
 الماعز :

يعد الماعز من اكثر الحيوانات المزرعية قدرة على التعايش واالنتاج تحت مختلف الظروف البيئية وبمديات  

 ساللة في العالم . 140بيئية واسعة بسبب تنوع اصوله الوراثية ووجود اكثر من 

 Kingdom:Animaliaالمملكة الحيوانية                                      

 Phylum: Vertabrataشعبة الفقريات                                        

 Class:Mammaliaصنف الثدييات                                              

          Order :Ungulata       رتب الحيوانات ذات الحافر               

 Section: Pecoraقسم المجترات                                                

 Family:Bovidae                                              العائلة البقرية 

  Genus:Caprusجنس الماعز                                                   

 Species:hircusنوع الماعز المستأنسة                                       

سنة قبل الميالد في المنحدر الواقع بين   7000يعد الماعز من اوائل الحيوانات المجترة المستانسة في حوالي 

 جبال زاكروس على الحدود العراقية االيرانية حسب االكتشافات االثرية . 

عز واستئناسه تم في منطقة الشرق االوسط ومنه انتشرت في كافة انحاء العالم وظهرت  ان اصل الما

السالالت االرى عبر التضريب الوراثي وعمليات التحسين ويقدر عدد السالالت االقتصادية في العالم حوالي  

 ساللة   150

من منطقة مختلفة جغرافيا   ومن الصعوبة تصنيف الماعز لكونه متعدد االنتاج ومن الممكن ان يعيش في اكثر 

وبيئيا ولذ سوف اذكر بعض السالالت التي من الممكن ان تعطي صورة شبه واضحة عن الهدف من تربية  

 الماعز : 

 ماعز السانين:  -1

،هو من اشهر السالالت في انتاج الحليب وتظهر هذه الساللة الشكل النموذجي نشأت هذه الساللة في سويسرا

 لحيوان الحليب ذات الشكل المثلثي والضرع جيد التكوين والراس طويل  

 الصفات الشكلية : 

بعض البقع السوداء على المخطم وطيات االعين واالذن والضرع  نقي وربما قد نجد كبير الحجم اللون ابيض 

 ير ذات شعر قص

 الصفات االنتاجية : 

لكن عموما متوسط  يوم .  365كغم خالل موسم  2200انتجت احدى االناث هي متخصصة النتاج الحليب اذ 

 كغم .   80-70كغم واالنثى   110-90يصل وزن الذكر الى يوم ،  275الموسم االنتاجي حوالي 

 ماعز االنكورا : -2



ركيا ، يستطيع العيش في المناطق الحارة والجافة والشبه  موطنها االصلي اسيا الوسطى ومنه انتشرت الى ت

استوائية . يربى اساسا لغرض انتاج الموهير اال انه يمكن ان يستفاد منه الغراض انتاج الحليب واللحم بشكل  

 ثانوي انتشرت تربيته في مناطق مختلفة من العالم . 

 الصفات الشكلية : 

 ئد هو االبيض والشعر حريري طويل لماع ذات منظر جذاب ورائع للغاية واللون السا

 الصفات االنتاجية : 

كغم في السنه يبلغ طول الليفة حوالي  1.5كغم ، ينتج جزة بوزن 54-34كغم واالناث  80-56وزن الذكور 

 كغم .13.5كغم ، ووزن الذبيحة  25-20سم ، يصل انتاج الحليب الى  13-15

 الماعز الشامي :  -3

ة الشرق االوسط واالكثر مالئمة لظروفها . كما انها تعد من السالالت المنتشرة في  من اهم السالالت في منطق

 حوض البحر االبيض المتوسط .

