقة عن ظروفها البيئية وتلبية احتياجاتها والسيطرة على التناسل فيما بينها ، مما جعلها اكثر 

 مالئمة في ادائها واغزر في االنتاج سواء كان حليبا او لحما او منتجات اخرى .

 موقع االبقار في المملكة الحيوانية :

 Kingdom:Animalia                    المملكة الحيوانية                  

 Phylum: Vertabrataشعبة الفقريات                                        

 Class:Mammaliaصنف الثدييات                                              

          Order :Ungulataرتب الحيوانات ذات الحافر                      

 Section: Pecoraقسم المجترات                                                 

 Family:Bovidae                                               العائلة البقرية 

      Genus :Bos                                                                الجنس 

 Bos Taurus                                                        النوع          

 

 

 يمكن أن تقسم الماشية إلى ثالثة أقسام رئيسية هي 

 حيوانات متخصصة إلنتاج الحليب .-1

 حيوانات متخصصة إلنتاج اللحم .-2



 حيوانات ثنائية الغرض .-3

 األول:يمتاز كل قسم منها بمواصفات محددة ونبدأ بالقسم 

 حيوانات متخصصة إلنتاج الحليب

 تمتاز بكبر الحجم وطول أضالعها الصدر عميق .-1

 واسعة البطن.-2

 كبر حجم الضرع وتناسق أرباعه وانتظام شكل الحلمات.-3

 تكون األوردة اللبنية كبيرة وبارزة .-4

 تعطي كميات كبيرة من الحليب متفوقة على السالالت األخرى.-5

 السالالت الشائعة حول العالم هي:ومن أهم 

 المجموعة األولى تتواجد في القارة األوربية والدول المعتدلة الحرارة :

 الجرسي -3االيرشاير                        -2الفريزيان                                 -1

 الدنماركي االحمر -6       السويسري البني          -5الجرنسي                                -4

 الهولندي المطوق  -7

 المجموعة التي في المناطق الحارة وتعد من السالالت المحلية : 

 الزيبو قصير القرون مثل ساللة  الهرياني .-1

 الزيبو ذو القرون الجانبية مثل ساللة الساهيوال والسندي .-2

 الزيبو طويل القرون مثل ساللة الكيالري . -3

 اشية ذات السنام مثل األبقار العراقية .الم-4

 يأخذ الفريزيان كمثال على الماشية األصلية المنتجة للحليب :

 منشأ الفريزيان :

 نشأ في هولندا وسمي بهذا االسم نسبة إلى مقاطعة فريزالند ويعرف في أمريكا باسم هولشتاين

 

 

 

 الصفات الشكلية:

ألبيض  أو اللون األبيض واألحمر الذي صفة متنحية غير تمتاز ماشية الفريزيان بلونها األسود وا

وتكون هناك بقعة ذات اطراف سوداء . القرون تكون مائلة إلى األمام يكون لون المخطم اسود مرغوبة 

 سوداء مثلثة على البطن ويكون الرأس في الغالب اسود يحتوي على بقعة بيضاء على الجبهة. 

 الصفات اإلنتاجية :



كغم والثور  850-650المنتجة للحليب يبلغ وزن البقرة البالغة حوالي االصيلة من اكبر أنواع الماشية 

كغم  40.ويبلغ وزن العجل عند الوالدة كغم  1250وقسم منها يصل الى   1000-850ي البالغ حوال

ولحومها  اللحم.والوصول إلى أوزان عالية بفترات قصيرة يمكن تربى عجولها إلنتاج وهو سريع النمو 

 متوسطة الجودة . 

أما طباعه فيكون هادئ وسلس القيادة واالدارة وقابلية جيدة للرعي ويمكن ان يتأقلم مع المراعي الفقيرة 

 ويكون ممتازا في االراضي ذات المراعي الجيدة . 

