
 المقدمــــــــــة : 

ي استأنسها االنسان وكان ذلك بحدود )
( سنة قبل 5000-4000لقد كانت االغنام من اوىل الحيوانات الت 

ي قارة اسيا . 
 الميالد )بالد الرافدين ومرص( وتعتبر اعداد االغنام االكبر نسبة ف 

بية االغنام حيث انها حيوانات منتجة للحم  ي اللحم هناك مزايا عديدة لب 
والصوف والحليب ويأت 

 بالدرجة االوىل ثم الصوف والحليب )الثانية والثالثة( . 

  : االغنام تربية مزايا

االغنام حيوانات إنتاجية غبر مكلفة ومساكنها بسيطة وغبر معقدة او مكلفة ورعاية االغنام  -1

 التحتاج اىل ادوات ثمينة او معقدة . 

ي االغنام  -2
حيث يمكن زيادة افراد القطيع برسعة باالضافة اىل تعدد  دورة رأس المال رسيعة ف 

ي األغنام )صوف/لحم/حليب/سماد( . 
 مصادر الذبح ف 

ة برسعة والغغ بالغنام جماية وليست  -3 ة شديدة ويمكن اكتساب الخبر التحتاج تربية األغنام اىل خبر

 فردية مما يسهل التعامل معها . 

ي تستغل -4
ي تغذيتها وقلة  تعتبر االغنام من الحيوانات الت 

بقايا المحاصيل والمواد الزراعية المالئة ف 

 استعمال االعالف المركزة اذا توفرت المراعي . 

ي المزرعة وال  -5
تمتاز االغنام بانه يمكن تربيتها مع حيوانات اخرى مثل األبقار وهي تكمل عملها ف 

ي تسميد الحقول والمراعي . 
 تزاحمها . واالغنام تساهم ف 

 

 %( من االنتاج العالمي للحوم . 7االغنام والماعز بحواىلي )تساهم  -

 %( من االنتاج العالمي للحليب . 3.5تساهم االغنام والماعز بحواىلي ) -

ي العراق يحتل مركز تربية االغنام المكان المهم حيث تساهم االغنام بحوىلي  ●
ثالثة ارباع  3/4ف 

 اعداد الحيوانات الزراعية . 

ي انت ●
ي اللحوم بحواىلي )يساهم االغنام ف 

 %( لحوم حمراء . 45-40اج اللحوم ف 

ي العراق بحواىلي ) ●
ي انتاج الحليب ف 

 %( مما تنتجه االبقار والجاموس والماعز. 15يساهم االغنام ف 

ي العراق المحافظات الشمالية ) ●
%( من إجماىلي االغنام )نينوى . اربيل . 37تتوزع االغنام ف 

ي منطقة نينوى )17%( والمنطقة الجنوبية )46سليمانية . ( والمنطقة الوسىط )
%( 19%( . وف 

ي العراق . 
 من اعداد االغنام ف 

 

 

 



 عادات االغنام : 

 التغذية واإلرواء )وتحمل العطش( حيث تتحمل االغنام العطش وسبب ذلك :  -1

ة  -1 ة تفرز العاب بكبر  هو وجود غدة لعابية كببر

سب والمخزون قد يرجع اىل الصفات الفسيولوجية االخرى مثل  -2 امكانية تحويل الدهن المب 

ي الجسم اىل )طاقة + ماء( واالغنام العراقية مشهورة بتحملها العطش والجوع اكبر من 
ف 

ي منطقة الذيل الغليظ 
سب ف  ة من الدهن المب  االغنام األوربية وذلك لوجود كميات كببر

 والعريض . 

 خاصية التجمع .  -2

 التولد والتعرف عىل الصغار .  -3

 ع القائد . اتبا  -4

 عدم القدرة عىل الدفاع والتهيب )حيوانات جبانة( .  -5

 مقاومة االمراض .  -6

 تجنب الظالم وتتجاوب مع الضوء .  -7

 التجاوب مع األصوات .  -8

 تأقلمها للبيئة .  -9

ة طويلة لقلة االفرازات العرقية .  -10  تتحمل العطش فب 

ي ) -11
ي 50تحب الرعي والسبر بحثا عن الغذاء تقض 

ها %( من عمرها ف  ار ورسعة سبر الرعي واالجب 

 (دقيقة/كم واحد . 15)

 

 مالحظة مهمة : 

ة  -1 ة عند الرعي اذ انها تستطيع ان ترع النباتات واالعشاب الواطئة والقصبر
تمتاز االغنام بمبر 

 )وذلك لكون الشفه العليا من االغنام مشقوقة( . 

ة . _ وغدة اخرى تقع  -2 ي كافة االرجل ولها االغنام تمتلك غدة تحت العينير  مبارسر
بير  الظلفير  ف 

ها حيث تتلمسة  كه االغنام عىل الحشائش اثناء سبر ي خفيف القوام حيث تب 
افراز غدي زيت 

بية واألوصال او  االفراد الشاردة عن القطيع لتتبعه وتدرك القطيع . وقد تنسد فتحات هذه بالب 

ي المنطقة وينتج عنه
احيانا عرجا ويعرق هذا النوع  دخول بعض الياف الصوف ويؤدي اىل ورمه ف 

 من العرج ب)ابو الصوفة( . 

 

 

 



 

 االسس العلمية لتصنيف االغنام : 

ي االغنام : 
 التصنيف الكالسيكي ف 

ي : 
 هناك عدة طرق تقليدية )كالسيكية( يمكن تقسيم وتصنيف االغنام عىل اساسها وهي كالت 

 اميع . التقسيم حسب طبيعة االنتاج تقسم االغنام اىل اربعة مج -1

ي يستفاد  -1
اغنام النتاج الصوف والغرض الرئيسي من تربيتها هو النتاج الصوف الجيد النوعية والت 

 منه للتصنيع ومن امثلة هذه االغنام هي سالله )المرينو( بانواعه . 

بية هنا يكون اساسا النتاج اللحم الجيد عن طريق الحمالن  -2 اغنام النتاج اللحم والهدف من الب 

ة  ية واغنام الصوف الطويل . الكببر  والرسيعة النمو مثل اغنام الساون واخرى االنكلبر 

ي تقوم بانتاج اللحم والصوف بصورة متساوية من  -3
اغنام ثنائية االنتاج )االغنام الهجينه( والت 

ي .   حيث الهدف ومن هذة االغنام هي ساللة الكورويل / مولومبيا / التارجر

رئيسية النتاج الحليب ومن هذه السالالت اغنام االيست  اغنام الحليب وهي متخصصة بصورة -4

 منتاتالل والاليكون . 

 

سب به وتقسم االغنام اىل ثالثه اقسام هي .  -2  التقسيم حسب طول وحجم وكمية الدهن المب 

ي اوربا وقسم من اغنام الشعر االفريقية .  -1
ي تعيش ف 

 اغنام طويلة الذيل وتشمل اغنام الصوف الت 

الذيل )الكفل( ويطلق عىل الغليظ محليا )الليه( وتعود كافة االغنام العراقية اغنام غليظة  -2

ا ومستديرا  ق االوسط اىل هذا القسم حيث يكون الذيل كببر والسورية والكثبر من اغنام الرسر

ة ومستدير ومتدىلي وملتصق   االول كببر
مملوءة بالمادة الدهنية . واحيانا يتكون الكفل من قسمير 

ي الكراكول واالغنام به ذيل مخروطي 
 الشكل نهايته الرفيعة متدلية وسائبه اىل االسفل كما ف 

 الكروية . 

ا او  -3 ي المانيا وانكلب 
ي المستنقعات االوربية  وخاصة ف 

ي تعيش ف 
ة الذيل كاالغنام الت  اغنام قصبر

 . )  تسم )اللسب 

 

 ن عدمه . التقسيم حسب طبيعة القرون وهنا تقسم االغنام حسب امتالكها للقرون م -3

ي كال الجنسير  ومنها اغنام البالك فيس االسكندرية .  -1
 اغنام ذات قرون ف 

اغنام كباشها تملك قرون ونعاجها عديمة القرون ومنها انواع من االغنام العراقية كالعواسي  -2

 والعرابية . 

ية واالغنام  -3 ي كال الجنسير  ومنها اغنام الساوش دوان االنكلبر 
الكردية اغنام عديمة القرون ف 

 العراقية )الحمدانية( . 



التقسيم الذي يعتمد عىل نوعية الصوف / ويستعمل هذا التصنيف عىل واسع من ويعتبر من  -4

( اقسام تعتمد عىل صفات الصوف النوعية 7اكبر مراحل التقسيمات وفيه تقسم االغنام اىل )

ي . 
 مثل طول االلياف ونومتها باالساس وهي كاالت 

 مة )الرفيع( وتقسم اغنام المرينو والرامبولية . اغنام الصوف الناع -1

ية مثل والساوش دون والدورست  -2 اغنام الصوف متوسطة النعومة ومنها جميع االغنام االنكلبر 

 والهامشاير والسوفولك واغنام الحليب كااليست ثريزيان والليكون .  

ي والكوتسولد والبورول -3
و اللنكولن والروت   سب  .  اغنام الصوف الطويل اللسب 

ية واالغنام  -4 اغنام صوف السجاد / وتضم كافة االغنام العراقية وكذلك اغنام البالك فيس االنكلبر 

ق االوسط .   االيرانية ومعظم اقطار الرسر

اغنام الصوف الخليط تكونت نتيجة التقريب من اغنام الصوف الناعم والصوف الطويل مثل  -5

 )الكورديل / والكولومبيا( 

يستفاد من حمالن بعض سالالت االغنام الكراكول النتاج الفراء الجيد ويكبر  اغنام الفراء حيث -6

ي ايران وافغانستان وروسيا . 
 هذا النوع ف 

ي تنتج صوفا قريبا من مواصفات الشعر اصال النتاج اللحم وتكبر  -7
اغنام الشعر ترتر االغنام الت 

 جنوب السودان وكذلك اغنام الماساي االفريقية . 

 

 اغنام اللحم / الحليب / الصوف سالالت 

 سالالت اغنام اللحم 

 تمتاز سالالت اغنام اللحم ببعض الصفات المظهرية الخاصة حيث . 