 الصفات الشكلية : 

 اللون السائد هو االحمر او االحمر واالبيض او االحمر البني ، يمتاز بطول شعره وكبر حجمه  

 الصفات االنتاجية : 

كغم  4-2كغم ،واالنتاج اليومي من الحليب ما بين 1.76كغم ،تولد الجداء باوزان  60-40معدل وزن الحيوان 

 كغم .بطيئة النضج الجنسي . 16وقد يصل في بعض االفراد الى 

ً بني غامق, كما أن بعض أفرادها ذات لون رصاصي أو أبيض, ك بيرة الحجم كثيفة الشعر, ولونها غالبا

روماني, وأذنها طويلة مداله علي َجانبي الوجه, والجسم طويل بشكل ملحوظ, وتمتاز   ووجهها ذو أنف

اإلناث بضرع ضخم, أما الذكور )التيوس( فهي ذات شكل نشيط ورغبة جنسية عالية, إال أنها موسمية في  

 .نشاطها التناسلي

  90 - 60كجم, وتصل التيوس  60 - 50و المعز التي توجد في قبرص كبيرة الحجم متوسط وزن األنثى 

كجم,   17.5شهور يصل  6كجم, وعند عمر  3جدي في الموسم, وزن المولود  1.8 - 1.7كجم, وتلد األنثى 

ً مبكراً عند  نتاج بعض األفراد ويصل إ حليب كجم  355, ويبلغ إنتاج األنثى شهور 10تبلغ العنزة جنسيا

يوم, وهي موسمية التناسل, وتتناسل اإلناث والذكور    210 - 200كجم في الموسم, وطول موسم الحليب 450

معظم العام, والتيوس ذات رغبة جنسية عالية معظم العام, إال أنه يتوقف نشاطها التناسلي في بعض أوقات 

 .العام خاصة في شهور الصيف

 :  ماعز األنجلونوبيان



وذلك عن طريق اندماج ساللتين من  ,بريطانيا محلية. تم الوصول إلى هذه الساللة في ماعز ي ساللةه  

وشمال أفريقيا. خصائصها المميزة تتمثل في آذانها الطويلة المدالة, واألنف الروماني.   الشرق األوسط ماعز

موسم  نظرا ألصولها الشرق أوسطية, اكتسب الساللة قدرة علي العيش في المناطق شديدة الحرارة, كما أن 

تزاوجها أصبح أطول من السالالت األخرى. باعتبارها ساللة حلوب أو ساللة ثنائية اإلنتاج, تعرف الساللة  

 .ىمتوسط إنتاجها يقل عن سالالت آخرالحليب، وذلك رغما عن أن  دهنباحتواء حليبها على نسبة عالية من 

وهي هجين الماعز اإلنجليزي القديم مع ذكور الماعز الزرايبي والنوبي  ,إنجلترا رجع نشأة هذه الساللة إلىي

المستورد من كل من الهند وروسيا ومصر. أعيد تصدير الساللة الناتجة ألغلب دول العالم انطالقا من 

كج  35-40والعنزة كج 60اليات المتحدة بالساللة النوبية اختصارا. ويصل التيس إنجلترا, وتسمى في الو

 كج في الموسم الواحد 700يصل  حليب وانتاجها من ال

 

 : البور ماعز 

عن طريق االنتخاب , و من جنوب أفريقيا انتشرت هذه الساللة إلي قارات العالم   جنوب أفريقيا في  

مع الظروف البيئية المختلفة, الهدف االساسي من تربية هذه الست و ذلك الن ماعز البور يتأقلم بسهولة 

متخصصة في إنتاج اللحم_)يمتاز لحمها بالجودة(_و انخفاض نسبة الدهون و تمتاز   ,الساللة هو انتاج اللحم

كيلوغرام في عمر ثالثة أشهر , و يزيد وزن الذكور بعد  30المواليد بسرعةالنمو و تصل إلى ما يقارب 

جم/يوم . كما تمتاز بأعلي نسبة خصوبة حيث تشيع   186جم/يوم والعنزات  250رة بمعدل الفطام مباش

ساعة في المتوسط و تلد النثى غالبا توائم ثنائية او ثالثية و  37.4يوم لمدة  21 - 18)تشبق( العنزات كل 

شهور  6 - 5ند شهور و ذكور ع 6قليال ما تلد والدات فردية. تصل األنثى إلي البلوغ الجنسي عند عمر 

