
 العالم يف المستأنسة سوالجام سالالت

 : ٌن  قسم الى العالم ؾ المستأنسة الجاموس السالالت تنقسم

 SWAMP BUFFALO المستنقعات جاموس قسم -1

نظراً لتفضٌله التمرغ بحفر الطٌ  وبرك  (المستنقعات )وجاء سبب هذة التسمٌة 

 ٌاوكمبود الٌننٌنكايوسر لٌننديوتا اٌن  ا ٌن يمال ؼربؼ مناطق يؾ عام بشكل تٌنواجدالمٌاه الراكدة 

عدد الكرموسومات   الهند جنوب مناطق بعض  ٌن يالص شرق وجنوب بٌناليو  تٌنناميوؾ

 (موسم/كؽم (232- 782) ( حوال بٌن يالحل م  إنتاجه وقلة رٌن صؽًال بحجمه  ٌن يتٌنم48

مي130طول موسم الحلٌب  522 ( ةيمتم سالالت توجد ال وٌن  المستنقعات لجاموس  ٌن

 م  المختلفة األنواع مع يالعشوائ الت اوج سببه او الت اوج الؾاخت هو والسبب

 لجاموس الحمل فترة طول .العالم م  مختلفة مناطق م  المستنقعات جاموس

 الذكور و   -كؽم (322 -488) االناث و     )ٌوم 343-320 ) المستنقعات

 (1) صورة رقم .كؽم 622-325

 

 جاموس المستنقعات (1)صورة رقم 



 RIVER BUFFALO األنهار سوجام قسم- 2 

 تٌنواجد كما هٌن ياساس بصفه والباكستا  بالهند الجاموس هذا تٌنواجد عام بشكل

ا يوإ اٌن يوترك والعراقٌا اس ؼرب جنوبي ؾ منه  شرق جنوب اضٌناؾ وأ رٌن

 يوه األسود ولونه المنجل شكل تأخذ يالت ٌةالملتو بقرونه  ٌن يتٌنمي اوربا

اناتيح  .بٌن يالحل إنتاج ؾ متخصصه وٌن

 :سالالت عدة الى قٌنسميو

 

  Murrah buffalo الموراه جاموس ساللة 1) 

 

تا ي ةٌن يالهند القارة  ؼربشمال ؾ تتواجد تلكي و الداك  األسود باللو  مٌن  مٌن

ةيقص والقرو   ٌةقو العظام .وقوي ضخم جسم  عددهاا تٌنراوح .ةٌن ي وملتو رٌن

 موسم/ كؽم  1800 حوال بٌن يالحل م  انتاجها .راس / وٌن  مل 2 بالعالم

 كؽم 450 كؽم للذكور و550 ٌوم وٌبلػ معدل الو   300لموسم طولة 

 (2)صورة رقم  ٌوم 310لالناث وفترة الحمل 

 

 الموراه جاموس (2)صورة رقم 



 Nili-Ravi  يراف -نيلي ساللة -2

 هذه كانت اذ رأس وٌن يمل  (605)  عددها ي العالمؾ السالالت أكبر تعتبر

 سنة حتى يوالراؾ يلٌن يال  ساللة هما  ٌن يمختلفت  ٌن يساللت ع  عبارة الساللة

 بسبب السالالت هذه  ٌن يب  ٌن يالتم صعوبة وبسبب الفترة هذه وبعد .م 1950

ةينت التداخل - يلٌن يال  الشائع اسمة أصبح لهذا حٌن يوالتلق االنتخاب اٌنتيعمل جٌن

 ماعدا الخصائص اؼلب يؾ الموراه ساللة مع الساللة هذه تتشابه الرافً

اءيالب الخصلة وجود ةيقص والقرو  اسود اللو  والرأس .األرجل على ضٌن  رٌن

 ٌوم ٌبلػ 305موسم طول الموسم / كؽم4000-2300 بٌن يالحل م  إنتاجها

 كؽم لالناث 650-500 كؽم للذكور و 910-750معدل و   الحٌوانات 

 (3)صورة رقم 

 

 Nili-Ravi  يراؾ -نٌلً ساللة (3)صورة رقم 

 Kundi الكندي ساللة -3

 وٌن يمل 505 العالم يؾ عددها ؼ وٌبلػ باكستا  يؾ ساللة اهم ثا  تعتبر

ةيقص وقرونها األسود اللو ٌؽطٌها  رأس  األعلى الى ثم  الخلؾالى تتجه رٌن



موسم   طولموسم/كؽم 2000 بٌن يالحل م  انتاجهاالمؽ ل  الشكل تأخذ

كؽم للذكور و 1000-500 ٌوم ٌبلػ معدل و   الحٌوانات 302الحلٌب 

 كؽم  لالناث350-700

 

 الكجارات جاموس مجموعة .ب

 surti or surati ي السورت ساللة -1

 العالم ؾ الساللة هذه عدد ؼ وٌبلػالهند يؾ الساللة هذه تتواجد

 اسود او األسود اللو  الساللة هذه ٌخطً رأس  ملٌو 500000

اناتيالح هذه بعض يؾ توجد محمركذلك اءيب عالمة وٌن  جبهة يؾ ضٌن

ا يالح  الى او ؼخلؾال الى تتجه ثم المنجل شكل تأخذ مسطحة القرو .وٌن

اءيب خصلة وجود مع ٌلٌن طو ٌلالذ االمام  2090 بٌن يالحل م  إنتاجها .ضٌن

مي35 ( موسم/ ؼكؽم  650-550 كؽم للذكور 730-640 و   الحٌوانات)وٌن

 كؽم لالناث

 

  mehasna ساناحالم ساللة- 2 

 تتوسط رأس 4000000 العالم ؾ عددها ؼبٌنل الهند يؾ الساللة هذه تتواجد

تا ي والموراه السورت ساللة  ٌن يب الساللة هذه  األسود بالو  الشعر لو  مٌن

 الضرع ، السورت م  أكثر انحناء تأخذ لك  منجل شكل تأخذ والقرو 

 بٌن يالحل ألنتاج الساللة هذه تستخدم متطورة ٌةاللب  واألوردة التطور دٌن يج

 570موسم و   الذكورحوالً  / كؽم 1800-2700 بٌن يالحل م  انتاجها

   العالم ًفً عددها ٌبلػؼو الهند ًفً الساللة هذه كؽم تتواجد430واالناث 

 متا  ٌنوالموراه السورتً  ساللة بٌنٌ  الساللة  هذه تتوسط رأس 4000000



 أكثر انحناء تأخذ لك  منجلً  شكل تأخذ  والقرو  األسود بالو  الشعر لو 

د الضرع ،   السورتً  م   هذه تستخدم متطورة اللبنٌنه واألوردة  التطور جٌن

  الحلٌنب م  انتاجها الحلٌنب ألنتاج الساللة

 . ٌوم  305     موسم/ ؼكؽم 2700-1800

   6.6-8.1 % الده  نسبة 

   4.2-4.6 % البروتٌن  نسبة 

 

 Jafar abadi   آبادي الجعفر ساللة -  3      

 االسود الو  رأسها رأس ٌخطً 6000000   العالم ًفً الساللة هذه تتواجد 

ٌة القرو  انا وثقٌنٌلة قوٌن ب م  إنتاجها ،   تخطً العٌو  وأحٌن  27-1800 الحلٌٌن

 1500-600 و   الذكور %  8.5  الده  نسبة ٌوم350    موسم/   كؽم00

 554-450واالناث 

 



 

 Uttar Pradeshبراٌدشسالالتأوترجاموسمجموعة. ج

  

 1tarai  التارايساللة-

94000اللونالساللةهذهٌخًطًؽالعالمًفًالساللةهذهتعدادٌصل

الرأسجبهةعلىاالبٌضاللونٌوجدكذلك،البًنًاللونالىاالسود

والىؽالخلفالىتتجهومسطحةوكٌبٌرةطٌوٌلةالقرون،الٌذٌلومنطقة

موسمٌصلطولموسم/كغم1054-1957انتاجهامنالحلٌب.االعلى

295ٌوم-287الحلٌبالى

 

 

2Bhadawariالبادواريساللة-

32,222لونذاتبكونهاتتٌمٌزرأسالعالمًفًالساللةهذهتعدادٌصلؽ

الىثمالخلفالىوتنموقٌصرهالقرون،قلٌٌلاسودشعروجودمعنحاًسً

1622276نسبةو ٌومموسم/كغم(2522-)الحلٌٌبمناالمامإنتاجها

7475425كغمواالناثوزنالذكور.%الدهن

 

 .الهندوسطجاموسمجموعة. د

 1nagpuriالناجبوريساللة-

ًفًعددهاؽٌصل(berari’durna’thali’،gauli)متعددةمسٌمٌاتوله

36000ًفًمنهاوبعضالهندوسطًفًالساللةهذهتٌٌعشراس العالم

علىالٌبٌضاءالعالماتبعضٌالحظكمااالسودبلونهاتتٌمٌزالهندجنوب



ؽالكتفقربؽالخلفالىومنحٌنٌةومسطحةطٌولٌةالقرون،واالرجلالوجه

82512002437%الدهننسبة.ٌومموسم/كغم-الحلٌٌبمنإنتاجها

 522408كغمعلىالتوالًووزنالذكوروالناثحوالً

 

 2pandharipuri البنداربوريساللة-  

الغامقالىالفاتحاالسودمنٌتباٌٌنلونهاالهندفًالساللةهذهتتواجد

ؽالخلفالىالمنحٌنةجداالطوٌلةبالقرونوتمتازوٌضٌقطوٌلوجهذات

درجاتعلىالتطبعسهلةالٌحٌوانهذهمواصفاتمناالمامالىوثم

 وزن ٌجٌدالحلٌبمنانتاجهاالطٌوٌلالٌذٌلبوجودتمتازوكذلكالحرارة

 470-450الحٌواناتتتراوح

 

 3manda المانداساللة- 

العالمًفًالساللةهذهتعدادؽٌصلdesiاوparlakimediضايأٌوتسمى

122,222الىتنموالصغٌرةوالقروناالسوداللونجسمهاٌغطًرأس

وله،العالٌٌةالحرارةتحملعلىالقابلٌٌةلهصغٌرٌحٌوانانهكماؽالخلف

.صغٌرٌذٌل



 4kalahandiالكاالهانديساللة- 

الٌذٌلًفًٌبٌضاءشعرخصلةمعداكنرماديلونذاتتكونالساللةهذه

لدرجاتبتحملهاوتمتازؽالخلفوالىاالعلىالىمتجهةعٌرٌضةقرونها

 .العالٌٌةالحرارة

 5sampalpuriالسامبالوٌبريساللة-



هوالساللةلهذهالسائداللون(gowdoo’sambaplur)أٌضاوتسمى

صغٌرةقرونوجودمعالٌذٌلعلىاٌبٌضلونوجودمعاالسوداللون

الىثماالمامالىثمالخلفالىتنموثمدائٌرهشبةبصورةتنحًنًوٌضٌقه

كغم)2322-2722)-منتراوح الحلٌبمنالعالًًبإنتاجهاتمتازالقمة

242.ٌوم موسم/









 

.الهندجنوبجاموسمجموعة. هـ

 1Todaساللة- 

6222اللونمنتتراوحلونهرأسحوالًًالعالمًفًعددهاتراوح

منإنتاجهاالجسمعنومبتعدةطٌوٌلةقرونهاالداكنالىالفاتحالرمادي

 222ٌومموسم/كغم500-700الحلٌٌب

 

 south kanaraكناراالساوثساللة-2 

االناثاماوالعملالحراثةًفًتستخدملذلكبقوتهاالساللةهذهذكورتمتاز

ٌٌرةفأنها 1بالٌٌوم/لتر(_5)منانتاجهاتتراوحالحلٌٌبمنانتاجهاًفًفق

 .البًنًبلونوتمتازؽالخلفالىمتجهةقٌوةالقرون

 

 5(مجاٍمع)أورباوجنوباالدنىالشرققسم. و



 1.اٌرأٌنوجنوبالعراقجاموسمجموعة- 

 2.المصريجاموسمجموعة- 

 3.المجاورةالقوقازشمالجاموسمجموعة- 

 4.ترٌكاشرقجاموسمجموعة- 

 5.اوروباشرقجاموسمجموعة- 

 

 1.إٌيرانغربوجنوبالعراقجاموسمجموعة-

والبصرةبغدادًفًتتركزلكنالمحافظاتجٌمٌعًفًالجاموستواجد

العراقًفًالحٌلٌبمنوإنتاجهوبابلوالكوتوٌنٌنوىقاروذيوٌمٌسان

272العراقًفًالمقدرةٌوماالعدادموسمطوله/كغم1300-1800

75,222لونذاتافرادوجودمعاالسودهوالسائداللونرأسحوالًً

صورة.واالرجلالجبهةوالٌذٌلفًٌبٌضاءمناطقوجودمعقاتماحمر

(4)رقم



 

ًفًللجاموسامتدادٌوٌعتبرالخوزستانًٌسمىإٌٌرانًفًالجاموسأما

بًنًلونذاتافرادبوجودتتٌمزالعراقًالجاموسعنؽتختلفالوانهالعراق

152,222منإنتاجهارأسإٌٌرانفًاالعداد،داكنرمادياووداكن

 2222222.ٌومطولهموسم/كغمالحلٌب





الجاموسالعراقً(4)صورةرقم

 

 2Egyptian buffaloالمصريالجاموسمجموعة- 

ٌٌةطرزهنالكانماالمصريللجاموسمحددةسالالتتوجدال تختلفٌبئ

جاموسهنالكالمثالسٌبٌلوعلىالجغرافٌةالمناطقحسب

طٌولالراسفاتحاوقاتماحمرلونهكونالبٌحري/الصٌعدي/المنوفً

والرقبةصغٌرةاالذانؽللخلفتنحنًالطولمتوسطةسوداءوالقرون

62-52.مصرفًٌنتجالذيالحلٌٌبمن%بنسبةالجاموسساهمطٌوٌلة

 (5)صورةرقم







 الجاموسالمصري(5)صورةرقم



 :-أصل منشأ الجاموس العراقً 

ٌعتقد أن أصل منشأ الجاموس العراقً هو من بالد الهند وقد دخل إلى العراق منن 

  (إٌران )بعٌد عن طرٌق الدول المجاورة للعراق زمن

 مناطق تربٌة الجاموس فى العراق

ٌربى الجاموس فً جمٌع محافظات العراق تقرٌبا ومن البصرة إلى الموصل 

حافظة دهوك إال أن المراكز موالسلٌمانٌة وال ٌتواجد الجاموس فً أربٌل وال فً 

المكتفة لتربٌة الجاموس العراقً هً قضاء القرنة والمدٌنة بامتداد مدٌنة البصرة 

ات منطقة المسٌب وفً منطقة الفضٌلٌة ذومحافظة ذي قار ومحافظة الحلة وبال

وقرٌة الذهب األبٌض فً محافظة بؽداد وفً محافظة نٌنوى بالقرب من حافات 

  ٠المحافظة وفً منطقة كالر التابعة لمحافظة السلٌمانٌة 

 _:موقع الجاموس فً المملكة الحٌوانٌة 

ٌتبع الجاموس  

  Mammaliaصنؾ الثدٌات 

  Artiodactylaات الحافر ذرتبة 

 pecora ))  Rumminatiaتحت رتبة المجترات 

 Bovidaeالعائلة البقرٌة 

  Bovineتحت عائلة األبقار والجاموس 

 Buffaloجنس الجاموس 

 