ي الجسم )مظهر مندمج( .  -1
 حجم الجسم كببر مع اتساع وعمق ف 

 الراس صغبر نسبيا وكذلك الرقبة .  -2

 منطقة الكفل يكون مستوي ومتسع ويتسع الصدر واالضالع .  -3

 الظهر والقطن تكون عريضة وممتلئة باللحم . منطقة  -4

ة .  -5  االفخاد ممتلئة باللحم واالرجل قصبر

 وسنذكر بعض التفاصيل عىل احسن انواعها كالساوث داون والهاميشاير كامثلة السالالت اللحم 

  South Douonالسوث داون 

يطانية النتاج اللحم وتتمثل فيه معظم الصفات  -1  النموذجية الغنام اللحم . تعتبر من السالالت البر

 كغم( . 70-55كغم( والنعجة )10-8يبلغ وزن الكيس ) -2

ي .  -3
 اللون ابيض عدا الوجه فيكون رمادي او رمادي بت 

 كغم( سنويا . 3-2يبلغ انتاج الصوف ) -4



 كغم( . 4-2,5الوزن عند الوالدة ) -5

 ( . 125( نعجة بحدود )100تبلغ عدد المواليد الناتجة من ) -6

لسوث( صغبر الحجم ولكن تمتاز حمالن بانها ذات قدرة عالية عىل النمو والتسمير  يبدو مظهر )ا -7

ة وذات جودة لنوعية اللحم .  ي اوزان صغبر
 وتصلح للتسويق ف 

 

 Hampshreالهامشاير 

 هي من سالالت الصوف المتوسط .  -1

 كغم( . 90-55( والنعاج )135-100وزن الذكور ) -2

 ( . كغم4,5الوزن عند الوالدة اكبر من ) -3

 اللون ابيض وقد يكون لون الوجه بير  غامق او اسود والقوائم بنية .  -4

 %( نسبه الوالدات . 135عدد المواليد ) -5

 السفولك / تقريبا نفس مواصفات الهايشاير . 

 

 سالالت اغنام الصوف الناعم : 

 المرينو/ 

ي اسبانيا وانتقلت اىل كافة انحاء العالم وحسنت وراث
يا وبيئيا وظهرت سالالت ظهرت هذه الساللة ف 

ي واالمريكي . وتم خلطه مع كثبر من 
ي واالنكلبر 

اىلي والمرينو االلمات 
باسماء مناطق العالم كالمرينو االسب 

 اغنام العالم حسب بلدانها وبصورة عامة تمتاز . 

 من اشهر اغنام الصوف الناعم االبيض وبكثافة عىل الجسم .  -1

 والنعاج عديمة القرون والجلد لونه وردي ., الكباش لها قرون ملتوية للداخل  -2

اوح ) -3  كغم( . 13-3,5كمية الصوف المنتجة عالية جدا وبصورة عامة تب 

 لها القدرة العالية عىل الرعي الجماعي .  -4

ي كثبر من بلدان العالم )لتأقلمها حسب  -5
ت ف  تمتاز بقدرة تحملها للظروف المتباينة ولذلك انترسر

 الظروف البيئية( ,

 الرامبولية / 

ي  االغنام 
ي ف 
( ونشاط من اختالط المرينو االسبات  ي فرنسا مقاطعة رامبولية )تسم المرينو الفرنسي

ف 

 المحلية . 

 يمتاز الرامبولية بكبر الحجم وذات مظهر قوي وتظهر بعض الصفات انتاج اللحم فيه .  -1



 كغم( . 90-60كغم( والنعاج )120-100اكباش تزن ) -2

 كغم( . 5كغم( ذكور / النعاج )8كمية الصوف ) -3

 اكباش لها قرون واإلناث عديمة القرون .  -4

اغنام الرامبولية رسيعة الحركة وقوية االحتمال وتستطيع التكيف مع الظروف المختلفة وحواىلي  -5

ي الواليات األمريكية من هذا النوع . 1/2)
 ( االغنام الموجودة ف 

ي عمليات الخلط مع السالالت اخرى  -6
النتاج السالالت الهجينة مثل الكولومبيا / استعملت ف 

ي .    والتارجر

   /اغنام الصوف المتوسط

ي مناطق عديدة من العالم وذلك 
الصوف متوسط النعومة ولها القابلية عىل انتاج اللحم وينترسر ف 

لخواص صوفها وقابليتها للتسمير  ولصفات اللحم الجيدة . مثل ) السفولك / الهامبشاير / الساوث 

 ( داون

  /غنام الصوف الطويل ا

ي بريطانيا وتمتاز بكبر الحجم وذات قابلية تسمير  عالية وغزارة الصوف ومن سالالت الصوف 
نشات ف 

/لنكولن( وطول الصوف قد يصل اىل ) كغم( 150سم( واوزان تصل اىل )30الطويل )اغنام اللسب 

 للنكولن .  

 اغنام الصوف الهجير  / 

ي .  –م الصوف الطويل ساللة الكورديل كولومبيا خلط بير  الصوف الناعم واغنا  التارجر

 

 اغنام صوف السماد / 

الصوف الخشن اليصلح اال لصناعة السجاد واالنسجة الصوفية الخشنة )البطانيات ( وهي اغنام تعيش 

ي  ة وتتحمل قلة العلف والجفاف ولها القابلية للسبر الطويل واغنام الوطن العرتر حيث المراعي القصبر

ي  واغنام ايران وتركيا وكثبر وا
ف  لعراق منها كاالغنام العواسية والعرابية والكرادية والمرصية واالوسيمي والبر

ي واغنام ويلزالجبلية . 
 من االتحاد السوفيت 

 اغنام الفراء  

ي المنطقة الوسىط 
تمتاز حمالنها بانتاج جلود الفراء وتشتهر ساللة الكراكول بهذه الصفة وترتر ف 

هذه الساللة تنتمي اىل اغنام صوف السجاد ولكن حمالنها  –اسيا مثل افغانستان وايران وروسيا لجنوب 

ي تاخذ 
ي تذبح للحصول عىل جلودها الغالية الثمن والمغطاة بااللياف ذات التموجات الت 

هي الت 

 مظهرالفراء واللون االسود هو الغاىلي عىل الحمالن . 



 

 

 

 

 

 

 سالالت الحليب / 

 سالالت الحليب من اغنام الصوف المتوسط وتمتاز بمايىلي تعتبر 

ة تفوق احتياجات مواليدها بكثبر .  -1  تمتاز بقابليتها عىل انتاج الحليب بكميات كببر

 %( . 6يمتاز حليب هذه االغنام بارتفاع نسبة الدهن قيمة اىل حواىلي ) -2

او  -3 اوح كمية الحليب خالل الموسم حسب الساللة وطول الموسم ويب  ح موسم الحليب     تب 

يوم( ومن اهم السالالت االغنام المنتجة للحليب ساللة االيست فريزيان االلمانية 80-200)

 وتمتاز : 

 اغنام بيضاء اللون عديمة القرون واألرجل والراس عارية من الصوف .  -1

 كغم( . 3-2,5كغم( وتنتج صوف )80-60كغم( والنعاج )100-80يزن الكبش حواىلي ) -2

 %( . 6كغم( او اكبر سنويا ذو نسبة دهن )500الحليب يصل اىل )أنتاجها من  -3

ي 160كغم( نعجة من الاليكون الفرنسية )260ومن السالالت االخرى ساللة االنغ )
كغم( كيوس اليونات 

ها .   وغبر

كيب حيث وصل انتاجها اىل ) ي الب 
كغم( 250-150وقد حسنت ساللة االغنام العواسي النتاج الحليب ف 

ة ) ي فب 
 ( اشهر فقط . 3ف 

ي االسابيع االوىل من عمرها ثم 
ة بالنسبة لتغذية المواليد ف  ان انتاج الحليب من االغنام يمثل اهمية كببر

مليون ( طن / 7استغالل الفائض كمصدر لغذاء االنسان كثبر من دول العالم حيث يبلغ االنتاج العالمي )

 سنويا 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

  

ي االغنام 
 
 التناسل واالخصاب ف

وع  ي انتاج االغنام حيث ان النجاح االقتصادي ألي مرسر
تعتبر الكفاءة التناسلية احد الدعائم االساسية ف 

ي يعتمد عىل الخصوبة حت  وان كان الهدف الحليب اوالصوف فللكفاءة التناسلية تاثبر كببر عىل 
حيوات 

ة التناسلية اهم متطلبات االنتاج وعىل االخص عندما يكون الهدف انتاج اللحوم فعندها تشكل الكفاء

ي ترتفع فيها الكفاءة التناسلية 
 هذا النوع من االنتاج وتعتبر االغنام من الحيوانات الت 

 وترتبط الكفاءة التناسلية بعوامل عديدة اهمها : 

 الوراثة  -1

 الرعاية والتغذية   -2

ي النعاج الغبر تمتاز االغنام بدورات تناسلية منتظمة تعرف بدورات الشبق وعادة تتكرر دورة 
الشبق ف 

 (يوما 17( يوم ومتوسط ) 19 – 15مخصبة كل ) 

ة ) اوح طول هذه الفب  ة الشياع يب  (ساعة ويكون 36-30ولدورة الشبق عدة مراحل متتابعة مثل فب 

ة الشياع  ي من فب 
ي النصف الثات 

 التلقيح ف 

 فصل التناسل 

ي مس
ي ف 
ي تكون فيها االغنام الت 

ي طول فصلها هي المرحلة الزمنية الت 
تعدة للتناسل فاألغنام تختلف ف 

 التناسىلي 

ي المناطق االستوائية وشبه االستوائية  -1
ي تعيش ف 

حيوانات متعددة دورة الشبق / االغنام الت 

 وكذلك االغنام العراقية 



ي الدول االوربية المناطق الباردة والقريبة من القطب  -2
ي تعيش ف 

اغنام محدودة دورة الشبق / الت 

ة يعمل عىل التبكبر الشماىلي  ة قصبر
عدا اغنام الدورست هورن ) انخفاض درجة الحرارة خالل فب 

ي النهار 
ي حدوث الموسم التناسىلي (تميل االغنام عادة الن  تقابل الموسم التناسىلي الذي يقرص ف 

ف 

ي ت
ي والت   وبالتاىلي عىل الجهاز العصتر

ة عىل العير  ة الظالم الكببر
ي الليل حيث تؤثر فب 

ؤثر ويطول ف 

( وهذا بدوره يؤثر عىل تطور  F.S.Hعىل الغدة النخامية الفراز الهرمون المحفز للحويصلة )

ي المبيض 
 الحويصالت ف 

وجير  حيث يحدث الشياع وبعدها يتم افراز هرمون        
وعندما تنضج الحويصلة تفرز هرمون االسب 

 (Lutemizing Hormome  ) (L.Hي الدم من قبل الغدة النخامية
الفراز الهرمون المحفز للغدة  (ف 

( وعندها تنفجر الحويصلة الناضجة ثم تسقط البويضة اىل قناة نقل  F.S.Hالنخامية ويقلل افراز )

البيض ويتجمع جدار الحويصلة مكونا غدة جديدة تسم ) الجسم االصفر ( الذي يفرز هرمون 

ون )هرمون الحمل (والذي يمنع افراز هرمون تحفبر  ال
وجسب   حويصلة وعندما تصبح حامال البر

 

 

 البلوغ الجنسي 

ي انتاج 
هو الوقت الذي يصبح عنده الحيوان قادر عىل التناسل وانتاج خاليا تناسلية أي يبدأ الذكر ف 

ي 
ي انتاج البويضات الناضجة وقد يعتبر العمر عند البلوغ الجنسي ف 

حيوانات منوية ناضجة واالنتر  ف 

ي الذكورعند انتاج حيوانات منوية قادرة عىل االخصاب ويصل  االناث هو العمر عند اول شياع
وف 

ي يبلغ عندها 
الحيوان اىل مرحلة ) النضج الجنسي ( باستمرار تطور وظائف الجسم التناسلية والت 

