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 6 .2017 -1961في العالم خالل األعوام  دولةً  14) في الجاموس (ملیون رأٍس   عداد أ 1
مــع النســبة  2017-1961) خــالل األعــوام الجــاموس فــي العــراق (ألــف رأٍس  أعــداد  2

 و الزیادة الحاصلةأالمئویة لالنخفاض 

8 

التغایر فـي النسـبة المئویـة لوجـود الجـاموس فـي محافظـات العـراق المختلفـة خـالل  3
 2007–2001السنوات 

8 

) والنسبة المئویة لوجودھا في محافظـات العـراق المختلفـة الجاموس (ألف رأٍس   أعداد  4
 2008لسنة 

9 

الجــاموس (رأس) والنســبة المئویــة لوجودھــا فــي محافظــات جمھوریــة مصــر  أعــداد  5
 2019العربیة المختلفة لسنة 

10 

 في العالم اإلفریقيبعض المواصفات المظھریة ألنواع الجاموس  6
 

18 

توفرھا لكل نوع من أنواع الجاموس المرباة في المساكن المنتظمـة المساحات الواجب   7
 الصغیرة في جمھوریة مصر العربیة
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 %) 39( ومتوسطة  %)  30منخفضة(مكونات العالئق الكاملة الحاویة على مستویات   8
 لیاف المتعادلة المستخدمة في تسمین عجول الجاموسألمن ا %) 48( وعالیة

74 

 75 من عجول الجاموس لمدة ستة شھورٍ  20تفاصیل دراسة الجدوى االقتصادیة لتسمین  9
فـي العـالم مـع النسـب المئویـة لمسـاھمة كـل  دولةً  20 إنتاج حلیب الجاموس في أعلى 10

 دولة
78 

 79 مینیة (غم /كغم)ألمحتوى حلیب الجاموس من األحماض ا 11
 /رأس    /(كغـم    العناصر الغذائیة المختلفـة للجـاموس الحلـوب االحتیاجات الغذائیة من   12

 ونموه درارهإوإنتاج الحلیب والتشجیع على والحمل دامة إلألغراض ا یوم)
91 

االحتیاجات الغذائیة لعجول الجاموس المعدة للتسـمین مـن العناصـر الغذائیـة المختلفـة  13
 یوم) / رأس /(كغم 

92 

 92 یوم) / رأس /احتیاجات العناصر الغذائیة لعجول الجاموس المعدة للتربیة (كغم  14
دامـة إلالعوامل التي تؤخذ بنظـر االعتبـار عنـد حسـاب عالئـق الجـاموس ألغـراض ا 15

 والبروتین المھضوما وإنتاج الحلیب على أساس معادل النش
94 

 95 مكونات بعض العالئق الموصي بھا لتغذیة الجاموس خالل فصلي الشتاء والصیف 16
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 15 سطوانیة الطینیة التي تؤكد وجود الجاموس في بالد الرافدینألاألختام ا  أحد  1
مقبرة النبیل مكث رع من القرن الحادي عشر   فياستئناس ثیران الجاموس وحظائرھا وذبحھا   2

 المیالدي بالدیر البحري في مصر.
16 

 Mountain Anoa 20)جاموس االنوا الجبلي ( 3
 Lowland Anoa)( 20السھلي جاموس االنوا  4
 Tamarao 21)جاموس تاماراو ( 5
 Arnee buffalo( 22آرني (جاموس  6
 23 الجاموس األمریكي البري مع عجولھن إناث  7
 Swamp buffalo( 24المستنقعات (جاموس  8
 Murrah( 25نثى جاموس ساللة الموراه (أ 9

 Nili-Ravi( 26رافي (-جاموس ساللة نیلي أنثى 10
 Kundhi( 27جاموس ساللة الُكندي ( أنثى 11
 Surti( 28جاموس ساللة سورتي ( أنثى 12
 Mehsana( 29جاموس ساللة محسانا ( أنثى 13
 Jafarabadi( 30جاموس ساللة جعفر آبادي ( أنثى 14
 Bhadawari( 31جاموس ساللة بادواري ( أنثى 15
 Nagpuri( 32جاموس ساللة ناجبوري ( أنثى 16
 Pandharapuri( 33(بانداربوري جاموس ساللة  أنثى 17
 Manda( 34جاموس ساللة ماندا( أنثى 18
 Marathwadi( 35(مارثاواديجاموس ساللة  أنثى 19
 Kalahandi( 36(كاالھانديجاموس ساللة  أنثى 20
 Toda( 37جاموس ساللة تودا( أنثى 21
 Sambalpuri( 38جاموس ساللة سامبالبوري( أنثى 22
 South Kanara( 39جاموس ساللة جنوب كنارا( أنثى 23
 Jerangi( 40ذكر جاموس ساللة جیرانجي( 24
 Tarai( 41جاموس ساللة تاراي( أنثى 25
 Godavari( 42جاموس ساللة جودافاري( 26
 43 الجاموس العراقي إناث  27
 43 جاموس خوزستان في إیران إناث  28
 45 من ساللة الجاموس المصري أنثى 29
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 46 من ساللة الجاموس القوقازي أنثى 30
 47 ناضولألمن ساللة جاموس ا أنثى 31
 Italian buffalo( 48من ساللة الجاموس اإلیطالي ( أنثى 32
 Bulgarian buffalo( 49من ساللة الجاموس البلغاري ( أنثى 33
 Macedonian buffalo( 49من ساللة جاموس مقدونیا ( أنثى 34
 Romanian buffalo( 50ساللة جاموس رومانیا (من  أنثى 35
 Cape buffalo( 51من ساللة جاموس الكاب األسود ( إناث  36
 Congo buffalo( 52(و جاموس الغابات أمن ساللة جاموس الكونغو  أنثى 37
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بمتوسط    2030في عام    ملیارٍ   8.3حوالي    إلى  ملیاراتٍ   6أن یزداد عدد سكان العالم من    من المتوقع

إلنتاج غذاء حیواني بروتیني كاٍف   استعدادالضروري أن یكون ھناك    لذا فمن،  یاً سنو  1.1نمو یبلغ  

 كان  المنتجات الحیوانیةأن استھالك    ؛ إذ   خاصة في البلدان النامیة  لتغطیة الزیادة السكانیة الحاصلة

ً غك  10 ً سنو   كغم  26  إلى  وازداد في الستینیات    م سنویا  إلى یصل  ومن المتوقع أن    ،2000في عام    یا

یمثل قطاع الجاموس مكوناً مھماً  و .)2009،  والزراعة (منظمة األغذیة   2030في عام   یاً سنو  كغم   37

في العالم، نظراً لما یحتلھ من مكانة اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة    قطاع اإلنتاج الحیوانيمن مكونات  

كبیرة، فضالً عن دوره ومساھمتھ الفعالة في األمن الغذائي لدى البلدان المعروفة بتربیتھ من خالل 

ستراتیجیات االقتصاد  إ  كبیرٍ   حدٍ   إلىتعتمد علیھ    أصبحت   إذ   ؛الحلیب واللحم  إنتاجمساھمتھ في زیادة  

والباكستان والصین   الھند  البلدان مثل  لدى بعض  . آسیاومصر وبعض دول شرق    وإیطالیاوالتنمیة 

وتطبیق    ،من خالل الدعم المؤسسي لھذا القطاع  إنتاجیتھوقد وضعت الخطط الكفیلة بتطویره وزیادة  

 سویق منتجاتھ بشكل ناجح. وتغذیتھ وتطویر مستلزمات ت إدارتھالمنھجیات العلمیة الحدیثة في 

 
والنشرات   العلمیة  والكتب  المصادر  لقلة  بدراسة    اإلرشادیةونظراً  تعنى  في    إنتاجالتي  الجاموس 

معیشتھ   ونظم  تواجده  وأماكن  أنواعھ  عن  التفصیلیة  المعلومات  وندرة  العربي    وإدارتھ الوطن 

المدیر  وبتكلیف رسمي من سعادة  العزم  عقدنا  فقد  وتناسلھ،  تغذیتھ  في  المستعملة  الحدیثة  والتقانات 

على    العام الزراعیة  للتنمیة  العربیة  ترب   إعداد للمنظمة  عن  استرشادي  بأسلوب   یةدلیل  الجاموس 

مبسط لتكون خیر عوٍن لمربي الجاموس في الوطن العربي في إدارة حیواناتھم بشكل علمي وعملي  

 وبالتالي زیادة العائد االقتصادي لدیھم. ،من الحلیب واللحم  إنتاجیتھابما یساعدھم في زیادة 

الدلیلوقد حاولنا جاھدین من خالل   لھ األبحاث    أن  ھذا  الحدیثة وآخر ما توصلت  المعلومات  نضع 

والعالمیة المحلیة  المربي ،  اإلیضاحیةوالحقول    ،اإلرشادیةوالتجارب    ،العلمیة  على  یسھل  وبشكل 

 والمعني بھذا القطاع فھمھ واستیعابھ. 

 
 المالكي. د. أسامة مصطفى عبد الوھاب أ                . د. طالل أنور عبد الكریم   أ
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الكبیرة االقتصادیة  بأھمیتھ  الجاموس  نسبتھ    إذ ؛  یتمیز  ما  الحلیب  من  إنتاجھ  من    5یشكل    إنتاج % 

نسبة   على  الحتوائھ  نظراً  العالمي،  من  أالحلیب  أكبر  ونسبة  والطاقة  والكولسترول  الماء  من  قل 

بحلیب   مقارنةً  الضروریة  والمعادن  والبروتین  في  األبقارالدھون  الجاموس  حلیب  یستخدم  كما   .