أعداد الجاموس فً العراق مقارنة ببعض دول العالم والوطن العربً  

تتباٌن أعداد الجاموس فً العراق والعالم ودول الوطن العربً اعتمادأ على أعداد 

ٌوضح  (١ ) التً تصٌب الجاموس والجدول التالً ضالمذبوحة واألوبئة واألمرا

 ١٩٨٦لعام  (بالملٌون  )أعداد الحٌوانات المزرعٌة فً العالم والوطن العربً 

 



 

 (ملٌون رأس  )ٌوضح تعداد الجاموس فى بعض دول الشرق األوسط وأورٌإ : 1جدول 

 المئوية للتفير %
١٩٩٣-١٩٨٠ 

مقدار التفير 
١٩٩٣٠١٩٨٠ 

 دالذة١

 البلد
  ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ 

١٩٧٩ 
١٩٨٠ 

 جمهورية مصر العربية ٢٣٤٦ ٢٩٩٤ ٣١٦٤ ٣٤٦٦ ١١٢٠+  

 جمهورية العراق ١٧٢ ١١٠ ١٣٠ ١٣٥ ٣٧-  

 سوريا ٢ ١ ١ ١ ١-  

 تركيا ١٠٣١ ٣٧١ ٣٦٦ ٣٥٢ ٦٧٩-  

 ألبانيا ٢ ٢ ٢ ٢ ال يوجد 

 بلغاريا ٥٦ ٢٦ ٢٥ ٢٢ ٣٤-  ٦٠٠٧- 

 إيطاليا ٩٢ ٩٥ ٩٣ ٩٢ ال يوجد 

 رومانيا ٢٢٨ ١٨٠ ١٧٠ ١٧٠ ٥٨ - ٢٥٠٤

 المجموع ٣٩٣١ ٣٧٨٠ ٣٩٥٣ ٤٢٤١ ٣١٠+  ٧٠٨+ 

Source : FAO production year Book 1993 

 

 :الوصف المظهري للجاموس 

اىزاٍىط حٍىاُ حْائً اىقشُ ٌشبى إلّتاد اىحيٍب واىيحٌ وٌنىُ مبٍش اىحزٌ ٍقاسّت 

باألبقاس وٌؼتبش اىزاٍىط اىؼشاقً أمبش أّىاع اىزاٍىط فً اىؼاىٌ ٍِ حٍج اىحزٌ 

 good bodyاىتنىٌِ اىزغًَ ىيحٍىاُ رٍذ  (اىحيٍب واىيحٌ  )واالتتاد 

contormalion  اىشنو بشٍٍيً ٍْذٍذ وٌؼتبش ٍِ حٍىاّاث اىيحٌ ظَِ ٍقاعاث

تنىُ أىىاُ اىزاٍىط  اىتحنٌ ىيحٍىاّاث ىىُ اىزاٍىط أعىد أو أعىد ٍبقغ وّادساً ٍا

بٍعاء أو قشٌبت ٍِ اىيىُ األبٍط وٌَتض اىزاٍىط بأوصاُ ٍىاىٍذ ػاىٍت ػْذ اىىالدة 

وّىع وّظاً اىتغزٌت  ٌشافقها استفاع فً أوصاُ اىحٍىاّاث تبؼا ىيَْى اىتطىسي ىيحٍىاُ

 شخصٍترضء ٍِ  ىيزمىس واإلّاث قشوُ مبٍشة وٍتزهت ّحى األٍاً وتؼتبش اىقشوُ

اعت اىحٍىاّاث وال تغتطٍغ اىزمىس ٍىارهت ششاىحٍىاُ حٍج ػْذ قطغ اىقشوُ تقو 

أقشاّها فً خالف ٌْشأ حىه اإلّاث أو حىه اىَشػى وٌغتخذً رمش واحذ ىنو قطٍغ 

فً اىقطؼاُ اىتً تشػى بغبب اىَؼاسك اىتً تحذث بٍِ اىزمىس ىيتْافظ ػيى اإلّاث 

وإرا أسٌذ االحتفاظ بزمش آخش فً اىقطٍغ فٍؼضه فً حعٍشة خاصت ىحٍِ اعتخذاٍه 



فً اىتيقٍح وٌؼاد إىى ٍناّه اىَؼضوه واىزذوه اىتاىً ٌىظح بؼط اىصفاث اىَظهشٌت 

 ٠ ىيزاٍىط

 

 

 اىصفاث اىَظهشٌت ىيزاٍىط (2 )رذوه سقٌ 

 الجنس
 الصفات المدروسة

 الذكور اإلناث

 (م غك)الوزن عند المٌالد  ٤٠ - ٢٠ ٤٠ - ٢٠

 (مغك)وزن الحٌوان البالػ  ٧٥٠- 400 600 - ٣٥٠

١٤٥ - ١٢٥ ١٤٠ - ١٢٠ 
 ارتفاع األكناؾ للحٌوان البالػ

 (عٌ )

٦ - ٥ ٦ - ٥ 
العمر الذي ٌصل فٌه الجاموس إلى 

 (سنة  )الوزن البالػ 

 

 :األهٍَت االقتصادٌت الّتاد اىزاٍىط 

تؼذ اىضساػت أحذ اىفشوع اىَهَت فً االتتصاد اىىغًْ وتيؼب دوسا حٍىٌا فً تيبٍت 

احتٍاراث اىغناُ اىَتضاٌذة إىى ٍختيف اىَىاد اىغزائٍت وتشنو اىخشوة اىحٍىاٍّت أحذ 

األقغاً اىَهَت ىيقطاع اىضساػً إُ ىٌ تنِ ّصفه حٍج تغاهٌ بْغبت ػاىٍت ٍِ 

 ( ١٩٩٢اىصائغ واىقظ  )ٍصادس اىذخو اىقىًٍ ىيؼذٌذ ٍِ بيذاُ اىؼاىٌ وٍْها اىؼشاق 

 ٌؼذ اىزاٍىط ٍِ أقذً اىحٍىاّاث اىضساػٍت اىتً قاً اإلّغاُ بتذرٍْها ىغشض ٠

إىى اُ اىزاٍىط الباحثين س أشا حٍج ٠ (اىحيٍب واىيحٌ  )ٍْها فً غزائه  االعتفادة

 ٍَا تْتزه األبقاس مزىل تفىق اىزاٍىط أمخشٍشة  (٢,٨ )اىهْذي ٌْتذ حيٍب بَقذاس 

 ٠( ٢٠٠٣اىصائغ  )فً اّتاره ٍِ اىيحٌ وّغبت اىتصافً واىتشافً ػيى األبقاس 

واىزذوه اىتاىً تىظح بؼط اىصفاث اإلّتارٍت ٍِ اىيحٌ ٍقاسّت ٍغ بؼط اىحٍىاّاث 

 ٠اىَضسػٍت ومزىل إّتاد اىحيٍب وٍىاصفاث اىحيٍب 

 



 ١٩٨٦ىؼاً  (ٍيٍىُ غِ  )وظح إّتاد اىحيٍب اىخاً ٍِ اىحٍىاّاث اىَزتشة ي: 3رذوه 

 العالم الوطن العربى العراق
 نوع

 النسبة المئوية الحٌوان
كمٌة 
 االنتاج

 النسبة المئوية
كمٌة 
 االنتتاج

 النسبة المئوية
كمٌة 
 االنتاج

 األؼنام ٨,٦١٩ ١,٦٦ ١,٨٩٢ ١٦,٧٤ ١٧٠., ٢٩,٠٦

 الماعز ٧,٦٩٢ ١,٤٨ ١,٦٧١ ١٤,٧٩٠ ٠٧٠., ١١,٩٧

 األبقار ٤٦٨,٧٩٨ ٩٠,٠٥ ٦,٣٦٠ ٥٦,٢٩ ٣٢٠., ٥٤,٧٠

 الجاموس ٣٥,٤٧٨ ٦,٨١ ١,٣٧٦ ١٢,١٨ ٢٥., ٤,٢٧

 وعجمالم ٥٢٠,٥٨٧  ١١,٢٩٩  ٥٨٥., 

 

 

 :انظمة تربية الجاموس

 Extensive production ال نظام االنتاج غير المكثفوأ

ٌقصد بهذا النظام هو اعتماد الحٌوانات كلٌا على المراعً الطبٌعٌة وٌشمل ذلك 

 والحشائش االدغاهالتؽذٌة بالرعى على النباتات القصب والبردي والسعد وبعض 

النامٌة بصورة طبٌعٌة فً مناطق االهوار او على حافات االنهر والمناطق الرطبة 

 المناطق بصورة دائمٌة او ان الحٌوانات تنقل الى اماكن ةتم الرعً فً هذيحٌث 

ع يذا تكون االرباح المتحصل علٌه من واردات الحلٌب او من ببهاخرى للرعً وب

ق وٌستخدم هذا ئالعالحٌوانات الفائضة قلٌلة نظرا النخفاض القٌمة الؽذائٌة لال

النظام فً المنطقة الجنوبٌة من العراق بشكل متفاوت معتمدا على وعً المربً 

 ٠وامكانٌات المادٌة 

  Semi intensive المكثؾ بهنظام االنتاج ش:- ثانٌا  

وٌعتمد فً هذا النظام على االرض المزروعة لؽرض تؽذٌة و الحٌوانات سواء 

حاصٌل العلفٌة او المحاصٌل النخٌلٌة وقد تستخدم بعض االضافات الؽذائٌة مكانت ال

باالضافة الى الرعً على المحاصٌل المنكورة وقد نكون االرباح المتحققة فً هذا 

 ٠ذٌة المنكورة التً تقدم للحٌوانات غالنظام افضل من النظام السابق بسبب الت

 

 



 Intensive System: نظام االنتاج المكثؾ :- ثالثا  

 ان المقصود بهذا النظام هو وضع الحٌوانات تحت ظروؾ اكثر مالئمة نسبٌا من 

ظروؾ النظامٌن السابقٌن وذلك بتوفر بٌئة اصطناعٌة وتحت اشراؾ ورعاٌة رقابة 

شدٌدة من قبل المربٌن وخاصة فً االوقات الحرجة من حٌاة الحٌوان فضال عن 

 المالئمة والؽذاء الكافً والجٌد مع استخدام نسبة كبٌرة من العلؾ ائرضح الوفرت

المركز وعادة ٌكون هذا النظام مكلؾ للحصول على انتاج مكثؾ وعالً وٌستخدم 

 ٠ المربٌن ضمثل هذا النظام من المحطات الحكومٌة وعلى مدى محدود من قبل بع

ان طرائق االنتاج المكثؾ باستخدام ادارة ناجحة تؤدي الى اعلى انتاج من اللحوم 

وان العوامل والطرق التً تؤثر نسبة الكفاءة التناسلٌة مثال عدد الموالٌد لكل انثى 

تعد العامل االساس النتاج المكثؾ فً حٌن ان كفاءة التحوٌل الؽذائً بالنسبة 

للموالٌد تعد العامل الذاتً الذي ٌحدد االنتاجٌة اللحوم حٌث ان زٌادة الموالٌد تؤدي 

إلى زٌادة إنتاج اللحم وبذا فأن إنتاج اللحم من الموالٌد له عالقة بالكفاءة الباٌلوجٌة 

لكفاءة الباٌلوجٌة بأنها مقدار ما ٌنتج من اللحم لكل ١ سآلا١٩٧٠لؤلنثى حٌث عرؾ 

 ٠وحدة واحدة من الؽذاء المستهلك 

  عدد الموالٌد المنتجة xالموالٌد . متوسط                  

 x                                                               100 =الكفاءة الباٌلوجٌة 
 اوزن الؽذاء المستهلك من قبل األم وموالٌده                         

 

 

 ٌوضح بعضى المقاٌٌس التكاثرٌة الناث الجاموس( 4)الجدول رقم

 (شهر  )العمر عند الوالدة االولى  ٤٨ - ٣٦

 لكل جاموسةعدد الوالدات  متوسط ٩

 (سنة ) جاموسة ١٠0عدد الوالدات لكل  ٧٥

  قبل الفطامالمٌتةالت جول والعجنسبة الع  %١٠

  الفطامبعد المٌتةالت جول والعجنسبة الع  %٣

 (شهر  )عمر االمهات بعد نهاٌة حٌاتها االنتاجٌة  ١٤٤

 نسبة االضافة السنوٌة لقطٌع الجاموس  %٢٠- ١٠

 (ٌوم  ) سفترة الحمل للجامو ٣3٠ - ٣٢٠



  تصٌب الجاموسي التضاألمرا

 :-من بٌن أهم األمراض التً تصٌب الجاموس 

ٌعتبر هذا المرض من أخطر األمراض  :- (الجمرة الخبٌثة) ونة الدم النزفٌةؾع- ١

ات الجاموس وٌكون التعامل معه أن تحرق الحٌوانات ذالتً تصٌب الماشٌة وبال

  ٠النافقة بسبب هذا المرض فً أماكنها وال تفتح الجثة أو تشرح 

 التً ض خطٌر ٌصٌب الماشٌة وهو من بٌن األمراض مر:الطاعون البقري - ٢

  ٠تنتشر بسرعة وتعزل الحٌوانات المصابة وتحرق أٌضا عندما تنفق 

تصاب الحٌوانات بالتهاب فً منطقة ما بٌن األضالؾ :-التهاب األضالؾ - ٣

وٌتسبب فً عرج للحٌوان وصعوبة فً المشً نظرا المتداد اإللتهاب إلى منطقة 

  ٠المفاصل 

م واللسان ؾتلتهب األؼشٌة المبطنة لل (أبو لسٌن  )م أو ما ٌسمى ؾالتهاب ال - ٤

  ٠وبذلك ٌصعب على الحٌوان تناول الؽذاء أو شرب الماء

 مشترك بٌن الماشٌة تسببه بكترٌا مرضٌة وٌؤدي إذا ضمر:- التهاب الضرع - ٥

 ٠لم ٌعالج إلى تلؾ الضرع وعدم إنتاج الحلٌب 

ٌنتشر هذا المرض فً البقار بصورة عامة وقد ٌصاب به :- السل البقري - ٦ 

 ٠الجاموس 

 هو تكٌس المباٌض والتهاب التكاثرٌة من اهم األمراض التكاثرٌةاألمراض - ٧

 مستوى الهرمونات الجنسٌة االنثوٌة التً تؤدي إلى الشبق ضالرحم وانخفا

 ٠الصامت 
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 و/اَتاج انحهيب في انجايوس

Milk production in buffalo 

% من اإلنتاج العالمً للحلٌب وان 5ٌشكل انتاج الحلٌب فً الجاموس اكثر من 

اكبر دولة منتجه للحلٌب  % من انتاج الحلٌب الجاموس ٌكون مصدره اسٌا وان55

ملٌون طن  05وان  2590ملٌون طن للعام  02هً الهند اذ بلغ انتاجها  فً اسٌا

فً حٌن كان اإلنتاج العالمً للحلٌب الجاموس ضمن نفس السنٌن ٌشكل  2550لعام 

الكثٌر من  على%  ٌحتوي حلٌب الجاموس  02ملٌون طن بزٌادة قدرها  02-55

مٌات اكبر من الدهن لتغذٌة االنسان اذ ٌحتوي على ك المهمةالعناصر الغذائٌة 

وبالتالً فانة ٌسهم على إعطاء   total solids( tdsوالمواد الصلبة الكلسٌة )

ة وان وجود الدهن لالرتفاع نسبة المواد الصلبة فٌمنتجات اكثر من حلٌب الجاموس 

والمواد الصلبة الكلسٌة ٌعطً نكهه ممٌزة لحلٌب الجاموس ان عدد المنتجات التً 

ٌب اكثر لذة فانة ٌفضل اكثر من غٌرة من الحلٌب ففً مصر هذا الحل تصنع من

نسبة هاللك الجاموس وان جزء من ارتفاع الهالك العجول ٌرجع الى زٌادة  ازداده

االستهالك البشري للحلٌب على حساب احتٌاج  العجول لهذا الحلٌب لذا  نسبة هالك 

 العجول.

