
ٌمها  ااالغنام وتمس
ه   الماشٌه ثناٌئ

 الغرض
ٌم الماشٌه  تمس

 موضع حٌوانات 

 المزرعه 

1 

 الهٌئه المعاونه لمسم االنتاج الحٌوانً/ اعداد

 دمحم ٌوسف العارف/د.احمد النحاس و/د.جمال سلومة و/ د.تحت اشراف أ              

ٌات االنتاج الحٌواًن ة لممررأساس  الدروس العمٌل

 لطالب المستوى االول

 الذبح



 

 تمسٌم الماشٌه
 

2 



3 

ٌتم تمسٌم 
 الماشٌه حسب 

:هماأسس  3  

الغرض :1
 االنتاجً

التوزٌع :2
 الجغرافً

التراكٌب :3
 الوراثٌه



التمسٌم علً :1
اساس الغرض 

 االنتاجً

 انتاج اللحم

 ثنائٌه الغرض انتاج اللبن 

 ماشٌه العمل



التمسٌم علً حسب التوزٌع الجغرافً:2  

(المناطك الهندٌه)ماشٌه المناطك الحاره -أ  

(المناطك االوروبٌه)ماشٌه المناطك المعتدله -ب  



الوراثٌهحسب التراكٌب التمسٌم :3  

مستحدثه-2 نمٌه-1   



:اجزاء جسم الماشٌه  



 ماشٌه اللبن االصٌله
 مواصفاتها

ً الشكل من أي ناحٌة تنظر إلٌه -1 .الجسم مثلث  

ً وعروق اللبن كبٌرة وواضحة-2 .الضرع كبٌر الحجم وغٌر متدل  

. البطن والصدر كبٌره والعظام دلٌمة-3  

.الحلمات مستمٌمة ومتزنة على الضرع -4  

.الحٌوان نحٌف وفمرات الظهر واضحة لتحوٌل الغذاء المأكول إلى لبن-5  

.الرلبة رفٌعة وطوٌلة-6  

ً المزاج-7 . العٌون برالة والحٌوان خفٌف الحركة عصب  

.حلبات 3لبن ٌومٌا فً / كجم  30 - 10ٌتراوح إنتاج لبن هذه األبمار ما بٌن -8  

 



 براون سوٌس

 فرٌزٌان

 جرسً  االٌرشٌر

 جرانسً

سالالت انتاج 
 اللبن االصٌله



 :الفريزيان

.نشأ فً والٌه فرٌذ الند فً شمال هولندا: المنشأ  

.لونه السائد ابٌض مع بمع سوداء او حمراء او مع بمع بٌضاء:اللون  

طول الموسم /كجم لبن 4000متوسط ادرار اللبن حوالً :انتاج اللبن 

،لون اللبن ابٌض ونسبه %3.5الحلٌب ،نسبه اللبن الدهن باللبن حوالً 

.الدهن للٌله،لذا ٌصلح لبنه لصناعه الجبن   

كجم والبمره االنثً 900من (الثور )وزن الحٌوان تام النمو الذكر : الوزن 

كجم40كجم فً المتوسط،ووزن العجل عند المٌالد 700  

:الصفات التناسلٌه  

شهر22-19تصل العجالت الً النضج الجنسً فً عمر   

شهر،طول 15شهر ،تلد العجالت مره كل 31-28العمر عند اول والده 

موسم فً المتوسط ،الحٌوان هادئ الطباع ،سلس  5.5حٌاتها االنتاجٌه 

.المٌاده ،اكبر ماشٌه  اللبن حجما   

االبيضxاالسود  

االبيض xاالحمر   



:االيرشير  
ً مماطعه اٌر باسكتلندا :المنشأ .نشأف  

.لونه احمر مع بمع بٌضاء فً اجزاء مختلفه من الجسم : اللون  

لون اللبن ابٌض ،حبٌبات الدهن % 4الموسم بمتوسط نسبه دهن /كجم لبن 3557انتاج اللبن : انتاج اللبن 

.صغٌره تمكن من صناعه الجبن  

.كجم عند المٌالد33كجم ،ووزن المولود 600كجم والبمره 800وزن الثور تام النمو : الوزن  

ً عند عمر : الصفات التناسلٌه  -27شهر ،بطئ النمو تلد العجالت الول مره فً عمر  19-18النضج الجنس

ً انتاج لها فً الموسم الخامس  28 .شهر وتصل اللص  

ً المزاج ، ووجود الضرع المثالً ،المرون شمعٌه علً شكل حرف   .Sالحٌوان عصب



:الجرسي  
 

ً بانجلترا احدي جزر بحر المانش: المنشأ . نشأ فً جزٌره جرس  

.لونه رملً فاتح او غامك : اللون  

،ولون اللبن %5.5كجم لبن ،نسبه دهن اللبن مرتفعه تصل الً 2400متوسط انتاج اللبن فً الموسم : انتاج اللبن

ً الحتوائه علً نسبه عالٌه من الكاروتٌن وعدم تحوله الً فٌتامٌن  ولكبر حجم حبٌبات الدهن ٌسهل ( أ)برتمال

.تجمٌعها اذاً لبنه ٌصلح لصناعه الزبد  

كجم ،واالبمار االناث 600من اصغر انواع ماشٌه اللبن جمٌعاً ،راسه تشبه الغزال ،وزن الثور من : الوزن

كجم 25كجم ،والمولود عند المٌالد 400  

.شهر 15-14العمر عند اول تلمٌح-شهر24تلد العجالت ألول مره فً عمر : الصفات التناسلٌه   

ً وحٌاتها االنتاجٌه طوٌله  . مبكره فً النضج الجنس  



 