الموزریال، فضالً عن األنواع األخرى من منتجات    صناعة الزبد واألنواع الجیدة من الجبن والسیما

في   یساھم  فھو  لذلك  لكثیرٍ الحلیب،  عیش  سبل  ویوفر  المتكاملة  الزراعة  المربین    أنظمة  من 

والعالم العربي  الوطن  في  حوالي    .والمزارعین  الجاموس  لحم  یمثل  آخر،  جانب  من  11.5من   ٪

من   أكبر  نسبة  على  الجاموس  لحم  ویحتوي  آسیا.  في  المنتجة  المجترات  لحوم  العضالت إجمالي 

)Lean  (والكولسترول مع تمیزه بنكھة جیدة، فضالً عن احتوائھ    واحتوائھ على نسبة أقل من الدھن

.كما یعد جلد   األبقار) مقارنةً بلحوم  Linoleic acidعلى نسبة أكبر من الحدید وحامض اللینولیك ( 

المنتجات الجلدیة.   العالیة الجودة المستخدمة في صناعة  یعد متمیزاً كحیوان  والجاموس من األنواع 

) حقول  )  Drought animalحراثة  مثل  المیاه  تغمرھا  التي  المناطق  في   Rice(  األرزوالسیما 

paddies  یتمیز كما  باألبقار.    حمل  بقدرتھ على  الجاموس).  مقارنة  أكبر  وبوزن  واألحمال  األثقال 

نوعیة   يوكسماد ذ ،ویعد روث الجاموس من األنواع المستخدمة على نطاق واسع في مجاالت التدفئة 

مما یقلل من استخدام األسمدة الكیمیائیة في الحقول  ،جیدة ویزود التربة بالعناصر الغذائیة الضروریة  

 الزراعیة. 

التغذیة، ناحیة  الردیئة    ومن  استھالك األعالف  في  العالیة  الكفاءة  ذات  الحیوانات  الجاموس من  یعد 

) مناطق  ،)  Low-quality roughagesالنوعیة  في  كبیر  بشكل  والمستنقعات    األھواروالموجودة 

  ومناطق تربیتھ التقلیدیةالصین وتایلند ومالیزیا وماینمار والوس  :العراق وبعض دول العالم مثل    يف

وبعفي جمھوریة مصر   مثل سوریا  ض العربیة  األخرى  العربیة  تحویل    یتمیزحیث    .الدول  بكفاءة 

وبنسبة    أكبر غذائي   األعالف  إدارةً   5لھذه  أسھل  یجعلھا  مما  باألبقار  مقارنةً  وھو  تقل  أو  %  كلفةً، 

مما یؤمن الحالة االقتصادیة للكثیر ،یكون بمثابة ثروة مالیة كبیرة یمكن استثمارھا عند الحاجة  بذلك  

 .في مختلف أنحاء العالم الریفیة من األسر

على الرغم من كونھ یعیش في    مراض لألذات المقاومة العالیة  یعد الجاموس من الحیوانات  كما        

من استعداد الجاموس    وبالرغممن األمراض.    والتي تكون مالئمة لتطور عددٍ ، بیئات حارة ورطبة  
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تصیب   التي  والطفیلیات  األمراض  ببعض  مرض    األبقارلإلصابة  مثل  نفسھ،  الوقت   ى السرفي 

)Trypanosomiasis(    والسل)Tuberculosis(    الساري والحمى    )Brucellosis(واإلجھاض 

ف)Foot and mouth disease(القالعیة   تكون    ھذه  ات تأثیرن  إ،  الجاموس  في  قل أاألمراض 

ن الجاموس من  إف  ،)Wallowing in mud behavior(. ونظراً لسلوك التمرغ في الطین  خطورةً 

إصابةً  األقل  (  الحیوانات  األخرى  Ticksبالقراد  الخارجیة  والطفیلیات   ()Ectoparasite(  وھذا،

قلیل    ھأنیعني   بشكل  طریقالمنقولة    باألمراض یتأثر  الحمى    عن  داء  مثل  القراد 

 ).Anaplasmosis( واالنابالزمیات ) Babesiosis(وداء الكمثریات   )Theileriosis(الصفراء

والتي تشكل ،  (Screw worms)الحلزونیة  سلوك التمرغ بالطین یجعل الجاموس مقاوماً للدیدان    إن

الزراعیة للحیوانات  الرئیسیة  كما    اآلفات  العربي،  الوطن  فیھا    أنلوحظ  في  تتعرض  التي  المناطق 

الحلزونیة،    األبقار الدیدان  بیرقات  كبیر  بشكل  من   تأثراً أقل    الجاموس  فأنلإلصابة  النوع  بھذا 

جلد   إذ   ؛الدیدان على  التمرغ  بعد  الطین  مقتل    إلىمؤدیاً    هیتكتل  یكون    نالیرقات.  أخرى،  ناحیة 

الثعبانیة بالدیدان  لإلصابة  كبیر  بشكل  مقاوماً  البالغ    أن وجد    حیث   .) Nematodes(   الجاموس 

مما یجعلھا عرضة لإلصابة    األبقارتتعرض لھا    يالت  التغذیةحاالت نقص    إلىال یتعرض    الجاموس

لى الرغم من المقاومة التي لكونھا تتغذى بشكل كبیر على األعالف الردیئة النوعیة. وع،بھذه الدیدان  

لعددٍ  بالطین  التمرغ  سلوك  نسبة    یوفرھا  من  نفسھ  الوقت  في  یزید  فأنھ  الخارجیة،  الطفیلیات  من 

الكبد  بدیدان  الدراسات    إذ   ؛)Liver fluke(  اإلصابة  خالل  من  على    أنلوحظ  القابلیة  للجاموس 

ال تظھر بشكل    ض السریریة للمرالعالمات    أن اإلصابة بھذا النوع من الدیدان بسھولة على الرغم من  

  ) Mastitis(قل تأثراً من أبقار الحلیب في اإلصابة بالتھاب الضرع  أیعد    اكم   الحیوان.واضح على  

 .  الجاموس إناث الحلیب لدى  إنتاجذلك قد یتغیر مع زیادة  أنعلى الرغم من 

زال مربو الجاموس یواجھون    مانفاً، فآونظراً لكثرة المزایا التي یتمتع بھا الجاموس والتي تم ذكرھا  

مالتناسلیة  تتمثل بانخفاض كفاءتھ  ،مشاكل وتحدیات كبیرة في تربیتھ     ع وإنتاجھ من الحلیب مترافقةً 

بعضھا وراثي واآلخر بیئي یتعلق بعدم تلبیة    ب ألسبا،الحیاة  بقاء العجول على قید  انخفاض معدالت  

ھم ممیزات  أنستعرض    أن. واستناداً لما تقدم یمكن  یة ومستلزمات اإلدارة الناجحة لھاحتیاجاتھ الغذائ

 : الجاموس

من    على الرغم   واإلنتاج وتتمكن من المعیشة  تتالءم    أن الجاموس من الحیوانات التي تستطیع  یعد   .1
القاسیة الجویة  إذ  الظروف  المتباینة  ؛  البیئات  مع  وباكستان    ،یتأقلم  والصین  الھند  في  فینتشر 
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  50والتي تصل فیھا درجة الحرارة صفر أو أقل في الشتاء  -والعراق ومصر وغیرھا من الدول  
 فریقیا. إوسیا  آغالبیتھا في  دولة 40حیث یوجد في أكثر من  -أو أكثر في الصیف  مئویةً  درجةً 

منتجات غذائیة عالیة   إلى وتحویلھ،الرديء النوعیة ذو كفاءة عالیة في االستفادة من العلف الخشن  .2
 كفاءة التحویل الغذائي لدیھ عالیة. أنالقیمة أي 

مما  ،  Aفیتامین   إلىلیھ  إالمقدم    األخضر  الموجود في العلفقدرة الجاموس على تحویل الكاروتین   .3
الغذائیة مرغوب    إلى یؤدي   القیمة  أبیض عالي  نسبة   أن  إذ ،  المستھلك  عند الحصول على حلیب 

فیھ من  12  -7بین    تتراوح  الدھن  محتواه  ارتفاع  عن  فضالً  والفسفور%  واألمالح    الكالسیوم 
 الكلیة.