 

  09 الكالسٌوم% من اٌونات 09ٌحتوي حلٌب الجاموس على %ca++ 

 مقارنتا بحلٌب االبقار  أكثر% بروتٌن  52 وكذلكبحلٌب االبقار  مقارنتا أكثر

الى تغذٌه جٌدة على  جال ٌحتا االبقار، الجاموساقل من حلٌب  كولٌسترول% 50

انتاج الحلٌب كما هو الحال فً ابقار الحلٌب وانما ٌكتفً على  ألجلالعلف المركز 

األحوال الجت  أحسنالتغذٌة على الحشائش واالعالف الردٌئة النوعٌة والتبن وفً 

 .علف مركز ًال تعطانه  ًال ٌعنوالبرسٌم ولكن هذا 
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الف الردئٌه النوعٌة وتحوٌلها الى حلٌب ولحم ان كفاءة الجاموس فً استهالك االع

تحوٌل الطاقة المتأٌضة النتاج الحلٌب  كفاءة% من االبقار )5اكثر اكثر بمقدار 

 % مقارنتا بااالبقار . 5.5والحم فً الجاموس اكثر بنسبة 

 

  لون الحلٌب فً الجاموس ابٌض بٌنما فً الحلٌب ٌكون كرٌمً او مائل الى

بغة الصفرة ٌتغٌر حلٌب الجاموس الى صبغة الكاروتٌن اذ تتحول هذه الص

لذلك ٌظهر ان حلٌب الجاموس ٌكون ذو لون ابٌض نقً والذي  Aالى فٌتامٌن 

 االبقار.عن حلٌب  تمٌزهٌمكن  خاللهمن 

  محتو حلٌب الجاموس من فٌتامٌنB2 R: boflavin    الراٌبوفالفٌن ٌكون

 باألبقار.اقل مقارنتا 

 .جدول ٌبٌن انتاج الحلٌب لبعض الدول فً العالم

 اَتاج انحهيبكًيت  اندونت
 كغى/يوسى/حيواٌ

 فترة ادرار
 انحهيب/يوو

 ٌوم 072 0002 إيطانيا .1
 022 2022 يصر .2
 079 2972 بهغاريا .3
 052 2022 إيراٌ .4
 059 2022 انعراق .5
 005 500 تركيا .6
 072 2022 روياَيا .7
 052 2252 سوريا .8
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باألبقار.َاث انحهيب انجايوس يقارَتا جدول ثاَي يبيٍ يكو  

 االبقار انجايوس  انحهيبيكوَاث 
 %14 %22 نسبة المواد الصلبة %

 3.2 5 بروتٌن غم/كغم

 كربوهٌدرات
 غم/مل

4.9 4.8 

َسبت انكازيٍ انى 

 انبروتيٍ %

82% 77% 

 %2.1 %2.2 َسبت انفسفور %

َسبت االحًاض 

اندهُيت انًشبعت 

 يم122غى/

4.2 2.4 

 14 7.5 كونسترول

 وحدة دونيت 122 دونيتوحدة  195 (in)وانكانسيو

 

  حالوة من حلٌب االبقار وهذا ٌرجع  أكثرطعم حلٌب الجاموس ٌكون

 .باألبقارالى انخفاض كمٌة االمالح فً الجاموس مقارنتا 
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 انجايوس.و/يكوَاث حهيب 

ٌحتوي حلٌب الجاموس على ماء اقل مقارنتا مع االبقار كذلك ٌحتوي على مواد 

 أكثر،ودهن  أكثرصلبة كلسٌة 

 الحلٌب.كذلك ٌالحظ ارتفاع بعض الشً فً سكر الحلٌب الالكتوز مقارنتا مع ابقار 

على  احتواءهمن حلٌب االبقار وذلك بسبب  أثخنٌالحظ ان حلٌب الجاموس  كذلك

إضافة الى ذلك ان دهن الحلٌب فً الجاموس ٌكون  الصلبة،من المواد  أكثرنسبة 

 االبقار.% من حلٌب 02-52اعلى نسبة 

  على  الحتوائهوذلك  باألبقارٌعتبر حلٌب الجاموس ذو طاقة عالٌة مقارنتا

 دهن )زبدة الحلٌب( بنسبة عالٌة اعلى من االبقار.

  ٌحتوي حلٌب الجاموس على نسبة اقل من الفوسفولبٌدات وبنسبة اقل من

 المشبعة.وبنسبة اقل من االحماض الدهنٌة  الكولسترول

  ًوكذلك  االبقار،مقارنتا مع  أكثر كأزٌنعلى ٌحتوي حلٌب الجاموس الطبٌع

فً الجاموس مقارنتا مع حلٌب  الشًبعض  والكلوبٌولٌن أكثر ألبومٌنعلى 

 االبقار.

  فً حلٌب الجاموس ٌكون تقرٌبا نفس الكمٌة المعادن  المعادنمحتوى

الموجودة فً حلٌب االبقار الكن حلٌب الجاموس ٌمٌل الى كمٌة اقل م 

 االمالح.

 



 Male reproductive systemالجهاص التناسلي الزكشي    

 

ٕٗ٘ ٝزنُ٘ . اىغٖبص اىزْبعيٜ ىيزمش ٍَٖزٔ اّزبط اىؾٞ٘اّبد اىَْ٘ٝخ اىزٜ رقً٘ ثبخظبة اىج٘ٝؼخ 

 ٍِ :

 Testesاػؼبء اىغْظ االٗىٞخ رزَضو كٜ اىخظٞزِٞ -    1

اػؼبء عْظ صبّ٘ٝخ ٗرؼٌ اىقْ٘اد اىزٜ رغزَش ٍب ثِٞ اىخظٞخ اىٜ اىخبسط  رشَو اىقْ٘اد -    2

 ،  اىؾجو اىَْ٘ٛ Vas deferens  ، اى٘ػبء اىْبقو Epididymisاىَخشعخ ، اىجشثخ 

Spermatic cord ٜاىَغشٛ اىج٘ىٜ اىزْبعي  ،  Urethra اىقؼٞت ٗ Penis 

:   ٗرؼٌ Accessory sex glandsاػؼبء اىغْظ اىَيؾقخ أٗؿذد االػبكٞخ - 3

q اىؾ٘ٝظالد اىَْ٘ٝخ    Seminal vesicles 

q ؿذح اىجشٗعزبرب    Prostate gland 

q ؿذح م٘ثش    Cowper gland   

 



 

 Test: الخصيت

 ر٘عذ داخو اىزغ٘ٝق اىجطْٜ ؽ٘ه االؿشٞخ اىغْْٞٞخ كٜ مو اىضذٝٞبد ىنِ رزشك اىجطِ اىٜ مٞظ 

مو خظٞخ ٍـيلخ ٗرؼَو ثَلشدٕب م٘ؽذح ٍْلظيخ كزنُ٘ ٍؼيقخ . اىظلِ قجو اى٘الدح ثشٖش أٗ اصِْٞ

 ٗرضُ ٍب  اىغبٍ٘طعٌ كٜ اىغبٍ٘ط15- 10راد شنو ثٞؼٜ ؽ٘ىٖب ثِٞ .ث٘اعطخ اىؾجو اىَْ٘ٛ

 ثيُٞ٘ ؽٞ٘اُ ٍْ٘ٛ كٜ 1.8 إىٚ 1.2رُْزظ خظٞزب اىغبٍ٘ط اىجبىؾ ؽ٘اىٜ . ع500ٌ- 300ثِٞ 

إُ   مَٞخ اىؾٞ٘اّبد اىَْ٘ٝخ .   ٍِو ٍِ اىَْٜ كٜ اىقزكخ اى٘اؽذح8-4اىَيٜ اى٘اؽذ، ٗثَؼذه 

ْزغخ ىٖب ػالقخ ٍجبششح ث٘صُ اىخظٞزِٞ ٗٗصُ اىغبٍ٘ط، ميَب مبُ اىغبٍ٘ط أػخٌ أٗ أمجش،  َُ اى

ٍغ أُ .ميَب أّزظ مَٞخ أمجش ٍِ اىؾٞ٘اّبد اىَْ٘ٝخ، أمضش ٍِ اىضٞشاُ اىشبثخ أٗ اىظـٞشح اىؾغٌ

اىخظٞزِٞ رجذآُ إّزبط اىٖشٍّ٘بد قجو اى٘الدح، إالّ أُ إّزبط اىؾٞ٘اّبد اىَْ٘ٝخ ٝجذأ ػْذ اىجي٘ؽ 

 أشٖش ٍِ ػَش اىغبٍ٘ط 12عجؼخ إىٚ 

: اىزشمٞت

رـطٜ ثْغٞظ ٍظيٜ ٝغَٜ اىطجقخ اىـَذٝخ ٕٗ٘ اٍزذاد ىيـشبء اىجشٝزّٜ٘ : اىزشمٞت اىخبسعٜ

 ٗٝؾٞؾ ثنو خظٞخ ؿالف ٍِ ّغٞظ ػبً ٝغَٜ اىـالف Scortumٝؼبف الؽقب   ىنٞظ اىظلِ 

االثٞغ ٝؼَو ىزقغٌٞ اىخظٞخ ىلظ٘ص ٗرؾز٘ٛ اىلظ٘ص ػيٜ اىقْٞبد أٗاالّبّجٞت اىَْ٘ٝخ 

اىَؾز٘ٝخ ػيٜ اىخالٝب اىطالئٞخ اىغشصٍ٘ٞخ ٗخالٝب عشر٘ىٜ 

 كظٞض ٝؾز٘ٙ مو ٍْٖب ػيٚ ٍِ أّٞجٞجخ ٗاؽذح 200رقغٌ مو خظٞخ ث٘اعطخ ؽ٘اعض اىٚ ؽ٘اىٚ 

ثِٞ األّٞجٞجبد ر٘عذ كٞٔ  (  Interstitialّغٞظ ثْٞٚ)مَب ٝ٘عذ ّغٞظ . ٍْ٘ٝخ اىٚ صالس أّٞجٞجبد

 Testosterone    ٗظٞلزٔ إّزبط ٕشٍُ٘ اىزغزٞشُٗ leydig  cellاىخالٝب اىجْٞٞخ اٗ خالٝب ىٞذط  

ٍِ ٗصُ % 80رَضو  (م5ٌاىغبٍ٘ط ) قْٞخ ؽ٘ه مو ٍْٖب ّظق ٍزش900كٜ خظٞخ االّغبُ 

خالٝب ىٞذط ر٘عذ كٜ . رزظو االّبثٞت اىَْ٘ٝخ ٍغ االٗػٞخ اىظبدسح ػْذ ساط اىجشثخ. اىخظٞخ

ٝؼَو مٞظ اىظلِ ػيٜ اىَؾبكظخ ػيٜ . اىْغٞظ اىجشاّشَٜٞ ىيخظٞخ ثِٞ اىقْٞبد اىَْ٘ٝخ

أؽٞبُ رجقٜ اىخظٞزبُ داخو اىزغ٘ٝق اىجطْٜ ٗرؼغضاُ ػِ .اىخظٞزِٞ ْٗٝظٌ دسعخ ؽشاسرَٖب

  ٗرؤدٛ اىٜ Chytorchidismاىْضٗه اىٜ مٞظ اىظلِ ٗرؼشف ٕزٓ اىظبٕشح ثئخلبء اىخظٞزِٞ 

إخزاله كٜ رْظٌٞ دسع٘ ؽشاسح اىخظٞزِٞ ٗػذً رنِ٘ٝ اىؾٞ٘اّبد اىَْ٘ٝخ ثظ٘سح ؽجٞؼٞخ 

ثؼغ اىضٞشاُ ٝنُ٘ ىٖب خظٞخ ٗاؽذح كٜ مٞظ اىظلِ، ٗرؼَو اىخظٞخ . Sterilityٗثبىزبىٜ اىؼقٌ 



ٗع٘د )ٕزٓ اىظلخ .  اى٘اؽذح ثشنو عيٌٞ؛ ىنِ اىخظٞخ اىزٜ ثذاخو اىزغ٘ٝق اىجطْٜ ال رؼَو

َٝنِ ر٘سٝضٖب إىٚ األثْبء، ىزىل ٝغت ػذً اعزخذاً صٞشاُ ٍِ ٕزا اىْ٘ع كٜ اىزيقٞؼ  (خظٞخ ٗاؽذح

: ٗٝزنُ٘ مٞظ اىظلِ ٍِ . اىطجٞؼٜ أٗ ىيزيقٞؼ اىظْبػٜ

: اىـالف اىخبسعٜ- 1

أٗٝنُ٘ خبىٜ ٍِ  (اىغبٍ٘ط ٗاالّغبُ)ٗٝـطٜ ثبىشؼش(عَٞل)ٝزنُ٘ ٍِ اىغيذ اىخبسعٜ ىيؾٞ٘اُ

 (اىؾظبُ ٗاىغَبه)اىشؼش

ٝزنُ٘ ٍِ خالٝب ػؼيٞخ ٍيغبء ّٗغٞظ ػأً رزخيئ اىششاِٝٞ ٗاالٗسدح : اىـالف اىذاخيٜ- 2

. اىذٍ٘ٝخ

كٜ داخو اىخظٞخ ّغذ ؿشبء خبسعٜ ٝغَٜ اىيؾبف االثٞغ، اٝؼب ّغذ : اىزشمٞت اىذاخيٜ

  ٕٜٗ رقً٘ ثئّزبط اىؾٞ٘اّبد اىَْ٘ٝخ ٗٝزؾنٌ كٜ َّ٘ Seminefrous tubuleاالّبثٞت اىَْ٘ٝخ 

 ، ٍبثِٞ االّبثٞت اىَْ٘ٝخ ّغذ اىخالٝب اىجْٞٞخ FSHٕزٓ االّبثٞت اىٖشٍُ٘ اىؾبكض ىيؾ٘ٝظالد 

Interstitial cell ٗرؼشف اٝؼب ثخالٝب ىٞذٝظ  Ledying cell ٍُ٘ؽٞش رؼَو ػيٜ إّزبط ٕش 

 ،اٝؼب رؼَو ػيٜ رؾلٞض اىـذد االػبكٞخ ىزأدٝخ LHاىزغزٞغزشُٗ ٗٝزٌ رىل رؾذ رأصٞش اكشاص 

. اىخظبئض اىغْغٞخ اىضبّ٘ٝخ

: اىزْظٌٞ اىؾشاسٛ ىيخظٞزِٞ

ىزؤدٛ اىخظٞزبُ ٗظٞلزَٖٞب ثلبػيٞخ ٝغت اُ رنُ٘ دسعخ ؽشاسرَٖب أقو ٍِ دسعخ ؽشاسح اىغغٌ 

: ٗٝزٌ رْظٌٞ دسعخ ؽشاسح اىخظٞزِٞ ٍِ خاله.  ٍئ٘ٝخ4 إىٚ 2ٗ ٝزٌ ػْذ دسعخ ؽشاسح 

. اىؼؼيخ اىَالطقخ ىنٞظ اىظلِ-    1

اىؼؼيخ اىَـيلخ ىيؾجو اىَْ٘ٛ -    2

. دٗساُ اىذً كٜ اىؾجو اىَْ٘ٛ-    3

كؼْذٍب رشرلغ دسعخ ؽشاسح اىغ٘ رْجغؾ ٕبربُ اىؼؼيزبُ ىيغَبػ ثبقظٜ دسعخ كقذاُ ىيؾشاسح، اٍب 