ي هذه المرحلة يستغل الحيوان للتلقيح بأكبر كفاءة 
قدرته الجنسية اىل اقض مايمكن وراثيا وف 

 ل تؤثر عىل العمر عند البلوغ الجنسي فيها : اقتصادية وهناك عدة عوام

ي العمر والوزن عند البلوغ الجنسي وكذلك  -1
الساللة والوراثة : تختلف السالالت اختالفا واضحا ف 

اكيب الوراثية اضافة   توجد فروقات بير  افراد الساللة الواحدة وهذا يرجع اساسا اىل اختالف الب 

 للعوامل البيئية االخرى 

 بير  العمر عند البلوغ الجنسي الغنام عدد من السالالت جدول أدناه ي

 العمر )يوم (  الساللة 
 234 السفولك

 240 الكورديل 
 547 المرينو

 163 الفينيش الندرسي 
ي ( 

 293 العواسي ) العراف 

   



 وزن الجسم ومعدل النمو -2

 التغذية  -3

 تاريــــخ اول شياع وحمل ) مرتبط مع عدد ساعات الضوء القليلة ( -4

ي السنة ) االغنام 
ي يقل فيها عدد ساعات النهار ف 

ي االيام الت 
ويالحظ ان الشياع االول يحدث ف 

ي الوقت الذي تبدا فيه عدد ساعات الضوء بالتناقص ( 
 الموسمية تميل اىل التناسل ف 

 

ي الذكور 
 النضج والبلوغ الجنسي ف 

يوم ( ويمكن للحمالن 60-50يوم والصفن عند عمر ) 30يمكن تمبر  االعضاء الذكرية عند عمر 

( اشهر ولكن غبر ناضج وعادة يصل الحمالن بمرحلة البلوغ 5الذكور ان تفرز السائل المنوي بعمر )

( شهر تستعمل 18( اشهر ولكن خصاب السائل المنوي اليكتمل االعند عمر )7-5الجنسي بعمر )

 ( سنوات 6-3للتلقيح بكفاءة عند عمر )

 

 

ي 
 
 االناث النضج والبلوغ الجنسي ف

ي االناث بعمر ) 
ي االناث تحدث دورات الشبق ف 

من وزنها  %50 ( اشهر ووزن حواىلي  10-5عموما ف 

( سنة وتكون النعاج 2( اشهر لتلد بعمر )18الناضج وعادة ينصح بتلقيح االغنام العراقية بعمر )

 ( اكبر خصوبة ونضج 6-2بعمر )

 

 الجهاز التناسىلي الذكري

ي كيس يدع كيس الصفن معلقا بداخله بواسطة الحبل المنوي الخصيتير  : زوج خارج  -1
الجسم ف 

 وفائدة الخصيتير  : 

 انتاج الحيامن  -1

ون ( -2  افراز الهرمون الجنسي الذكري ) التستيب 

بــخ : والذي يعمل كمخزن للحيامن المنوية ويساعد عىل نضجها   منطقة البر

يتير  والمحافظة عىل جعلها اقل من درجة الصفن : جلد ناعم رقيق ينظم درجة الحرارة المحيطة بالخص

 ( م  7-5حرارة الجسم بمعدل )

ايير  -2  الحبل المنوي ) االوعية الناقلة ( انبوب عضىلي رقيق يمر بداخلها الوعاء المنوي واالوردة والرسر



 الحويصالت المنوية -3

 القضيب -4

 الغدد المساعدة -5

 الجهاز التناسىلي األنثوي 

 ( غم ووظيفته  4-3الواحد ) المبيضان / وزن المبيض -1

 إنتاج البويضات  -1

ون (  -2 وجسب  وجير  / البر
 افراز هرمون ) االسب 

 قناة البيض ) قناة فالوب ( : التتصل بالمبيض وتشبه القمع وتفتح قرب الرحم طولها -2

 (سم ويحدث االخصاب فيها 15-19) 

( ووظيفة 12-10) ( سم وطول القرن2-1الرحم ) جسم الرحم والقرنير  ( طول جسم الرحم ) -3

 الرحم هو حمل الجنير  لحير  الوالدة 

 سم( . 10-4عنق الرحم : يصل الرحم بالمهبل طوله ) -4

سم( وهو يربط الرحم بالفتحة الخارجية المسماة 14-10المهبل عضو عضىلي طوله الداخىلي ) -5

ي . 
 الحيا )الفرج( ويعمل المهبل كعضو استثنات 

 اثناء عملية االيصال الجنسي .  -1

 للجنير  اثناء الوالدة . وممر  -2

 طريقة السيطرة عىل توقيت الشعاع 

ي الوقت الحاض  اصبح امرا ممكننا وذلك باستخدام الطرق التالية 
 وهي عملية السيطرة عىل التلقيح ف 

ي المهبل  -1
ي توضع عادة ف 

ون والت  وجستبر استخدام األسفنجية المهبلية الحاوية عىل هرمون البر

ة معينة )  وم قبل التلقيح . (ي13النضجة لفب 

وتستخدم ايضا طريقة اخرى الحداث الوالدات خارج الموسم التناسىلي االعتيادي وذلك  -2

 باستخدام االسفنجات + مصل الفرس الحامل . 

 زرع البيوض المخصبة وكذلك استخدام التلقيح االصطناعي .  -3

ي عملية التبويض االعتيادية تب  
ي تنتج ف 

( ويمكن معرفة 9-1اوح من )نسبة التبويض / عدد البيوض الت 

 ذلك نتيجة لعدد الحمالن الناتجة وقت الوالدة والحقن بالهرمونات تزيد التبويض . 

 اما اهم العوامل المؤثرة عىل عملية التبويض هي 

عوامل وراثية : ان الصفة الوراثية للنعجة عادة تؤثر بصورة رئيسية عىل نسبة التبويض حيث  -1

 الغنام وجد ان نسبة التبويض 

ي  -1
 1و3الرومت 



 ( 2.5الفندلندية )  -(                         ج1.8السفولك ) -2

عمر النعجة : الفطائن تكون نسبه التبويض اقل من النعاج الناضجة وكذلك نسبة التلقيح واعىل  -2

( سنوات ويعزى سبب زيادة قدرة النعاج اىل مستوى افراز الغدة 6-4نسبة تبويض بعمر )

ي . النخامية لهر 
 مونات الجنس ومدى استجابت المبيض لهذا المستوى الهرموت 

ة الحجم مثل اغنام  -3 حالة وحجم الجسم : ان معظم السالالت العالية الخصوبة تكون صغبر

ي داخل الساللة الواحدة بير  وزن 
الفندلندية والروسية )الرومانوف( وهنالك عالقة موجبة ف 

 الجسم ونسبة التبويض . 

ي  -4
ات  المستوى الغذات  للنعاج قبل التلقيح : ان حالة الجسم قبل التلقيح يعتبر من اهم التاثبر

ي التغذية 
ي تؤثر عىل نسبة التبويض وبالتاىلي عىل الخصوبة فاالرتفاع ف 

الناتجة من التغذية والت 

اسابيع مهم لتحسير  حالة النعاج ويسبب زيادة الخضوبة وزيادة نسبة  4-3قبل التلقيح لمدة 

 الهالكات  

 

 

 

 

 التلقيح 
ة زمنية محدودة وبواقع )  العمر  –%( معتمدة عىل حالة الجسم والساللة 4-3ترك الذكور واالناث لفب 

ة التلقيح اقرص مايمكن وذلك لضمان الحصول عىل حمالن متناسقة العمر  ومن االفضل ان تكون فب 

 وتسهيل عملية ادارة الحمالن المولودة 

ك الكباش عادة مع النعاج لمد ( يوم وتتبع الخطوات التالية  51-34ة دورتير  اىل ثالث دورات شبق )تب 

 لتحضبر االغنام لموسم او موعد التلقيح : 

ي المناطق الحارة وشبه الحارة حيث تزيد من حيوية  -1
جز الصوف قبل موسم التلقيح وخاصة ف 

ي شه
ي شهر نيسان وتلقيحها ف 

ي العراق هو جز الصوف ف 
 ر ايار وتموز االغنام ونشاطها والمتبع ف 

ي عملية التلقيح  -2
 تقليم االظالف لالغنام وخاصة الكباش حت  التكون االظالف عائقا ف 

 القضاء عىل الطفيليات الخارجية بالتغطيس والداخلية باعطاء الجرعات الدوائية الالزمة  -3

ي ( للنعاج قبل التلقيح بحواىلي ثالث اسابيع وذلك  -4
ي ) الدفع الغذات 

 لكي رفع المستوى الغذات 

 زيادة خصوبة التلقيح .  -1

 زيادة نسبة التبويض .  -2

5-  . ) ي للكباش ايضا )عدم الوصول بها اىل حالة التسمير 
 رفع المستوى الغذات 



يجب التاكد من خصوبة الكباش عن طريق فحص الخصيتير  وكونها طبيعية وان كان بالمقدور  -6

 فحص السائل المنوي / الرغبة الجنسية . 

ي 
 
 التلقيح : مالحظات مهمة ف

 تقسيم القطيع اىل مجموعات متناسقة بقدر االمكان ثم تطلق الكباش .  -

ي تربط عىل صدر الكبش وتحوي اصباغ لمعرفة النعاج الملقحة  -
استخدام االحزمة الكشافة الت 

ي بها دورة شبق( الكبش الكشاف . 
 )الت 

لتلقيحات للكبش الواحد مراقبة عدد التلقيحات للذكور )اكباش مستعملة( من المعروف ان عدد ا -

 (مرة . 38-8/ النهار الواحد )

ة شيوعها ) -  مرة( . 14عدد التلقيحات لكل نعجة خالل فب 

ي منتصف النهار ثم تزداد 7.5-6.5اكبر التلقيحات ونسبة عالية تحدث صباحا ) -
( صباحا تتقدم ف 

ي كليا اثناء الليل . 
 ثانية بعد الظهر اىل حير  الغروب وتختف 

 

 

 

ة    : الحملفب 

ي االغنام كمعدل )
ة الحمل ف   (يوم ويمن التأكد وتشخيص الحمل اما 150تبلغ فب 

 ( يوم . 35باستعمال اكباش الكشافة لمدة ) -1

ة من الحمل .  -2 ة االخبر
ي الفب 

 الفحص اليدوي وخاصة ف 

 او عن طريق تحليل للدم والبول لالنتر .  -3

 

ي االغنام حسب العوامل التال
ة الحمل ف    . يةوتختلف فب 

 اختالف الساللة واختالف االفراد داخل الساللة الواحد .  -1

ي توائم  –نوع الوالدة  -2
 الحمالن الفردية تكون الحمل فيها اقل من النعاج الت 

ي تنتج حمالن ذكور .  –جنس المولود  -3
ي تنتج حمالن اناث اقل من الت 

ة الحمل للنعاج الت   فب 

 بازدياد عمر النعاج . عمر النعجة / مدة الحمل تزداد قليال  -4

ة الحمل االوىل بحيث تحافظ عىل وزنها بقدر االمكان  مالحظه مهمة / تغذية النعاج )االمهات( خالل فب 

ين من الحمل والسبب .   ولكن يجب العمل عىل رفع المستوى الغذاء للنعاج خالل الشهرين االخبر

ها عند الميالد .  -1  للحصول عىل حمالن بوزن اعىل من غبر



 ادة انتاج الحليب لتغذية صغارها . لزي -2

 لمساعدة االم عىل الوالدة الصحيحة والسليمة وتحمل االم الوالدة ومتاعبها .  -3

غم( يوميا خالل االسبوع االول من البدء بالتغذية اىل 125حيث تزداد اضافة العلف المركز من قرابة )

ين . 500مايفارب ) ي االسبوعير  االخبر
 غم( ف 

 /               مصطلحات مهمة

ي موسم  -1
ي التلقيح وذلك عند تركها مع الكباش ف 

ي تفشل ف 
ي الحمل : وهي النعاج الت 

التفويت ف 

 التلقيح . 