الجاموس بنسبة عالیة تحت الجلد وعلى جدران تجویف الجسم وبصورة  یتركز الدھن في ذبائح   .4
بجودة صفاتھا من حیث انخفاض نسبة الكولسترول فیھا    ھولذلك تمتاز لحوم   ، أقل داخل العضالت 

 . اواحتوائھا على كمیة جیدة من البروتین والفسفور والحدید فضالً عن سھولة ھضمھ
ا  إنتاجعلى  عالیة  للجاموس قدرة   .5 الیومي  ،  لحمراءاللحوم  النمو  كغم عن    1  إلىوقد یصل معدل 

 . الرعایة الجیدة والتغذیة العلمیة السلیمة للعجولطریق 
الجاموس   .6 اإلسفنجي    الوافدةوالمتوطنة  لألمراض    العالیةمقاومة  الدماغ  مرض  ما   أووخاصةً 

) البقر  بجنون  یصاب  ،  )Bovine spongiform encephalopathyیسمى  ما   بمرض وقلیالً 
فضالً عن قلة تعرضھ لإلصابة بالطفیلیات الخارجیة نظراً لسمك جلده وسلوكھ    ،التھاب الضرع

 في التمرغ بالطین. 
 طول الحیاة اإلنتاجیة للجاموس تفوق نظیراتھا من األبقار المحلیة والمستوردة. .7
األغراض   حیوان .8 إلنتاج    إذ   ؛متعدد  كمصدر  الغرض  ثالثي  كحیوان  البلدان  بعض  في  یستعمل 

بالمیاه في األراضي الموحلة    عن طریق استعمالھمثل الصین    ،الحلیب واللحم والعمل  المغمورة 
ً حیوان  ویعد .والمناطق الشاقة    باألرزالمزروعة  و لعراق ومصر إلنتاج الحلیب  ثنائي الغرض في ا ا

 فقط.  واللحم
مع .9 الجاموس  الح  المربياملة  یتحمل  ورعایة  تربیة  في  الخبرة  لدیھ  تتوفر  ال  الذي  یوان  العادي 

 .الزراعي
 .نوعیة جیدة من السماد العضوي للترب الزراعیة ایعد ذ روث الجاموس  .10
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 ھم التحدیات التي تواجھ تربیة الجاموس في الوطن العربي والعالم: أ

مقارنة   .1 للجاموس  التناسلیة  الكفاءة  بسبب   ،باألبقارانخفاض  الجنسیة  الرغبة  مالحظة  یصعب  قد 

، وتأخر النضج الجنسي في اإلناث    ،فضالً عن انخفاض الخصوبة  ،كثرة ظاھرة الشبق الصامت 

 ).  Barrenness( ین الوالدتین بسبب ظاھرة التفویت ب المدةوطول 

رعایتھ   .2 على  القائمین  األفراد  تغییر  حالة  في  خاصة  المزاج  عن ،حیوان عصبي  كلیاً  یمتنع  وقد 

 بوجود العجول. إالّ  اإلناث ال یمكن حلب  إذ  ؛عن وجود ظاھرة التحنین العالیة لدیھ فضالً  ،الحلب 

المذاق   .3 ردیئة  المظھر  خشنة  العمر  الكبیرة  الحیوانات  األ  إذالحوم  بالحیوانات  قورنت  صغر  ما 

 عمراً.

درار  إشكل الحلمات في الجاموس تتعارض مع استعمال الحلب اآللي فضالً عن انخفاض سرعة   .4

 .الحلیب 

2. ̂Ä\Å¡;%]¬’\Â;ÈdÖ¬’\;flöÊ’\;∫;ãÊŸ]°\U;

، ملیـون رأٍس   )208(لیصـل  الجاموس في العالم بشكل كبیر خالل القـرن الماضـي    عداد أازدادت  

اسـتناداً الجنوبیة)  وأمریكـاوأوروبا وأسـترالیا    وإفریقیا(آسیا    قاراتٍ   5ضمن    دولةً   77منتشرة في  

% مـن ھـذا العـدد   97ن  إ، و2020لعـام    )FAOإحصائیة منظمة الغذاء والزراعـة الدولیـة (  إلى

% مـن ھـذا العـدد 56.4وضمن قارة آسیا، یتواجـد .)ملیون رأٍس   201,760موجود في قارة آسیا (

% فــي 12) وملیـون رأٍس 37,930(% فـي الباكســتان18.8) وملیــون رأٍس 113,792فـي الھنـد (

والفلبـین النیبـال   موزعة علـى)  ملیون رأٍس   25,825(%  12.8) وملیون رأٍس   24,211الصین (

راق وتركیــا وتایلنــد وبــنغالدش وإیــران وســریالنكا ومالیزیــا والعــ ندونیســیاإووفیتنــام وماینمــار 

 ).1(جدول  وسوریا
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 . 2017 -1961دولة في العالم خالل األعوام  14) في الجاموس (ملیون رأٍس  عدادأ -1جدول 

 2017 2011 2007 2001 1991 1981 1971 1961 الدولة 

 113.330 113.0 98.70 95.25 82.16 67.50 56.88 51.21 الهند 

 37.700 31.73 28.17 23.34 17.82 11.92 9.55 6.70 ال�اكستان 

 23.469 23.38 22.72 22.76 21.71 18.57 12.27 8.37 الصین 

 5.178 4.99 4.37 3.62 3.04 2.50 1.13 0.80 النی�ال

 3.38 3.98 4.10 3.53 2.99 2.37 2.01 1.50 مصر

 2.88 3.08 3.38 3.07 2.65 4.56 4.56 3.45 الفلبین 

 2.50 2.71 3.00 2.81 2.86 2.38 2.29 2.25 فیتنام 

 3.75 3.1 2.84 2.50 2.07 1.97 1.60 1.05 ماینمار

 1.40 1.30 2.09 2.33 3.31 2.49 2.92 2.89 إندون�س�ا 

 0.99 1.59 1.74 1.52 4.92 6.12 5.57 4.96 تایالند 

 1.48 1.39 1.21 0.92 0.81 0.48 0.70 0.50 بنغالدش 

 0.29 0.41 0.32 0.29 0.83 0.90 0.73 0.77 سر�النكا 

 0.127 0.38 0.42 0.51 0.44 0.27 0.23 0.25 إیران 

 0.12 0.12 0.13 0.14 0.20 0.26 0.30 0.35 مالیز�ا 

 ). FAO )2017المصدر: 

 
إلحصائیة   فFAO(2017)منظمةواستناداً  معظم  إ،  دول   عداد أن  في  توجد  آسیا  قارة  في  الجاموس 

ودول جنوب شرق آسیا ،    %   1.55بلغ    بمعدل نمو سنوي،%)    77.39جنوب وجنوب غرب آسیا ( 

بلغ  9.20( نمو سنوي  بمعدل  و  %   %2.68)  (   دول،  آسیا  منخفض    13.38شرق  نمو  بمعدل   (%

تشكل    وأخیراً   ،%   0.7بلغ التي  آسیا  وسط  نسبةأدول  (  مئویة  قل  الجاموس  من  0.005ألعداد   (%

الزیادة في معدالت النمو السنوي للجاموس في جنوب وجنوب    د وتعو  النمو.تغیر في معدل    أيدون  

  ة المستنقعات الموجود یستخدم جاموس    إذ   ؛األرز) (بالرززیادة المساحات المزروعة    إلىشرق آسیا  

أما االنخفاض الواضح في معدالت النمو السنوي    يالحراثة والربكثرة في ھذه المناطق في عملیات  

تسمین  زیادة عملیات ذبح اإلناث بعد إدخالھا في مشاریع    إلىفي مناطق شرق وغرب آسیا فیعود    لھ

ن العدد یصل إبالنسبة ألعداده في القارات األخرى، ف  اأم  األخیرة.في تایوان خالل السنوات    اوالسیم

(إفي    ملیونٍ   3.980  لىإ مصر  في  معظمھ  دول  ملیونٍ   3,432,581فریقیا  بین  موزع  والباقي   (



 
 الالئحة االسترشادیة لتربیة الجاموس في الوطن العربي والعالم 

 14     لمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة   ا
 

والسودان   حوالي    ، وأثیوبیاالكونغو  وھنالك  وكینیا.  وزائیر  رأٍس   4,53وتشاد  أمریكا    ملیون  في 

البرازیل (  ھمعظم،  الجنوبیة ( ألف رأٍس 960) وفنزویال (رأٍس   مالیین  3في  ألف  120) واألرجنتین 

 . أسترالیافي  رأٍس  40,000و با و أورفي  ألف رأٍس  300و،  )ألف رأٍس 45 ) والمكسیك (رأٍس 

با الشرقیة والشرق األوسط مثل بلغاریا ورومانیا  والجاموس في بعض دول أور   عداد أ وقد تناقصت  

العالیة  :أولھا    أربعة أسبابٍ في  جمالھا  إیمكن    عدةألسباب  ،وتركیا والعراق   الفریزیان  أبقار  إحالل 

الجاموس   محل  الحلیب  من  (  المنخفض اإلنتاج  إحالل  .  )  Holsteinzationاإلنتاج  ھو  والثاني 

والثالث ھو  .) Mechanizationنات العمل من الجاموس () محل حیواTractorالزراعیة ( المكائن

الحاد   للحیوانات  ،  )Feed shortage(لألعالفالنقص  كاٍف  بشكل  األعالف  توفر   یعود و.وعدم 

األخیر   الدو  إلىالسبب  ھذه  في  الجاموس  حلیب  منتجات  على  الطلب  رغبة  ،  لنقص  توفر  وعدم 

استخدام حلیب األبقار محل حلیب    إلىتحول أصحاب معامل األلبان    إلىحقیقیة للمستھلك مما أدى  

فقد ازدادت    ،. وعلى النقیض من ھذاوبالتالي انخفضت رغبة المربین في تربیة الجاموس،  الجاموس

في ھذه   ھلب على منتجاتنتیجة لزیادة الط  وإیطالیاالجاموس في دوٍل أخرى مثل مصر وإیران    عداد أ

والخیول    عداد أازدادت    إذ ؛  إیطالیاوالسیما  الدول   األبقار  بأعداد  مقارنةً  البلدان  ھذه  في  الجاموس 

تناقصت أعدادھا بشكل  الماضیة  التي  ، مع عدم زیادة كمیات األعالف  واضح خالل الخمسین سنةً 

 المتوفرة لھذه الحیوانات وخصوصاً في مصر. 