كٜ اىغ٘ اىجبسد كزْقجغ اىؼؼيزبُ ٗٝؤدٛ رىل اىٜ اسرلبع اىخظٞزِٞ اىٜ اقشة ّقطخ ىغطؼ 

. اىغغٌ ىزذكئزَٖب ٗىزقيٞو ٍِ كقذاُ اىؾشاسح



اّزبط اىٖشٍُ٘ اىزمشٛ اىزغزغزشُٗ ٗرنَِ - 2.     اّزبط اىؾٞ٘اّبد اىَْ٘ٝخ- 1: ٗظٞلخ اىخظٞخ

: إَٔٞخ ٕشٍُ٘ اىزغز٘عزٞشُٗ كٜ

. (ؿٞش ٍظبثخ ثزشٕ٘بد)رنُ٘ ؽٞ٘اّبد ٍْ٘ٝخ ؽجٞؼٞخ •         

. اىَؾبكظخ ػيٚ اىشؿجخ اىغْغٞخ ىيض٘س•         

، prostate glandؿذح اىجشٗعزبرب )اىَؾبكظخ ػيٚ ػَو ٗظبئق اىـذد اىغْغٞخ اىضبّٞخ •         

. (  ٗؿذح م٘ثشseminal vesicleاىؾ٘ٝظالد اىَْ٘ٝخ 

    Epididymisالبشبخ 

ٍزظو ثغبّت اىخظٞخ .اىغبٍ٘ط  ٍزش كٜ 35- 33ٕ٘ اّج٘ة سكٞغ ٍيزق أٗ ٍيز٘ٝخ ؽ٘ىٔ ؽ٘اىٜ 

ٝزشمت ٍِ ؽجقخ ٍظيٞخ كٜ اىخبسط صٌ .  ٍيٌ ٗرزظو ثبىؾبكخ اىخيلٞخ ىؼؼيخ اىظل1ِٗقطشح 

: ٝقغٌ اىٜ. ثطجقخ ػؼالد ٍيغبء ٗصٌ ؽجقخ ٍِ ػؼالد ؽالئٞخ كٜ اىذاخو

qٝزٌ كٞخ ّؼ٘ط اىؾٞبٍِ      سأط اىجشثخ ؽٞش رْذٍظ ٍغَ٘ػخ االّبثٞت اىَْ٘ٝخ ػْذ قَخ اىخظٞخ 

 .

qرنزغت كٞخ اىؾٞبٍِ اىقذسح ػيٚ َٝضو اىغضء االػظٌ، ػيٜ ؽ٘ه اىخظٞخ:     عغٌ اىجشثخ 

. اىؾشمخ

qكٜ قبع اىخظٞخ :     رٝو اىجشثخ

: ٗظٞلخ اىجشثخ

qٝزٌ داخيخ اىْؼ٘ط اىلغٞ٘ى٘عٜ ىيؾٞ٘اّبد اىَْ٘ٝخ ٍِ خاله     :

رخضِٝ اىؾٞبٍِ •         

ّؼظ ٗرـزٝخ اىؾٞ٘اّبد اىَْ٘ٝخ ٗصٝبدح قبثيٞزٖب ىإلخظبة •         

رشمٞض اىؾٞبٍِ ثبٍزظبص اىَبء ٍْٔ •         

اىزخيض ٍِ اىؾٞ٘اّبد اىَْ٘ٝخ اىقذَٝخ ػِ ؽشٝق اٍزظبطٖب ث٘اعطخ اىخالٝب اىَجطْخ •         

ىيجشثخ 



 9- 7)ّقو اىؾٞبٍِ ٍِ اىقْ٘اد اىَْ٘ٝخ  اىٜ اى٘ػبء اىْبقو ػِ ؽشٝق اىخالٝب اىٖذثٞخ •         

 (أٝبً

 

: Vas deferensالوعاء الناقل   

ٕٜٗ قْبح اّج٘ثٞخ ؽ٘ٝيخ امضش عَبمخ ٍِ . رجذأ ٍِ ّٖبٝخ رٝو اىجشثخ.صٗط ٍِ اىقْ٘اد االخشاعٞخ 

رْذٍظ ٍغ قْبح . ٍزنّ٘خ ٍِ خالٝب ػؼيٞخ.  عٌ رقشٝجب45اىجشثخ ٗ ىنْخ اقو إىزلبف ٗٝظو ؽ٘ىٔ 

 أٗ االٍجٞ٘ال Ampullaاىْٖبٝخ اىَْزلخخ ىي٘ػبء اىْبقو رغَٜ اىغشاة . اىَغشٛ اىج٘ىٜ ػْذ ثذاٝزٔ

. رزغَغ كٖٞب اىؾٞ٘اّبد اىَْ٘ٝخ قجو اىقزف كٜ اىَغشٛ اىج٘ىٜ

ٝؼَو  اى٘ػبء اىْبقو ػيٚ ّقو اىؾٞ٘اّبد اىَْ٘ٝخ ٍِ اىجشثخ اىٚ اىقْبح اىقبركخ اصْبء قزف :  اى٘ظٞلخ

. اىؾٞ٘اّبد اىَْ٘ٝخ اٗ اىغَبع

َٗٝزذ ثَؾبراح اى٘ػبء اىْبقو ٕٗ٘ ٝقً٘ ثز٘طٞو اىخظٞزِٞ  (Spermatic cords)اىؾجو اىَْ٘ٛ 

: اىٜ ثبقٜ اىغغٌ، اىٜ عبّت اؽزلبظٔ ثأٗػٞخ دٍ٘ٝخ ٗاػظبة ىزـزٝخ ّغٞظ اىخظٞخ ٗ ٝشَو 

ü ْٜمو ٍِ اىششٝبُ اىخظ٘ٛ اىَزلشع ٍِ األثٖشاىجط     

ü ٗاٗسدح اىخظٞخ     

ü ٜٗاىيَلٞخ ٗاألػظبة اىزارٞخ ٗمزىل ؽضٍخ طـٞشح ٍِ اىؼؼالد ٝزظو اى٘ػبء اىْبقو ك     

ؽشكٔ األخش ثقْبح األؽيٞو 

ػجبسح ػِ ٍَش ػبً ىيغبئو اىَْ٘ٛ ٗاىج٘ه ٗرَزذ خاله ٍْطقخ اىؾ٘ع : اىقْبح اىج٘ىٞخ اىزْبعيٞخ

. ٗاىقؼٞت اىٜ قَزٔ

: Penisالقضيب   

ٕ٘ ػؼ٘ اىزضاٗط كٜ اىزم٘س،ٝؾٞؾ ثقْبح ٍغشٛ اىج٘ه ٍِ اىْبؽٞخ اىظٖشٝخ ٍِ اىْقطخ اىزٜ رزشك 

. كزؾخ قْبح ٍغشٛ اىج٘ه اىخبسعٞخ ر٘عذ ػْذ اىطشف اىؾش ىيقؼٞت. كٖٞب ٕزٓ اىقْبح اىؾ٘ع

: ٝزنُ٘ اىقؼٞت ٍِ عضئِٞ َٕب



 شنو اىقؼٞت كٜ اىغبٍ٘ط ٗاىنجش ٍْؾْٜ ػيٜ Sigmoid flexture اىغْٜٞ   االّؾْبء-    1

. ٝغَؼ ثغؾت اىقؼٞت اىٜ داخو اىغغٌ (اّؾْبء عْٜٞ) Sشنو اىؾشف 

 . Retractory penis musclesػؼيخ اىقؼٞت اىَشعؼخ -    2

ٝزؾنٌ ٕزاُ اىغضءاُ كٜ اٍزذاد ٗاسرخبء ػؼ٘ اىغَبع رجؼبً ىيؾبىخ اىلغٞ٘ى٘عٞخ ىيؾٞ٘اُ، ؽٞش 

ٝؼَو اىزؼشٝظ اىغْٜٞ ػيٜ االقاله ٍِ ؽ٘ه اىؼؼ٘ ثؾ٘اىٜ اىضيش، كٜ ؽبىخ اىخَ٘ه اىغْغٜ 

ٝط٘ه ٕزا اىغضء ػْذ االّزظبة ىٞغَؼ ىيؼؼ٘ ثبىخشٗط ٍِ ؿالكٔ ؽزٜ اّقجبع ػؼيخ .

. اىقؼٞت اىَشعؼخح ثؼذ اىزضاٗط اىزٜ رؼَو ػيٜ اسعبع اىؼؼ٘ اىٜ ؿالكٔ

اىؼؼالد اىَشعؼخ اىغبؽجخ ىيقؼٞت رَضو صٗط ٍِ اىؼؼالد اىَيغبء اىزٜ ػْذٍب رْجغؾ رغَؼ 

 Glansسأط اىقؼٞت أٗاىؾشلخ  . ثبٍزذاد اىقؼٞت ٗػْذ اّقجبػٖب رغغت اىقؼٞت ىذاخو اىغغٌ

ٕ٘ اىْٖبٝخ اىؾشح  ىيقؼٞت ٍضٗد عٞذ ثبػظبة ؽغٞخ ْٝبظش اىجظش ٗريؼت دٗساً سئٞغٞبً كٜ اىزٖٞظ 

. ٗاىقزف ّزٞغخ ى٘كشٓ االػظبة اىَز٘اعذح كٜ ٕزٓ اىَْطقخ

 

 Accessory glandsاالضافيت   /الغذد المساعذة

ػجبسح ػِ صالصخ ؿذد رقغ ػيٜ اٍزذاد اىغضء ٍِ اىَغشٛ اىج٘ىٜ اى٘اقغ كٜ اىؾ٘ع رظت 

اىَؾبىٞو اىَْظَخ ٗػْبطش ؿزائٞخ ٍٗ٘اد ػشٗسٝخ : رشَو اكشاصارٖب. اكشاصارٖب كٜ ٍغشٛ اىج٘ىٜ

. ىيؾشمخ ٗاىخظ٘ثخ ىيغبئو اىَْ٘ٛ

  Seminal Vesicular:اىؾ٘ٝظيخ اىَْ٘ٝخ-1 

 عٌ رقغ كٜ اىؾ٘ع خيق اىَضبّٔ اىج٘ىٞخ ٗأٍبً اىَغزقٌٞ ، ػْذ 5 ػجبسح ػِ ؿذد ٍضدٗعخ ؽ٘ىٖب 

ٝ٘عذ ثٖب . ّٖبٝخ مو ٗػبء ّبقو ىزظت كٜ ثذاٝخ اىَغشٛ اىج٘ىٜ،رشجٔ ػْق٘د اىؼْت أٗ اىغٞجت

ٗٝقذس .رشمٞض ػبىٜ ٍِ اىلشمز٘ص ٗاىغ٘سثٞز٘ه ، اٝؼب رلشص عبئو عٞالرْٜٞ ىزشؽٞت قْبح اىج٘ه

.  ٍِ اىغبئو اىَْ٘ٛ % 30-20إكشاص اىـذح ثؾ٘اىٜ 

 Prostateؿذح اىجشٗعزبرب -2

عٌ، 25ؿذح ٍلشدح رقغ رؾذ اىَضبّخ اىج٘ىٞخ ٗرؾٞؾ ثبىغضء اىؾ٘ػٜ ىقْبح ٍغشٛ اىج٘ه ٗصّٖب 

 عٌ ػشػب ٗٝضداد ؽغَٖب ٍغ رقذً اىؼَش،رؾٞؾ ثغذاس قْبح ٍغشٛ اىج٘ه 4 عٌ ؽ٘ال 3ؽغَٖب 



ٕٗ٘ عبئو قي٘ٛ  (%40-30 )رلشص عضء ٍِ اىغبئو اىَْ٘ٛ . خيق اىؾ٘ٝظالد اىَْ٘ٝخ ٍجبششح

 Na,Cl,Caرؾز٘ٛ اكشاصارٖب ػيٜ رشمٞض ػبىٜ ٍِ . ؽيٞجٜ اىيُ٘ ٝؾز٘ٛ ػيٚ دُٕ٘ كغلبرٞخ 

,Mg .اىؾ٘ٝظيخ اىْ٘ٝخ )ٗٝقذس إكشاص اىـذرِٞ. رلشص اكشاصٛ قي٘ٛ ىَؼبدىخ ؽَ٘ػخ اىج٘ه

ٍِ اىغبئو اىَْ٘ٛ % 60ثؾ٘اىٜ  (اىجشٗعزبرب+

 

 

 Cowper glandsؿذد م٘ثش -3

ػجبسح ػِ ؿذد ٍضدٗعخ دائشٝخ ٍزشاطخ، رشجٖبُ ؽجخ اىلبط٘ىٞب ٗرقؼبُ رؾذ ؿذح اىجشٗعزبرب 

ػيٚ عبّجٜ األؽيٞو ٗرزظالُ ثبىؾيٞو ثبىقشة ٍِ قبػذح اىْغٞظ األعلْغٜ ىيقؼٞت ػيٜ اٍزذاد 

. ٍغشٛ اىج٘ه

ٝؼَو ػيٚ رْظٞق رغ٘ٝق قْبح اىقؼٞت   (عبئو عٞالرْٜٞ)ٗرلشص عبئو قي٘ٛ ىضط ٝؼشف ثبىَزٛ 

 ٍِ ثقبٝب اىج٘ه ٗرشؽٞت اىقؼٞت قجٞو اىغَبع

 السلوك الجنسي في ركوس الجاموس

 ٍغ سؿجخ عْغٞخ (sluggish breeder)رؼذ رم٘س اىغبٍ٘ط ٍِ االّ٘اع اىخبٍيخ عْغٞب 

(libido)  ٗقبثيٞخ دكغ كٜ اصْبء اىقزف ٗاؽئزِٞ ٗرْخلغ اىشؿجخ اىغْغٞخ ىزم٘س اىغبٍ٘ط اصْبء 

االشٖش اىؾبسح ٗمزىل اصْبء االٗقبد اىؾبسح ٍِ اىًٞ٘ ٍِ ّبؽٞخ اخشٙ ٝؼذ صٍِ االعزغبثخ الٗه 

 .ٗصجخ ٗالٗه ريقٞؾخ رنُ٘ اؽ٘ه كٜ عبٍ٘ط اىَغزْقؼبد ٍقبسّزب ٍغ اىغبٍ٘ط اىْٖشٛ 

 ٗرزبئش اىشؿجخ اىغْغٞخ ىزم٘س ثؼذح ػ٘اٍو ٕٜ اىَ٘عٌ ٗ اىغالىخ ٗ اىْظبً  اىـزائٜ 

 ٗرقغٌ رم٘س اىَبػض ؽغت كزشح االعزغبثخ 

 . صبّٞخ60 ٗرظٖش سؿجزٖب اىغْغٞخ خاله  (normal libido)رم٘س راد سؿجخ ؽجٞؼٞخ  -1

 270 ٗرظٖش سؿجزٖب اىغْغٞخ خاله (moderate libido)رم٘س راد سؿجخ ٍز٘عطخ  -2

 .صبّٞخ

 . صبّٞخ720 ٗرظٖش سؿجزٖب اىغْغٞخ خاله (low libido) رم٘س راد سؿجخ ٍْخلؼخ  -3



 

  انجاموسانجهاز انتىاسهً األوثوي فى  

 

  Ovariesانمثٍضان   :  أوًال 

٠ٛٝ ذخرِق ؽٌالً ٝؼعٔاً ٝٓٞهؼاً تئخرالف اُ٘ٞع ٌُٜٝ٘ا ذرؾاتٚ ظ٤ٔؼٜا ٖٓ , ذؼرثش ؿذد فٔاء

. ؼ٤س اُرش٤ًة

.  ك٠ اُؽ٤ٞاٗاخ اُصذ٤٣ٚ ٣ٌٕٞ ُألٗص٠ ٓث٤ن٤ٖ

:  انوظٍفً

إٗراض اُث٣ٞناخ  -1

 إكشاص اُٜشٓٞٗاخ اُع٘غ٤ٚ  -2

 : انشكم

.  ت٤ن٢ اُؾٌَ ك٠ األتواس ٝاُ٘ؼاض ٝاُعآٞطّأُث٤ل 

 : انحجم

ٝػذد اُرش٤ًثاخ أُث٤ن٤ٚ ,  ٝدسظح ٗؾاهٜا اُع٘غ٣ٟ٢خرِق ؼعْ أُث٤ل ذثؼاً ُؼٔش األٗس

Ovarian Structure ٓصَ اُؽ٣ٞقالخ ٝدسظح ٗٔٞٛا ًٝزُي األظغاّ اُقلشاء Corpus 

Lutea  ,  ٝاألظغاّ اُث٤ناءCorpora Alpicana  . ظ18ْ- 11 اُعآٞطٝصٕ أُث٤ل ك٠   .

