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   الحادي عشرالفصل  
 الحليب ماشيةحكيم ت

 

 منوايخ لقائمين على تربيتها بأنللمهتمين واتتميزماشية الحليب بمواصفات خاصة يمكن         

رتفاع إأعضاء لجسمها كعلى تكوين من خالل بعض الصفات الظاهرة  ،  اإلنتاجيها مستقبل

لك األعضاء ويمكن أن تكون وحجم الضرع وغيرها ومواصفات تالحيوان ومحيط الصدروالبطن 

 .ال ًنتاج العالي مستقبإلمرتبطة بالقدرة على ا

 :  هماأبقارالحليب ويم عتبارعند تقإلفي ا التي تؤخذ الجوانب من

داء أومان خاللا  يمكان تقاويم  ،  ذا كاان هنااس لاجل للحياوان ومتابعتا االرجوع إلى السجالت  1.

 . نتاجيإلالحيوان ا

من خالل الصافات الجسامية الظاهرياة  Functional trait or typeان الشكل الظاهري للحيو2. 

     Longivity orنتاج إلبالاتمرارإلامظهار الحياوان وقابليتا  علاى  للعيان بسبب وجود عالقة بين

Durability. 

كاي ألبقارتعطى درجات لكل حياوان ل Body conformation ويم الشكل الظاهري  عند تق       

مان خاالل  نتااج ، إلنتاجا  ممتااو واألخرمتولاط والثالاخ مانخفض اإان على أن يصنف هذا الحيو

ل منطقة الحوض وأفخاذ مث صفات أخرى كالصفات المتعلقة بالخصوبة م يمكن التعرف علىيالتحك

نوثاة إلاتدلل علاى إليمكان او ، الحيوان أوصفات متعلقة بالصحة العامة للحيوان كاالعيون والجلاد 

نتااج فايمكن التنباوء بهاا مان إللتمرارية اإنتاجية وإلأما طول الحياة ا ،  لرقبةالرأس واالحيوان من 

صااق  بالجسام وشاكل تلإأو شاحمية  و إلافنجية) ت وتكاوين أنساجعتا  بيخالل تكاوين الضارع وط

 . وتكوين الحلمات وموقعها على الضرع

 

    Cow  body  parts :  أجزاء جسم البقرة

يجب على القائم بالعملية أن يكون ملماً بمواصفات الحليب  ماشيةي لويم الشكل الظاهرعند تق      

نتاج الحليب  إبالعالقة بين أجزاء الجسم ووالدراية  الع طاإلوصفات أجزاء الجسم والتي يكون لدي  

 المظهرلتقامة إعمق الجسم و ألن  وكما معروف أن أبقارالحليب تتميزبصفات شكلية أهمها ، 

   . لثية الشكل للجسم عموماً ثالمرفوع مع الصفات المضافة للرقبة والرأس باإل األرداف العريضةو

 .    11 - 2و 11 - 1شكل ) 
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رمستقيم خط ظه

رع كبير ض عروق لبنية بارزة 
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وائم خلفية طويلة ق
ة جيدة زاوي    ب

 الشكل المثلثي

رقبة طويلة  ال
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سعة  وا
ميقة وع
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اللبب صغير

كعب عميق

د اللبني   الوري

 

 مواصفات ماشية الحليب   11 - 1)شكل   
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   أجزاء جسم البقرة  11 - 2شكل )

 خالل الدرالات تبين أن :من 

لذلك فأن  ،  الحليب نتاجإلتمرارية الحيوان على إالجسم وهناس عالقة بين قيالات أبعاد       

رتباط بقيم مختلفة إمعامل ون الصفات الشكلية هي من ألاليات تقييم ماشية الحليب وقد وجد الباحث

بما أن لقيالات أبعاد الجسم كل تلك و ،  نتاج الحليبإبحسب مكان الدرالة بين بعض أبعاد الجسم و

 . Prigorodin (1949ا تلك التي عرضها منهض بعض القيالات والتعرإليتم لذلك  ، األهمية 

قاس من الجهة اليسرى يأن يقف الحيوان على أرض مستوية وأن جراء القياس يجب مالحظة إعند 

 . اوغيره رجاللفوالمسطرة واالقياس مختلفة تفي بالغرض كشريط أدوات تخدام لإوب

 

 :  بعاد الجسمأقياس الحيوانات و

                                                Animals  measurements  and body distance  

همية كبيرة لغرض تقييم الماشية من ناحية الشكل الخارجي أالماشية أبعاد الجسم في ن إ     

عمليات  أثناءكبرى  أهميةبعاد الجسم أياس قلعمليات  ، ية نتاجإللصفة اللحيوان لمعرفة النوع وا

 ووان الحيوانأوبعاد الجسم أيجب تثبيت قيالات و ، التحكيم والمعارض  ثناءأووالتربية  نتخابإلا

نتاج عند  إلهمية وعالقة باأألبعاد الجسم و ، سجل الخاص ب  الفي مراحل مختلفة من حيات  في 

 .  نتاج الحليبإبعاد الجسم وأعالقة بين ن هناس أعدد من الباحثين وجد حيخ ماشية اللحم والحليب 
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 : بعاد الجسم عدة ولائل منهاأويستخدم لعملية قياس 

    Lydtin's measuring staff       :  عصا القياس 1.

