


انواع املاشية
وقرونها االضالفثنائية .)المجترةBovidaeالماشية المستأنسة تتبع العائلة البقرية 

(مستديرة

:مجموعات وكما يلي5ويقع تحت هذا الجنس Bosوتنتمي الى جنس 

تحت الجنس . 1Taurine :معظم انواع الماشية ومنها ماشية الحليب

-Bos taurus :د السناموتقع تحته معظم الماشية االوروبية التي تتميز بعدم وجو  ,
.قدرتها على االنتاج, صوتها العالي

-Bos indicus : الزيبوتشمل الماشية الهندية المعروفة باسمZebu 
cattleوتتميز بقدرتها العالية على تحمل الحرارة.

ويتصف بوجود سنام مثل الماشية الهنديةBibovineتحت الجنس -2

منقرضLeptobovineتحت الجنس -3

والياكالبيزونيتبعه Bisotineتحت الجنس -4

ويتبعه الجاموسBubalineتحت الجنس -5



اقسام3تقسم املاشية حسب الغرض من انتاجها اىل 
Dairy cattleماشية احلليب -1

Beef cattleماشية اللحم -2

Dual purposeماشية ثنائية الغرض -3



ماشية احلليب 
Dairy cattle



ة اىل منشأها هولندا من مناطق اجلو املعتدل اضاف
غزارة االمطار

هناك اللون االسود واالبيض او االمحر واالبيض و 
.حيواانت يغلب عليها اللون االسود



الصفات االنتاجية
 كغم( 850–650)وزن البقرة الواحدة يصل ما بين

 1250كغم  وقد يصل الى ( 1000–850)يوزن الثور الكامل ما بين

.كغم

 كغم( 40)وزن العجل عند الوالدة.

وقابليته الجيدة على الرعي, يمتاز بالهدوء وسهولة القيادة واالدارة.

انتاجه عالي من الحليب مقارنة ببقية االنواع

 وقد تصل . موسم/ كغم حليب4500–3500متوسط انتاجه يصل ما بين

.موسم/ كغم6750في بعض السالالت الى 

 (3.5)نسبة الدهن منخفضة%



النضج اجلنسي والتكاثر

 شهر21–18مرة عند عمر الولتلقح العجالت

 شهر31–29عمر الوالدة االولى ما بين

 سنوات8العمر االنتاجي حوالي

 شهر15–13نظام الوالدة هو مرة كل



االيرشاير
Ayrshire

 تعتبر منطقةAry في شمال غرب

نوع الموطن االصلي لنشوء هذا السكوتالندا

.من الماشية

تتصف هذه الماشية بالقدرة على تحمل

ة درجات الحرارة الواطئة والمراعي الفقير

.ومقاومة مرض السل



الصفات االنتاجية
 والبني هو الالحمراللون

اللون الشائع لماشية 
ون وتتخلل هذا اللااليرشاير
.بقع بيضاء

ض يوجد اللون االسود في بع
االفراد وخاصة الذكور

 500وزن البقرة التامة النمو
كغم

 كغم700وزن الثور البالغ

 30وزن العجل عند الوالدة-
كغم35



تمتاز هذه الساللة بوجود صفات

اللحم

ن يمتاز بوجود ضرع كبير ومتز

واوعية الحليب بارزة والضرع 

غير متدل يمتد الى االمام مسافة

طقة طويلة قد يصل الى منتصف من

.البطن

 القرون ذات لون شمعي ابيض

لى تخرج من جانبي الرأس وتتجه ا

ل الخارج والى االعلى ثم الى الداخ

والخارج وذات نهايات مدببة



على الرعي جيدةقابيليتها

 موسم/ كغم( 4000–3000)انتاجها من الحليب عالي

 4نسبة الدهن%

يعاب عليها بانها بطيئة النمو نوعا ما

 شهر( 30–27)مرة بعمر الولالعجالت تلد

 سنوات( 7–6)تصل الى اقصى انتاج عند عمر



اجلريسي
Jersey

 منشأ هذه الساللة هي

جزيرة جرسي في بحر 

المانش ومنشأها االصلي

.من الماشية الفرنسية

 اللون العام هو الرملي

د الفاتح او الغامق الذي ق

.يصل الى السواد



 الوجه مقصر والعيون واسعة

.مكحولة وجاحظة المخطم

 يحيط بالمخطم حلقة من اللون

.االبيض

يةاصغر انواع ماشية الحليب االصل.

 لالناثكغم 500متوسط الوزن

.كغم650والذكور 

 كغم30–20الوزن عند الوالدة.



 كغم في الموسم2750–2250انتاج الحليب يتراوح بين

 كغم 9000بعض افرادها سجلت حاالت انتاج ممتازة وصلت الى

 5.5بمتوسط قدرة % 7–4بين تترواحنسبة الدهن عالية%

 الذي تينالكارولون الحليب اصفر برتقالي الحتوائه على نسبة عالية من
.Aالحيوان تحويله الى فيتامين اليستطيع



ند تنضج هذه الحيوانات جنسيا عند عمر مبكر وتلد العجالت ألول مرة ع

.شهر24عمر 

االبقار تعيش مدة طويلة نسبيا.



اجلرنسي
guernsey

 نشأتها قرب السواحل الشمالية
guernseyالفرنسية في منطقة 

من جزر بحر المانش

جود اللون البرتقالي هو الفاتح مع و

بقع بيضاء

 االرجل والذنب واالجزاء السفلى

من الجسم ذات لون ابيض



 350وزن االبقار التامة النمو يتراوح بين–
.  كغم600

 كغم750متوسط وزن الذكور حوالي

 كغم30وزن العجول عند الوالدة.