 

:  انتركٍة انىسٍجى

ٝذغ٢ٔ عشج أُث٤ل  (اُعضء اُـ٤ش ؼش) ٣ـط٠ أُث٤ل ك٤ٔا ػذا ٓ٘طوح اإلذقاٍ غشاء ترٌتووى

Hillus of Ovaryاُر٠ ٣ٔش خالُٜا أُٞسد اُذ١ٞٓ ٝأُِلا١ٝ ٝاُؼقث٢ ُِٔث٤ل     .

:  اُر٠ ذ٘وغْ إ٠ُ ٓ٘طور٤ٖ  Stromaطثقح انىسٍج انمثٍضً 

.  األًصش إؼرٞاء ػ٠ِ األٝػ٤ٚ اُذ٣ٞٓٚ ٝأُِلا٣ٝٚ ٝٛٞ اُعضء أُشًضٟ  Medullaانهة  -1

  ٠ٛٝ اُعضء اُخاسظ٠ ٠ٛٝ أُ٘طوٚ اُٞظ٤ل٤ٚ اُر٠ ذؽرٟٞ ػ٠ِ  Cortexانقشري  -2

أٗغعٚ مآٚ ٓ٘رؾشٙ ت٤ٖ اُرشا٤ًة أُث٤ن٤ٚ أُخرِلٚ ٝذؽاه ٖٓ اُخاسض تطثوح خال٣ا 

 . هالئ٤ٚ ٠ٛ اُخال٣ا اُع٘غ٤ٚ األ٤ُٝٚ اُر٠ ذرٞا٠ُ ك٠ ٗٔٞٛا أش٘اء ؼ٤اج األٗص٠ اُر٘اع٤ِٚ

 ٣ٝغ٠ٔ  Broad Ligamentذرقَ اُؽاكٚ اُـ٤ش ؼشٙ ُِٔث٤ل تعضء ٖٓ اُشتاه اُؼش٣ل 

  Mesovarium. رُي اُعضء أُؼِن تـ 

 



  Oviductقىاج انمثٍط :  اوٍاًال 

 ٝذ٘ر٠ٜ ػ٘ذ إذقاُٜا توشٕ  ٠ٛٝInfumdibulum أٗثٞتٚ ذثذأ تاُؤغ قىاج فانوب ٝذغ٠ٔ أ٣نا 

٠ٛٝ أٗات٤ة ٓرؼشظٚ ٣ثِؾ . ٝذرْ ػ٤ِٔح اإلخقاب ؿاُثاً ك٠ شِصٜا اُوش٣ة ٖٓ أُث٤ل, اُشؼْ

 ْٓ   1 عْ ٝهطشٛا 25- 20هُٜٞا 

 :ذرِخـ ٝظائلٜا ك٤ٔا ٠ِ٣: انوظٍفً

.  ذوّٞ ٓ٘طوح اُؤغ تئُرواه اُث٣ٞنٚ ٖٓ أُث٤ل -1

 .٣ؽذز تٜا اإلخقاب -2

 .٣رْ تٜا األهٞاس األ٠ُٝ ُِ٘ٔٞ اُع٢٘٤٘ -3

 .ذغاػذ ك٠ ؼشًح اُث٣ٞنٚ ٝاُؽ٤ٞاٗد ا٣ُٞ٘ٔٚ -4

: ٣رشًة اُعذاس ٖٓ اُطثواخ اُ٘غ٤ع٤ٚ اُرا٤ُٚ ٖٓ اُذاخَ إ٠ُ اُخاسض: انتركٍة انىسٍجى

ٝذخرِق – ٗغ٤ط هالئ٢ ػٔاد١ تغ٤و تؼنٜا ٣ٌٕٞ ٜٓذتاً : Mucosaاُطثوٚ أُخاه٤ٚ  -1

اُخال٣ا أُٜذتٚ ذثؼاً ُِطٞس اُع٘غ٢ ؼ٤س ذوَ ٗغث٤اً أش٘اء ٝظٞد اُعغْ األفلش ٝ أش٘اء 

٣ٝرْ ذؽش٣ي اُث٣ٞنٚ داخَ اُو٘اٙ ٗر٤عٚ . ٝذوّٞ اُخال٣ا اُطالئ٤ٚ تئكشاص أُخاه- اُؽَٔ

.  ٝذٞظذ ذؽد اُطثوٚ اُطالئ٤ٚ هثوٚ ٖٓ ٗغ٤ط ماّ. ُرؽشى األٛذاب

 ذٌٕٞ ع٤ٌٔٚ تاُوشب ٖٓ اُشؼْ ٣ٝوَ عٌٜٔا ًِٔا إهرشتد  Musculosaاُطثوٚ اُؼن٤ِٚ  -2

 اُط٤ُٞٚ خاسظ٤اً ( اُذائش٣ٚ داخ٤ِاً            ب (أ:       ٖٓ اُؤغ ٝذرٌٕٞ ٖٓ هثور٤ٖ

ٓـط٠ تاُـؾاء  (كع١ٞ) ٠ٛٝ ػثاسٙ ػٖ ٗغ٤ط ماّ ٓلٌي  Serosaاُطثوٚ أُق٤ِٚ  -3

ٝذشظغ ؼشًح ًَ ٖٓ اُث٣ٞنٚ ٝاُؽ٤ٞاٗاخ ا٣ُٞ٘ٔٚ داخَ ه٘اج أُث٤ل ػ٠ِ . اُثش٣ر٠ٗٞ 

 .  ًَ ٖٓ األٛذاب ٝاُطثوٚ اُؼن٤ِٜاُر٠ ذخنغ ُرأش٤ش اإلعرشٝظ٤٘اذٞ األًٝغ٤رٞع٤ٖ

 

    Uterusانرحم :  انثاًال 

: انوظٍفً

ٌٓإ إٗـشاط اُع٤ٖ٘  -1

الٗذ٣ٖ ى٣لشص ٛشٕٓٞ اُثشعرا -2

  :انشكم

 :ػنٞ ػن٢ِ ذرقَ تٚ ه٘اج أُث٤ل ٣ٝرٌٕٞ ٖٓ شالشح أظضاء ٠ٛ

 عْ  10 اُعآٞط                   هُٞٚ ب Cervixػ٘ن اُشؼْ - 1

 عْ  4 اُعآٞط        هُٞٚ بUterine Bodyظغْ اُشؼْ - 2

 عْ  35 اُعآٞطهُٞٚ ب Uterine Horns      هش٢ٗ اُشؼْ - 3



 :انموقع

٣وغ اُشؼْ تاُرع٣ٞق اُؽٞم٢ ٝخالٍ اُؽَٔ ٣ٔرذ تذاخَ اُرع٣ٞق اُثط٢٘ ٣ُٝؼِن ٖٓ اُعاٗث٤ٖ 

  Mesomelriumتاُشتاه اُؼش٣ل تعضء ٣غ٠ٔ 

   

: انتركٍة انىسٍجى

: ٣ر٤ٔض اُشؼْ تغٔي ظذاسٙ ٣ٝرٌٕٞ ٖٓ شالشح هثواخ ٖٓ اُذاخَ ُِخاسض

ٝذ٤ِٚ  هثوٚ ٖٓ ٗغ٤ط ماّ   (ؿ٤ش ٜٓذب)اُطثوٚ أُخاه٤ٚ ٗغ٤ط هالئ٢ ػٔاد١ تغ٤و  -1

ؼعٜٔا ٝإكشاصٛا  ٣ضداد Uterine Glands  ٣ؽرٟٞ ؿذد أٗثٞت٤ٚ ذغ٠ٔ اُـذد اُشؼ٤ٔٚ 

  . ٝأش٘اء اُعَٔ (تئكشاص اُثشٝظغر٤شٕٝ)خالٍ هٞس اُعغْ اُقلش 

اُطثوٚ اُؼن٤ِٚ هثوٚ ع٤ٌٔٚ ٖٓ اُؼنالخ ٝذؽرٟٞ ػ٠ِ ؼضّ تٜا ػذ٣ذ ٖٓ األ٤ُاف  -2

 : ٝذر٤ٔض إ٠ُ شالز هثواخ. اُؼن٤ِٚ ذرعٔغ تٞاعطح ٗغ٤ط ماّ

داخ٤ِٚ دائش٣ٚ    ( أ

خاسظ٤ٚ ه٤ُٞٚ   (ب

هثوٚ ٝعط٠ ٖٓ ػنالخ ه٤ُٞٚ ذٞظذ ك٠ ؼضّ ٝذر٤ٔض تٞظٞد اػذاد ًث٤شٙ ٖٓ األٝػ٤ٚ  (ض

 . اُذ٣ٞٓٚ

  

اُطثوٚ أُق٤ِٚ هثوٚ تش٣ر٤ٗٞٚ ذٔرذ ٖٓ اُشتاه اُؼش٣ل ذـط٠ ظغْ اُشؼْ ٝظضء ٖٓ  -3

.  ػ٘ن اُشؼْ ٝذرٌٕٞ ٖٓ ؿؾاء ٓق٠ِ

 

    Cervixعىق انرحم 

أش٘اء كرشج , ذش٤ًثٚ اُؼن٠ِ ع٤ٔي ٝامػ ٝٛٞ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ػضٍ اُشؼْ ػٖ اُٞعو اُخاسظ٠

. اُؾثن ٣لرػ ه٤ِالً ك٤غٔػ تذخٍٞ اُغاٍ أُٟ٘ٞ

 : تكوٌه انمشٍمً

٣طِن إعْ أُؾ٤ٔٚ ػ٠ِ أٟ إذقاٍ ت٤ٖ أٗغعح األّ ٝ أٗغعح اُع٤ٖ٘ عٞاء ًإ عطؽ٠ أٝ 

ػ٘ذٓا ٣ضداد ؼعْ اُع٤ٖ٘ كئٕ ػ٤ِٔح اإلٗرؾاس أُـز٣ٚ ُِع٤ٖ٘ ك٠ تذا٣ح ذ٣ٌٞ٘ٚ ذقثػ ؿ٤ش . إُرؽا٠ٓ

ٝػ٤ِٔح ذطٞس أؿؾ٤ح ظ٤٘٤٘ٚ إماك٤ٚ ٠ٛٝ أُؾ٤ٔٚ اُر٠ ذؼَٔ ًٞعو , إلعرٔشاس ؼ٤اذٚ ًاك٤ٚ

.  ُرـز٣ح اُع٤ٖ٘ ٝ ًزُي ُِرخِـ ٖٓ كنالذٚ

ٝ األ٤ٕ٘ٓٞ ٝٛٞ األهؤب إ٠ُ اُع٤ٖ٘ آا  (ٓالٓظ ُعذاس سؼْ األّ )ٝذؾَٔ أؿؾ٤ٚ شالشٚ اٌُٞس٣ٕٞ 

. األُ٘ر٣ٞظ ك٤ٌٕٞ كشاؽ ٣وغ ت٤ٖ اٌُٞس٣ٕٞ ٝاأل٤ٕ٘ٓٞ



 

   Vaginaانمهثم :  اتباًال 

ػنٞ اُعٔاع ك٠ األٗص٠ ٝٛٞ ٓٔش ٣قَ ت٤ٖ ػ٘ن اُشؼْ ٝكرؽح اُؽ٤ا ٝٛٞ ػنٞ ٓطاه ٝذرْ ٖٓ 

. ٝذلرػ ك٠ ٝعو عطؽٚ اُثط٢٘ اُلرؽح اُث٤ُٞح, خالُٚ ػ٤ِٔاخ اُعٔاع ٝاُٞالدٙ

٤ٓرْ إكشاص عائَ ٓخاه٢ ٖٓ ؿذد ذٞظذ ك٠ ػ٘ن - ٣ثطٖ أُٜثَ ت٘غ٤ط هالئ٢ ؼشؽل٠ ٓشًة

.  ع25ْ- 18هُٞٚ ك٠ األتواس .  اُشؼْ ٠ٛٝ أُقذس اُٞؼ٤ذ ُِٔخاه أُٜث٠ِ

 

  Vulvaفتحح انحٍا :  امساًال 

٠ٛٝ اُلرؽٚ اُخاسظ٤ٚ ُِو٘اج اُر٘اع٤ِٚ ٝاُر٢ ذضٝد تؾلر٤ٖ ظاٗث٤ر٤ٖ ٣ظٜش ػ٠ِ عطؽْٜ اُخاسظ٠ 

.  هطشٛا أًثش ٖٓ أُٜثَ ٝظذاسٛا تٚ ؿذد ذٌٕٞ ػا٤ُٚ اُ٘ؾاه ػ٘ذ اإلشاسٙ اُع٘غ٤ٚ, اُؾؼش

ٝٛٞ ,  ٝٛٞ فـ٤ش ٣ٝٔاشَ اُون٤ة ػ٘ذ اُزًش ٣ٝClitorisٞظذ تغطؽٜا اُثط٠٘ ٓا٣ؼشف تاُثظش 

.  ؼغاط ظذاً ٣ٝؽروٖ ػ٘ذ اُؾثن

 :دأ ج انشثق فً انجاموس
  ٣ّٞ ٝذرٌٕٞ ٖٓ  أُشاؼَ اُرا٤ُح 27- ٣17ثِؾ هٍٞ كرشج اُؾثن ك٢ اُعآٞط ؼٞا٢ُ 

 

ز ذٞد١ ا٠ُ ١فلش غٌو اال  ٓصَ اُطٞس اُٞاهغ تؼذ اٗؽاَُ اُعغ١ٌْٝو  :   Pro estrusهثَ اُؾثن  

ًٍ ١اٗخلاك ٓغرٟٞ اُثشٝظغرشٕٝ فٌو  ب  ١ٙ ٝتاُرا س اُٜشٕٓٞ أُؽلض ُ٘ٔٞ اُعشٌو  (FSH  ) تاخذؽشٌو

ٖ اُز١ ٌو ادج١عثة صٌو ١ٝاُز١ ٌو  ٝ االخقابٝ  ا١ٖٓك ُ٘وَ اُػٌو ١ؼلض اُشؼْ ٝه٘اج اُةٌو ١ٓغرٟٞ ااُغرشٝظٌو

 . عاػاخ 9  ذغرـشم 

 

  :Estrus   (اع١اُؼٌو )اُؾثن  2.   
ًٍ ١ ؼاُح اُؼٌو ١ٙ فً ١ٗاز فٌو االذٌٕٞ   ز١عاػح غٌو  5 – 27  ذـشم ٛزا اُطٞس ذظ  ١اع تغثة أُغرٟٞ اُؼا

ًٍ LH   تامح االم ٛشٕٓٞ االؼلض ػ٠ِ إه١ٕ اُز١ ٌو١عرشٝضٌو  اال ٖٓ ٕ  اُرث٣ٞل ٖٝٓ شْ  ١ٝتاُرا ٌٞو ذٌ

ٕ ٝاٗخلاك ١عرشٝضٌو االهاف اكشاص ١إٌو   فلش ٓطِوا ٛشٕٓٞ اُثشٝظغرشٕٝ ٓٔا ٌوٝد١ ا٠ُاالاُعغْ 

 . اع١ج اُؼٌو ١ٜٗاٌو   ١ؼذز فً ١صٙ ٝٛزا ااُ٘خلاك ٌو١ذشىٌو 

 

  :   Met estrusتؼذ اُؾثن  3.   
س ٌوعرٔش فٌو ١أٌو  3   عرـشم ت  اكشاص ١ٕ ٝذضاٌود فً ١عرشٝضٌو  االٗخلاك ٖٓ ٓغرٟٞاال  ٙ ؼاُح١اّ ؼٌو

ٕ اُعغْ  اُثشٝظغرشٕٝ ٌٞو  . فلشاالتلنَ ذٌ

 

  : Diestrus  ج اُؾثن ١ٜٗاٌو  4.   