ي  من مجموع النعاج  )الملقحة( .   Fertilityالخصوبة  -2
 وهي النسبة المئوية للنعاج الت 

ي القطيع اذا كان هناك مائة نعج
ي القطيع وكلها خصبة فان وتعرف بانها نسبة النعاج المخصبة ف 

ة ف 

%( ويمكن ان تعرف نسبة الخصوبة ايضا بعدد الحمالن المولودة من كل مئة 100نسبة الخصوبة هي )

 %( 150( حمل مولود يمكن القول ان نسبة الخصوبة )150نعجة فإذا أعطت )

 

 

     

ي االغنام
 
 النمو والتطور ف

ي انتاج الحمالن ) اللحم ( بالدرجة االوىل 
من االهمية وبذلك يجب االعتناء لضمان اللحم النوعية يأت 

والكمية حيث يتوقف الربــح عىل طبيعة االنتاج وبذلك يصبح تربية وصناعة االغنام ذات جدوى 

 اقتصادية مهمة 

ي مناطق الجسم المرغوبة )  
ي اهمية اغنام سالالت اللحم من حيث طبيعة تكوين اللحم ف 

تات 

ي الجيد اليعتمد عىل كاالفخاذ واالكتاف والظهر (  ي اغنامنا المحلية ويالحظ من المرتر
ي ال تتوفر ف 

والت 

جحم الحيوان عند التسمير  والتسويق وانما يكون الحكم عىل افراد القطيع عن طريق االجزاء 

المختلفة من جسم الحيوان ومدى تماسكها مع بعضها البعض بحيث تعىطي الشكل العام والمتناسق 

 د للحيوان والتكوين الجسمي الجي



 

ح المرحلة  وكلما كانت االجزاء المرغوبة اعىل وزنا ونوعا كلما ارتفع سعر الحيوان المباع ويمكن رسر

ي االغنام بصورة مخترصة مع الشكل التاىلي  
 الطبيعية للنمو والتطور ف 

 

 

 

 

 

 

 

اوج 50-100         7       11       31        43      يوم     الوالدة     الب  

ي بداية 
حيث يظهر ان النمو يحدث بعد االخصاب حيث النمو بطيئا بالمعت  المطلق الن كتلة الجسم ف 

ة جدا   االمر صغبر

ي الجزء )
( ثم يبىط  النمو تدريجيا اىل ان يستقر نسبيا عند  Aويالحظ ايضا ان مرحلة النمو الرسيــــع ف 

 الخامس (  –ر ) االول وصول الحيوان بعمر النضوج وتبير  ان اعىل نمو يحدث بير  الشه

 

 

 

 

ي احجام تلك الخاليا   تعريف النمو : 
ي عدد الخاليا الجسمية وكذلك زيادة ف 

 زيادة ف 



ى بالنسبة اىل تطور صناعة الزراعة واالنتاج  النمو والتطور هما ظاهرتان حيويتان ذات اهمية كبر

ي الحقيقة المحصلة لكل الطاقات 
ي بصورة خاصة وهما ف 

والعمليات الحيوية والوظائف الحيوات 

 الفسلجية والظروف البيئية المحيطة بالحيوان 

ي الحيوان يبدا حال إخصاب البويضة وتكوين البيضة المخصبة حيث 
ويمكن اعتبار النمو والتطور ف 

ي نهاية 
تبدا باالنقسامات المتتالية وبصورة مسمرة ولكن بمعدالت متفاوتة ومتناسقة بحيث يصل ف 

ي للحيوان الطبيعي  المطاف وبعد 
 مراحل التميبر  والتخصص اىل الشكل النهات 

 

 طرق قياس النمو 

ي حيوانات المزرعة وفيها االغنام 
 هناك طرق عديدة لقياس النمو ف 

 االوىل هي قياس رسعة النمو  –المعادالت التالية هي االكبر شيوعا 

ي     ـــ     امتوسط رسعة النمو = 
ي الوزن النـــــــــــهات 

  لوزن  النــــــــــــهات 

ي  
ي ــ العمر عند الوزن االبتدات 

 العمر عند الوزن النهات 

ي تكون ثابتة 
ي مرحلة معينة من العمر والت 

ي وزن الحيوان ف 
ان هذه الزيادة تعبر عن الزيادة المطلقة ف 

ة المدى   عادة وتكون قصبر

ي مرحلة 
ي ف 
ي الوزن ف 

 زمنية محددة وعادة يقاس النمو عىل اساس الزيادة ف 

ي للنمو =  ي المعدل النستر
ي     ـــ     الوزن  النــــــــــــهات 

 X   100   الوزن النـــــــــــهات 

ي   
 الوزن االبتدات 

 

 او

ي للنمو =  ي المعدل النستر
ي     ـــ     الوزن  النــــــــــــهات 

 X   100   الوزن النـــــــــــهات 

ي   
ي +الوزن االبت الوزن النهات 

 دات 

                                                         2 

 

 



ي االغنام
 التطور وطرق قياس التطور ف 

ي تحدث لالجزاء المختلفة من األعضاء واالنسجة 
ات الت  ي جسم الحيوان عبارة عن التغبر

ان التطور ف 

ي يتمبر  بها 
ي نهاية االمر اىل الصورة الت 

ي وتعمل هذه المختلفة بحث تؤدي ف 
ويتكامل شكل الحيوان النهات 

ي مراحل العمر 
االعضاء بصورة طبيعية ولمعرفة بديل التقيد الذي يجعل لالعضاء الجسمية المختلفة ف 

وهما  يستعان بعدة طرق لقياس هذا التطور والتغبر

الجسم يتم تقدير وزن العضو او الجهاز المعير  الذي يراد قياسه ومعرفة تطورة ثم ينسب اىل وزن  -1

ي زمن او عمر معير  لمعرفة مدى نموه وتطوره بصورة عامة وكذلك مستوى التطور 
الكىلي وذلك ف 

 اىل التطور العام للجسم 

ي بعض االحيان تتم مقارنة وزن وابعاد الجسم المختلفة لعضو او جهاز معير  من أجهزة الجسم  -2
ف 

ط ان يكون بوزن وابعاد عضو اخر من الجسم ويفضل ان يكون العضو المقارن ب ه قياسيا ويشب 

ي النمو كالمخ مثال 
 مبكرا ف 

ي وحدة زمنية محددة ويفضل تتبع هذه  -3
ي وزن العضو اوالنسيج المعير  ف 

قياس معدل الزيادة ف 

يــــح   الطريقة عىل ابعاد الجسم المختلفة وعىل الحيوان الحي بدال عملية الترسر

ي المراحل المخ -4
بوزنها او  –تلفة من عمر الحيوان مقارنة وزن او جهاز جزء معير  من الجسم ف 

 وهكذا  –بقياسها عند عمر معير  ثابت وليكن عند الوالدة 

 وتتبع هذه الطريقة لمعرفة مدى تاثبر العمر عىل نمو وتطور االجزاء المختلفة من جسم الحيوان -5

ة الجنينية ي الفب 
 النمو ف 

ات  ان النمو عبارة عن عملية واحدة مستمرة ابتدا من االخصاب ولحير   موت الحيوان اال ان هنالك فب 

ي 
يكون فيها النمو رسيعا ويسم ) تقدميا ( ويحدث هذا خالل مراحل التكوين االوىل والتطور الجنيت 

ي النمو ويسم بالنمو التاخري ويحدث خالل المراحل المتاخرة من 
ات يحدث فيها بىط  ف  وهناك فب 

ي مرحلة الكهولة ( 
 العمر ) اي ف 

 زء التقدمي من النمو اىل قسمير  ويمكن تقسيم الج

ة الجنينية  -1  قبل الوالدة : وهو مايدع بالفب 

 النمو مابعد الوالدة  -2

راع الرحمي وتكون خاليا عديدة هي  تبدا الخاليا باالنقسام برسعة خالل االسابيع االوىل من االسب  

ي 
الخاليا حيث تتمز اساس جميع اعضاء وانسجة الجسم المحيطة ثم تبدا مرحلة التمبر  والتخصص ف 

 االجنة بعد ذلك 

 

 



 

ي المرحلة الجنينية
 
 العوامل المؤثرة عىل النمو ف

عادة مايعرف ويؤخذ الوزن عند الوالدة باعتبار دليال متمبر  عىل مدى تاثبر العوامل المختلفة عىل نمو 

 الجنير  ويمكن تحديد هذه العوامل هي 

 اوال: تاثبر االم : 

ي ان لالم تاثبر مبارسر عىل   ة تحدد سلوكها االنتاجر وزن الحمل المولود كما انها نفسها تتأثر بأمور كثبر

 وبالتاىلي تؤثر عىل الجنير  

ي رسعة النمو وتطور اجنتها  –ساللة االم   -1
هناك سالالت معينة من االغنام لها القابلية العالية ف 

ة .   بدرجة متمبر 

ي وكلما زاد حجم االم هناك معامل ارتباط عاىلي بير  حجم –حالة االم وحجميها  -2
االم وحجم الحقيف 

ي وكذلك يزداد بحالة االم الجيدة 
 حيث يعىطي حمالن ذات اوزان وحجم مرتفع . –زاد الحقيف 

ة –عمر االم  -3 االم عند مرحلة النضوج الجنسي ولعدة سنوات المعة اعىل كفاءة من االمهات الصغبر

 السن /او المسنة /. 

