
انتاج ابقار الحليب 
dairy cow production

المحاضرة االولى–الفصل األول 

اهميتها وتطورها ...ابقار الحليب 

Dairy cow…important and development































انتاج ابقار الحليب 
dairy cow production

المحاضرة الثانية–الفصل األول 

اهميتها وتطورها ...ابقار الحليب 

Dairy cow…important and development













:مخاطر تربية ابقار الحليب 













انتاج ابقار الحليب 
dairy cow production

الثالثةالمحاضرة –الثاني  الفصل 

سالالت ابقار الحليب 

Dairy cow breeds







:يمكن تقسيم الماشية الى 



:مميزات ماشية الحليب •





















انتاج ابقار الحليب 
dairy cow production

الرابعةالمحاضرة –الثاني  الفصل 

سالالت ابقار الحليب 

Dairy cow breeds































انتاج ابقار الحليب 
dairy cow production

الخامسةالمحاضرة –الثاني الفصل 

سالالت االبقار ثنائية الغرض

Tow purpose breeds



في حين , لحمتتميز بسرعة التسمين وانتاج كبير ل, هي سالالت مختصة فقط في انتاج اللحوم•
:من أهم هذه السالالت نجد. أن انتاجها من الحليب يكفي فقط إلرضاع العجل فقط

,لليموزين اساللة ,هيرفوردساللة ,الشروليزساللة ,األكتينساللة شقراء ,االنجيسساللة )•
(,التارونتيزساللة ,الساليرزساللة 

لعجولها وغيرها من السالالت األخرى المتخصصة بإنتاج اللحم وقلة انتاج الحليب بما يكفي•
.وهنا نكتفي بهذا القدر من سالالت اللحم لكون المادة هي انتاج ايقار الحليب , فقط 

















































انتاج ابقار الحليب 
dairy cow production

المحاضرة السادسة–الخامسالفصل 

الحليب التناسل في ابقار 

Dairy reproduction







البلوغ والنضج الجنسي لبعض الحيوانات 



:بعض التعاريف المهمة في التناسل 









:التيةايتكون الجهاز التناسلي للثور من األجزاء 

















انتاج ابقار الحليب 
dairy cow production

المحاضرة السابعة–الخامسالفصل 

التناسل في االبقار 

Dairy cow reproduction 2



























:هورمونات المبيض

•











انتاج ابقار الحليب 
dairy cow production

الثامنةالمحاضرة –الخامس الفصل 

الحليب التناسل في ابقار 

Dairy cow reproduction



:دورة الشبق 







الحيواناتجدول يبين دورة الشبق وفترة الشبق ووقت االباضة في بعض



:الثيران تبدا بكشف الشبق عن طريق االنف للتلقيح 

•









:عالمات الشبق عند البقرة

والقيام بتحركات غير معتادةالبقرةانفعال •

انخفاض في انتاج الحليب بالنسبة للبقرة المنتجة•

ب عليها وتبقى ساكنة البقرة تسعى للوثب على بقية االبقار وبعد ذلك تستقر لبقية االبقار للوث•
ثانية وهذه تعد من عالمات الشبق الظاهرة لدى االبقار12لمدة قد تصل الى 

انخفاض جزئي في الرغبة في األكل•

الخوار بصفة ملفتة وتكراره عدة مرات•

انتفاخ المهبل•

خروج سائل شفاف من المهبل•

https://www.mazari3.net/category/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%b1/




:طرق كشف الشبق











:الطرق الحديثة لكشف الشبق











انتاج ابقار الحليب 
dairy cow production

التاسعةالمحاضرة –الخامس الفصل 

الحليب التناسل في ابقار 

Dairy cow reproduction





















:التلقيح في االبقار يتم بطريقتين هما







:أهمية التلقيح االصطناعي في ابقار الحليب

















لقيح البقرةعملية االخصاب تحدث في قناة البيض يلتقي الحيمن مع البويضة بعد التبويض وت





انتاج ابقار الحليب 

dairy cow production

المحاضرة العاشرة–الفصل الخامس 

تناسل ابقار الحليب  

Dairy cow reproduction



:الحيمنعملية تكيف 















(السونار)استخدام جهاز الموجات فوت الصوتية -7



































األوضاع الخاطئة للجنين •





:احتباس المشيمة 









انتاج ابقار الحليب 

dairy cow production

المحاضرة الحادية عشر–الفصل الثامن 

افراز الحليب 

Milk secretion 































كيفية تكوين الحليب

























انتاج ابقار الحليب 
dairy cow production

الثانية عشرالمحاضرة –العاشر الفصل 

الحليب تغذية ابقار 

Dairy cow nutrition















ات ان تحللها لعدم ال تستطيع الحيوانالتسكروهو عبارة عن مادة عديدة ( المكون األساسي لجد ار الخاليا النباتية )تحليل السليلوز -1•
اص والتمثيل فتحوله الى مادة  سهلة االمتص. وجود انزيمات لديها لتحلل السليلوز لكن الكائنات الحية الدقيقة تستطيع تحليلها