ٙ ا٠ُ أًثش ؼعْ ٝٛشٕٓٞ اُثشٝظغرشٕٝ ١فلش فٌو اال  فَ اُعغ١ْز ٌو١اّ غٌو ١أٌو  5 – 6  عرـشم ٖٓ 

ًٍ   اػ٠ِ ٓغرٟٞ ُٚ ٌَو ١ٝتاُرا ٌٞو ١ج ذصة١ ذرْ ػٔ ٌٝو الؿ١ه ٗٔٞ اُؽ اُعغْ   دػ٠ ٛزا اُطٞس تطٞس١خ 

 . فلشاال

 

 



 ( Low fertility )اسثاب اوخفاض انخصوتح فً انجاموس

. ٣حرٟ اُرؾٝاٗخلاك ٓغد -1

 ًشدٓٞعٞٓأ 50اُز١ ٣ؽَٔ  (River buffalo )س١اُرنش٣ة ٓات٤ٖ اُعآٞط اُ٘ٚ -2

 ًشٝٓٞعٞٓأ ٓٔا ٣٘رط ؼ٤ٞاٗاخ 48اُز١ ٣ؽَٔ  (Swamp buffalo) أُغروؼاخ أجاموس

ؿْ ٖٓ ًٜٞٗا هث٤ؼ٤ح أُظٜش سج اٝ ػو٤ٔح ػ٠ِ اٍٝب ٓ٘خلنح اُخـكرأموسومأ تكون 49ذؽَٔ 

 .أفًٞسٕ إرس٣ن ت٤ٜ٘ا ٤٣ٖٝ اُ٘ٞػ٤ٖ اُْذقاُخاسظ٢ ٝال ٣ٌٖٔ اٍ

 (Silent heat)تن اُقآد ػاٍ -3

 (Delay of age at puberty) اُؼٔش ػ٘ذ اُثِؾ اُع٘غ٢ اُراخش -4

 ذؾش٣ٖ- ا٣اس) اؽٜش 6~ 5اُز١ ذٔشتٚ االٗاز ُٔذج  (Anestrous) اُع٘غ٢ انسكون -5

 .(االٍٝ

هؽح ُصالز َٓ ٢ٛ كؾَ االخقاب الٗاز اُعآٞط اRepeat breedingٍ )ذِو٤ػذٌشس اٍ -6

 % 24-18ٝتِؾ ٗغثح ؼِٞشٜا ؼٞا٢ُ .  فشف هث٤ؼ٤حدٝسجٓشإخ اٝ اًصش ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ ٝظٞد 

.  تٞالس آش٢ٌ٣ سُِؽ٤ٞا640ٕ-194 تؽٞا٢ُ ذوذستة خغائش اهرقاد٣ح ذظٝ

 .( ٣ٞد470 - 460 )دذ٤ٖت٤ٖ ٝإلج ترفالهٍٞ  -7

ؼذج اُر٢ ٝا س٣ح٣ٖ ك٢ مدُذٟ أُشت٤ٖ أُٞض (Bad customs)ج ااُؼاداخ اُغ٢' تؼل -8

 اع٤ِح تؾٌَٕ االٓشك اُداٗرؾاسالٓش اُز١ ٣غاػذ ػ٠ِ 'ه٤ػ ذَ تاعرخذآْٜ ُصٞس ٝاؼذ ػ٘ذ اٍذرٔصَ 

١ ُذٟ ذِي ٝ ٗٞػ٤ح اُغائَ أُٖذشد١عغ ٓات٤ٖ اُؽ٤ٞاٗاخ ٝاٗخلاك اُخقٞتح اُ٘اذط ػٖ ٝا

 . ٕش٤شااٍ

 



توحيد الشياع في الجاموس 

 

اهمية برنامج توحيد الشياع 

 التغلب على ضاهرة الشبق الصامت -1

هٌاللوةت الالزم للوصول إلى - تقلٌل الوقت االزم للوصول الى الصراف -2

 . الصرف

 .التخلص من الكشف غٌر الدقٌق للصرإف -3

 تسهل عملٌة التلقٌح االصطناعً وجعلها اكثر تطبٌقً - -4

 تقلٌل الفروق الحاصلة بٌن اناث الجاموس من ناحٌة عدد األٌام من من  -5

 .الوالدة الى اول صرف بعد الوالدة

 .تعمل هذة البرإمج على نقلٌل طول المدة مابٌن وإلدتٌن فً القطعان -6

 . تساعد برإمج توحٌد الصرإف المربٌن واإلدارٌٌن فً إنجاح عملٌة التلقٌح -7

  خفض تكالٌف كشف الصراف  -8

من قٌح الطبٌعً من تلن فً الثٌراالاستخدام الجروح الناتجة عن من الحد  -9

 محاالبرهذه  التلقٌح االصطناعً مع خالل

 .معالجة حاالت تكٌس المباٌض -10

ٌة أو على دصورة فربف للجاموس راصلتخدام برامج توحٌد اسامكانٌة ا -11

 0عمًشكل مجا

  :مميزات لبرامج توحيد الصراف الناجح يمكن اجمالها بما ياتي

 .ٌسبب اإلجهاد للحٌوان التطبٌق و ال سهل  -1

او مباٌض الحالة تكٌس لدٌها تكون التً على الحٌوانات ٌطبق ٌمكن ان  -2

 .اخرى سلجٌةفحالة ' أٌة

 كشف الصرافإلى الحاجة ٌقلل من  -3



 ٌجب ان ال ٌكون له تأثٌر فً االداء التناسلً لالناث  -4

ٌجب ان ٌكون ذو مردود اقتصادي جٌد بالنسبة للمربٌن  -5

 

برامج توحيد الصراف 

 ∞prostaglandin F2))استخدام هرمون البروستكالندين  -1

ٌعطى الهرمون مرة واحدة لالناث التً تمتلك جسم اصفر فعال هذة االناث 

ٌوم من حقن الهرمون وٌتم الكشف عن وجود الجسم االصفر من خالل 3-2بعد 

. عمل جس للمبٌض عن طرٌق المستقٌم او بستخدام السونار

ٌوم االسماء التجارٌة 11او عن طرٌق اعطاءه مرتٌن وتكون المدة بٌن الجرعتٌن 

 (لوبروستٌنول– بروستالٌن - استرومٌت )لهرمون ابروستكالندٌن 

 progestineالبروجستين  -2

عمل هرمون البروجسترون وٌعطى عن طرٌق هو احد الهرمونات الصناعٌة تعمل 

 ٌوم 12-7الحقن لمدة تتراوح  بٌن 

 استخدام االسفنجات المهبلية -3

  غم بروجسترون 1.38 وتحتوي على PRIDتتوفر باالسواق وباسم 
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 Methods of  diagnosing  pregnancyم/طرق تشخيص الحمل 

 ان الهدف األساسً من أي طرٌقة لتشخٌص الحمل هً :

 %. 111ان تكون دقٌقة بنسبة  .1

 هناك أي أخطاء عرضٌة توثر على التشخٌص. ال تكونان  .2

 ان تكون قادرة على معرفة حٌوٌة الجنٌن قدر اإلمكان. .3

 ان تكون قادرة على تقدٌر جنس الجنٌن. .4

 ان تكون قادرة على تشخٌص الحمل بعمر مبكر. .5

 -: طرق تشخيص الحمل

على ان  الطرٌقةتستند هذه : Non-returnالشٌاع الى  العودةعدم  .1

ٌط اضمحالل الجسم األصفر واستمرار ثبالجنٌن ٌفرز بعض المواد تقوم بت

عدم عودة البقرة او الجاموس الى الشٌاع مرة أخرى خالل من خالل الحمل 

- 61ثالث دورات شٌاع وفً الجاموس فان حدوث الشٌاع ٌراقب خالل )

 تعتبر غٌر دقٌقه. الطرٌقةٌوم وان هذه  (01

 

 / مالحظة

ٌوم ٌعنً حصول فشل فً  21رجوع االنثى الى الدورة الثانٌة خالل .عند 1

 االخصاب.

 مبكر.ٌوم ٌعنً حصول هالك جنٌنً  31.عند الرجوع الى الدورة االنٌة خالل 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Clinical methodsالسريرية الطرق  .2

والسوائل الجنٌنٌة من هذه الطرق تعتمد على تشخٌص الجنٌن واالغشٌة الجنٌنٌة 

 -: وتشمل
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    Rectal palpation المستقيمالجسم عبر  –أ 

من الطرق الروتٌنٌة المستعملة فً الحقول والتً تعتمد فً تشخٌص الحمل خالل 

تكون دقٌقة فً تشخٌص الحمل بعد الٌوم  الطرٌقةٌوم بعد التلقٌح وهذه  01 – 35

من التلقٌح وتعتمد فً تشخٌص الحمل على  61- 51وفً الجاموس بعد الٌوم  45

معرفة التغٌرات التً تحصل فً سوائل الرحم والتغٌرات التً تحصل فً المبٌض 

ٌونٌة وهنالك مرحلتٌن فً نوجود ما ٌسمى بالحوٌصالت االم كذلكوالجسم األصفر 

 المستقٌم.حمل بواسطة الجسم عبر تشخٌص ال

 

ٌوم بعد التلقٌح ٌتم تحسن السوائل الحمٌة والمباٌض والجسم  01 – 31خالل .1

 األصفر.

ٌوم من الحمل تتحسن التغٌرات التً تحصل فً جسم الرحم  151 – 121.خالل 2

 .ومقدار الزٌادة الحاصلة فٌه 

 

 الطرٌقة:هذه  مساوئمن 

 اذكرها؟ عدٌدة.لطرٌقة الجس عبر المستقٌم مساوئ  

 بفحص الحمل.تحتاج الى خبرة فنٌه للفاحص الذي ٌقوم  .1

 . تشخٌص مبكر للحمل ال تعطً .2

 كان الشخص غٌر متمرس. إذااحتمال حصول هالك جنٌنً مبكر او اجهاض  .3

 جرح للمستقٌم. احتمال ٌسبب اذى او .4

 الجسمض فً الجاموس كما ان من حجم المبٌ أكبر األبقارً فحجم المبٌض  .5

 صعوبةاألصفر فً الجاموس متطور داخل انسجة المبٌض مما ٌسبب 

 تشخٌص حجم المبٌض ووجود الجسم األصفر.
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 )السونار(طريقة الموجات فوق الصوتية  –ب 

تعد هذه الطرٌقة من الطرق الحدٌثة لتشخٌص الحمل الذي ٌجري على المبٌض 

 البٌئةمعرفة  خاللهالرحم خالل دورة الشٌاع وخالل الحمل وكذلك تتم من 

ٌوم من  61 – 51معرفة جنس الجنٌن بعد  )ٌمكن وجنسهالداخلٌة للجنٌن 

 .(الحمل

   الجهاز:كيف يعمل هذا 

هذا الجهاز بما ٌسمى المجس  ٌتألفعمل الرادار حٌث  ٌشبهأساس عملة انه 

عن طرٌق مستقٌم الحٌوان لٌوضع فوق الرحم  إدخالهٌتم   probeالمعدنً 

 مٌجاهرتز 0.5- 3.5مجموعة من النبضات , مقدارها  بأطالقمباشرة ٌقوم 

تنطلق هذه النبضات الى أعضاء مختلفة ثم تعود هذه النبضات الى المجس 

لها الى إشارات كهربائٌة تظهر على شكل صوره على جهاز المعدنً لٌحو

الشاشة .عبارة عن الوان مختلفة اما سوداء او رصاصٌة او بٌضاء  اعتمادا على 

نوع العضو الذي ٌظهر فمثال المشٌمة نتٌجة السوائل المحٌطة بها والتً تمتص 

اكبر ٌظهر  كثافتهالموجات بشكل اكبر تظهر لونها اسود اما الجنٌن الذي ٌكون 

بلون رصاصً او ابٌض وٌمكن قٌاس حجم الجنٌن من خالل مسطرة الكترونٌة 

 موجودة فً السونار .

الحوامل والغٌر  إلناث%  60فً احدى الدراسات بلغت نسبة تشخٌص الحمل 

لوحظ ان  2111ٌوم بعد التلقٌح وفً دراسة أخرى عام  31 – 23بعمر حوامل 

ٌوم بعد التلقٌح  22ص الحمل بشكل دقٌق بعمر السونار فً الجاموس ٌقوم بتشخٌ

% 00والحظ ان الدقة بلغت  جاموس(عجلة  261)شملت  2114وفً دراسات 

فً  2110ة عام ثٌوم بعد الحمل وفً دراسات حدٌ 45 – 31علما ان األٌام من 

 التلقٌح.ٌوم بعد  31% بعد عمر  111بلجٌكا لتشخٌص الحمل بنسبة 
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 المساوئ:

 وكإجهاز.كلفته عالٌة كصٌانة  .1

 الٌوم.حٌوان فً  51من  كثرأل هااجراء ال ٌمكن .2

 ٌحتاج خبرة جٌدة فً هذا المجال. .3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المناعية:الطرق  –ج 

تعتمد هذه الطرق فً تشخٌص الحمل على مواد ٌفرزها الجنٌن او االم خالل 

 الحلٌب.مراحل الحمل ٌمكن قٌاسها فً دم االم او االدرار او 

 والحليب.قياس تركيب البروجستيرون بالدم  –أ 

أصبحت طرٌقة متمٌزة وسرٌعة فً العالم حٌث ٌمكن من خاللها اختبارات 

ل عن افراز ؤوالحلٌب الن الجسم األصفر هو المسفحص الحمل فً الدم او 

 مل(  غرام/ وننا )االبروجسترون خالل فترة الحمل األولى ولوحظ ان كل 

(m/1 ng( فً الدم ٌعتبر حامل وفً الحلٌب )m/10 ng.ٌعتبر حامل ) 

بعد التلقٌح وكانت  20- 10الٌوم  للعٌنات التً اخذت فً الطرٌقةبلغت دقة هذه 

% فً تشخٌص  20- 26والحوامل  ث% فً تشخٌص االنا 26 -01النسبة 

% 05دقة هذا الفحص فً الحلٌب بلغت دراسة أخرى فً وأٌضا  حوامل.الغٌر 

حوامل فً الغٌر  ث% فً تشخٌص االنا111والحوامل  ثفً تشخٌص االنا

بلغت دقة هذه الطرٌقة فً تشخٌص الحمل  2114وفً تركٌا  المبكرة.األٌام 

 بعد التلقٌح.   24-10فً الحلٌب عند األٌام  تركٌزه% من خالل فحص 21

 

عالمٌا  44 – 42ٌوم  قٌاسه% عند 02بلغت دقة هذه الطرٌقة  2110وفً عام 

ٌوم بعد  24-22% عند عمر  66  2112محلٌا بلغت دقة هذه الطرٌقة عام , 

 ٌح.التلق
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 المساوئ:

من االناث الغٌر  أكثرتستخدم هذه الطرٌقة لتشخٌص االناث الحوامل بدقة 

 حوامل.