انخفضت   فقد  العراق  في  األعوام    عداد أأما  بین  كبیر  بشكل  ازدادت    ،2001-1971الجاموس  ثم 

األعوام   بین  ملحوظ  األعوام    2007–2001بشكل  بین  نسبیاً  انخفاضاً  بعدھا   2017  -2007لتشھد 

). وقد أسھمت الحروب وسنوات الحصار االقتصادي في التأثیر السلبي على معدالت النمو 2(جدول  

بین  واإل الوبائیة  األمراض  انتشار  عن  فضالً  األعالف،  أسعار  لزیادة  نظراً  الجاموس  في  خصاب 

ھجرة الكثیر من مربي الجاموس   إلى  تجفیف األھوارمثل مرض الطاعون البقري. كما أدى    ھقطعان

من   الفترةخالل    في بغداد   هزیادة نسبة وجود   إلىمحافظة بغداد مما أدى    إلى نزوحھم    أوباتجاه إیران  

في النسب المئویة لوجود الجاموس في محافظات العراق  ). كما حصل تغایر2(جدول    2001–1981

السنوات  خالل  العراقیة    )2007  –  2001( المختلفة  التخطیط  وزارة  إلحصائیة   )2006(استناداً 

الزراعة   جدول  3(جدول    ) 2008( ووزارة  من  یتضح  كما  العراق    عداد أ  ) 4().  في  الجاموس 

 .2008وتوزیعھ الجغرافي حسب محافظات العراق لعام 
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النس�ة المئو�ة مع  2017-1961) خالل األعوام رأسٍ  ألفالجاموس في العراق ( عدادأ -2جدول 
 الحاصلة. الز�ادة أولالنخفاض 

 ) %الز�ادة (  أو نس�ة االنخفاض  الجاموس    عدادأ السنة 
1961 250  
1971 270 +8.0  
1981 175 -_         54.3 
1991 110 _-59.0 
2001 109 _-0.9 
2008 396  +263 
2011 302 - _31.0 
2017 209.16 _-44.3 

 ). 2017و 2011وFAO)2007المصدر: 

الجاموس في محافظات العراق المختلفة خالل السنوات   المئو�ة لوجودالتغایر في النس�ة  -3جدو 
2001–2007  . 

 2007 2006 2001 المحافظة 

 16 19.8 24.1 �غداد

 14 11.9 12 ال�صرة 

 12 14.2 9.3 م�سان

 11 12.3 5.5 ذي قار 

 10 5.6 5.5 نینوى 

 6 6.3 4.27 �ابل 

 5 5.5 6.3 واسط

 5 5.1 5 النجف

 4 3.5 3.8 كر�الء

 3.5 4 8.8 الدیوان�ة 

 3.4 2.5 1.1 كر�وك

 2 2.1 1.8 كردستان

 1.9 1.5 1.4 صالح الدین

 1 1 0.8 األن�ار 

 ).2008وزارة الزراعة () و 2006المصدر: وزارة التخط�ط (



 
 الالئحة االسترشادیة لتربیة الجاموس في الوطن العربي والعالم 

 16     لمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة   ا
 

محافظات العراق المختلفة    المئو�ة لوجودها في) والنس�ة الجاموس (ألف رأسٍ  عدادأ -4جدول 
 . 2008لسنة 

 النس�ة المئو�ة  الجاموس إعداد المحافظة

 20.2 57.704 ال�صرة 

 17.3 49.283 ذي قار

 16.7 47.809 �غداد

 8.5 24.345 م�سان

 7.5 21.303 األشرف النجف 

 4.9 13.961 نینوى 

 4.4 12.663 كر�الء

 4.4 12.489 القادس�ة

 4.0 11.396 �ابل 

 1.8 10.749 واسط

 2.7 7.859 د�الى 

 2.4 6.963 المثنى

 1.5 4.195 كر�وك 

 0.9 2.678 صالح الدین

 0.6 1.598 السل�مان�ة 

 0.2 0.542 األن�ار 

 - - دهوك 

 - - أر�یل 

 100 285.537 المجموع

 ).2008المصدر: وزارة الزراعة (
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اسـتناداً لقطـاع الشـؤون   2019الجـاموس لعـام    عـداد أفـي جمھوریـة مصـر العربیـة، فقـد بلغـت    أما

 عـداد أل نسـبة  علـىأ، وقد سجلت محافظـات الوجـھ البحـري ٍس أملیون ر  )3,432,581(االقتصادیة  

 ، تلتھـا محافظـات مصـر الوسـطى%) 55.83بنسـبة ( ملیون رأٍس  )162 ,916 ,1(بلغت جاموس ال

ــبة ( ألـــف رأٍس  )307 ,710( ــا (%) 20.69بنسـ ــر العلیـ ــبة  ألـــف رأٍس )666 ,693ومصـ بنسـ

). مـن 5% )(جـدول 3.27بنسـبة ( ألـف رأٍس )446 ,112محافظات خـارج الـوادي ( و%)20.21(

) ألـف رأٍس  516 ,383) والبحیرة (ألف رأٍس  251 ,388(بـ جانب آخر، تمیزت محافظات الشرقیة 

 من الجاموس في جمھوریـة مصـر العربیـة أعداد ) بتسجیلھا ألعلى ألف رأٍس  260 ,290والمنوفیة (

 ، في الوقت الذي سجلت فیھ محافظـات %)على التوالي  8.45و  11.23و  11.31بنسب مئویة بلغت (

ً رأس  69جنوب سیناء ( ً رأس  191) وشمال سیناء (ا ً رأسـ  255) والبحـر األحمـر (ا  ) والـوادي الجدیـد ا

ً رأســ 497(  0.005و 0.002بلغــت (بنســب مئویــة ، المحافظــات امتالكــاً ألعــداد الجــاموسقــل أل) ا

 ). 5% ) على التوالي (جدول  0.014و 0.007و

جمهور�ة مصر العر��ة  في محافظات  المئو�ة لوجودهاالجاموس (رأس) والنس�ة  عدادأ -5جدول 
 . 2019المختلفة لسنة  

 النس�ة المئو�ة  الجاموس   عدادأ المحافظة 

 1.33 579 ,45 اإلسكندر�ة 

 11.23 516 ,383 ال�حیرة 

 6.56 229 ,225 الغر��ة 

 4.68 843 ,160 كفر الش�خ 

 5.87 661 ,201 الدقهل�ة 

 0.80 273 ,27 دم�اط 

 11.31 251 ,388 الشرق�ة 

 0.60 446 ,20 سماعیل�ة إلا

 0.18 318 ,6 بور سعید 
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 0.28 522 ,9 السو�س 

 8.45 260 ,290 المنوف�ة 

 4.47 643 ,153 القلیو��ة 

 0.11 621 ,3 القاهرة 

 55.83 162 ,1,916 الوجه ال�حري 

 3.55 966 ,121 الجیزة 

 3.46 931 ,118 بني سو�ف 

 5.63 273 ,193 الفیوم 

 8.04 137 ,276 المن�ا 

 20.69 307 ,710 مصر الوسطى 

 4.15 491 ,142 أسیوط 

 7.76 494 ,266 سوهاج 

 5.97 992 ,204 قنا 

 1.33 569 ,45 األقصر 

 0.99 120 ,34 أسوان 

 20.21 666 ,693 مصر العل�ا 

 0.12 169 ,4 مطروح

 3.12 265 ,107 النو�ار�ة 

 0.005 191 شمال سیناء

 0.002 69 جنوب سیناء 

 0.014 497 الوادي الجدید 

 0.007 255 ال�حر األحمر

 3.27 466 ,112 خارج الوادي 

 - 581 ,432 ,3 الكلي العدد  

 ).2019المصدر: قطاع الشؤون االقتصاد�ة (
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3. ;ÀËfiëhÏË›\ÊË¢\;Ï“÷⁄∏\;fl⁄î;ãÊŸ]°\;;U 
;

Kingdom:  Animalia                                             الحیوانیة  :المملكة  

Phylum:  Chordata                                                    شعبة: الحبلیات 

Sub-phylum: Vertebrata                                       تحت شعبة: الفقریات 

Class:  Mammalia صنف: اللبائن (الثدییات)                                                       

Sub-class:     Ungulata                       تحت صنف: ذوات المشیمة الحقیقیة 

Order:   Artiodactyla رتبة: ذوات األظالف                                                

Sub-order:   Ruminantia                         تحت رتبة: المجترات                

Family:   Bovidae                                                          العائلة: البقریة 

Sub-family:   Bovinae والجاموس                                األبقارتحت عائلة:   

Group 1: Bovina – Cattle                          األبقارالمجموعة األولى: مجموعة 

Group 2: Bubalina – Bubalus Bubalis 

 : Bubalus : مجموعة الجاموس             جنسالمجموعة الثانیة       

اآلسیويوتشمل   والصین ومصر    الجاموس  وتركیا  والعراق  والباكستان  الھند  وبلغاریا    وإیطالیافي 

 ومنھ: سیویة وبقیة الدول اآل. والفلبین   وإندونیسیاوإیران  

 . Bubalus deprissicornis)إندونیسیا الجاموس اآلسیوي(

 .  Bubalus mindorensisالفلبین) (الجاموس اآلسیوي 

 . Bubalus bubalis carabanesisجاموس المستنقعات   

 

Group3: Syncerina:  