 ثانيا: االب 

ك االب }تاثبر ا
ي منح يشب 

{ف  ي اعطاء نصف عوامله الوراثية تماما كما تساهم االم }االنتر
لذكر{ ف 

ي حيث يكون المولود كببر الحجم ثقيل الوزن رسيــــع النمو بنفس مواصفات االب . 
 النصف الثات 

 ثالثا :جنس المولود : 

ة من النمو والعم ي مراحل كثبر
ي الوزن عند الوالدة وف 

 ر ان الحمالن الذكور تفوق االناث ف 

 رابعا : تعدد التوائم 

ان الحمل الذي يولد كفرد من توائم يكون وزنه اقل وحجمه اقل من الذي يولد فردا اال ان متوسط 

 وزن التوائم يكون عادة اكبر من وزن الحمل المولود بشكل مفرد والتوائم الثالثية  

 يكون اقل من وزن التوائم الثنائية 

 خامسا : موسم الوالدة 

ي موسم الصيف  يزداد وزن
ي تلد ف 

ي الحمالن الت 
ي المواسم الشتوية عنه ف 

الحمالن عند الوالدة ف 

ي الصيف تكون حالتها جيدة جدا اذا انها رعت المراعي 
وهذه الحقيقة تفرس بان االم الحامل ف 

الجيدة طول موسم الربيع وجزء الصيف ثم رعت بقايا المحاصيل الحقلية كمخلفات ) الحنطة 

ي  –هذا تكون حالتها وهي حامل جيدة والشعبر ( وبــ
ي الشتاء تلد ف 

ي تحمل ف 
عىل عكس النعاج الت 

اء وبذلك يقل وزن الحمالن المولودة وحالة  الصيف حيث تتقدم المراعي والمواد العلفية الخرص 

 المولود  

 



 

 

ي بعد الوالدة 
 ) تاثبر مابعد المرحلة الجنينية ( التاثبر الثات 

 الوزن عند الوالدة 

ي  وتعد 
من الصفات المهمة لحيوانات اللحم المختلفة ومن ضمنها االغنام وهي مقياس للنمو الجنيت 

الصحيح للحيوان ويختلف باختالف كببر نتيجة الفروقات بير  السالالت المختلفة وكذلك بير  افراد 

اوح وزن الحمالن )  ( كغم وقد تزيد او تقل عن هذا 6.5-1.5نفس الساللة ويب 

ناعم اقل وزنا من حمالن سالالت اغنام اللحم او ) متوسط النعومة ( وكما يتاثر حمالن الصوف ال

 بعوامل عديدة ماعدا الساللة مثل 

 نوع الوالدة                                     -1

 جنس المولود -2

 نسبة الوالدة -3

 عمر االم  -4

بية  -5  طريقة الب 

 تأثبر االب  -6

 تأثبر التغذية عند الحمل  -7

 الفطام الوزن عند 

ي قطيع االغنام حيث تالحظ ان الهدف هو ان تصل الحمالن اىل اوزان 
من الصفات االقتصادية المهمة ف 

ي تؤثر عىل 
عالية عند الفطام وبالتاىلي تسويق حمالن باسعار عالية وتتاثر بعوامل عديدة هي نفسها الت 

 دة كلما زاد الوزن عند العظام . الوزن عند الوالدة باالضافة اىل العامل االهم وهو الوزن عند الوال 

ان عملية استغالل االغنام نحو انتاج اللحم بالطرق الصحيحة ولزيادة االنتاج بوتائر عالية تكون 

ي بواسطتها نستطيع انتاج اللحم بكفاءة اقتصادية وبكميات تجارية 
باستخدام هذه الطرق والوسائل الت 

ي االغنام )العراق( . 
 ف 

المرباة حاليا وهذا يتم عن طريق زيادة مصادر االعالف النباتية بواسطة  زيادة اعداد االغنام -1

 تحديث الزراعة وتتم زيادة االعداد بالطرق التالية . 

زيادة اعداد المواليد من النعاج عن طريق زيادة نسبة التوائم وهي الحصول عىل مولودين او اكبر  -1

  من السنة او ثالث والدات كل سنتير  . من النعجة الواحدة /سنويا او عن طريق تنظيم والدتير  



ي ستعد لموسم التلقيح المقبل عىل اساس اتباع التلقيح المبكر اي بعمر  -2
زيادة نسبة الفطائم الت 

 كغم( . 40( اشهر بحيث اليقل وزنها عن )8-10)

 

 

 

ي .  -2
 إتباع طريقة التدريــــج العمري للقطيع بحيث تكزن كاالت 

 %( . 77نسبة النعاج )االمهات( ) -1

 % (19نسبة الفطائم )االناث( )  -2

 % (2نسبة الكباش للتلقيح )  -3

 % ( 2نسبة الحمالن الذكور )  -4

ي تقل عن عمر ) -3
( سنوات وهذه 7-6تقليل نسبة النعاج المستبعدة بحيث التستبعد النعاج الت 

ي زيادة اعداد الحمالن المعدة للتسويق وكذلك زيادة نسبة انتاج الفطائم 
 الطريقة تساهم ف 

 ه البحوث والدراسات نحو تحسير  االغنام باتجاه الزيادة الكمية وتحسير  نوعية اللحم توجي -4

 ) الذبيحة(

اتباع التهجير  بير  السالالت المحلية وسالالت االغنام المنتجة للحم لزيادة القابلية عىل النمو  -5

 الرسيــــع وتحسير  نوعية اللحم عن طريق نقل الصفات الجيدة لالغنام المحلية . 

الكفاءة التناسلية لالغنام الجل الحصول عىل اعداد اكبر من المواليد لكل راس من النعاج  زيادة -6

ي . 
ي السنة وهذا يتحقق كاالت 

 ف 

تحسير  طريقة التلقيح المستعملة وزيادة نسبة االخصاب وتتم بتحسير  الغذاء او استعمال  -1

 الهرمونات لتوقيت الشياع . 

 عتاد . اتباع نظام الوالدات خارج الموسم الم -2

ة  -3 تلقيح النعاج بأعمار مبكرة ثم تنظم عملية التلقيح بحيث تكون عدد الوالدات اكبر طيلة الفب 

 اإلنتاجية للنعجة االم . 

 

 

 

 

 



 

 

 

ي االغنام والعوامل المؤثرة عىل انتاج 
 
انتاج الحليب ف

 الحليب

ي االغنام
ع ف   مخطط توضيحي يبير  تركيب الرص 

وري جدا لنمو الحمالن الجيدة ويبلغ يعتبر انتاج الحليب احدى  الوظائف المهمة لالغنام وهو ض 

%من 3.4مليون طن /سنويا من االغنام ) حليب ( وتساهم االغنام والماعز بحواىلي  7االنتاج العالمي 

 مجموع الكىلي للحليب المنتج عالميا 

ثل الجير  ومنتجاته / السمن ان حليب االغنام رسيــــع التلف لهذا فانه يصنع برسعة اىل منتجات االلبان م

ي 
 الحيوات 

 عملية انتاج الحليب 

ي 
ي حلمة منفصلة ولكل حلمة قناة خطية واحدة تصب ف 

ع االغنام من غدتير  تصب كل منها ف  يتكون ض 

 صهريــــج الحلمة يليها صهريــــج الغدة  تصب فيه قنوات رئيسية تحمل الحليب من الحويصالت 



دة *حيث ان المواد االولية الممتصة من الدم تصنع الحليب تعتبر عملية انتاج الحليب عملية معق

ع اما بعملية الرضاعة او الحلب   والذي يتم اخراجه من الرص 

ع جزء من عمليو تطور ونمو الجسم بأكمله حيث ان االناث والذكور لها غدد لبنية  ان عملية تطور الرص 

ي االناث يحدث تطور نشيط الحق قرب الب
ات معنوية قبل وحلمات اولية ولكن ف  لوغ الجنسي وتغبر

 الحمل وقبل بدا االنتاج 

ي انتاج الحليب وهي 
 
ي ثالثة مراحل مهمة ف

 
 تلعب االهرمونات دورا ف

 مرحلة تطور النسيج اإلفرازي ) الغدي ( -1

 مرحلة البدء وإدامة افراز الحليب  -2

ع  -3  مرحلة خروج الحليب من الرص 

 دور الهرمونات الثالثة من االنتاج   

ون وبالتوازن بينهما ان  -1 وجسب  وجير  والبر
ي االسب 

تطور النسيج االفرازي الغدي يكون بزيادة هرموت 

 يسيطران عىل معدل تطور القنوات والحويصالت 

ي تكون معقدة  -2
ميكانيكية الهرمونات المسيطرة عىل البدء وادامة افراز الحليب عند الوالدة والت 

ي مستويات االستبر 
ات ف  وجير  وبالعالقة مع وغبر مفهومة فالتغبر

ويدات وخاصة زيادة االسب 

ون وكذلك بدء افراز هرمون االوكسي توسير  )  وجستبر ي هذه المرحلة  oxytocinالبر
 (تشارك ف 

ع فعندما تتعرض النعجة لمحفز  -3 ة وهي خلروج الحليب من الرص  العملية الفسيولوجية االخبر

عىل نقل المحفز عبر االعصاب اىل صحيح فان الحليب يبدء بالخروج وتتضمن هذه العملية 

ي مجرى الدم 
ي تقوم بتحرير االوكسي توسير  ف 

غدة تحت المهاد ومن ثم اىل الغدة النخامية والت 

ي اخراج الحليب  
ي المساعدة ف 

 والذي يعمل ف 

 

 تاثبر هرمون الحليب عىل نمو الحمالن 

ي كمية الحليب ليست نوعيته 
لها التاثبر الكببر نمو الحمالن ووجد تشبر الدراسات والبحوث بانه التغبر ف 

ي  75ان )
ي نمو الحمالن يحدث خالل الشهر االول من حياته يعود اىل االختالف ف 

 من التغيبر ف 
%( او اكبر

كمية الحليب المتناول يبدا الحمل بعد الشهر االول تدريجيا بعدم االعتماد وعكس حليب االم ويتناول 

 الحشايش واالعالف المركزة 

 هناك ثالث طرق رئيسية اس انتاج الحليب طرق قي

ي الوزنير   -1
ي االساس هو السماح للمواليد بالرضاعة الطبيعية ويمثل الفرق ف 

استخدام الرضاعة / ف 

ة )   ساعة ( ولمرة واحدة اسبوعيا 12) انتاج الحليب( فب 



نتاج استخدام هرمون االوكسي توكسير  كيف تحقن النعاج بهذا الهرمون ومن ثم يتم حساب اال  -2

 اما بواسطة الحليب اليدوي او االىلي 

ة هو تسجيل انتاج الحليب والذي يتم فيه حلب االغنام بصوالة اعتيادية وكعملية  -3 الطريقة االخبر

ي االبقار 
ي الحال ف 

 روتينية كما ف 

 

 العوامل المؤثرة عىل انتاج الحليب 
 مرحلة االنتاج  -1

ي يصل انتاج الحليب اىل قمته خالل االسبوعير   ي والثالث من البدء به يعقبه انخفاض تدريحر
الثات 

ي القمة باقية خالل االسابيع )60 -50والمالحظ ان 
 ( بعد الوالدة 12-10% من كمية االنتاج ف 

( سنوات 6-5يزداد انتاج الحليب بتقدم عمر النعجة اىل ان يصل اقصاه عند عمر ) عمر النعجة  -2

ي والثالث معتمدا عىل عمر النعجة عند ويتحسن اداء االنتاج بكل جيد خالل 
الموسمير  الثات 

ة السن هو نتيجة   تلقيحها الول مرة وان االنتاج الواط  للنعاج الصغبر

 صغر حجمها  -1

 عدم اكتمال نضجها  -2

 وزن النعجة  -3

هناك عالقة وثيقة بير  وزن جسم النعجة وكمية انتاجها من الحليب ومن الصعوبة إيضاح هذه 

ي بعض السالالت وجد ان   العالقة وذلك يسبب
ان للحجم عالقة بعوامل اخرى تؤثر عىل االنتاج وف 