صفات اللحم في العجول والحيوانات الكبيرة ردئ

.ابنسبة عالية في الدهن خصوصالكاروتينلوجود 



الصفات االنتاجية
 موسم/ كغم( 3000)متوسط انتاجها من الحليب

 سنة/ كغم15000هنالك افراد سجلت

 ولون الحليب برتقالي غامق% 5نسبة الدهن بحدود.



 النضج الجنسي

 شهرا20–19مرة عند عمر الولتلقح االبقار

كفاءته التناسلية عالية ويكون منتظما سنويا



الرباون سويس
brown swiss

 تعتبر سويسرا الموطن االصلي لهذا النوع

 الحليب واللحم اضافة الى العملالنتاجيربى.

اعيتتميز بمقدرتها على العيش في المناطق الجبلية ان توفرت المر.



الصفات الشكلية
غامق اللون البني فاتح في االناث و

في الذكور

وداءاللسان والذنب والحافر تكون س

 المخطم محاط بحلقة سوداء اللون

وغالبا ما يكون الراس والعنق 

.واالرجل داكنة او سوداء اللون

اكبر انواع ماشية الحليب حجما



 كغم والذكر يزن 650متوسط الوزن للبقرة
.كغم1150–800حوالي 

 كغم45وزن العجل عند الوالدة يزن

رى يعتبر منتجا للحم مقارنة باألنواع االخ

.لماشية الحليب

لون العجول سريعة النمو وقابلة للتسمين و

.اللحم والدهن فاتح



الصفات االنتاجية
 كغم سنويا3500–3000انتاج الحليب حوالي

 ولون الحليب ابيض وحبيبات الدهن صغيرة% 4نسبة الدهن حوالي .

.والحليب يصلح للشرب او صناعة الجبن

 نضجه الجنسي يعتبر بطئ

 سنوات3تضع االناث ألول مرة عند عمر حوالي.



الشورت هورن
Milking shorthorn

ن منشأها في الجزء الشمالي الشرقي م

انكلترا

 و هالطوبياللون االبيض او الحمر او

ون لكن الل, اللون السائد لهذه الساللة

االحمر هو اللون السائد على مساحة 

واسعة من جسم الحيوان

 االرجل حمراء والمخطم محمر لحمي

.والقرون شمعية بيضاء

 720–500وزن الحيوان في االبقار

كغم

 كغم1000الذكور يصل وزنها الى



الصفات االنتاجية
 كغم في الموسم3178–2724بين يترواحانتاج الحليب.

 4نسبة الدهن%

يب لون الحليب فاتح يصلح للشرب وعمل الجبن والحل

.المكثف

عجولها سريعة النمو والتسمين ولحمها جيد ومرمري.

 ة بعمر مرالولالنضج الجنسي يالحظ في العجول التي تلد

شهر30–27يتراوح بين 



ماشية اللحم
Beef cattle

ماشية اللحم التي تنشأ في : اوال

المناطق المعتدلة الباردة

 Aberdeenاالبردين انجي -1
Angus

منشأه في انكلترا

الجسم مندمج واالرجل قصيرة

كغم650وزن االناث 

كغم900وزن الذكور 



اهلريفورد-2
Herford

منشأه من انكلترا

ااالرباع الخلفية اكثر اندماج

 كغم 1000وزن الذكر

 كغم850وزن االناث



الكالوي
Galloway

موطنه االصلي جنوب اسكتلندا



اهلايالند
Highland

موطنه االصلي المناطق

الشمالية الغربية من 

انكلترا



الساسكس
Sussex

 موطنه االصلي في جنوب

انكلترا



تنشأ املاشية اليت: اثنيا
ةيف املناطق االسيوي

Brahmanالبراهما

و الموطن االصلي لهذه الساللة ه

الهند

بقار يتبع االبقار ذات السنام او ا
Zebuالزيبو

د تمتاز بوجود سنام عضلي عن

ب منطقة الكتف كما يوجد لها لب

ل اسفل الرقبة ويمتد الى اسف

.البطن



2- الجيرGir

3-االفريكاندرAfricander

4-النيليهNilotic

5-االنكوالAnkola

6-االبيض الفيالنيWhite Fulani

7- البورانBoran



املاشية ثنائية الغرض
حليب هي انواع من االبقار تركيز فيها صفات االنتاج العالي من اللحم وال

:ومن اهم االنواع

الشورت هورن

الرد سندي

الساهيوال

االحمراللنكولن

الديفون



(العراقية)االبقار احمللية 
هي من الماشية ثنائية الغرض.

ارنة ال تمتاز بصفات اقتصادية جيدة سوآءا إلنتاج الحليب او اللحم مق

باألصناف العالمية

رافييمكن تقسيم االبقار العراقية الى اربعة اقسام حسب توزيعها الجغ:



Janoubiاجلنويب 

وبية ينتشر في المنطقة الجن

ج والوسطى وتستعمل إلنتا

الحليب كما وان العجول 

نتاجالوالذكور الكبيرة تسمن 

اللحم

السنام واضح في نهاية 

االكتاف وذات لبب كبير 

.نوعا ما



Sharabiالشرايب 
 كما وىنينيكثر هذا النوع في المناطق الشمالية حول نهر دجلة في محافظة

.يكثر في محافظة دهوك

الجسم عميق يقرب من نموذج حيوان اللحم.



Karadiالكرادي
ينتشر في المحافظات الشمالية وخاصة في المناطق الجبلية

 الحليب واللحمالنتاجالعمل اضافة الغراضصغير الحجم يستخدم.



Restakiالرستاكي
 يوجد هذا النوع بأعداد محدودة في المنطقة الوسطى وجزء من المنطقة

الجنوبية وحول المدن الكبيرة



شكراً لكم