 ومنھ:  اإلفریقيوتضم الجاموس ، Syncerinaجنس وتشمل مجموعة جاموس  :المجموعة الثالثة 

 .Syncerus caffer cafferاألسود  اإلفریقيجاموس ال
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 . Syncerus caffer nanus(الغابات) جاموس الكونغو 

 . Syncerus caffer aequinictialisفریقیا  إجاموس وسط 

 . brachyceroscafferSyncerusوالسودان   إفریقیاجاموس غرب 

Group 4:  Bison  

                            .   Bison bison الجاموس األمریكي 

4. ãÊŸ]°\;~ÁÑ]hÂ;◊ê^;U;
 

) وتعني المجترات الشبیھة بالثیران القادرة Boubalosمن الكلمة اإلغریقیة (  Buffaloاشتقت كلمة  

ھـذه  أن). وقـد لـوحظ Cud – chewing ox- like ruminantsومضـغھ (علـى اجتـرار الطعـام 

والتي كانـت تسـمى ،) bubalالشمالیة الشبیھة بالثیران (  فریقیاإالمجترات الكبیرة الحجم تشبھ ضباع  

معنـى  إلىفي األساطیر الھندیة  buffaloقبل المیالد. وتشیر كلمة  600) سنة Bubalosباإلیطالیة (

 The vehicle of the)، كما كان یطلق علیھا اسم عربة ملـك المـوت (Inertiaالكسل أو الجمود (

Lord of death ( ، لإللھـة وإنھا شكل مـن أشـكال الـروح الحارسـةMahishasura .فـي  ىیسـمو

 ذات أصل فارسي. أن لفظ جاموس الحیوان كتاب ذكر الجاحظ في  إذ ، البالد العربیة بالجاموس

 
ً   لیس  الجاموس  استئناس  تاریخ  إن ً   معروفـا تـم تـدجین فقـد      ،والحفریـات   اآلثـار  لـىإ  واسـتناداً ،  تمامـا

وشـبھ  وإیرانمن العراق  في كلٍ  سنةٍ  5000) قبل Bubalus bubalis( اآلسیويالجاموس النھري 

فـي حـین تـم تـدجین  .البریین أجدادهقبل المیالد من   عامٍ   3000قبل    أوالً التي دجن فیھا    القارة الھندیة

فـي الصـین وبعـض  سـنةٍ  4000) قبـل Bubalus bubalis carabanesisجاموس المسـتنقعات (

التـزال  إذ  ؛المركـز الثـاني السـتئناس الجـاموس تحتـلالتـي  إندونیسـیامثـل    آسیاجنوب شرق    أجزاء

مـا قـورن باألبقـار   إذاالجـاموس دجـن حـدیثاً    أن. وھـذا یعنـي  بعض األنـواع علـى صـورتھا البریـة

 . سنةٍ  10,000) والتي دجنت قبل Bos indicus( واآلسیویة) Bos taurus(بیة واألور

مـیالدي وسـمي باسـم  600با فـي العـام وأور إلىدخل الجاموس أواستناداً للموسوعة البریطانیة، فقد 

Bubalos    ًفریقیا ثم سـمي بعـد ذلـك  إاألبقار البریة المتواجدة في شمال    إلىنسبةBuffaloتـم   . كمـا

العصـور   فـي  العربـيمـن المشـرق    )Crusaders(  الصـلیبیین  قبـل  بـا مـنوأور  إلىجلب الجاموس  

قام نـابلیون بونـابرت بجلـب   1807وبلغاریا. وفي عام    إیطالیاوبقیت قطعان الجاموس في    ،الوسطى

أراضي جنـوب غـرب فرنسـا وأطلقھـا فـي منـاطق تسـمى مونـت مارسـان   إلى  إیطالیاالجاموس من  
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)Monte – de – Marsan(.  وقد أصبحت ھذه القطعان وحشیة وتكاثرت أعدادھا بشـكل كبیـر فـي

ولكن لسوء الحظ فقد وجد الرھبان في ھذه األعداد من الجاموس ھـدفاً سـھالً لھـم،   ،الساحلیةالمناطق  

لحومھا. كبیرة من قطعان الجاموس للحصول على    عداد أفبعد سقوط نابلیون قام ھؤالء الرھبان بذبح  

ــال ــان لوخ ــرن الث ــامالق ــر ق ــي  واي عش ــة ف ــة للكنیس ــي التابع ــي األراض ــل ف ــاموس للعم ــل الج بنق

 لیزیـةجاإلن Cornwall إمـارةقام أمیـر  عشر،القرن الثالث  فيشمال شرق فرنسا. و  فيAugeمدینة

.  وخـالل القـرن التاسـع عشـر نقـل لتـراجإن إلـىشقیق ھنري الثالث بجلب قطیع مـن الجـاموس  وھو  

ً الجاموس   . وأسترالیامن أمریكا الوسطى والجنوبیة  كلٍ  إلى أیضا

 أنالـدالئل التاریخیـة علـى    علـى بعـض   یعتمـد لتواجـد الجـاموس فـي العـراق، األول    وھنالك رأیـان

 إذ ؛  العراق من الھند على ید القائد العربي محمد بن القاسـم عنـد فتحـھ لـبالد السـند   إلىالجاموس نقل  

 الوثـائق ن بعـض أ، والبالد مـدة ثالثـین قرنـاً قبـل فتحھـا مـن قبـل المسـلمین  تلكفي    تواجد الجاموس

ھ یعام تقریباً مع مرب 1400في العراق قبل  الجاموس وجود  على تؤكد  المتحف العراقيفي    التاریخیة

بعـض األختـام  ىالعثور علـومما یؤكد الرأي الثاني ).Jats(  والذین یسمونالذین قدموا معھ من الھند  

 Jaayid(  في العراق  أجریت األولیة التي  ) ودراسات الوراثة الجزیئیة  1الطینیة (صورة    األسطوانیة

ــرین  أن أثبتـــت  يالتـــو) Dragh ،2013و ــین النھـ ــا بـ ــود فـــي بـــالد مـ ــاموس العراقـــي موجـ الجـ

)Mesopotamiaن ھنالك ثالثة مجـامیع وراثیـة مـن الجـاموس أ) منذ القدم ولم یستورد من الھند، و

)، وأن مربي الجاموس في Polymorphismمن تعدد المظاھر الوراثیة ( في العراق وبمستوى عالٍ 

. ھنـديسـیوي أو آنسل السومریین ولیسـوا مـن أصـل ھم من  و،العراق (المعدان) من عرب األھوار  

ــده أحمــد سوســة ( اوھــذ  ــا أك ــرین (1983م ــین النھ ــا ب ــالد م ــاریخ ب ــھ ت ــي كتاب  History of) ف

Mesopotamia  لزمن طویل في وبقائھ    جنوب العراق  أورفي  ) الذي بین وجود الجاموس منذ القدم

تـات المائیـة فـي الوحید القادر على العـیش علـى النباألنھ الحیوان  ؛جنوب العراق    وأھوارمستنقعات  

المرونـة العالیـة   فضالً عـن  ،أكلھماال تستطیع المجترات األخرى    لذینالوالبردي  كالقصب و  األھوار

والسـباحة   ،الموجودة في أقدام الجاموس مما یجعلھا تصلح للمشـي فـي المسـتنقعات الطینیـة الموحلـة

 .في المیاه التي یعشقھا ةوالغطس بحری
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 ، العراق. الطینیة التي تؤكد وجود الجاموس في بالد الرافدین األسطوانیةاألختام  أحد  -1صورة 

 
فـي شـرق آسـیا  أخـرىبلـدان  إلـىثم انتشر بعدھا   سنةٍ   800أما في مصر فعرف قبل المیالد بحوالي  

مصر واألناضول  إلىثم أمریكا الجنوبیة. كما تم تھجیر الجاموس النھري  وأسترالیاوغربھا وأوروبا  

البلقان وشبھ الجزیرة اإلیطالیة فـي أوائـل العصـور الوسـطى (القـرن   إلىفي تركیا ووصلت قطعانھ  

ن القدماء أن العالقة المتوازنة بـین البشـر والحیوانـات والنباتـات ووقد اعتقد المصریالسابع میالدي).

ً  مصدراً عنصراً أساسیاً في النظام الكوني، لذلك كانت الحیوانات المستأنسة  للروحانیة، والرفقة،  مھما

ً وكانــت تربیــة الماشــیة ومــن ضــمنھا الجــاموس نشــاط ،والعــیش للمصــریین القــدماء ً  ا ــا فــي  روتینی

وبخاصـة فـي الفیـوم وعلـى الحافـة الغربیـة مـن ،مة من العصر الحجري والحدیث المستوطنات القدی

موجودة في المقابر والحفریـات التي تعود لحیوانات  العظام  أجزاء من    كتشافاذلك    ویدل علىالدلتا،  

المحلیـة  اربما ورث المصریون بعـض القطعـان الحیوانیـة فـي أشـكالھ). و2(صورة  ما قبل التاریخل

تتمیـز رسـومات الكھـوف فـي  ؛إذ  فریقیـاإعبر بعض أجزاء من شـمال أو  من آسیا الصغرى،    الحالیة

نھایة فتـرة المملكـة القدیمـة ظھـرت السـالالت ذات   لوخال  المستأنسة.صعید مصر والنوبة بالماشیة  

القرون القصیرة، ویعتقد بعض الخبـراء أن األصـناف ذات القـرن الطویـل كانـت إمـا مشـردة، أو تـم 

وال توجد سـجالت مصـریة قدیمـة للجـاموس الھنـدي األسـود   ،القضاء علیھا من خالل بعض األوبئة

قـد وجـد ھـو والجـاموس   يض یعتبـر أن جـاموس النھـرالعظیم الشائع في البالد الیوم، رغم أن الـبع

 . مصر القدیمةعصور في األزمنة المبكرة من  اإلفریقي
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استئناس ثیران الجاموس وحظائرھا وذبحھا في مقبرة النبیل مكث رع من القرن الحادي    -2صورة 
 عشر المیالدي بالدیر البحري في مصر.

