


سالالت اغنام الصوف الناعم -أ

سالالت اغنام الصوف الطويل -ب

سالالت اغنام الصوف المتوسط النعومة -ت

سالالت اغنام الصوف الهجين -ث

سالالت اغنام صوف السجاد -ج









:Merinoالمارينو 

ظهرت في اسبانيا وتحمل صفات انتاج الصوف الناعم 

اطق وانتشرت في كثير من بلدان العالم وسميت باسماء المن

كليزي التي ربيت فيها مثل المارينو االسترالي وااللماني االن

.واالمريكي وهكذا

تعتبر من اشهر اغنام الصوف الناعم االبيض وهي مصدر 

.اغنام الصوف الناعم وتمتاز بكثافة الصوف على الجسم

ا تمتاز بخاصية التجمع والقدرة على الرعي وهذه الميزة له

ن فائدة كبيرة في المناطق ذات الرعي الواسعة حيث يتمك

راعي واحد من االعتناء بقطيع يحتوي على االف االغنام 

.بمساعدة الكالب

حتاج تمتاز بانها قوية وتتحمل الظروف المتباينة وصغارها ت

.الى عناية خاصة في المراحل االولى من الوالدة

.حليبها يكاد يكفي لرضاعة الصغار فقط



:Rambouilletالرامبوليه 

قا تكونت هذه الساللة في فرسنا مقاطعة رامبوليه وكانت تسمى ساب

.المارينو الفرنسي

ر اذ تكون عالمات الذكو, تمتاز هذه الساللة بكبر حجمها ومظهرها القوي

.هوتوجد بعض خواص اغنام اللحم في الرامبولي, واضحة على الكباش

.كغم90–60كغم و النعاج 120–100تزن الكباش 

.كغم5كغم ومن النعاج 8الصوف المنتج من الكباش 

سببا ابصوف ناعم ويغطي كل الجس وقد يمتد الى الوجه ويغطي العيون م

.ما يسمى بعمى الصوف

.الكباش لها قرون واالناث عديمة القرون

.قوية الحركة وتستطيع التكيف مع الظروف المختلفة



على نوعية صوفها يعتبر متوسط النعومة ولها القابلية

رة انتاج اللحم لهذا ادرجت ضمن سالالت اللحم وهي منتش

ها في معظم بلدان العالم وذلك لخواص اصوافها وقابليت

.على التسمين وصفات اللحم الجيدة فيها

من اهم سالالتها هي



Suffolk 



Oxford



hampshire





تسمين نشأت هذه االغنام في بريطانيا وتمتاز بكبر الحجم وذات قابلية لل

Leicesterباإلضافة الى غزارة الصوف ومن اهم سالالتها هي اللستر 





ناعم تكونت هذه االغنام نتيجة الخلط بين اغنام الصوف ال

وانتاجها من الصوف جيد وذو, مع اغنام الصوف الطويل

متاز طول يتناسب مع متطلبات صناعة صوف التمشيط وت

.ذبائحها بالجودة





از بانها تمتاز بانها تنتج اصوافا تصلح لصناعة السجاد وهذه االصناف تمت

فاف تنتشر بمناطق شبه صحراوية وقليلة المراعي وتتحمل العطش والج

.ولها القابلية على السير لمسافات كبيرة

واصوافها التصلح اال لصناعة , ومعظم هذه االغنام تكون غليظة الذيل

انه خشن ويتصف الصوف ب, السجاد واالنسجة الصوفية الخشنة كالبطانيات

.  القوام وقليل الدهن وذو تموجات قليلة ووزن الجزة قليل نسبيا

.اغنام الوطن العربي جميعها من اغنام الصوف السجاد











سالالت اغنام الحليب



%7كغم بنسبة دهن 4انتاجها من الحليب اليومي 



Lacuneالفرنسية الالنكوناغنام 

%8كغم في الموسم بنسبة دهن حوالي 300-200انتاجها من الحليب حوالي 

.تمتاز بسرعة نمو حمالنها الن امهاتها انتاجها غزير من الحليب

ولحومها طرية % 50–45نسبة التصافي في حمالنها عند الفطام تصل الى 

.وطعمها مستساغ

ولون الصوف ابيض ويعتبر من اغنام . سنويا( كغم2)انتاجها من الصوف قليل 

.الصوف متوسطة النعومة



سالالت اغنام اللحم



South Downاغنام الساوث داون 

ذجية الغنام من السالالت البريطانية النتاج اللحم حيث تتمثل فيها معظم الصفات النمو

ة اذ تتصف لحومها بالطراوة والعصارية والنكهة الممتازة وكمية لحم عالي, اللحم 

.بالذبيحة وكمية دهن مناسبة موزعة بين اللحم

كغم100–80وزن الكبش 

كغم70–55وزن النعجة 

غيرة تمتاز بانها ذات قدرة عالية على النمو والتسمين وتصلح للتسوية باوزان ص

.وذلك لجودة نوعية اللحوم فيها

كفاءتها التناسلية عالية



Hampshireالهامبشاير
منشأها في انكلترا

من اهم سالالت الصوف متوسطة النعومة

ف تمتاز بالحجم الكبير والنمو السريع ولها قابلية عالية لالستفادة من االعال

.وتحويلها الى منتجات اللحوم والصوف

كغم90–56كغم والنعاج 135–100وزن الكبش 

.كغم سنويا3.5-3كمية الصوف 

صفات الذبيحة تعد متوسطة الجودة اذ تمتاز االرباع الخلفية بعدم االمتالء 



Suffolk السفولك
نشأت هذه الساللة في بريطانيا

كغم100–70كغم والنعاج 135–100وزن الكبش  

– 2.5انتاجها من الصوف يصل الى  .سم5–5كغم وطول ليفة الصوف 3

ن غذائها تمتاز بانها تتحمل الظروف الجوية  القاسية وتسير لمسافات طويلة بحثا ع

انتاجها كبير من الحليب

الحمالن سريعة النمو وثقيلة الوزن الن ادرار امهاتها من الحليب عالي 

.الكفاءة التناسلية لها عالي




































