 التغذٌة.عدٌدة تؤثر على افراز البروجسترون مثل  عواملهنالك 

 

 (PSPBقياس البروتينات المختصة بالحمل ) –ب

Pregnancy specify protein B (PSPB) 

Pregnancy assailed glycol-protein (P A G) 

 Binucledان هذه البروتٌنات تفرز من قبل الجنٌن من الخالٌا الثنائٌة النواة )

cell الخطاء عند تشخٌص  ال ٌقبل( من قبل المشٌمة ولهذا فان هذا البروتٌن

فً  الحملوتشخٌص حالة  قٌاسهٌذهب الى دم االم حٌث ٌمكن حٌث الحمل 

وهذه البروتٌنات تم استخالصها من جمٌع الحٌوانات الزراعٌة تقرٌبا , الحٌوان 

% 22بالجاموس بنسبة  2112وتم تشخٌص الحمل بواسطة هذا البروتٌن عام 

% 00-05الدقة فً هذا الفحص بالعالم تتراوح  التلقٌح.ٌوم بعد  24-22بعمر 

 ٌوم. 31-22فً االبقار عند أٌام 

 

 



اساسيات تغذية الجامىس 

 

 

 مخلىط العجىل البادي 

، ٌُٖٝ اعزخذآٜب ٣ٌٕٞ ثٜذف اُؾ٤ِت ثذائَ  ٖٓ أُخب٤ُػ ك٠ ؽبُخ ػذّ رٞاكش أٟحرخذّ ٛزرظ

 رؼ٣ٞذ اُؼغَ ػ٠ِ أًَ ػرٞك٤ش ا٤ُِٖ اُطج٤ؼ٠؛ ؽ٤ش أٜٗب ئؼط٠ ٓغ اُشظبػخ اُطج٤ؼ٤خ ٣ٝ٘ص

 أ٣بّ ٖٓ ػٔشٙ، ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ ا٤ٌُٔبد ٓزذسعخ إ٠ُ إٔ ٣لطْ اُؼغَ ١٠— ٧أُخِٞغ ك٠ عٖ 

 أعجٞػب؛ ؽ٤ش ٣ؼصذ ٛزا ػ٠ِ صؾخ اُؾ٤ٞإ ٝٝصٗٚ، ٛزا ثبإلظبكخ إ٠ُ روذ٣ْ ١٥ػ٘ذ عٖ ؽٞا٠ُ 

. اُذس٣ظ ػب٠ُ اُغٞدح اُزٟ ٣ٌٖٔ ػِٔٚ ٖٓ اُجشع٤ْ

 أؽٜش ٝٛٞ ػب٠ُ اُغٞدح ٝاُؤخ ٣ٓشاس ك٠ رـز٣خ اُؼغٍٞ ػ٠ِ أُخِٞغ اُجبدٟ ؽز٠ عٖ د٣زْ االط

أٓب ثؼذ رُي ك٤ٌٖٔ االػزٔبد ػ٠ِ أُخِٞغ اُ٘ب٠ٓ اُزٟ ./". ٢٠اُـزائ٤خ، ؽ٤ش ٣صَ اُجشٝر٤ٖ إ٠ُ 

.  ثشٝر٤ٖ%8— ٣٦ؾزٟٞ ػ٠ِ 

: اُذس٣ظ

. ػ اُؼغَ ر٘بٍٝ اُذس٣ظ ػ٘ذ ػٔش أعجٞػ٤ٖ ٌُٖٝ ثبُزذس٣ظٗص١

 

: ح اُخعشاءماُؼ٢ِ

 ُإلصبثخ ثبُذ٣ذإ ٝاُطل٤ِ٤بد األخشٟ اُز٠ هذ ر٘زوَ إ٤ُٚ ٖٓ ضُِٔؾبكظخ ػ٠ِ اُؾ٤ٞإ ٖٓ اُزؼش

ا رذس٣غ٘ب ض ؽٜٞس ٣ٌٕٝٞ رُي أ٤١—٢األػالف اُخعشاء ٣غت ػذّ رـز٣زٚ ػ٤ِٜب إال ثؼذ عٖ 

ؽز٠ ال ٣صبة ثبالظطشاثبد أُؼ٣ٞخ ٓغ رٞك٤ش أُِؼ ٝأُبء اُ٘ظ٤ق ٣ٌٖٝٔ االعٔشاس ك٠ إػطبء 

سى ك٠ أُشػ٠  د ؽٜٞس ثؼذٛب ٦١— ٥اُجبدٟ ٝاُذس٣ظ ؽز٠ ػٔش 

:  ًٔب ٢ِ٣ ظشٝف ًَ ٓشث٠ؽغت األٗظٔخ اُغبثن رًشٛب ٝرزْ

. غبّفاعزخذاّ اُشظبػخ اُطج٤ؼ٤خ غٞاٍ اُلزشح ؽز٠ اٍ

. اُؾ٤ِتثجذائَ  اعزخذاّ اُشظبػخ اُطج٤ؼ٤خ ٛغ االعزؼبٗخ

. ع ٓخب٤ُػ اُؼغٍٞ اُجبدٟ ٝاُ٘ب٠ّٓاعزخذاّ اُشظبػخ اُطج٤ؼ٤خ 

.  أٝ ٓغ اُجبدا أٝ ٓغ ٤ًِٜٔباُؾ٤ِتاعزخذاّ اُشظبػخ اص٘بػ٤خ ٓغ ثذ٣َ 

 

 



فطام العجىل 

 اُز١ رشظؼٚ اُؼغٍٞ رذس٣غ٤بً ؽز٠ ٣صَ ا٠ُ ٓشؽِخ اُؾ٤ِت٣جذأ كطبّ اُؼغٍٞ ثزخل٤ط ٤ًٔخ 

 اُز١ ٣ز٘بُٝٚ اُؼغَ أهَ ٖٓ األؿز٣خ األخشٟ اُز٢ ٣ز٘بُٜٝب اُؾ٤ٞإ ٖٓ اُؾ٤ِتاُلطبّ ثإٔ ٣ٌٕٞ 

ٖٓ ٝصٗخ ٖٓ األػالف  % 3-2.5أٝ ػ٘ذٓب ٣غزط٤غ اُؼغَ اعزٜالى ٖٓ ، أؿز٣خ خعشاء أٝ عبكخ 

 2أ١ ؽٞا٢ُ  ( ًغْ ثشع٤ْ 5 ًغْ دس٣ظ ٣ؼبدٍ 1ًَ  )اُغبكخ ٓضَ ػِق اُجبدا ٝاُذس٣ظ اُغ٤ذ 

٣ٌٖٔ ػ٘ذ إرٕ كطبّ اُؼغٍٞ ٓغ ٓشاػبح اُؼٔش ٝاُٞصٕ أُ٘بعت . ًغْ ثبدا أٝ ُجٖ ٝدس٣ظ ٓؼبً 

 ٤ًِٞ ٝثؼذ اُلطبّ رظٜش ػ٠ِ اُؼغٍٞ 100- ٣ٝ90ٌٕٞ ٝصٕ اُلطبّ ٓالئْ ػ٘ذٓب ٣صَ اُٞصٕ إ٠ُ 

 .اُز٢ ال رِجش إٔ رضٍٝ ٓغ اُٞهذ  (ٛضح اُلطبّ  )ثؼط ػالٓبد اُزثٍٞ 

:  رعاية وتغذية العجىل والعجالت النامية من الفطام حتً عمزاالنتاج

: ٣غت إٔ ٣ٞظغ ك٠ االػزجبس ػ٘ذ سػب٣خ ػغالد ٝػغٍٞ اُزش٤٣خ ا٥ر٠

. رٞاكش ػ٤ِوخ ع٤ذح ٝٓزٞاصٗخ- ١

ٗظبّ إعٌبٕ ٝإ٣ٞاء ع٤ذ اُز٣ٜٞخ ٝٓش٣ؼ ُِؾ٤ٞإ، ٓغ إػطبء أهص٠ اٛزٔبّ ُ٘ظبكخ اُؼغٍٞ — ٢

. ٌٝٓبٜٗب

. ٗظبّ ع٤ذ ُِزخِص ٖٓ اُشٝس ُزو٤َِ اُزِٞس ٝٓغ اخزالغٚ ثـزاء اُؾ٤ٞاٗبد— ٣

.  ظٔبٕ كبػ٤ِخ ٝٗغبػ اُزؾص٤٘بد ٝاُؼالط ٝاُزو٤ِؼ اُص٘بػ٠— ٤ 

. ًٖ ٖٓ اُؼٔبُخ٣ْاعزخذاّ أهَ ٓب — 

. ٓؼبِٓخ اُؼغٍٞ ثشكن ٝؽ٘بٕ— ٦ 

 االػزجبساد اُغبثوخ ٜٓٔخ ٌُٖٝ ٣غت إٔ رؤخز اُزـز٣خ ك٠ أُوبّ األٍٝ؛ ُٔب ُٜب ٖٓ رأص٤ش حًَ ٛز

. سػخ ٓوبسٗخ ثبالػزجبساد األخشٟصٝاظؼ ػ٠ِ صؾخ ٝأداء اُؾ٤ٞإ ًٝزُي ػ٠ِ اهزصبد٣بد اُْ

اُطبهخ  ٗخ ًٝبك٤خ ُعٔبٕ رـط٤خ اؽز٤بعبرٜب ٖٓصُٜٝزا ٣غت إٔ رٌٕٞ ػ٤ِوخ اُؼغالد اُ٘ب٤ٓخ ٓذ

ٝاُجشٝر٤ٖ ٝاُؼ٘بصش أُؼذ٤ٗخ ٝاُل٤زب٤ٓ٘بد دٕٝ ٗوص أٝ ص٣بدح؛ ؽ٤ش إٕ اُ٘وص ٣ؤدٟ إ٠ُ 

اٗخلبض ٓؼذٍ اُ٘ٔٞ، ٝثبُزب٠ُ ػذّ اُٞصٍٞ إ٠ُ اُ٘عظ اُغ٘غ٠ ػ٘ذ اُؼٔش األٓضَ، ٖٝٓ صْ رأخش 

ٟ طثٞغخ ٣غؼِٜب رصَ إ٠ُ اُ٘عظ اُغٖضث٤٘ٔب إػطبء اُؼغالد ٓوشسارٜب اُـزائ٤خ ّ. أٍٝ ٝالدح 

ػ٘ذ  ( ًغْ ٝصٕ ؽ300٠ثبُٞصٍٞ إ٠ُ ٝصٕ ال ٣وَ ػٖ )٠ٓ طٝاُظ (ث٣ٞعبد ع٤ِٔخ ثئٗزبط)

 ٢٨— ٢ ك٠ األثوبس ٝٙسا ؽ٢٥ٚ - ٢٤ا ُزِذ ألٍٝ ٓشح ػ٘ذ ػٔش سؽٚ (١٦—١٤)ة طػٔش ٓ٘ب

 ك٠ اُغبٓٞط، أٓب اُض٣بدح أٝ اإلكشاغ ك٠ رـز٣خ اُؼغالد كزؤدٟ إ٠ُ ر٣ٌٖٞ أٗغغخ د٤٘ٛخ ساؽٚ

 ٝػذّ ؽ٤بٖٓ ع٤ِٔخ ك٢ اُزًٞسثت ك٠ ػذّ إٗزبط ث٣ٞعبد ع٤ِٔخ ك٠ اُؼغالد أٝ إٗزبط طرذ



ؿػ ػ٠ِ ضعخ اُذ٤٘ٛخ ك٠ اُزغ٣ٞق اُجط٠٘ ُِؼغِخ رؤدٟ إ٠ُ اٍطٝصُٜٞب إ٠ُ اُشؽْ؛ ؽ٤ش إٕ األٕ

ٝد اُؼغِخ ٝك٠ رُي فع اُج٣ٞعخ االٗزوبٍ إ٠ُ اُشؽْ ، ٝػ٤ِٚ د١رػط كبُٞة كال دٗبحه٘بح اُج٤ط أٝ م

اسح ًج٤شح ُِٔشث٠؛ ؽ٤ش إٕ اُٜذف ٖٓ رشث٤خ اُؼغِخ ٛٞ اُؾَٔ ٝاُٞالدح ثبإلظبكخ إ٠ُ إٗزبط طؿ

ع، ٓٔب ٣وَِ ٖٓ س؛ ُزُي كئٕ اإلكشاغ ك٠ اُزـز٣خ ٣ؤدٟ أ٣عب إ٠ُ رشع٤ت اُذٖٛ ك٠ اُطُؾ٤ِتا

. روجَط ك٠ اُْاُؾ٤ِتاءح اُـذد اُِج٤٘خ ٣ٝؤصش ػ٠ِ إٗزبط فى

ٟ إال ك٠ ػٔش ٗظؿز٣خ ُذٟ ػغٍٞ اُزشث٤خ رٜضٍ ٝرعؼق ٝال رصَ إ٠ُ اُجِغ اُظدك٠ ؽبُخ ٗوص اٍ

 ؽٜشا ٝك٠ رُي ١٦— ١٤أٓب ك٠ ؽبُخ اُزـز٣خ أُزضٗخ ٝاٌُبك٤خ كئٕ اُؼغَ ٣جِؾ ك٠ ػٔش . ٓزأخش

أٓب ك٠ ؽبُخ اُزـ٤٘خ اُؼب٤ُخ ك٠ ػغٍٞ اُزشث٤خ كئٕ رُي ٣ؤدٟ إ٠ُ ر٣ٌٖٞ . رٞك٤ش ُِغٜذ ٝأُبٍ

. ٣ٝب ال ٣صِؼ ُِزِو٤ؼٕعخ اُذ٤٘ٛخ ٣ٝززظ اُؼغَ عبئال ّطاألٕ

ٖٓ ًَ ٓب عجن رزعؼ ُ٘ب أ٤ٔٛخ إػطبء ػغٍٞ اُزشث٤خ أُوشساد اُـزائ٤خ أُعجٞغخ ، ؽز٠ رأخز 

 ١٢— ٨)اد أػذاد ٓ٘بعجخ رّ اُؼغالد إ٠ُ ٓغٔٞػبد هظٝد. ح ٌٓٔ٘خفٜٓ٘ب أػ٠ِ إٗزبط ثأهَ رٌَ

ٝكئبد ٝص٤ٗخ ٓزوبسثخ، ٣ؤدٟ إ٠ُ رو٤َِ اُؼٔبُخ اُالصٓخ، ًٝزُي رالك٠  (ػغِخ ك٠ ًَ ٓغٔٞػخ

. االخزالكبد اٌُج٤شح ك٠ االؽز٤بعبد اُـزائ٤خ ُألكشاد داخَ أُغٔٞػبد

ح ٖٓ ؽ٤بح اُؼغالد فرشاد أُخزَفاُزـز٣خ ك٠ اٍ- ة

: (ٖٓ ػٔشؽٜش٣ٖ ؽز٠ ػٔش اُزِوؼ)٣شح ؽاُؼغالد اُص— ١ 

 إ٠ُ اُؼ٤ِوخ اُغبكخ ك٠ ثذا٣خ ٛزٙ اُلزشح ث٘غبػ اُؾ٤ِت٣غت إٔ ٣زْ االٗزوبٍ ٖٓ اُزـز٣خ اُغبئِخ ػ٠ِ 

ٓغ أُؾبكظخ ػ٠ِ صؾخ اُؼغالد؛ ُٝزُي ٣ؾزشغ روذ٣ْ األؿز٣خ عِٜخ اُٜعْ ٝاُـ٤٘خ ثبُؼ٘بصش 

. ٝأُزضٗٚ ك٠ اُ٘ٞا ؽ٠ ا٤ٌُٔخ ٝاُ٘ٞػ٤خ، ٓغ رٞاكش اُل٤زب٤ٓ٘بد اُالصٓخ ُِ٘ٔٞ اُـزائ٤خ

 

السقً؛ 

٣ٌٕٞ ٖٓ ٓبء ٓزغذد ٗظ٤ق ك٠ أؽٞاض اُؾشة ٣ٝلعَ إظبكخ ِٓؼ غؼبّ ُٔٞاصٗخ ؽٔٞظخ 

 ُزش ٓبء ٤ٓٞ٣ب ٢٨—٦إ٠ُ  ( أؽٜش٤-٢)٣شح ؽاُغغْ ٝص٣بدح ٓؼذٍ اُؾشة، رؾزبط اُؼغِخ اُص

 ٓشاد ؽت اُ٘ٔٞ ٝؽشاسح اُغٞ ٝٗٞع ٓٞاد اُؼِق ٤—٣ػ٠ِ 

اإلعٌبٕ؛ . 