 

 العوامل التي ساعدت على استئناس الجاموس منھا: وھنالك العدید من 

 ھوایتھ.  إشباعفي  اإلنسانرغبة  .1

 . اإلنساناستقرار  .2

 قلة غذاء الحیوان.  .3

 االعتیادیة. اإلنسانتلبیة احتیاجات  .4

المظھریة   التغیرات  حیث  من  الجاموس  صفات  في  تأثیراً  االستئناس  أحدث    یة والفسیولوج وقد 

 واإلنتاجیة ومنھا:  

التركیب  .1 حیث   تغیر  من  للحیوان،  اللون  المظھري  والوزن  أبعاد زیادة  و  تغیر  نمو  و   الجسم  تغیر 

 الغدد اللبنیة. 
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 ، الخصوبة والتبكیر في النضج الجنسي وزیادة اإلنتاج اختفاء أثر الموسم في التناسل وزیادة .2

  واالھتمام بتغذیتھا الجیدةتحسین إنتاجیة الحیوانات نتیجة لوجود مأوى للحیوانات  إلىأدى ذلك و

 على األمراض. المتعلقة بالسیطرةوالنواحي الصحیة 

5. ¸\Â;ÍÊËà˙\;ãÊŸ]°\;Ød;ÏÁÖ‚æ∏\;–ÂÖ ’\ÈŒÁÖ…U 
 

اآل الجاموس  بیتمیز  وذو  أ سیوي  الشكل  مثلث  قرونھ  مقطع  ضیقة  آن  طویلة  وجمجمة  صغیرة  ذان 

في الشكل   اإلفریقي. ویتشابھ الجاموس اآلسیوي مع الجاموس اإلفریقيوالعكس صحیح في الجاموس 

ونمو شعر غیر كثیف ومتناثر على الجسم،  ،وفي بناء الجسم الضخم  ،وفي استقامة خط الظھر    ،العام

ویتجھ الشعر النامي على طول خط الظھر بین األرداف والرقبة لألمام في الجاموس اآلسیوي، بینما 

 . اإلفریقيیتجھ للخلف في الجاموس 

 ن من الجاموس اآلسیوي ھما :ان متمیزاوھنالك نوع

وجنوب   جنوب شرق  وكذلكوالباكستان  یتواجد في الھند    :)River buffaloجاموس األنھار (  .أ

كغم) ووجود    1000–450بكبر وزن الجسم (  ویتمیز  .فریقیا وأمریكا الجنوبیةإوشمال    باوأور

 أسود. ھجسم  ولونقرون ملتفة أو منحنیة 

( .ب  المستنقعات  في    :)  Swamp buffaloجاموس  آسیایتواجد  شرق  وجنوب    ویتصف   ،شرق 

رمادي غامق مع وجود خطوط بیضاء واحد أو لون    يكغم) وذ   450–325بصغر حجم الجسم (

الحلق  اثنان الذیل    ،طرافألوا  ،على  مستقیم  الذيووطرف  ً یكون  ً ینسب   ا ً   الً طویو   ا مع  ،  أحیانا

 قرون شاحبة اللون.  وجود 

الجاموس   یتمیز  ناحیة أخرى،  ً لھ رأس بأن    اإلفریقيمن  ً وسیقان اً  وقصیر  اً عریض   ا  ، تانورقبة سمیك   ا

الجنسین   كال  في  موجودة  الخلف و،القرون  من  أكبر  األمامیة  الثقیل    یةالحوافر  الوزن  لجذع  للدعم 

كبیرتان    ،مبلل  واألنف،ریض  ع  الخطم  ،  والرأس لدیھا ضرع    واألذنان،والعینان  اإلناث  متدلیتان. 

ولكن ال توجد غدد جلدیة شمیة متخصصة. الذیل مغطى   ،عرقیةمستدیر صغیر. الجاموس لدیھ غدد  

أحیا ویبدو  ً نبالشعر،  لحیة.  ا لدیھم  البالغین  الذكور  أنواعٍ   أن  أربعة  الجاموس    متمیزةٍ   وھنالك  من 

بجاموالنوع    یسمى  اإلفریقي (ا  أو  اإلفریقي الكاب    ساألول  األسود   Syncerus cafferلجاموس 

caffer  الذي إفریقیا)  وجنوب  شرق  سافانا  في  الكونغو  یتواجد  بجاموس  الثاني  النوع  ویسمى   .
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(  اإلفریقي الغابات  جاموس  في  Syncerus caffer nanusأو  یتواجد  الذي  في )  المطیرة  الغابات 

إفریقیا ووسط  بجاموس  غرب  الثالث  النوع  یسمى  حین  في   ،)  Syncerusالسودان 

cafferbrachyceros  في غرب یتواجد  وسط  إفریقیا  )الذي  بجاموس  الرابع  النوع    إفریقیا ویسمى 

)Syncerus caffer aequinictialis  المظھریة المواصفات  في  األربعة  األنواع  ھذه  وتختلف   .(

(جدول   الجسم  وسنتطرق  6وقیاسات  األ   إلى).  من  نوع  كل  مواصفات  عن  أكثر  نواع تفاصیل 

 المذكورة آنفاً عند الحدیث عن سالالت الجاموس المستأنس في العالم.

 . في العالم اإلفریقي. بعض المواصفات المظھریة ألنواع الجاموس  6جدول 

 النوع            
 
 

 المواصفات 

Syncerus 
caffer caffer 
 الجاموس األسود

Syncerus 
caffer nanus 

 جاموس الغابات

Syncerus 
caffer 

brachyceros 
جاموس غرب  

 إفریقیا 

Syncerus 
caffer 

aequinictialis 
جاموس وسط  

 إفریقیا 

وزن الجسم 
 )(كغم

700 - 900 265 - 320 300 - 600 250 -850  

 لون الجلد 
 

بني    إلىبني داكن  أسود  أوبني  أحمر أسود 
 محمر

طول الجسم 
 )(سم

300 - 340 170 - 220 200 - 245 - 

القرون عرض 
عند القاعدة  

 (ملم)

224 ±21.5  128 ±9.75  212 ±17.2 166 ±18.3 

طول الجمجمة  
 (ملم)

503 ±17.9  426 ±10.7  500 ±18.2  455 ±22.9  

 ).2013وآخرون ( Smitzالمصدر:  

 

6. ¸\Â;ÍÊËà˙\;ãÊŸ]°\;Ød;ÏËl\ÑÊ’\;–ÂÖ ’\ÈŒÁÖ…;U 
 

اآل  ق الفرو  تنحصر  الجاموس  أنواع  واإلبین  الكروموسومات  سیوي  ونوعیة  عدد  في  فریقي 

(Numbers and types of chromosomes)الكروموسومات   إذ   ؛ عدد  جاموس   في  یبلغ 

زوجاً) ویتمركز في تایلند وغرب    24كروموسوماً (   48 (Swamp buffalo)المستنقعات اآلسیوي  
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  19(   والبقیة (Sub-metacentric) سطي السنترومیرمنھا نوع تحت و  اجٍ ن خمسة أزوإو  مالیزیا،

السنترومیر  طرفیة  نوع  من  اآلسیوي  ).   (Acrocentricزوجاً)  الجاموس   River)النھري  أما 

buffalo)  وأور والعراق  وتركیا  والباكستان  الھند  في  الموجود  الجاموس  یشمل  فیمتلك  ،با  ووالذي 

زوجاً   20تحت وسطیة السنترومیر و   نوع  منمنھا    أزواجٍ ن خمسة  إزوجاً)، و  25( كروموسوماً    50

في    نوع  من    منھا الكروموسومات  یبلغ عدد  أخرى،  ناحیة  السنترومیر. من  الكاب  طرفیة  جاموس 

منھا    ن أربعة أزواجٍ إ زوجاً)، و  26كروموسوماً Synceruscaffer caffer(52))(  األسود   اإلفریقي

السنترومیر    نوع  من المتبقیة  22و(Metacentric)وسطیة  السنتر   نوع  من  زوجاً  أما  طرفیة  ومیر. 

كروموسوماً    54فیمتلك   (Syncerus caffer nanus)جاموس الغابات    أو   اإلفریقيجاموس الكونغو  

السنترومیر  27( السنترومیر والبقیة طرفیة  ثالثة منھا وسطیة  الكروموسوم    .زوجاً)  ھو   Xویكون 

  اإلفریقي ھو األصغر في كال النوعین    Yوالكروموسوم (Rod-shaped)األكبر وھو عصوي الشكل

 واآلسیوي.