  Duerst  measuring staff  :  مقياس دورلت 2.

   Wilckens caliper :  ) فرجال ولكنز   3.

  Measuring tape     :  القياس شريط 4.

  . 11 - 4شكل )و    11 - 3شكل )

 

         

 شريط القياس   11 - 3شكل )

 

               

 عصا القياس    11 - 4شكل )
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 ض القياسات التي تجرى على جسم البقرة : بع

  Height measurements :  االرتفاعأبعاد  

 وبصورة عادية وتستخدم ارب إلى األرض غ: ويقاس من أعلى نقطة وتسمى ال الحيوان  رتفاعا 1.

 .      11 - 5شكل) .   المسطرة لذلك                           

Wither  الغارب

الى       يقاس بواسطة المسطرة بالسم من اعلى نقطة في الغارب:ارتفاع الغارب . 1

بشكل عمودي                        االرض
 

 

 

 رتفاع الحيوانإطريقة قياس     11 - 5شكل )
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 للقياسالمسطرة  تستخدم، إلى األرض  ويقاس من أخر فقرة من فقرات الظهر :رتفاع الظهر إ 2. 

. 

Back  الظهر 

 يقاس من اخر فقرة من فقرات الظهر الى األرض:ارتفاع الظهر . 2

 

 رتفاع الظهرإطريقة قياس     11 - 6شكل )

 

 للقياس. المسطرةالقطن إلى األرض وتستخدم في أعلى نقطة   يقاس من  : القطنرتفاع إ 3.  

Loin     القطـن

 يقاس من اعلى نقطة من منطقة القطن الى األرض:ارتفاع القطن . 3
 

 رتفاع القطنإطريقة قياس     11 - 7شكل )
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 للقياس. المسطرة تستخدمويقاس من أخرفقرة للكفل إلى األرض  :الكفل العجز أو رتفاع  إ 4.

Rump العجز او الكفل

  يقاس من اخر فقرة الكفل الى األرض:ارتفاع الكفل . 4

 رتفاع  الكفل إطريقة قياس     11 - 8شكل )

 

   ويستخدمالقص ويقاس من أول فقرة من فقرات الظهر إلى عظم الصدر) عمق الصدر :   5.  

 .  Caliper الكليبر                           

الظهر

وة :عمق الصدر. 5 رق رات الظهر الى عظم الت رة من فق (عظام الصدر)  يقاس من اول فق
 

 طريقة قياس عمق الصدر      11 - 9شكل )
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  Length  Measurements   :  قياسات الطول       

 الدبولية وبشكل مائل ويقاس من نقطة مفصل الكتف إلى نهاية العظام  طول الجسم المائل :   1.

 للقياس .   ويستخدم الشريط                              

:ابعاد الطول . ب

Point of Shoulder مفصل الكتف

 يقاس من نقطة مفصل الكتف وبشكل مائل الى العظام الدبوسية:طول الجسم المائل . 1
 

 قياس طول الجسم المائل   11 - 10شكل )

   ما بوالطة إطن الى نهاية الفخذ القريبة من الذيل عن طريق يقاس من نهاية الق  طول الفخذ : 2.

 . الفرجال وأو بوالطة الفرجال أعصا القياس 

Round (Quarter)  2 .طول الفخذ

ريبة من الذيل عن طريق  عصا القياس او يقاس من نهاية القطن الى نهاية الفخذ الق
رجال واسطة الف ب

 

 طريقة قياس طول الفخذ    11 - 11شكل )
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  Heart girth measuring:  أبعاد المحيط 

                        .  ويستخدم الشريط في ذلك  رمية للصدويتم عند األضالع األما محيط الصدر :    1.

::ابعاد المحيط ابعاد المحيط . . دد
ويستخدم لقياسه شريط القياس عند االضالع األماميةويستخدم لقياسه شريط القياس عند االضالع األمامية: : محيط الصدر محيط الصدر . . 11

Fore rib ( Heart Girth) 
بداية الضلع األمامي

محيط الصدرمحيط الصدر

 

 

 قياس محيط الصدر طريقة    11 - 12شكل )
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 . القياس ويستخدم شريطوحول البطن  ويتم من نهاية األضالع   : محيط البطن 2.