  %3.8آالف كغم بنسبة دهن تقدر  6-4متوسط إنتاج الحليب يبلغ 

 

 اللحم حيوانات متخصصة إلنتاج 

تبدو ماشية اللحم ككتلة متماسكة من العضالت ويمكن أن تشبهها بمتوازي المستطيالت ومن السالالت 

 المشهورة عالميا هي :

 السالالت األوربية

 الكالوي  -3الهيرفورد                   -2االبردين انجس .                 -1

 السالالت المستحدثة بالتضريب الوراثي :

 الشاروليس -3الشورتهورن                     -2اجيرودتس                سانت-1

 الهايالند                         -4

 السالالت الهندية :

 البرانجس-3البيفماستر                                  -2البراهما                  -1

 بيفالو  -5البرافورد                 -4

 

 

 

 :  ل على ذلك مثا

 االبردين انجس :  

 موجود في المناطق الشمالية الشرقية من انكلترا في مقاطعة ابردين ذات جو معتدل ، 

 صفاته الشكلية : 

الجسم مندمج واالرجل قصيرة والثيران البالغة ذات عضالت تامة النمو وذات ملمس ناعم إذ يزن الذكر 

كغم وهذا النوع سريع النضج الجنسي والتسمين والدهن كامل  650كغم واالناث في حدود  900حوالي 

 التوزيع بين الياف اللحم . 



م وهذا هو اللون السائد من الناحية الوراثية ويتصف إن لون هذا الحيوان اسود داكن وكذلك االظالف والمخط

 ايضا بانه صنف عديم القرون كما ان هذا النوع يتالئم للجو البارد وكذلك من مناطق المراعي . 

 

 :ثنائية الغرضماشية 

هناك سالالت من الماشية تركزت فيها صفتي إنتاج الحليب واللحم لكنها التتفوق على ماشية الحليب في 

اإلنتاج العالي منه ،وبالمقابل فإنها أفضل منها في إنتاج اللحم وسرعة التسمين ونوعية الذبيحة وهي  مستوى

نموذج وسط بين حيوانات اللحم والحليب ولها مواصفات شكلية متقاربة معها فهي ذات أرجل قصيرة مندمجة 

يالت ولحمها جيد النوعية ويكون يغلب عليها الشكل المثلثي ومن الممكن أن يميل شكلها إلى متوازي المستط

 دهن التعريق منتظما .ومن أهم سالالتها هي :

 اللنكولن االحمر  -4         الديفون .-3البول االحمر                 -2      الحليب شورتهورن-1

 جميعها تعد سالالت محلية ماعدا الشورتهورن الذي يحتل مكانة عالمية :

 :الحليب شورتهورن 

نشأ في الجزء الشمالي من انكلترا منحدر من التضريب الوراثي بين الماشية النورماندية والرومانية ونتيجة 

 لالنتخاب المستمر من قبل المختصين امكن اتثبيت الصفات الشكلية االنتاجية لهذه الساللة 

 الصفات الشكلية :

اللون االحمر غالبا ما يحتل مساحة واسعة  يكون لونه اما ابيض واما احمر واما طوبي ، وهناك اختالف في

من جسم الحيوان ، االرجل حمراء والمخطم احمر والقرون شمعية بيضاء تخرج بمستوى الراس متجه 

 لالمام . 

هي حيوانات هادئة الطباع وتحتاج االبقار الى رعاية وعناية في نوع وكمية الغذاء والتستطيع تحمل المراعي 

كغم ، تصف عجولها بسرعة النمو  1000كغم والذكر الناضج  720-500لناضجة الفقيرة .وزن البقرة ا

 . %55وقدرة جيدة على التسمين ونوعية لحم جيدة مرمرية ونسبة تصافي 

وهو ذو لون فاتح يصلح للشرب وعمل الجبن  %4ونسبة دهن  3200-2700انتاجها من الحليب يتراوح بين 

 والحليب المكثف .