7. Í1’\;ãÊŸ]°\;kˆ˜à;U 
 

 ) Anoa buffaloجاموس انوا ( -7. 1

االنوا   جاموس  البریةینتشر  جزیرة    بحالتھ  إندونیسیا    (Celebes Island) سلبیسفي  ویتمیز  ،في 
بقرونھ المدببة الطرف وذیل قصیر وھو أصغر أنواع الجاموس حجماً في الوقت الحاضر. وتعرف  

االنوا  ) ویوجد نوعان منھا األول یسمى جاموس Midget buffaloھذه الساللة باسم قزم الجاموس (
) العلمي  Mountain Anoaالجبلي  واسمھ   (Bubalus quarlesi  بین یتراوح  لھ  السائد  اللون   ،
الغامق مع وجود مناطق فاتحة    أواألسود   كغم    150یبلغ وزنھ أقل من  .  القرون مثلثة الشكل،البني 

بین   یتراوح    إلى ). یصل  3سم (صورة    70وارتفاع األكتاف حوالي  ، سم    153-122وطول جسمھ 
بین    واتٍ سن   3-2عمر النضوج الجنسي عند عمر تتراوح طول    315  -276وطول مدة حملھ  یوماً. 

بین   حیاتھ  بجاموس  سنةً   25-20مدة  یسمى  الثاني  والنوع   .) اسمھ  Lowland Anoaالسھول   (
الفاتح مع    أوالبني الغامق    أواألسود    بینیتراوح  ، لونھ السائد  Bubalus deprissicornisالعلمي  

ً   أكبروجود بقع بیضاء أحیاناً في الوجھ والساق، وھو   یبلغ وزنھ بحدود    إذ   ؛من النوع الجبلي  حجما
سم (صورة    90ویبلغ ارتفاع الكتف عن األرض حوالي  ،سم    180وطول جسمھ حوالي  ،كغم    300

بین    واتٍ سن  3-2عمر النضوج الجنسي عند عمر  إلى). یصل  4 . یومٍ   300-270وطول مدة الحمل 
حتى   حیوان    سنةً   30ویعیش  العام  المظھر  في  یشبھان  والسھلي  الجبلي  والنوعان  عمره،  من 

 اللحم. ألغراض  اصطیاده). یستخدم جاموس االنوا بعد Deerاألیل( 
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 .Mountain Anoa). جاموس االنوا الجبلي (3صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ).(Lowland Anoaالسھلي جاموس االنوا  -4صورة 

 : )Tamarao buffalo( تاماراوجاموس  -7. 2

ھو   تاماراو  لجاموس  العلمي  في  Bubalus mindorensisاالسم  الجاموس  النوع من  ینتشر ھذا   .

) مندورو  ومستنقعات  Mindoroجزیرة  الجبلیة  والغابات  البامبو  غابات  في  ویعیش  بالفلبین،   (

الكتف عن األرض   ارتفاع  یتراوح  الحجم  ذیلھ   ،سم 120-95بین  األنھار. وھو نوع صغیر  وطول 

جسمھ  ،سم  60حوالي   طول  بین    ،سم220یبلغ  وزنھ  البني    ،كغم   300  –  200ویتراوح  بین  لونھ 
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المائل   والرمادي  واألرجل  األسو  إلى الداكن  والرقبة  الرأس  على  بیضاء  بقع  وجود  مع  والقرون  ،د 

یتراوح    إلى. یصل  5) صورةقصیرة وقویة ( الجنسي عند عمر  وتبلغ مدة واتٍ سن 3-2بین  البلوغ   .

یوماً ویعطي مولوداً واحداً عند كل والدة. تبقى الموالید مع 315 -276الحمل لجاموس التاماراو بین  

 . سنةً 25 - 20بین   وتتراوح مدة حیاتھ، واتٍ سن  4  -2أمھاتھا مدة تتراوح بین 

 

 . Tamarao)جاموس تاماراو ( -5صورة 

 

 : )Arnee buffalo(  آرنيجاموس  -7. 3

آلرني في ا�ع�ش جاموس . Bubalus arneeسمه العلمي او�سمى أ�ضًا �الجاموس الهندي البري، و 
في   الصین�ة  الهند  ومنطقة  سر�النكا  وفي  الهند  الم�اهشمال  �ثیرة  من  .  المناطق  ضخم  نوع  وهو 

سم، وطول جسمه  85  -60بین  سم و�تراوح طول ذیله  190  -160بین  الجاموس یرتفع عند األكتاف  
بني    أوسود  أرمادي    أو كغم ولونه رمادي داكن  1200  -800بین  و�تراوح وزنه    سم،  280  -240بین  

الصدر وفوق  الرق�ة  على  رماد�ة  �قع  مع  من  .  داكن  �عضهما  عن  و�نفرجان  جدًا  �بیران  القرنان 
وطولهما استئناسه  ).  6(صورة    سم60القاعدة  تم  الذي  الوحید  البري  النوع  اآلرني  جاموس  و�عد 



 
 الالئحة االسترشادیة لتربیة الجاموس في الوطن العربي والعالم 

 29     لمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة   ا
 

عمرسنةٍ   5000-4500قبل عند  الجنسي  البلوغ  لعمر  و�صل  حمله  اً شهر   18،  مدة  وتتراوح  بین  ، 
 . سنةً 25لحوالي  إلى و�صل عمره أشھر 9 –  6وتفطم موالیده عند عمر. یومٍ 330 -310

 

 

 . Tamarao). جاموس التاماراو (4صورة 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ). Arnee buffaloآرني ( جاموس  -6صورة 

 : )Bisonالجاموس البري األمریكي (  -7. 4

لھ   العلمي  السھول  Bison bisonاالسم  في  الشمالیةالعظمى  یوجد  الباردة ،  ألمریكا  المناطق  وفي 

  50. وخالل القرن التاسع عشر قتل المستوطنون حوالي  غلب أوقات السنةأ التي تكون مغطاة بالثلوج  

 ن ی األصلی السكان    -وكذلك لحرمان الھنود الحمر    ،ألجل لحومھا  األمریكيمن الجاموس    ملیون رأٍس 

عند   االرتفاع  یبلغ.  رأٍس   200,000  إلىیصل تعداده في الوقت الحاضر    منھا .  –الشمالیة   أمریكا  في

بین  مترٍ   2  –  1.5بین    األكتاف ویتراوح وزنھ  والذكور    998  –  422،  ً   أثقلكغم    اإلناث من    وزنا

حیاتھ  7صورة  ( مدة  تصل  تصل    سنةً   22  –  18  إلى).  وقد  البر،  المحمیات.   سنةً   30  إلىفي  في 

بین   الحمل  مدة  التناسليیوماً.    285–  270تتراوح  الموسم  وقمة    سبتمبر   -یونیوشھر  أخالل    یكون 

لعمر النضوج الجنسي بعمر ثالث   اإلناث وتصل    أغسطسو  یولیوفعالیتھ التناسلیة تكون بین شھري  

 . سنواتٍ 
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 الجاموس األمریكي البري مع عجولھن. إناث  -7صورة 

 
8. %]¬’\;∫;ä›_iâ∏\;ãÊŸ]°\;kˆ˜à;U 

 : )Swamp buffaloجاموس المستنقعات ( - 8.1

جاءت تسمیة ھذا النوع من الجاموس بھذا االسم (المستنقعات) نظراً لتفضیلھ التمرغ في برك المیاه  

یوجد ھذا النوع من  Bubalus bubalis carabanesisالراكدة وحفر الطین، واالسم العلمي لھ ھو  

مناطق جنوب شرق   في  یانكتز  ،سیا  آالجاموس  وادي  حتى  في Yangtze valley( ویمتد شماالً   ( 

  وإندونیسیا وینتشر في جنوب شرق الصین وبورما وكمبودیا وفیتنام وتایلند ومالیزیا  .  شرق الصین

وھو أقرب شكالً وإنتاجاً  ).  Chennaiوالیة  ( والفلبین والنیبال وسریالنكا وبعض مناطق جنوب الھند 

یوماً، 130طولھ  لموسم حلیب  /    كغم780-230الحلیب  تناجھ من  إیبلغ  .  ) 8للجاموس البري (صورة  

توجد سالالت محددة لجاموس المستنقعات نظراً الختالف التزاوج بین    وال.  %   6.5–6دھن  وبنسبة  

وكذلك تزاوجھا مع سالالت الجاموس البري المنتشرة في ھذه ،األنواع المختلفة في مناطق انتشارھا  

تبلغ مدة الحمل في  .  كغم  600  -325بین  كغم والذكور  488-300 یتراوح وزن اإلناث بین.  المناطق

ً 343 -320المستنقعات  جاموس   . یوما
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 ). Swamp buffaloالمستنقعات (جاموس  -8صورة 

 
 : )Murrah buffalo( ساللة جاموس الموراه–8.2

سم الساللة مشتق من كلمة  ا.Bubalus bubalisھي إحدى سالالت الجاموس النھري واسمھ العلمي  

ونبھا  والھاریانا  البنجاب  توجد في مقاطعات  ھندوسیة وتعني حلزونیة مشتقة من شكل قرونھا الملتفة.  