(البيوتيركوالبرونيكالخليكمثل حمض )(Volatile fatty acid VFAs)واستخدامها كمصدر للطاقة مثل األحماض الدهنية الطيارة 

تحليل السليلوز يعرض محتويات الخاليا لألنزيمات الهاضمة -2•

حيث تستخدم البكتيريا مع (NH3.)الى النشادر ( من المواد النيتروجينية غير البروتينية( Urea)تقوم البكتيريا بتحليل اليوريا –3•
( .Microbial Protein)األحماض األمينية في بناء اجسامها ثم يتم هضم البكتيريا في األنسجة واالستفادة من بروتيناتها 

لذا ال )وبكميات تكفي احتياجات الحيوان ( B)بإنتاج مجموعة من فيتامين ب التمثليةتقوم الكائنات الحية الدقيقة خالل عملياتها -4•
.الذي يحتاج الى عنصر الكوبالت لكي يتكون ( B12)12فيتامين ب اما عد( تظهر اعراض نقص فيتامين ب في الحيوانات المجترة

نزيمي بينما في الهضم الميكروبي في الكرش اكفأ  منه في األعور الن عملية الهضم الميكروبي تلي الهضم الميكانيكي وتمهد لهضم ا•
واألنزيمياألعور فإن الهضم البكتيري يلي الميكانيكي 

(. مماثل لما يحدث في الحيوانات األخرى وحيدة المعدة) االنزيميالهضم -2•

:نتائج الهضم الميكروبي

:  انواع الهضم في المعدة المجترة 
protozoa)وحيدات الخلية )يتم بواسطة البكتريا والفطريات واالوالي : الهضم الميكروبي-1



:الميكانيكيالهضم -3

هضم وهي العملية االساسية في ال( او عملية المضغ  )ويقصد به تجزئة الغذاء على اجزاء صغيرة •
.الميكانيكي

.تزداد اهمية الهضم الميكانيكي مع نوعية الغذاء الصلبة•

:وللهضم الميكانيكي أهمية كبيرة في نجاح مراحل الهضم التالية ويرجع ذلك إلى •

.عملية المضغ تخلط الغذاء باللعاب-1•

تكسير الغذاء الى اجزاء صغيرة مما يزيد من مساحة السطح المعرض لألنزيمات -2•

.زيمات الهاضمةللخاليا النباتية مما يعرض محتويات الخاليا لفعل األنالسليلوزيةكذلك تكسير الجدر •



:وظائف األحياء الدقيقة  في الكرش

ت  فى تعيش أنواع عديدة من البكتريا والبروتوزوا والفطريا
الكرش ولكل نوع منها وظائف محددة وتوجد عالقات متداخلة

.بين البكتريا و البروتوزوا فى الكرش
 ة إلى أحماض دهنية طيار( وبعض النشا ) هضم السليلوز

VFA's ) معظمها خليك وقليل منها بروبيونيك وبيوتريك + )
.ثانى أكسيد الكربون+ ميثان 

مها من تخليق األحماض االمينية الضرورية لبناء بروتين جس
سيطة أحماض امينية أو مركبات نتروجينية غير بروتينية ب

وقد وجد أن البروتوزوا تمد الحيوان) كاليوريا واالمونيا 
.من البروتين الالزم لحفظ حياته % 20بنحو
 حيوان المركبة فال يحتاج ال( ب ) تخليق مجموعة فيتامينات

.إليها من مصادر خارجية بغذائه 

















:احتياجات االبقار من التغذية تقسم الى 





:تغذية ابقار الحليب وطرق حساب المواد الغذائية













انتاج ابقار الحليب 

dairy cow production
المحاضرة الثالثة عشر–الثالث عشرالفصل •

الحليب التأقلم في ابقار 

•Dairy cow adaptation 



هو: التعريف الحديث للبيئة 































:اعداد  مدرس المادة 
عدي صباح عسكر. د. م . أ

:المصادر •

كلية –ي قسم اإلنتاج الحيوان,االستاذ الدكتور ناطق حميد القدسي .انتاج ماشية الحليب -•
2008.جامعة بغداد–الزراعة 

•Applied animal reproduction ,Bearden and faquay 2004

•Reproduction in cattle ,Ball and peters ,2004, (Blackwell) 



انتاج ابقار الحليب 

dairy cow production
الرابعة عشر المحاضرة –الخامس عشر  الفصل •

الحليب امراض ابقار •

•Dairy cow deasese





صورة االسهال عند العجول الرضيعة
