ع له تاثبر 16كغم ( من جسم النعجة يقابله 1كل ) غم من الحليب يوميا ثم ان حجم وتكوين الرص 

ع يعتمد عىل سالالت االغنام وعمر النعجة  ايضا عىل كمية الحليب المنتج من االم وحجم الرص 

 موسم الوالدة ووزن الجسم وعدد مرات الحلب باليوم ومعدل رسعة النمو و 

 تاثبر التغذية  -4

عملية انتاج الحليب عملية مجهدة للحيوان وتتغلب عليه النعجة بالمحافظة عىل المستوى العاىلي 

يير  من الحمل لها التاثبر عىل انتاج  من الغذاء المتناول وكذلك فان التغذية خالل الشهرين االخبر

ة مابعد الوالدة )نوعية الغذاء ( وتنوعه  الحليب / ويتاثر  ي لفب 
 انتاج الحليب ايضا بالمستوى الغذات 

 تاثبر الحمالن الرضيعة  -5

دلت التجارب بان انتاج الحليب يعتمد عىل عدد الحمالن الرضيعة وليست عىل عد الحمالن 

ي ترضع توائم تعىطي انتاجا اكبر من الحليب ويقار 
% من من 40ب المولودة واتضح ان النعجة الت 

ي ترضع مفرد والسبب ؟
 النعاج الت 



اىل كون احتياجات التوائم اىل الحليب هي اكبر من الفرادي وبدون شك فان تكرار الرضاعة من قبل 

ي تلد انتر وذلك ) الن قابلية الذكور عىل 
الحمالن محفز للنعجة لزيادة إنتاجها من الحليب والت 

ع عند الرضاعة اكبر من   االناث تزيد من انتاج الحليب لالم تفريــــغ الرص 

ي  -6
كيب الوراتر  الب 

ها مثل سالالت   توجد سالالت من األغنام لها القابلية عىل انتاج الحليب وبكميات تفوق غبر

( اشهر اواكبر من 7-4) االيستافريزيان ( الكيوس/ الليكون ان االنتاج الطبيعي من الحليب يستمر )

ة انتاج ا ة يعتمد السالت وكلما كانت فب  لحليب طويلة كانت كمية الحليب المتجة اكبر وطول الفب 

ي للساللة تنوع الغذاء المقدم وعوامل االخرى 
 عىل االستعداد الوراتر

 هناك عوامل ثانوية كذلك تؤثر عىل انتاج الحليب 

ة الزمنية بير  حلبة واخرى او رضاعة واخرى من قبل المولود حيث وجد ان عدد مرات  -1
الفب 

 و الرضاعة لها عالقة طردية بعملية انتاج الحليب الحلب ا

ارتفاع درجة حرارة البيئة سلبيا عىل انتاج  الحليب النه يؤثر عىل قابلية النعاج عىل تناول المواد  -2

ورية النتاج الحليب وتؤثر ايضا عىل نسبة فقدان الماء من الرئتير  حيث يصل افراز  العلفية الرص 

وكسير  الذي له عال ة بعملية انتاج الحليب ثم ان ارتفاع درجة الحرارة يؤثر هرمون الثبر قة مبارسر

ي االغنام )
كيب الكيمياوي للحليب ودرجة حرارة مالئمة النتاج الحليب ف   (م  11-5عىل الب 

مرحلة الحليب لها تاثبر عىل تركيب الحليب فالحليب االوىل ) اللبأ ( يختلف بصورة ملحوظة عن  -3

ي االيام ا
ات تدريجية خالل مرحلة الحلب الحليب المنتج ف  ي تليه اضافة اىل انه يحدث تغبر

لت 

وتير  / المواد العلفية غبر الدهنية ( المعادن بعد انخفاضها  وعموما فان محتوى ) الدهن / البر

ي اللبأ فانها تميل اىل الزيادة بتقدم مرحلة االنتاج 
 من مستوياتها العالية ف 

 ائية فانه يبدا باالنخفاض تدريجيا . اما محتوى الالكتوز بعد زيادته البد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي للصوف  يــــح المورفولوجر ات الصوف / الترسر  خواص وممبر 

 مراحل نمو ليفة الصوف / تدريــــج الصوف 
ي بعض البلدان بينما يحتل الغرض 

ي تربية االغنام ف 
يعتبر انتاج الصوف من االهداف المهمة واالساسية ف 

بية ي بلدان اخرى .  الثانوي من الب 
 ف 

الصوف هو الغطاء الطبيعي لالغنام وتعمل االلياف الصوفية عىل حفظ درجة حرارة جسم  -

 الحيوان عن طريق منع فقدان الحرارة من الجسم اىل الخارج تحت الظروف غبر المالئمة . 

ات الصوف   خواص وممبر 

ي انواع  -1
االلياف االخرى حيث الصوف ذات مساحات تمتص الرطوبة بدرجة افضل من باف 

%( من وزنها رطوبة وهي صفة مهمة المتصاص العرق من الجسم 18يستطيع ان يمتص حواىلي )

د .  ي او البر
 او الرطوبة الخارجية ف 



يعتبر الصوف مادة عازلة ممتازة حيث يحافظ عىل حرارة الجسم من الخروج او دخول الهواء  -2

 البارد اىل الجسم . 

 بدرجة عالية كما انه ينقل االشعة فوق البنفسجية للجسم . للصوف قابلية عكس الضوء  -3

%( من طولها الطبيعي وهي 30-21للصوف خاصية المطاطية حيث يمتاز بزيادة طول االلياف ) -4

 تقاوم االلتواء والشد والتقوس اثناء ارتداء المنسوجات الصوفية . 

اق عند ابعاد -5  ة عن مصدر اللهب . يعتبر الصوف غبر قابل لالشتعال ويتوقف عن االحب 

 الياف الصوف متينة عند مقارنتها بمثيالتها من االلياف الصناعية وااللياف االخرى .  -6

 نمو ليفه الصوف ومراحل النمو 

ي الجلد تدع الحويصالت وهذه الحويصالت عبارة عن 
ة ف  ان الياف الصوف تنمو من تراكيب صغبر

 تراكيب قطرية وهناك نوعير  من الحويصالت . 

ي خطوط افقية وكل ثالثة معا ومنها تنتج االلياف الخشنة . الح -1
ة وتنتظم ف   ويصالت االولية / كببر

 الحويصالت الثانوية / تكون اصغر من االولية واكبر عددا وتنتج الصوف الناعم .  -2

فيها غدد الفرق بير  الحويصالت االولية والثانوية هو ان االولية لها غدد عرقية وغدد دهنية / اما الثانوية 

 دهنية فقط . 

 

 

 

 

 مراحل نمو ليفة الصوف 

ي نقطة معينة لتكوين بروز داخىلي من الخاليا وتسم هذه  المرحلة االوىل
ة ف  / تتاثر خاليا قاعدة البرسر

 يوما( . 75المرحلة مرحلة تطور وبروز الحويصلة وتنمو عندما يكون عمر الجنير  )

ي وعىل جهة ) الغدد العرقية ( / تبدو قاعدة بروز الحوي المرحلة الثانية صلة بالتسطح ويالحظ نمو خارجر

 وبعدها زززززيتحول الغدد الدهنية 

بالمقلوب   U/ مرحلة الحلمة تنمو قاعدة بروز الحويصلة اىل الداخل مكونة شكل حرف  المرحلة الثالثة

 والذي يطلق عليه الحلمة 

 قية وعمل تجويف خاص بها / تظهر قمة الليفة وظهور الغدد العر  المرحلة الرابعة



ة حيث تاخذ قمة الحلمة باالستطالة وتصل اىل قاعدة  المرحلة الخامسة / مرحلة تطور قمة الشعبر

 الغدد الدهنية 

وتير   المرحلة السادسة / مرحلة تكون ليفة الصوف حيث تنمو الليفة والطبقة الداخلية فيها ويتحول البر

اتير  ) عمر الجنير    يوم ( 100اىل الكبر

ة وتكون ليفة الصوف موازية مع سطح الجلد  المرحلة السابعة / تظهر قمة الليفة وتدخل قناة الشعبر

ايد  ي هذه المرحلة وتسهل مرور ليفة الصوف وزيادة الضغط داخليا يب  
ويعتقد ان الغدة الدهنية تؤثر ف 

 نمو الليفة 

ة ة وتظهر ليفة ا المرحلة االخبر  لصوف / وزيادة هذا الضغط تتشقق البرسر

اوح   اما الحويصالت الثانوية تبا بالتكوين بعد انتهاء تكون الحويصالت االولية عند عمر يب 

 (يوم 90-99)

 

ي للصوف  كيب المورفولوجر  الب 

ي 
تتكون ليفة الصوف من الجذر والساق وتنمو وتتطور ليفة الصوف واكتمال نضجها حيث تتمبر  ف 

ة    وهي تكوينها من طبقتير  او ثالث طباق ممبر 

 الطبقة الخارجية / الكيوتكل   -1

 تتكون من خاليا قرنية مفلطحة ذات شكل غبر منتظم وخشن وهي تعىطي الصوف خاصية التلبد 

ي تحميها وهذه الطبقة هي الجزء الرئيسي لليفة الصوف وتتكون  -2
ة تحت طبقة الكيوتكل الت  القرسر

اتير   ويعتقد ان هذه الطبقة هي المسؤولة من عدة طبقات من الخاليا المغزلية وتحوي مادة الكبر

ي الصوف 
 عن خاصية التجعد ف 

 

 النخاع -3

ي 
ي محور ) لب ( الليفة الصوفية وخالياه مظلعة موجودة ف 

الجزء من الليفة الصوفية الموجود ف 

ي اغنام المرينو ) نسبة االلياف ذات النخاع ( 
%من  0.001االصواف الخشنة اكبر من الناعمة  نسبة ف 

ي )مجموع االلي
ي الحمدات 

ي الياف الصوف كلما قلت القيمة 20اف ف 
%( نسبة وجودها وكلما زادت ف 

 االقتصادية للصوف 

كيب الكيمياوي اللياف الصوف  الب 



اتير  وهو مركب من عدة عناضويعتبر   الصوف مركب من انسجة حيوانية تعتبر مادة بروتينية تدع الكبر

ي تركيب 
اتير  المادة االساسية ايضا ف  الشعر والريش والقرون ويعتبر بروتير  الغذاء المصدر األساسي الكبر

اتير  ) ي الكبر
ي السستير  حيث تبلغ نسبته ف 

 %(93لمكونات االلياف الصوفية وخاصة الحامض االميت 

 شوائب الصوف 

 % 50 – 5المواد الدهنية والعرقية       

 % 40 – 5االتربة والرماد                

 %  12 – 8         الموادزززز والرطوبة

 %  80 – 20الياف الصوف                  

 

 درجات ورتب الصوف 

ي تعتبر من العوامل 
ي تقدير قيمة الصوف الخام ولكن اهم الصفات الت 

تتدخل العديد من العوامل ف 

 االساسية هي ) النعومة والطول ( 

 الصوف الناعم -1 ----النعومة تحدد درجات الصوف 

 المتوسط -2                                         

 الخشن -3                                         

 الطول يحدد رتب الصوف 

 طرق تقدير درجات الصوف 

النظام االمريكي : يقسم الصوف اىل سبع درجات تبعا للنعومة وهي تعتمد اساسا عىل دم اغنام  -1

