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:الھدف من الدرس

:معرفةبعد االنتھاء من ھذا الفصل یتوقع ان یكون الطالب قادرًا على 
الفروق بین أقسام األبقار والجاموس المصرى من حیث الصفات  •

الشكلیة واإلنتاجیة
الصفات الشكلیة واإلنتاجیة لألبقار المصریة ودراسة امكانیة  •

تحسینھا واستخدامھا كحیوان لبن
الصفات الشكلیة واإلنتاجیة للجاموس المصرى ودراسة امكانیة  •

تحسینھ واستخدامھ كحیوان لبن
كیفیة انتاج اللحم ومشروع البتلو•



األبقار والجاموس المصرى
:المركز العالمى للماشیة المصریة

üالختالط نظًرا العالم ماشیة بین عالمیة مكانھ المصریة للماشیة لیس 
. الوراثى تركیبھا تجانس عدمو صفاتھا

أصل تكوین الماشیة المصریة

الماشیة األوربیةالماشیة األفریقیةماشیة الزیبو
أضافت للماشیة 
المصریة السنام 

قمة الذیل وواللبب 
المرتفعة

أضافت للماشیة 
المصریة ضخامة 
التكوین والعظام 

خفضت من مظاھر 
ھذه الصفات فجعلت 

مظھرھا متوسط 
بینھم

١٢٣



الشكل یوضح الجاموس األفریقى



Egyptianالمصریة األبقار أقسام cows types : 
:تنقسم األبقار المصریة جغرافًیا حسب مناطق انتشارھا إلى

األبقار الصعيدىلمنوفىااألبقار الماشية الدمياطى

االنتشار
توجد فى محافظة دمیاط  
وما یجاورھا من شمال  

الدلتا

توجد فى المنوفیة 
والقلیوبیة والغربیة 

والشرقیة

یطلق على كل األبقار  
التى تعیش فى الوجھ  

القبلى

صغیرة الحجمالحجم
كبیرة الحجم والعضالت  

صبورة على  (قویة
)العمل الشاق

حجمھا صغیر وضعیفة 
العضالت

اإلنتاج
تتمیز بارتفاع إنتاجھا  

من اللبن والدھن  
األقسام األخرىبمقارنة 

محصولھا من اللبن و  إنتاجھا من اللبن قلیل
الدھن قلیل



Egyptianالمصري الجاموس أقسام buffalo types : 
:المصري جغرافًیا حسب مناطق انتشارھا إلى جاموستنقسم ال

الجاموس الصعیدىالجاموس المنوفىالجاموس البحیرى

االنتشار
المناطق الشمالية من 

الدلتا
المنوفية والغربية 

والقليوبية
فى محافظات الوجه 

القبلى
صغیر الحجم مندمجمتوسط الحجمأكبر الجاموس حجًماالحجم

ضعیف اإلنتاجإنتاجھ متوسطیعطى لبن غزیراإلنتاج

غزیر على الرقبة الشعر
غزیر الشعر على أمسح الشعروالكتفین

الجسم كلھ

المالمح
مفصل طویل األعضاء 
وقرونھ طویلة متجھة 

للخلف
مندمج و قرونھ كبیرة مندمج وقرونھ صغیرة

مفتوحة مختلفة اإلتجاه



  :الجاموس عادات

üوالرطبة الدافئة المناطق فى یعیش أن یستطیع المصرى الجاموس 
منھا الجاف حتى المختلفة للبیئات متأقلم وھو

üفھو ولذلك الحارة األیام فى الطین فى التمرغ یفضل الجاموس 
بھا لالستحمام الصلب القاع ذات والبرك األنھار یفضل

üالمنخفضة الغذائیة القیمة ذات الخشنة المواد على التغذیة یستطیع 
 القیمة فى الفقیرة األغذیة ھضم على بقدرتھ الجاموس یمتاز حیث

:إلى ذلك ویرجع ، بكفاءة األرز وقش األتبان مثل الغذائیة
الكرش حجم كبر١.
 ونوعًا عددًا أكثر الغذاء تھضم التى البكتیریا من الكرش محتوى٢.

  باألبقار مقارنة



 : لبن كحیوان المصري الجاموس

üاألمالحو الفیتامیناتو للبروتین ممتاز مصدر الجاموسى اللبن  
 الطاقة إلى باإلضافة األخرى الغذائیة المكوناتو المعدنیة
اإلنسان لغذاء الالزمة

üإلى السادس األسبوع حتى الوالدة بعد یتزاید الیومى اللبن محصول  
الحلیب موسم نھایة حتى التدریجى االنخفاض فى یبدأ ثم السابع

üفصلو الحیوان عمرو األفراد باختالف یختلف الحلیب موسم طول  
العوامل من وغیرھا التغذیةو الحارة األجواء فى وخاصة السنة

üیثبت ثم الثالث الحلیب موسم حتى یتزاید یومى لبن محصول أعلى 
  التاسعة الوالدة أى التاسع الحلیب موسم حتى الیومى اللبن محصول
 .للحیوان



  الصفات اإلنتاجیة لكل من األبقار و الجاموس
الجاموساألبقارالصفة
٤٤.٣٣٨.٧-٣٤.٤)شهر(العمر عند أول والدة 

٧ -٦٥.٥-٤.٥)كجم(متوسط إدرار اللبن اليومى 
 ٧ -٤.٨٦.٤ -٤.٧%متوسط نسبة الدهن 
  ٣٦٩ - ٢٦٠١٨٥- ١٨٦)يوم(طول موسم الحليب 

٢٩٦ - ١٩٠١٥٤- ١٥٠)يوم(مدة الجفاف 
    ٥٨٥ - ٤٢٠٤٨٨- ٤٠٧)يوم(الفترة بين الوالدتين 

  ١٧٧ - ١١٩١٣٥)يوم(فترة التلقيح 
٢٨٥٣١٧)يوم(مدة الحمل 

  ٠.٦ -١.٦٤٠.٣-٠.٨%والدات التوائم 
٤٠-٢٦٣٥-٢٤الوزن عند الميالد 





ثانىأسئلة الدرس ال

ما ھى أقسام األبقار المصریة والجاموس المصرى ؟س 

كیف یمكن استخدام الجاموس المصرى كحیوان لبن ؟ س

ما ھى أھم العادات التى یتصف بھا الجاموس المصرى ؟ س

المصرى؟ والجاموس األبقار بین الشكلیة الصفات فى الفروق وضح س

؟ وضح الفروق بین الصفات اإلنتاجیة لألبقار والجاموس س