 

 األبقار العراقية

لم تحظى  تتصف بصفات جيدة إلنتاج الحليب واللحم لكنهاتعتبر الماشية العراقية من الماشية ثنائية الغرض إذ 

الحقيقية  ها وراثيا وال تتوفر لها الظروف البيئية المالئمة لتظهر كل طاقتها اإلنتاجيةرباالهتمام الالزم لتطوي

 وتقسم إلى أربعة سالالت رئيسية هي:عراق يوجد في العراق مليوني راس منتشرة في جميع انحاء ال

 الجنوبي : -1



كما ان العجول والذكور الكبيرة تسمن النتاج تنتشر في المناطق الوسطى والجنوبية وهي من سالالت الحليب 

 اللحم 

 صفاتها الشكلية :

وتمتاز إناثها الذي يميل الى البني وخاصة الذكور  الغامق حمرأالذات ألوان مختلفة وأكثرها انتشارا هو 

، تكون االرجل طويلة وان الحيوانات بالجلد االملس الناعم والقرون الفاتح لها سنام ولبب كبيراالصفر باللون 

 صغيرة والضرع عادة يكون صغيرا . 

 الصفات اإلنتاجية :

 كغم ويمكن أن تكون الزيادة الوزنية اليومية لها بمعدل 141ونصف  متوسط وزن الساللة بعمر سنتين

يوم ونسبة الدهن تصل إلى  200كغم من الحليب في موسم إنتاجي طوله  1350غرام في اليوم .تنتج 500

4.84%  . 

 الشرابي : -2

 .ويشبه في تكوينه الجسماني سالالت اللحم . شمال العراق حول نهر دجلة هذه الساللة في  تنتشر

 صفاته الشكلية :

وتكون الجوانب سوداء وقد توجد فيها على الظهر والبطن  ذات لون اسود مع وجود خط ابيض يقسم الجسم

 الضرع صغير والظهر مستقيم والجسم عميق ومندمج واالرجل قصيرة ذو قرون صغيرة  ،بقع بيضاء 

 

 

 صفاته اإلنتاجية :

ويعزى السبب الى توفر المراعي الخضراء والجو  كغم 500-450يصل وزن الحيوان البالغ النمو إلى 

كغم في اليوم  7- 6إنتاجية منخفضة من الحليب اليزيد معدل اإلنتاج عن  المعتدل في شمال العراق ، ذو

 غرام في اليوم .600وموسم إنتاجي قصير جدا كما أن معدل الزيادة الوزنية اليومية  قد يصل إلى 

 الكرادي :-3

تربى هذه الساللة في شمال العراق وخاصة في المناطق الجبلية والتي تحتاج إلى حيوان صغير الحجم قليل 

المتالكه ارجل قوية قصيرة وهو نشيط جدا ، الوزن سهل الحركة يمكنه من التنقل في الطرق الجبلية الوعرة 

 إنتاج الحليب واللحم .  ويمكن أن تعد ساللة ثالثية الغرض لكونها تستخدم للعمل باإلضافة إلى

 الصفات الشكلية:

وذو قرون صغيرة وضرع رمادي مبقع باالحمر تمتاز باللون األسود وبعض األفراد يمكن أن تكون ألوانها 

 مقارنة مع السالالت االخرى صغير 

 الصفات اإلنتاجية :



ل وزن الحيوان البالغ كغم في اليوم في موسم إنتاجي قصير جدا ويص 3-2اليزيد معدل إنتاج الحليب عن 

وقدرة الحيوان على غرام في اليوم.400كغم وبمعدل زيادة وزنيه يومية مقدارها  350-300النمو إلى 

 التسمين اقل بكثير من الجنوبي والشرابي .

 

 الرستاكي :-4

مقارنة دا تنتشر هذه الساللة بشكل قليل في المناطق الوسطى والجنوبية وحول المدن الكبيرة وأعداده قليلة ج 

 مع االنواع االخرى يتفوق على الكرادي في انتاج الحليب وله قدرة عالية على التسمين 

 الصفات الشكلية:

ألوانها تتباين بين األبيض والرمادي كما توجد أفراد لها ألوان مختلفة مثل البني المحمر إلى االحمر القاتم  

درة جيدة على التسمين وتكون حلمات االضرع طويلة لها قوهناك بعض االفراد ذات لون ابيض او رمادي ، 

 .والضرع متوسط الحجم 

 الصفات اإلنتاجية :

كغم 4-3غرام ومتوسط إنتاج من الحليب 688كغم ومعدل زيادة وزنيه يومية  500-450يبلغ متوسط الوزن 

 يوميا 

 

 