:الجرنسي  
 

. نشأ فً جزٌره جرنسً بانجلترا : المنشأ  

.برتمالً فاتح مع وجود بمع بٌضاء اسفل الحٌوان: اللون  

،ولون اللبن برتمالً غامك %5كجم لبن فً الموسم ،نسبه دهن اللبن 2800متوسط انتاج اللبن فً الموسم : انتاج اللبن

ولكبر حجم حبٌبات الدهن ٌسهل تجمٌعها اذاً لبنه ( أ)الحتوائه علً نسبه عالٌه من الكاروتٌن وعدم تحوله الً فٌتامٌن 

.ٌصلح لصناعه الزبدوال ٌصلح لصناعه الجبن واللبن المجفف الرتفاع نسبه الدهن   

كجم وٌفرق بٌنه وبٌن الجرسً 30كجم ،والمولود عند المٌالد 500كجم ،واالبمار االناث 700وزن الثور من : الوزن

. انه ال ٌعتبر نموذج كامل لحٌوانات اللبن لكبر حجمه وعدم تمٌٌز المثلثات الممٌزه لحٌوان اللبن  

شهر،وتمتاز بكفائه 20-19العمر عند اول تلمٌح-شهر29-28تلد العجالت ألول مره فً عمر : الصفات التناسلٌه 

.تناسلٌه عالٌه حٌث تضع سنوٌاً وبانتظام وتعٌش لمده اطول   

  



 

(:السويسري البني)سويس البراون   
 

. نشأ فً سوٌسرا: المنشأ  

.بنً فاتح فً االناث وغامك فً الذكور: اللون  

%4كجم لبن فً الموسم ،نسبه دهن اللبن فً المتوسط 3000متوسط انتاج اللبن فً الموسم : انتاج اللبن  

.ولون اللبن ابٌض مثل الفرٌزٌان واألٌرشٌر ،حبٌبات الدهن صغٌره ،لذا ٌناسب صناعه الجبن والشرب  

. كجم45كجم ،والمولود عند المٌالد 750كجم ،واالبمار االناث 950كبٌره الحجم اذ ٌصل وزن الثور تام النمو : الوزن  

: الصفات التناسلٌه   

سنوات إال أن حٌاته االنتاجٌه طوٌله 3من ابطأ انواع ماشٌه اللبن فً النضج الجنسً فتضع االناث اول مولود فً عمر  

.شهر 36شهر ،والعمر عند اول اول والده  27العمر عند اول تلمٌح .  



 ماشٌه اللحم االصٌله 
 

 

:مواصفات ماشٌة اللحم االصٌلة   
الجسم ممتلئ وأنسجة الجسم العضلٌة والدهنٌة تنمو  -1

.نمواً جٌداً   

الرأس لصٌرة وعرٌضة والرلبة أٌضا لصٌرة  - 2

.وعرٌضة وممتلئة بالعضالت   

الصدر حجمه كبٌر واسع وعمٌك والمفص الصدري  - 3

.مستدٌر واسع   

ظهر الحٌوان والبطن مستمٌمان وعرٌضان وكالهما  -4

.ممتلئ باللحم   

األرجل لصٌرة ممتلئة والمسافة بٌن األرجل األمامٌة  - 5

والخلفٌة أوسع من حٌوان اللبن ، وحٌوانات اللحم إذا نمت 

رطل  1.5نمواً عادٌا دون تسمٌن ٌزٌد وزنها الحً بوالوع

ٌوم/رطل 3.5فً الٌوم وإذا سمنت تزٌد   

لحم الحٌوان صلب الملمس وجلده ناعم رفٌع ومرن  - 6 

.وشعره ناعم والمع  

 منظر جانبً

 منظر امامً منظر خلفً



 شورتهورن اللحم األبردين أنجس

 الشاروليه

 

 

 الهيرفورد

 

 

سالالت 

ماشٌه اللحم 
 االصٌله



 وجه المقارنه  االبردين انجس شورتهورن اللحم الهيرفورد الشاروليه  الجالوي
 

شمال شرق  شمال شرق انجلترا وسط انجلترا فرنسا جنوب اسكتلندا

 اسكتلندا
 المنشأ

 Lincoln- هٌرفورد شٌر
-York 
-Durham 

-Agues 
-Korcoden 
-Benffi 
-Abredeen 

 المماطعات 

 وزن الذكر 900 1000 1000 1170

 وزن االنثً 700 750 850 760

تامه النمو    

ـــدهـــجٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفات اللحم 

تعٌش فً المناطك 

البارده تتحمل 

 الحراره المنخفضه

مبكره فً النضج 

الجنسً عن 

 الشورتهورن

مبكره فً النضج  ٌتأثر بحاله المرعً

 الجنسً 
 صفات اخري



 ماشٌه انتاج اللحم اآلسٌوٌه

(:الزٌبو )البراهما   
جنوب غرب الوالٌات المتحده : المنشأ  

%55نسبه التصافً –كجم 560وزن االنثً كجم ، 820وزن الذكر   

.تتمٌز بوجود لبب وتتحمل الظروف المناخٌه الحاره  

:الجٌر  
.مرتفعات منطمه الجٌر الساحل الهندي الغربً:المنشأ  

الموسم/كجم 2260-680:كمٌه ادرار اللبن   



 ماشٌه انتاج اللحم المستحدثه او الخلٌطه

 الشاربري السنتاجيرتردوز البيف ماستر  البرانجس

 

ناتج التهجين 

 او الخلط 

 فرنسا  تكساس  تكساس  لوٌزٌانا بفرنسا

ابردٌن انجس،7/8  

.براهما1/8  
شورتهورن،1/2  

هٌرفورد،1/4  

.براهما1/4  

شورتهورن،5/8  

براهما3/8  
شارولٌه،7/8  

.براهما1/8  
التهجٌن ما 

 بٌن 