٣ش إ٠ُ إٔ اُؾ٤ٞاٗبد ك٠ ٛذٙ أُشؽِخ رؼ٤ؼ ك٠ ٓغٔٞػبد ٓزٔبصِخ ك٠ اُٞصٕ ػٝٛ٘ب ٣غت إٔ ٕ

 اإلصبثخ ثبألٓشاض ٗغ ػغِخ ك٠ ؽغشاد ٓغ ػذّ اُزضاؽْ ٢٥ُْٝاُؼٔش ؽ٤ش ٣غغ أُغٌٖ 

ّ اُ٘ٞاكز ثؾ٤ش رلزؼ ُِذاخَ ُؼذّ رؼش٣ط اُؼغالد ُِز٤بساد اُٜٞائ٤خ ٣ّخ، ػ٠ِ إٔ رصٗلظاُذ

 ٓؼظْ اُٞهذ طاُؾْ  ُض٣بدح اُؾ٣ٞ٤خ ٝرصَ إ٤ُُِٚز٣ٜٞخأُجبؽشح، ػ٠ِ إٔ ٣ِؾن ثٚ أؽٞاػ 



 ٣اؽخ أُخصصخ ٌَُ ؽ٤ٞإ طاػذ اُؾ٤ٞاٗبد ػ٠ِ اُ٘ٔٞ ٝاُزذكئخ ٝاُزؼشض ُِعٞء، ٝاُْطُذ

.  عْ ٖٓ األسض٣٠اسرلبع  سة ٝ ُِزـز٣خ رٌٕٞ ػ٠ِػأٓزبس ٓشثؼخ ِٓؾن ثٜب ٌٓبٕ َُ

 

!  شهزا١٢-٦معاملة العجالت من 

 ٝؽػ٘ذ اٗزٜبء ٓشؽِخ اُشظبػخ ٝكطبّ اُؼغٍٞ ٝاُؼغالد كئٜٗب رجذأ ك٠ اُذخٍٞ ك٠ ٓشؽِخ اُجَ

 ػغِخ، ٣ٝخصص ٢٥ظٜٔب ك٠ ٛذٙ أُشؽِخ ك٠ ؽظبئش رغغ ثغُٝزُي ٣غت كصَ اُغ٘غ٤ٖ ػٖ 

ُٛٞخ ػ٤ِٔخ اُزِو٤ؼ، ٠ٌُٝ ربػذٛب ك٠ عُٜٞخ ػ٤ِٔخ ط أٓزبس ٓشثؼخ ُِزش٣ط ١٠ٌٍَُٝ ػغِخ 

، ٣ٝشاػ٠ رٞاكش ؽشٝغ اُؾشه٤خٝكخ ٖٓ اُغٜخ ػ ٣ٝلعَ أُيؽٔظػخ اٍػاُٞالدح ٝاُزؼشض أل

. اُ٘ظبكخ ٝعٞدح اُز٣ٜٞخ ٝرٞاكش اُعٞء

٣ٝغت االٛزٔبّ ثزـز٣خ اُؼغالد ػ٠ِ ٓز٣ٞبد ٓشرلؼخ ٖٓ اُطبهخ ٝاُجشٝر٤ٖ ؽز٠ رصَ إ٠ُ ثِٞؽ 

٣شح ٛٞ ر٤ٔ٘خ ػغالد ثٌبسٟ ؽ اُؼغالد اُصر٤ٔ٘خٟ ٓجٌشا، كئٕ اُٜذف األعبع٠ ٖٓ طٝٗعظ عٖ

ًج٤ش خالٍ كزشح ؽججبرٜب ؽ٤ِت هبدسح ػ٠ِ اُٞالدح ك٠ عٖ ٓجٌشح ثذٕٝ ٓزبػت ثبإلظبكخ إ٠ُ إٗزبط 

ثت ٓزبػت ػ٘ذ ؽِٜٔب ٝػ٘ذ طٖٓ ٝدطاإلٗزبع٤خ، ٣ٝغت ػذّ أُجبُـخ ك٠ رـز٣خ اُؼغالد ؽز٠ ال د

 .ع ٝٛٞ أٓش ؿ٤ش ٓٞؿٞة ك٤ٚسٝالدرٜب ثؼذ رُي كعال ػٖ رشع٤ت اُذٖٛ ك٠ أٗغغخ اُط

أْٛ اإلظبكبد اُـزائ٤خ 

اُجش٣ٌٔغبد ٢ٛ خ٤ِػ ٖٓ اُل٤زب٤ٓ٘بد ًٝزُي األٓالػ أُؼذ٤ٗخ ٝا٤ٌُُٖٞ ًِٞس٣ذ ٝالثذ ٖٓ 

. إظبكبرٜب ٌُٔٞٗبد اُؼِق إلٗزبط أػالف ٓزٌبِٓخ ٝٓزٞاصٗخ 

سأط ٓبؽ٤خ ٤ٓٞ٣بً ُزالك٠ ٗوصخ ُٝض٣بدح اٌُلبءح اُزؾ٤ِ٣ٞخ ك٠ /  عشاّ 3-2 ٣ٝعبف 3ك٤زب٤ٖٓ د

. ؽ٤ٞاٗبد اُزغ٤ٖٔ ُٝض٣بدح اُخصٞثخ ك٠ اإلٗبس 

ع٤٘٤ِ٤ّٞ ُِٞهب٣خ ٖٓ ٓشض اُؼعالد اُج٤عبء ٝؽبالد ظٔٞس اُؼعالد  % + E 10ك٤زب٤ٖٓ 

.  ٣ّٞ 5-3 ًغْ ٝصٕ ؽ٠ ُٔذح ٣/100عبف عشاّ 

٣غزخذّ  (ًٞثِذ + ع٤٘٤ِ٤ّٞ + ٣ٞد + ٗؾبط + ؽذ٣ذ + صٗي + ٓ٘غ٤٘ض  )ٓخِٞغ أٓالػ ٓؼذ٤ٗخ 

.  ٝص٣بدح ٓؼذٍ اُ٘ٔٞ اال٣طك٠ ؽبُخ ٗوص األٓالػ أُؼذ٤ٗخ ٝاُؼ٘بصش اُ٘بدسح ُٝزؾغ٤ٖ ػ٤ِٔخ 

 



 تسمين الجاموس

 للتسمين المشتراه العجول مواصفات

  :للحيوان العام الشكل

 

 غليظة قوية أرجل لها يكون وأن األضالع واسعة البدن وعميقة الجسم طويلة العجول تختار

 والظهر باللحم مكسو والكتف باللحم ممتلئة غليظة قصيرة تكون الرقبة مربعة كبيرة ورأس

 وعضل وعميق وواسع كبير حجمه والصدر واسعة التكون البطن لحم ومكسو وعريض مستقيم

 مكسوة أفخاذ وذات ومستقيمة واسعة الخلفية واألرباع واسعة األمامية األرجل بين المسافة

 تحت الدهن من طبقات لوجود الحركة سهل الحيوان جلد والخارج الداخل من السميك باللحم

 .الصحة عالمات العجول علي تظهر أن يجب عامة وبصفة ناعم شعر وذو ناعم ويكون الجلد

 

 االمور الواجب مراعتها عند شراء حيوانات التسمين

 .المعدية وغير المعدية األمراض من خلوها -1

 .منتظمة واألجزاء منداة واألنف والمعة براقة األعين -2

 – كالقمل خارجية طفيليات عليه أو الجرب مثل آفات به اليكون وأن الجلد فحص -3

 .لألمراض وناقلة للدماء ماصة اآلفات هذه أن حيث والبراغيث

 .تقرح أو تعفن أو تشقق كل من خالية األصناف تكون وأن جيداًا  القوائم تفحص -4

 عن العمر معرفة ويمكن األمثل التسمين نظام تحت توضع لكي العجول عمر معرفة -5

 .األسنان طريق

 انظمة ايواء حيوانات التسمين

 :التسمين حيوان إليواء نظامين وهناك

 .المرابط ذات حظائر: المغلق اإليواء

 .الطليقة الحيوانات حظائر: الحر االإيواء



 :المغلق اإليواء :  والًال 

 أو للعالج إال الحظيرة في الحيوان واليترك وليالًا  نهاراًا  مربوطة الحيوانات تظل النظام هذا وفي

 حواجز عمل يمكن كذلك, متقابلين إتجاهين أو واحد إتجاه في مربوطة الحيوانات وتكون البيع

 مسقاة أو, للشرب حوض يوجد كما, التوجد وقد وآخر حيوان كل بين معدنية مواسير من

 لنقله الحيوان مع المستمر التعامل عناء من وتقلل العمالة توفر وهذه حيوان لكل أتوماتيكية

 األرضية أما. الشرب حوض طريق عن األمراض إنتقال تقليل وكذلك إعادته ثم الشرب لمكان

 بقش األسمنتية األرضية تغطية مراعاة مع التنظيف لسهولة وذلك أسمنتية أو ترابية تكون فقد

 سعر ارتفاع حالة في النظام هذا إلي ويلجأ, الحيوانات لتدفئة الشتاء في خاصة األرز

 الحيوان وزن حسب تختلف الحظيرة في الواحد العجل لوقوف المخصصة والمساحة,األرض

 .2م2 حوالي المتوسط في تكون عادة وهي

 :المرابط ذات الحظائر مميزات

 .الحيوانات إليواء األرض من متوفرة مساحة أقل استخدام

 .به والعناية حدة علي حيوان كل مالحظة يمكن

 .األمراض وتشخيص إكتشاف سهولة

 .له الحيوانات باقي منافسة وعدم حدة علي حيوان لكل غذائية مقررات عمل إمكانية

 .الحيوانات نظافة علي المحافظة كذلك ويمكن, بسهولة الحظيرة تنظيف إمكانية

 :العيوب

 أن يمكن المحيطة البيئة من مواد ولكنباستخدام, مرتفعة تكون قد لإلنشاءات االقتصادية التكاليف

 .التكاليف تنخفض

 التغلب يمكن ولكن شرب أحواض وجود حالة في خاصة أكبر ومجهود أكثر عمالة إلي يحتاج

 .أتوماتيكية مساقي بعمل ذلك علي

 (:الطليقة الحيوانات )الحر اإليواء:  انياًال 



 النظام هذا في, سعرها ورخص األرض من كبيرة مساحة توافر حالة في النظام هذا إلي ويلجأ

 ومداود شرب حوض أسفلها ويوجد مظلة عن عبارة والحظيرة, وسهلة بسيطة اإلنشاءات تكون

 الخاصة المظلة مساحة يكون وأن الشتاء أمطار أو الشمس حرارة من الغذاء لحماية التغذية

 الحيوان لحماية الحوش مساحة ثلث الحيوانات تحتها يقف والتي الشمس من الحيوانات بحماية

 .معدنية مواسير من سور الحظيرة وحول الحظيرة حيوانات جميع وتسع والمطر الحر من

 أوقات الحظيرة وتستخدم ملعب أمامها مغلقة حظيرة عن عبارة الحر لإليواء آخر نظام ويوجد

, البرودة القارص الشتاء في خاصة ليالًا  الحيوانات ولمبيت والمطر الحر من وللوقاية التغذية

 كل أن كما( كعمالة )المنخفضة والتكاليف الحيوانات حركة بسهولة الحر اإليواء نظام ويتميز

 (.كجم400 – 200 وزنها الحيوانات )م8 – 6 حوالي األرض من مساحة إلي يحتاج حيوان

 :المفتوح النظام عيوب

 لبعض أضرار أو كسور في يتسبب قد مما البعض بعضها علي الحيوانات تقفز -1

 .العجول

 .الشتاء وبرد الصيف حرارة من الجوية للتغيرات مباشر بشكل تتعرض الحيوانات -2

 التسمين  نواع

  البطيء التسمين:  وال

 تحتاج حيث كجم150 – 100 من وووزنها شهور 8 – 6 من عمرها التي للعجول ويجري

 تحتاج بينما كجم350 وزن إلي تصل حتي البقري للعجول بالنسبة شهور 10 – 8 لمدة لتسمين

 وأما كجمو450 وزن إلي تصل حتي شهر 14 – 12 من لمدة تسمين إلي الجاموسي العجول

 لمدة تسمين إلي تحتاج فإنها كجم180 – 120 من ووزنها تقريباًا  سنة عمرها يبلغ التي العجول

 الجاموسي للعجول بالنسبة شهر 11 – 10 من ولمدة البقري للعجول بالنسبة شهور 7 – 6 من

 .التسمين حدية إلي تصل حتي

 

 

 



  السريع التسمين:  انيا

 حيث فأكثر كجم250 وتزن شهراًا  14 نحو عمرها التي الكبيرة البقري للعجول عادة ويجري

 التي الكبيرة الجاموسي وللعجول كجم350 وزن إلي تصل حتي تقريباًا  شهور4 لمدة تسمن

 تصل حتي تقريباًا  شهور 4 لمدة تسمن حيث فأكثر كجم320 حوالي وتزن شهر 16 نحو عمرها

 قلة علي فضالًا  سريعة فيها المال رأس دورة بأن التسمين من النوع هذا ويمتاز كجم 450 إلي

 .بالمزرعة العجول بقاء فترة لقصر نظراًا  المخاطرة

 في عنها المستغني اإلناث الجاموس أو األبقار وهي النمو التامة الحيوانات تسمين ويمكن

 الكبيرة الذكور أو خصوبتها لضعف أو إدرارها النخفاض الحليب موسم إنتهاء بعد المزرعة

 الحالة هذه في التسمين ويعتمد شهور 4 – 3 من لمدة الحيوانات لهذه التسمين ويجري. السن

 .األعالف علي

 توافرت إذا خضراء أعالف استعمال( شهران )منه األولي الفترة خالل يمكن أنه غير المركزة

 تسمين من العائد يكون ما وغالباًا  للعجول الغذائية االحتياجات لسد المركزة األعالف مع مناصفة

 .قليالًا  الحيوانات

 