 خشن جدا ( --- المرينو والموجود فيها ) يبدا من ناعم

ي : يعتمد عىل عدد الشلل المغزولة من الصوف بعد غزله وتمشيطه وهناك  -2 النظام االنكلبر 

اوح )14)  للصوف الخشن (  36 –للصوف الناعم 80درجة ( رقما تب 

 رتب الصوف

 تقسم تبعا لطول الياف الصوف وتقسم الربعة رتب 

ي : افضل انواع االصواف قاطبة -1 وسعره مرتفع وممشط باالمشاط  صوف التمشيط االنكلبر 

ي الصناعة ويصنع منه افخر االشياء 
ية ف   االنكلبر 

ي وصوف المالبس وهو قصبر نسبيا  -2  صوف الفرش : وهو وسيط بير  صوف التمشيط االنكلبر 



ي صناعة المالبس والقبعات   -3
ي الطول ويدخل ف 

 صوف المالبس : اقرص الرتب ف 

م اصواف االغنام العراقية هي من هذا النوع من صوف السجاد : وهو اقل الرتب تجاريا ومعظ -4

 )خشن وطويل ( 

 

ي العالم 
 
 منشا الماعز / التصنيف / سالالت الماعز ف

سماد ( ويعتبر  –جلد  –شعر  –حليب  –يعتبر الماعز من الحيوانات المتعددة األغراض ) لحم 

ي 
ي المقدمة وهي كاالت 

 الحليب ف 

 % 58.4 ---------الحليب 

 %  35.6 -----------اللحم 

 %  4.3 -----------جلود 

 % 1.7  -----------شعر 

ي العالم 
ي اسيا وافريقيا  88.4مليون رأس واكبر من  410عدد الماعز ف 

ي قارت 
ويشكل الماعز  –% تتواجد ف 

ي بالمرتبة الثالثة بعد االبقار واالغنام  14.7
ي العالم ويات 

ات ف   % من مجمل تعداد المجب 

  اصل االغنام 

ي السيا  ي الجنوب الغرتر
ي دجنت وان اصله يعتقد ف 

كما   –يعتقد ان الماعز هو من اوائل الحيوانات الت 

ي للهند .  ي الشمال الغرتر
ق االدت  الموجود ف  ي الهند والرسر

 وانحدرت بعض السالالت ف 

  : تصنيف الماعز

ي تصنيف الماعز هي )المنشا 
شكل  –الجسم حجم  –استخدمت خمس طرق او اسس عىل االقل ف 

ا عىل اساس االرتفاع عند مقدمة الظهر ( .  بية واخبر
 وطول االذن  والغرض من الب 

يعتبر الماعز اقدر الحيوانات الزراعية عىل المعيشة واالنتاج تحت الظروف المناخية والطبوغرافية 

ها .  ي البيئات القاسية الجبلية والصحراوية وغبر
ي العيش ف 

 الزراعية وهي تتاقلم ف 

ي المناطق الحارة وشبة 55ان حواىلي )
%( من مجموع السالالت عبارة عن سالالت محلية تعيش ف 

ي يمكن ان 
اكيب الوراثية الجيدة والت  الحارة وادناه وص... بعض االنواع من السالالت وخاصة ذات الب 

ي المناطق الحارة وشبة الحارة . 
ي تحسير  الماعز ف 

 تساهم ف 

ي الواسع ج
ي العالم لتالءم هذه الظروف 140دا والذي ادى اىل وجود اكبر من )وان المدى البيت 

( ساللة ف 

 البيئية المتباينة والمختلفة . 



 الماعز الشامي / مواصفاته 

ق االوسط )سوريا -1 ي الرسر
 العراق(  –لبنان  -يعتبر من اهم السالالت المنتجة للحليب ف 

ي الفاتح واالنف معقوف  -2
 واالذن طويلة ومتدلية اللون السائد االحمر او البت 

 كال الجنسير  عديم القرون .  -3

 ( كغم . 80( كغم والذكور تصل اىل )60-40وزن االنتر البالغة ) -4

/ اليوم . 6( لب  وترتفع اىل )4-2معدل انتاج الحليب ) -5  ( لب 

ي البطن الواحدة ( =  -6
  1.76الكفاءة التناسلية )معدل عدد المواليد ف 

 الجامنباري  

ي 
ق اسيا ووزن الذكور عالية تصل اىل )ال... الحليب ف  ( كغم ويصل انتاجه 90 الهند وناطق جنوب رسر

ي الموسم . 235للحليب )
 ( كغم ف 

 ... ي  النوتر

ي السودان / لونه 
ي الفريقيا وشواط  البحر االبيض المتوسط ولكن يغلب وجوده ف 

ف  ي الشمال الرسر
ف 

ي / االذن طويلة ومتدلية واالنف معقوف ان
 ( كغم / يوميا . 2-1تاج الحليب )اسود او قهوات 

 االنكورا 

ي العديد من بلدان العالم وخاصة الواليات المتحدة 
كيا وانترسر ف  موطنه اواسط اسيا وقد دخل لب 

النتاج الموهبر ويعتبر هذا النوع جذاب واللون المرغوب هو االبيض / وهناك لون  –العراق  –االمريكية 

ي او احمر وكال الجنسير  
ي االجواء الحارة . قهوات 

 عديم القرون وهو متاقلم للعيش ف 

 السالالت االوربية : 

اته / مواصفاته  -1  ماعز السانير  مبر 

 المنشا االصىلي سويرسا .  -1

اته ان أذانه  -2 الصفات الشكلية لونه ابيض او كريمي فاتح وكال الجنسير  عديم القرون ومبر 

 منتصبتير  لالمام . 

 ( يوم . 250كغم خالل )( 800انتاجية الحليب يصل اىل ) -3

 

ي العراق بتظريبه بالماعز المحىلي حيث ثبتت صالحية 
وقد ادخل للعراق لغرض تحسير  انتاج الحليب ف 

ة .ومن  ط االعتناء بالحظائر وحمايتها من اشعة الشمس المبارسر هذه الساللة للمناطق شبة الحارة برسر

ك / ماعز جبال   االلب . سالالت انتاج الحليب االوربية / التوكنبر



ي : تتواجد سالالت محلية واهم هذه السالالت 
 
 الماعز العراف

 الماعز المحىلي / الماعز الصحراوي االسود مواصفاته .  -1

ي االذن والوجه .  -1
 اللون اسود مع بقع بيضاء خاصة ف 

 الذكور لها قرون واالناث عديمة القرون واالذن طويلة ومتدلية .  -2

ي العراق  -3
 النتاج اللحم ثم الحليب . الغرض من تربيته ف 

 تتصف بان لها القابلية عىل السبر لمسافات طويلة وراء المراعي   -4

 المرعز/  -2

ي الناطق الشمالية من القطر .  -1
 تنترسر ف 

 الهدف من تربيته النتاج الشعر الرفيع لعمل المالبس والمفارش والسجاد .  -2

ي الغالب .  -3
 ذات حجم صغبر ولونه اسود ف 

 تناسل الماعز : 

 يعتبر الماعز ذات كفاءة تناسلية عالية مقارنة باالبقار وحت  االغنام .  -1

ي مواسم  -2
يتصف الموسم التناسىلي الناث الماعز بدورات شبه موسمية متعددة حيث تتكرر ف 

ي الناطق البادرة 
اما سالالت الناطق الحارة وشبه الحارة فان اغلبها  –معينة من السنة وخاصة ف 

 تمرة . لها مواسم تناسلية مس

ة الشباع( )21-18دورة الشبق كل ) -3 ي 36-24( يوم ومتوسط الشباع )فب 
( والتبويض يحدث ف 

ة الشبق   نهاية فب 

ي السنة وهذا له تاثبر لكثبر من العوامل الوراثية والبيئية .  -4
 تتمبر  الماعز بزيادة نسبة التوائم ف 

 البلوغ الجنسي : 

ه عىل االن ى وذلك لتاثبر تب عليها زيادة وهذا له اهمية كبر تاج اقتصاديا حيث انها تلد بعمر مبكر وهذا يب 

وايضا لهذا العمر اهمية من الناحية الوراثية وذلك  –عدد المواليد المنتجة خالل حياتها االنتاجية 

ي تلد بعمر متاخر . 
ي ارسع مقارنة باالناث الت 

 المكانية الحصول عىل تحسير  وراتر

 العمر عند اول والدة )شهر(  النــــــــــــــــــوع  ت

      24             االنكورا  1
 24              الشامي  2

 او اقل  12                السانير   3
 

  

ي الماعز 
 
بية والتناسل ف  مشاكل الب 



 انتظام دورات الشبق مع عدم حودث االخصاب .  -1

 .  عدم انتظام دورات الشبق او غيابها وعدم حدوث االخصاب -2

ي المراحل المتاخرة من الحمل    -3
 االجهاض ف 

 الحمل الكاذب -4

ي بعض البلدان االسيوية 
انتاج الحليب . / يعتبر حليب الماعز المصدر االساسي للحليب المستهلك ف 

 %( من مجموع االنتاج العالمي ,. 60واالفريقية حيث ينتج مايقارب )

قيمة الغذائية منها فقط بل له اهمية طبية ايضا مالحضة مهمة / التقترص أهمية حليب الماعز عىل ال

حيث يستخدم كغذاء لالطفال الرضع الذين يعانون من حساسية لحليب االم وحليب االبقار ولم يظهر 

 لحد االن اي دليل وراء هذه الظاهرة ويعتقد انها . 