  

 305نتاج الحليب في إط المظهري بين بعض قيالات الجسم ورتباإل  معامل ا 11 - 1جدول ) 

 فريزيان يوم ألبقارالهولشتاين

 الوراثيرتباط إلمعامل ا رتباط المظهري إلمعامل ا أبعاد الجسم  

 0.10 0.17 لتقامة الظهرإ

 0.09 0.10 عمق الجسم  

 0.05 0.06 عرض منطقة الكفل

 0.26 0.03 المنظر الخلفي لألرجل الخلفية

 0.09 0.02 المنظر الجانبي لألرجل الخلفية

 0.16 0.13 رتفاع مؤخرة الضرعإ

 0.52 0.17 عرض مؤخرة الضرع

Erfi  و Hanstn ،1992 . 

العملية تحتاج لشيء من المهارة  ها على الضرع ولكنؤجراإوهناس قيالات عديدة من الممكن 

 :  لاعة ومن هذه القيالات هي أقل منبمدة والدقة وهي عادة تجرى قبل عملية حلب األبقار 

 : وطول وعرض وتناسق الحلمات على الضرعوعمقه قياس طول الضرع ومحيطه 

 .     11 - 16و   11 - 15 ،    11 - 14 ،    11 - 13) األشكال

رع  رى: طول الض يس رجال للجهتين اليمنى وال ويقاس بوساطة الف

رع  رى =محيط الض يس رع من الجهتين اليمنى وال وع طول الض رجال مجم واسطة الف قاس ب وي

رع من الجهة اليمنى طول الض

رى رع من الجهة اليس طول الض

 

 طول الضرع قياس  طريقة    11 - 13شكل )  
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رع  خلفية:عمق الض اع االمامية وال ند االرب  ويقاس من البطن الى قاعدة الحلمة وع

 

 عمق الضرعقياس  طريقة    11 - 14شكل )

أ

ب

ؤخذ االبعاد  : ابعاد الحلمات :  التاليةويستخدم الشريط ووحدة القياس هي الملمتر حيث ت
طول الحلمات االمامية.                   أ

عرض الحلمات االمامية.                  ب
طول الحلمات الخلفية .                   ج
عرض الحلمات الخلفية.                   د

دج

 

 طول وعرض الحلمات قياس طريقة    11 - 15شكل )
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وازي األضالع ابعاد الحلمات بين بعضها البعض على شكل مت

وازي األضالع شكل مت

 

 أبعاد الحلماتقياس  طريقة    11 - 16شكل )

 

لذلك   ، نتاجية إللصحية واا يمكن أن يكون مؤشراً على حالة الحيوان ظهرالعام للحيوانمال ن إ         

من العمليات الضرورية في تقويم الماشية لوجود عالقة  ئ  إجراائق فأن معرفة وون الحيوان وطر

 :توون بالطرائق التالية تفاع الحيوان ومحيط الصدروغيرها ويمكن أن إربين الوون و

   Live  weight  estimation  :  تقدير الوزن الحي  1.

وحتى الميالد لمتابعة نمو الحيوان من  واوينفيها المتستخدم وتينية التي الرائق وهي من الطر

 . بصورة دورية ومن خاللها معرفة النمو والزيادة اليوميةحصل وت التلقيح

 using   Measurement  tape    :  ستخدام شريط القياسإ 2.

هذه )جداول خاصة  املتخدإوببالسنتمترشريط مدرج  لتخدامإبمحيط صدرالحيوان  قاسي          

يمكن معرفة الوون الحي عن طريق     ويقابل  الوون بالكغم الجداول فيها مقدارالقياس بالسنتمتر

       يضافكان الحيوان نحيف وطويل الجذع وعظامة قوية محيط الصدرالذي تحصل علي  ، فإذا 

تطرح من  ظام نحيفة الحيوان قصيروبطن  صغيرة والعذا كان ا% إلى وون الحيوان ، أما  10 - 7

وتوجد منحنيات لتحديد الوون من عمق   .  % من الوون المتحصل علي  في الجدول 10 - 5

 .  ( 11 - 18شكل ) الصدر
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  By  measurement  tape  directly :  بواسطة شريط القياس المباشر 3.