ً بيضاء اللون  32ويمكنها تلقيح اإلناث عند وزن  كجم, وهي مكتنزة الجسم متناسقة التكوين واأللوان وغالبا

  90 - 80كجم والعنزة  120 - 90ذات رأس ورقبة بنية اللون, غالبا بقرون وثقيلة الوزن, يصل وزن التيس 

 .كجم يوميا 4-3حوالي  حليب .وتنتج من المواليدها يكفي لحليب جم وإنتاجها من اك

 ماعز المرعز ) المرعزي(  :-4

تنتشر في المناطق الشمالية وسوريا والحدود التركية .يربى لغرض الحصول على الشعر الرفيع الذي يصلح 

 لصناعة االغطية والمفروشات الحلية وبعض انواع السجاد .

 الصفات الشكلية : 

قد نجد الوانا مختلطة من اللون االحمر والبني شعره ذو لمعان   لونه عادة ابيض او اصفر وفي بعض االفراد 

 واضح وقوي ومتعرج وذو حجم كبير نوعا ما .

 الصفات االنتاجية : 

 كغم . 30كغم سنويا ويصل وزن الحيوان الى   1يربى فقط النتاج الشعر بمعدل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7


 الماعز العراقي المحلي االسود :  -5

 بالقدرة على السير لمسافات طويلة تعيش في المناطق الصحراوية تميز 

 الصفات الشكلية : 

 سم . متوسط الحجم .  15-10ذات لون اسود والشعر خشن الملمس بطول   

 الصفات االنتاجية :  

كغم انتاجها من الحليب متوسط واللحوم تكون ذات نوعية وكمية مقبولة يصل وزن   25معدل وزن الحيوان 

 كغم . 2.5جزة الشعر الى 

 الفروق بين االغنام والماعز :

 الماعز االغنام

في  عدم وجود غد سفل العين في الماعز اما غدة بين االظالف فتوجد وجود بعض الغدد  بين الحافر وتحت العين 

 بعض االفراد 

وانما تشابه رائحتها التمتلك غدد تفرز رائحة مميزة للذكور 

 رائحة القطيع

 تمتلك غدد تفرز رائحة مميزة لذكور الماعز 

تستعمل االسنان في التقاط النباتات وتعتمد في تغذيتها على  الشفة العليا مشقوقة لتالئم الرعي في المستوى الواطئة 

 الشجيرات 

تمتلك  خصلة من الشعر تحت الفك االسفل مكونة ما يسمى باللحية  التمتلك هذه الخصلة من الشعر مميزة للذكور 

 مميزة للماعز 

 ز يكون دائري ذات اشكال مختلفة المقطع العرضي لقرون الماع المقطع العرضي لقرون االغنام يكون مثلث وحلزونية 

يغطي جسمها الصوف ما عدا سالالت قليلة يغطيها الشعر او 

 الفراء

 يغطي جسمها الشعر ويكون كثيف في بعض السالالت 

نسبة الدهن في ذبائح االغنام اعلى من الماعز وذو لون 

 اصفر ، وتمتلك ذيل شحمي ) الية(

غنام  وذو لون ابيض ، نسبة الدهن في ذبائح الماعز اقل من اال

 وتمتلك ذيل قصير

حليب االغنام يميل الى اللون الكريمي وحامضي القوام مع 

 نسبة دهن اعلى 

 حليب الماعز ابيض الون قاعدي القوام وذو نسبة دهن اقل 

 

 مقارنة بين كمية الحليب المنتجة من االبقار والماعز  

 الماعز االبقار 

 كغم حليب 3كغم تنتج  50معزة وزنها  كغم حليب16.7كغم تنتج  500بقرة وزنها 

 كغم 900انتاج الموسم الواحد  كغم 5000انتاج الموسم الواحد 

 كغم حليب 6كغم وزن هو 100االنتاج كنسبة لكل  كغم حليب 3.34وزن هو  كغم100االنتاج كنسبة لكل 

 ضعفا من وزنه حليبا خالل الموسم  18الماعز ينتج  حليبا خالل الموسم ااضعاف من وزنه 10نتج ت االبقار

 