ي االنتيجينات بير  االنواع المختلفة من الحليب .  -1
 قد ترجع اىل االختالف ف 

ي حليب كل من االم واالبقار . قد  -2
 ترجع إىل حساسية األطفال اىل االكنوز الموجود ف 

ي قيمته الغذائية المشابهة ألنواع الحليب االخرى لكونه يحوي عىل العناض 
وان األهمية الغذائية تكمن ف 

ي تتوفر 
ي بعض البلدان الت 

وتير  وخاصة ف  ي تشكل مصدرا للطاقة والبر
فيها الظروف الغذائية األساسية الت 

بية حيوانات للحليب عدا الماعز .   المناسبة لب 

ي انتاج العديد من المنتجات اهمها . 
 يستخدم حليب الماعز بالظافة اىل جانب تناوله بشكله السائل ف 

 منتجات الحليب المتخمرة .  -1

 اصناف الجير  المختلفة وخاصة الطرية منها .  -2

 بوب . منتجات الحليب المركزة والمخلوطة مع الح -3

 الحليب المكثف والمجفف .  -4

 انتاج الجلود والشعر : 

ي العديد من البلدان حيث انها تشكل 
انتاج الجلود / تعتبر الجلود احدى المنتجات الهامة النتاج الماعز ف 

يا  المادة الخام للصناعات الجلدية وتعتبر الهند وباكستان وبعض دول افريقيا كالمغرب والصومال ونيجبر

ي العالم . من اكبر 
 الدول المصدرة للجلود ف 

( غم 900-700( غم اما جلود االناث البالغة )400وزن الجلد اليابس للمواليد يكون بحدود ) -1

 ( غم . 2250-1400والذكور )

ي تالئم انتاج النوعية الممتازة من الجلود المدبوغة والصالحة  -2
الجلود االكبر قيمة اقتصادية هي الت 

 واالحذية والنتجات الجلدية االخرى . لعمل الحقائب 

 انتاج الشعر : 
يعتبر انتاج الشعراضافة اىل الجلود سلعة قيمه وشعر الماعز االعتيادي رخيص الثمن ولكن الياف 



ي تصنيع 
ان من االلياف المرتفعة الثمن . وعادة يستعمل الشعر االعتيادي ف  ( يعتبر )الموهبر والكشمبر

 جاد . اللباد الرخيص الثمن والس

اما الموهبر / فهو جزه ماعز االنكورا ذات الخصل البيضاء اللماعة والصنف االكبر مرغوبا هو المززززز 

اوح طول الليفة ) ( سم وتعتبر تركيا والواليات المتحدة االمريكية من اكبر الدول المنتجة حيث 25-10تب 

ي السنة وهذا يعتمد عىل %( من مجمل االنتاج العالمي . وعادة تجز الم85يقدر انتاجها )
اعز مرتير  ف 

 طول الليفة ووزن الجزة والجنس والعمر . 

اما الياف الكشمبر / فتعد كل من الصير  والهند من اهم المناطق الرئيسية النتاجه واهم الدول 

ي تصنيع المالبس النسائية   –بريطانية -المستوردة له هي )امريكا
اليابان( وتستخدم هذه االلياف ف 

 طف . كالمعا

 واالنتاج المكثف :  مستقبل صناعة االغنام

وتينية ذات القيمة الحيوية العالية /يوميا وذلك 80-70يحتاج جسم االنسان من ) ( غم من المواد البر

ي مواسم معينه  
لبقاء االنسجة المختلفة والتعويض عن تلك التالفة من جسمه وتزداد هذه الكمية ف 

 النمو . كالحمل والرضاعة والمرض واطوار 

ي اذ يحتوي مابير  )
وتير  الحيوات   عاىلي القيمة 20-15اللحوم مصدر مهم ورئيسي للبر

%( بروتير 

 الكىلي 
وتير  ي يحتاجها الجسم ( . ان مايصيب الفرد من البر

البايولوجية )يحوي االحماض االمينية الت 

ها الواليات ال ي يختلف بير  االفراد حت  وحت  الدول واكبر
وتير  الحيوات  متحدة االمريكية اكبر من والبر

( غم / يوميا وعليه فان 15( غم والعراق )6( غم ثم نيوزلندا والهند اليتجاوز حصة الفرد )150)

ي مستوى انتاج هذه االغنام 
ي كببر جدا لذا يجب االرتفاع ف 

ماتساهم به االغنام النتاج البوتير  الحيوات 

ي وايجا
ي العراق من حيث التحسير   الوراتر

د تراكيب وراثية ممتازة وتهيئة ظروف بيئية واتلماعز ف 

ي 
ي تساعد ف 

كبر  عىل اهم العوامل الت 
ي العراق ويمكن الب 

ومستلزمات نمو وتطور صناعة انتاج االغنام ف 

ي وكما يىلي . 
ي القطر العراف 

 تطور صناعة انتاج االغنام ف 

ي واعتماد االسس ا -1
بية والتحسير  الوراتر

امج الخاصة بالب  لعلمية وسك وضع الخطط والبر

 السجالت الفنية وممارسة االنتخاب واالستبعاد عىل اساس الكفاءة االنتاجية واداء الحيوان . 

ي وايجاد االنواع المالئمة من  -2
تحديد مناطق الرعي واحكام الرقابة عليها وتحسير  الغطاء النبات 

 المحاصيل العلف . 

 تحسير  وتطوير الخدمات الصحية .  -3

تحسير  الحمالن واالعتماد عىل المواد العلفية الخشنة وخاصة بالنسبة االكثار من مشاريــــع  -4

 للحمالن بعد الفطام . 

ة العمر او الخفيفة الوزن .  -5  منع او تحريم ذبح الحمالن الصغبر

سيم او المخاليط العلفية .  -6  تشجيع الفالحير  عىل تخصيص قطعة ارض وزراعتها بالجت او البر

 ديد ترشيد طاقة الذبح اليومي والسيطرة علية . تحريم الذبح خارج المجازر لتح -7



بية الصحيحة .  -8  اقامة المعارض النوعية وارشاد المزارع عىل اتباع طرق الب 

 منع تهريب االغنام واحكام الرقابة عىل الحدود لمنع ترسب االغنام لخارج القطر .  -9

كز فيها وتوفر  -10 ي تب 
ي المناطق الت 

االعالف الالزمة تاسيس الجمعيات الحديثة لالغنام ف 

ي االوقات والمواسم الحرجة . 
 والرخيصة الثمن وصيانتها وحمايتها خاصة ف 

كبر  عىل التوجيه عىل حلب االغنام باعتبار الحليب مصدرا مهما من مصادر الدخل من  -11
الب 

 تربية االغنام . 

ي التغذية وزراعة المراعي اللزمه وخاصة  -12
تصميم االعتماد عىل الدريس والسيالج ف 

 لمخاليط العلفية والذرة الصفراء . ا

نرسر وتصميم معامل االعالف المركزة وزراعة المحاصيل العلفية لنجاح عمل هذه  -13

 المعامل

ي عمليات تكثيف االنتاج  -14
بية وخاصة الوسائل الحديثة ف  ي الب 

اتباع الطرق الحديثة ف 

ي . 
 الحيوات 

ها عىل اداء وانتاج  -15 االغنام المحلية وكذلك بعض االنواع دراسة الظروف البيئية ومدى تاثبر

 االجنبية . 

تحسير  وتنقية سالالت االغنام العراقية )المحلية( ذات تخصص معير  كانتاج الحليب او  -16

 اللحم مثال . 

البدء بتكوين جمعيات االنواع وحفظ السجالت لها ووضع نموذج معير  لكل ساللة من   -17

 حيث المواصفات الشكلية واالنتاجية . 

التهجير  بير  السالالت المختلفة مع االغنام من جهه والسالالت العالمية اجراء   -18

ي العراق . 
ي يثبت مالئمتها للبيئة المحلية وظروف المعيشية ف 

 القياسيةو الت 

ة( -19  المحافظة عىل االمهات الجيدة ومنع ذبح النعاج الحوامل وذبح الفطام )االناث الصغبر

 خزنها وتسويقها  تحسير  طرق الذبح وحفظ وتصنيع اللحوم و  -20

 

 خطط تكثيف انتاج االغنام : 

 اوال/ برنامج نظام االنتاج ذات االطوار وهناك ثالثة اطوار اومراحل إنتاجيه كما يىلي . 

 مناطق الرعي .  -1

ة ومكثف .   -2  المناطق المالئمة النتاج الحليب بدرجة كببر

 المناطق المالئمة للتسمير  .  -3

( / هو ساللة االغنام العواسية نظرا لقابليتها العالية عىل النوع االول المالئم لطور )مناطق  -1 الرعي

تحمل المشاق والظروف البيئية القاسية حيث يؤخذ قسم من النعاج العواسية  ويتم تسفيدها  

ي انتاج الحليب مثل ذكور االيست فريزيان  النتاج حمالن 
من قبل كباش الساللة متخصصة ف 

 هجينية . 



ي تلك بعد ان اصبح بالمكان  -2
تحسير  المراعي توفبر هذه الحمالن الهجينة )ألخليطه( وترتر ف 

 المراعي النتاج وادامة انتاج الحليب . 

ي انتاج اللحم مثل ذكور المرينو اللحم  -3
تلقح هذه االناث الهجينة من قبل كباش متخصصة ف 

ي وتنتقل الحمالن الهجينة )ذكور واناث( الناتجة اىل الطور الثالث حيث 
يجري تسمينها االلمات 

 وذبها وهذه الهجائن تغىطي مردودا عاليا جدا نتيجة لزيادة حجمها وقوة الهجير  . 

 ثانيا/ طريقة انتاج الحمالن المكثف 

وذلك انتاج حمالن رسيعة النمو يتم فطامها باعمار مبكرة وترتر عىل بديالت الحليب واالعالف المركزة 

 لك عىل . ويعاد تلقيح النعاج مرة ثانية لتحصل بذ

 اما ثالث والدات كل سنتير  .  -1

 والدتير  كل سنة .  -2

ي هذه الطريقة ليصل اىل )
%( مقابل زيادة خفيفة وقليلة 50وعموما يمكن زيادة انتاج الحمالن ف 

 بتكاليف التغذية والعمالة واالدوات . 

ي اتباع عمليات االنتاج المكثف ا
 
ي يعتمد عليها ف

  :السباب او المزايا الت 

ي تربية النعاج . تجنب  -1
ة الراحة الطويلة والمكلفة ف   فب 

ي حالة الفطام المبكر( .  -2
ة نقصان انتاج الحليب ) خاصة ف   تجنب فب 

 ( اسابيع . 10-9من السهولة فطام الحمالن عند عمر ) -3

 تقليل متطلبات النعجة الغذائية بعد فطام حملها .  -4

ي ف -5
ة نقصان الحليب وكذلك ف  ي فب 

ة الراحة . يمكن زيادة وارد القطيع تجنب تسمير  النعجة ف  ب 

 %( مع رفع تكاليف االنتاج وخاصة تكاليف التغذية والعمل واالدوات بمقدار ضئيل 50بحواىلي )

ي من الحمالن خالل هذه  -6
ة حياتها االنتاجية والحصول عىل عدد اضاف  ي فب 

زيادة انتاجية النعجة ف 

ة .   الفب 

ي يجب اخذها بنظر 
ي ناجحا  ماهي االعتبارات الت  نامج االنتاجر  االعتبار ليصبح البر

ي لالغنام العراقية  (  نامج االنتاجر  )االسباب المؤدية اىل نجاح البر

 الفطام المبكر للحمالن .  -1

 ( اسابيع ( . 7الفطام المبكر جيدا )بعمر اقل من ) -2

ي .  -3
 االدارة والتطبيق العمىلي وكاالت 

 انتخاب النعاج والكباش .  -1

 (  يوم فقط36-34يقلص بحيث اليتعدى دورتير  شبق بحدود اقل من )موسم التسفيد /  -2

ة   -3 ي نهاية فب 
ة الحمل / اضافة قوالب الملح واالمالح المعدنية العليقة الجيدة والتغذية ف  فب 

 الحمل . 



( اقل 20-15موسم الوالدة / توقيت موعد الوالدة والعناية بالنعاج والحمالن وتقليل الفقد من ) -4

  %( .10-8من )

 التغذية االضافية للحمالن .  -5

تغذية النعاج / مع االخذ بنظر االعتبار عدم تسمير  النعاج اىل ان تاخذ كفايتها من الغذاء المركز  -6

 خالل موسم التسفيد

 