هة الثانية الوون بالسنتمتروالج دى جهتي  ح إمدرج من لتخدام شريط إلى الوون بيحصل ع         

    .   11-17شكل )  . بالكغمالحي 

 

   طريقة شريط القياس المباشر (11 - 17شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     عالقة محيط الصدر ) إنج   مع وون العجالت ) باوند (11 - 18شكل 

 

 

Table 46-1. Estimated Weight Based on Heart Girth 

Measurements
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 Evaluation  or  judgment methods   :  و التحكيمأ يم يالتق طرق

أبقارالحليب بناًء على مواصفات نتخاب إلعتمدة الماشية )التحكيم  من الطرق المويم ن تقإ     

إلى بناء الجسم وتكوين  وحسب  اً لتنادإويلم بها القائم بالعملية تصف بها والتي يجب أن تخاصة 

ن يكون ملماً بجميع يم أيمن يقوم بعملية التقنتخاب بها وعلى إلنتاجية المراد اإلالنوع والصفة ا

 .  أجزاء الجسم وصفات كل نوع

الحيوان من خالل النظروالتمعن والدوران أن يشاهد جميع أجزاء جسم  ب عمل المحكملمن ص     

العملية بلمس بعض أجزء الحيوان كالجلد والضرع ، بعدها يجب أن حصل بعدها ت ، حول الحيوان 

جداول خاصة يستخدمها لوضع يكون لدى المقوم  نأيجب  . التحكيم يمشي الحيوان لتتم عملية

خاصة بأجزاء جسم بعدها تجمع الدرجات لكل فقرة من الفقرات التي يحتويها الجدول وال العالمات

  . الحيوانعليها التي حصل 

ستخدم تحتساب الدرجات وحسب الدول التي يجرى فيها ، فهناس دول إلهناس نظم مختلفة       

أو نظام المائة درجة وبعد أن ينتهي وضع الدرجات  10فيها مجموع الدرجات الجداول التي يكون 

التي تصل إليها  في المرتبةالماشية وضع تيمكن أن  مها حسب شكلها الخارجييللحيوانات وتحك

 .   11 - 2جدول )  التربية والجدول التالي مثال للمراتب التي تقسم على ضوئها حيوانات

    

 رجات تحكيم الماشية   د 11 - 2جدول )   

 العجول والعجالت  األبقار  الثيران التقويم )المرتبة 

 فأكثر  72 فأكثر 80 فأكثر  85 ممتاو

 68 75 85 جيدة جداً 

 63 70 75 جيد  

 55 60 65 مقبول

 

 درجة 30 المظهر العام    

 درجة 20 الصفات النموذجية لماشية الحليب 

 درجة 20 لعة الجسم 

 درجة 30 ب جهاو الحلي

 درجة 100 المجموع 
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   11 - 2جدول ) تابع ل

 الدرجات تقسيم الدرجات كاألتي

 10 المظهر العام    

 -الظهر  -الكتف  -الرأس  -صفات النوع  1.

عظام   -قمة الذيل  -العظام الدبولية  -القطن 

 الحوض.

10 

 10 األطراف 

 30 

 الصفات النموذجية لماشية الحليب : 2.

 -الحوض  -أرتفاع القيالات األضالع  -قبة الر

 الجلد . 

20 

 لعة الجسم :  3.

 الصدر وعمق          

 

10 

 10 محيط الصدر           

 20 

 جهاو الحليب : 4.

 الضرع         

 

10 

 6 األرباع األمامية والخلفية         

 7 المنظر من الخلف         

 5 الحلمات        

 2 ليبعروق الح       

 30 

 درجة  100   المجموع العام 
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  Fairs :  المعارض

وليلة من ولائل المنافسة بين  ألنها  ،  المعارض وليلة من ولائل التحسينعد  يمكن      

لذلك فأنها طريقة ، بتغاء الفووبالجائزة أوعلى الشهادة إالمشاركين وما دام الغرض في النهاية 

 . يم الحيوانات المطابقة للمواصفات النموذجيةلتحك ناجحة ومتميزة للتحسين

نها أيضاً تقدم خدمة كبيرة إيخص معارض الحيوانات عامة وماشية الحليب خاصة ف أما ما     

 ةقو أكثروجعل  نتخاب إلانتاجي لواء كان عن طريق التضريب أو إلداء الماشية اإنحو تحسين 

  حافة صين باإلضافة إلى التنالق والرشاقة ونمن المواصفات القيالية التي توضع من قبل المخت

 .  الحيوان

تتكون المعارض من لاحات والعة مخصصة لعرض الحيوانات لواء كانت عن طريق      

وضعها في أماكن محددة واللجان تقوم بتقويمها وهي في أماكنها ومن ثم   السير بها أمام اللجان أو

ن ثم التنافس يكون على ألاس ما حصلت وم ينتعطي الدرجات حسب رأي الخبراء المتخصص

األدوات والمستلزمات الضرورية لبقاء كل علي  من درجات ، يجب أن يتوفرفي لاحات العرض 

ين مختصين لفحص الحيوانات يشراف أطباء بيطرإيجب أن تكون تحت و ، ة أيام دالحيوانات لع

 نتهاء إ يوانات  لحينوجاهزيتها للعرض على أن يكون كل مربي مع حوالتأكد من لالمتها 

   .   11 - 19شكل  ) عرضالم

     

     

 تحكيم ماشية الحليب   11 - 19شكل ) 