.  ملیون رأٍس   2  إلى في الھند ومقاطعة البنجاب الباكستانیة. وتصل أعدادھا في العالم  ودلھي    وباتیاال

الذی بنھایة  بیضاء  خصلة  وجود  مع  داكن  أسود  بیضاءلونھا  وبقع  واألرجل   ل  الرأس  على 

القرون قصیرة ومنحنیة وملفوفة والعیون سوداء اللون. لإلناث رقبة طویلة ورقیقة،  ).  9أحیاناً(صورة

وكبیرة.   كثیفة  رقبة  لھا  الذكور  ونحیفة    اآلذانبینما  ً وقصیرة  ضرعا لھا  ً متدل  األنثى  مع    یا بالكامل 

  غ یبل  األمامیة.أطول من الحلمات  تكون لمات الخلفیةولكن الح،حلمات موزعة بالتساوي على الضرع 

الذكور  ، كغم    450  واإلناث كغم    550  الذكورمعدل وزن   سم وفي 140وارتفاعھا عند األكتاف في 

، وتتراوح المدة  یومٍ  310حمل وبمعدل  سنواتٍ  3سم.  تعطي اإلناث أول والدة عند عمر 132اإلناث 

كغم / لموسم حلیب طولھ    2500  -1500بین  . كما تتراوح كمیة الحلیب یومٍ  500-400الوالدتین بین  

إنتاجھا  یومٍ   300 الیومیة عند قمة  الحلیب  تتراوح كمیة  الدھن في  غ ك  31.5-14بین  ، كما  م، ونسبة 

 %.  7.83الحلیب 
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 ). Murrahجاموس ساللة الموراه ( أنثى -9صورة 

 

 : )Nili-Ravi buffalo(  رافي-ساللة جاموس نیلي .9

. ینتشر بین رأٍس  6.500.000 إلىتصل أعداده في العالم  Bubalus bubalisلجنس تابع  نوعوھو 

 و وأوكـاروفیصـل آبـاد   في مقاطعة البنجاب، كما یوجد في مقاطعات الھـور  Raviو  Sutlujنھري  

الھندیة،  وفیروزبور وغورداسبورالبنجاب الباكستانیة. وینتشر في مقاطعات امریستار  فيالساھیوال  

من بنغالدش والصین. ویسمى في الباكستان بالذھب األسود، وھـو حیـوان   فضالً عن انتشاره في كلٍ 

سود داكن مـع وجـود أ عمل. لونھالحلیب واللحم وكحیوان    إنتاج  ألغراض یستخدم    إذ   ؛ثالثي الغرض 

، وتمتـد ھـذه البقعـة أحیانـاً علـى طـول الوجـھ یة الذیل وبقع بیضاء على الجبھةخصلة بیضاء في نھا

منـتفخ مـن األعلـى وممـدود و الرأس صغیر). 10(صورةالقدم والمخطم، كما توجد بقع بیضاء أسفل 

الرقبة طویلـة   .هموراالصغیرة ومجعدة وأقل لولبیة من قرون ساللة    ،والقرون  العینینومنخفض بین  

،  مسـ 145وارتفاعھ عنـد األكتـاف ، مس 165یبلغ طول الجسم في الذكور .  والقرون قصیرة وملتویة

 125وارتفاعھا عند األكتـاف ، مس  145كغم، في حین یبلغ طول جسم اإلناث    910-750ووزنھ بین  

شـھراً واإلنـاث   30عمـر  البلوغ الجنسـي عنـد    إلىتصل الذكور    .كغم650-500ووزنھا بحدود  ،  مس

 430-338وزن یتـراوح بـین   إلىوتظھر اإلناث أول صراف لھا عند وصولھا    ،شھراً   38عند عمر  

شـھراً. وتعطـي  18-15بـین  والدتین  الـ، وتتراوح المدة بین  یومٍ   308  إلىكغم. تصل مدة الحمل فیھا  
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واإلنـاث  كغم 40بحدود یوماً. یبلغ معدل وزن الذكور عند الوالدة  1390عمر أول والدة عند   اإلناث 

ونسبة الـدھن ،یوماً    305كغم / لموسم طولھ    4000-2300بین  كغم. یتراوح إنتاجھا من الحلیب    39

 والضرع كبیر وقوي.،%  8.5-6فیھ بین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ). Nili-Raviرافي ( -جاموس ساللة نیلي أنثى -10صورة 

 

 : )Kundhi buffalo(ساللة جاموس الُكندي  –8.4

على  )  Sindh(یوجد جاموس الُكندي في مقاطعات السند  .  Bubalus Bubalisلجنس تابع    نوعوھو  

في الجنوب على    شاھبندر  إلىمن مقاطعة كشمیر في الشمال  )  Indus river(  ندوسأل جانبي نھر ا

بعض   في  یوجد  كما  العرب،  بحر  بلوجستان  أجزاءساحل  الباكستان  محافظة  في    .في  تعدادھا  یبلغ 

ألغراض    رأٍس  5,500,000العالم والرأس  .  الحلیب   إنتاجویستخدم  ضخم  نسب ،الجسم  ً یصغیر  ،   ا

الحجم والعنق    ةمتوسط  واآلذانصغیرتان    والعینانمجوف    والوجھ ما    حدٍ   إلىوالجبین واسع وبارز  

من    اقرونھ  ،قصیر فولكنھا    ،القاعدةواسعة  الخطاف    يدقیقة  تشبھ  سنارة    أواألعلى   صید شص 

.  .القرون المستقیمة غیر مرغوبة في ھذه الساللةKundhiولھذا أطلق على ھذه الساللة اسم      كالسم
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م سود  ألونھا   بیضاء (ص   عغامق  بقع  كبیر  .) 11ورة  .وجود  والضرع  ومستقیمة  األطراف قصیرة 

وفي اإلناث   30البلوغ الجنسي عند عمر   إلىالذكور    لتص  .الً معتد   الً خذ شكأوقوي ی شھراً  36شھراً 

یصل وزن الذكر البالغ    .شھراً   18والدتین  الشھراً والمدة بین    45ویكون العمر عند الوالدة األولى  ،

واألنثى    1000-500بین   بین ،كغم   700-350  إلىكغم  یتراوح  الحلیب  من    -1700وإنتاجھ 

 .% 7  –6.5وبنسبة دھنیوماً  320موسم حلیب طولھ/   كغم2200

 

 ). Kundhi(الُكندي جاموس ساللة  أنثى -11صورة 

 : ) Surti buffalo(سورتيجاموس  ساللة –8.5

 . یوجد بین نھري ماھي رأٍس   500,000أعداده بحدود    Bubalus bubalisتابع لجنس    نوعوھو  

(Mahi)  وسابرمیتي(Sabarmati)  ،مقاطعات  و في   (Nadiad)ونادید  )Anand(  اناند منتشر 

  أو سود  ألونھ  حیوان متوسط الحجم.  الحلیب.   نتاجإلفي إقلیم الكوجارات. یستخدم   (Barado) وبرادو

القرون  حدٍ   إلىالرأس عریض وطویل  .  نحاسي  أوبني   بین  (صورة ما مع شكل محدب في األعلى 

الذكور  )12 ویتراوح وزن  بظھر مستقیم،  تمتاز  كما  الشكل  الطول ومغزلیة  القرون متوسطة  بین  . 

بین  . تصل الذكور للبلوغ الجنسي عند عمر یتراوح  كغم  650-  550بین    واإلناث كغم    730  -  640

كما یبلغ وزن الجسم عند   ،شھراً   37-35شھراً، وتصل اإلناث للبلوغ الجنسي عند عمر    35  –  32
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بین    375-  350بین  الجنسي    النضج األولى  الوالدة  عند  والعمر  بین    47-45كغم  والمدة  شھراً 

الحلیب    نتاجھاإمعدل  یتراوح  .  یومٍ   450  -400والدتین  ال موسم طولھ  2000  -1900بین  من  كغم/ 

305  ً  .%   8-7وبنسبة دھن   یوما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ). Surti(سورتيجاموس ساللة  أنثى -12صورة 

 

 :) Mehsana buffalo( محساناجاموس  ساللة –8.6

لجنس  نوعوھو   یوجد Bubalus bubalis تابع  محسانا  .  مقاطعات    وباناسكانثا )  Mehsana(  في 

)Banaskantha  (وسباراكانثا  )Sabarkantha  ( مدینة في  ینتشر  كما  كوجارات،  إقلیم  شمال  في 

الھندیةأ وبومباي  آباد  الموراه    .حمد  ساللة  بین  التضریب  من  الساللة  ھذه  یبلغ  وسورتيطورت   .

بحدود   تستخدم    رأٍس   400,000تعدادھا  ساللة  داكن ألونھا  .  الحلیب   إنتاجغراض  ألوھي  سود 

مغزلیة الشكل كما ھو الحال في    أووالقرون أما أن تكون طویلة وملتویة تشبھ قرون ساللة الموراه  

ساللة   الكباش  قرون  قرون  الناضج  ).  13صورة    ،سورتي(تشبھ  الذكر  وزن  كغم    570  إلىیصل 

-24بین    واإلناث شھراً    30 -26النضج الجنسي عند عمر   إلىكغم، وتصل الذكور    430  إلى  واإلناث 

ومعدل ،یوماً  315 والدتینالشھراً والمدة بین    42معدل العمر عند الوالدة األولى    أنكما  ،شھراً    32
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 موسم طولھ/    كغم 2700  -1800بین  یتراوح إنتاجھا من الحلیب  .  كغم29وزن المولود عند الوالدة

 %.7.5یوماً وبنسبة دھن 315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ). Mehsana(محساناجاموس ساللة  أنثى -13صورة 

 

 : ) Jafarabadi buffalo(جعفر آ�ادي جاموس  ساللة –8.7

مدینة جعفر أبادي   إلى. سمي بجاموس جعفر أبادي نسبة  Bubalus bubalisتابع لجنس    نوع وھو  

كاثیویرو ،الھندیة   مقاطعات  في  وجوده  ( Kathiawar( یتركز  وكوتش   (Kutch  وجامناجار  (

)Jamnagar  العالم في  تعدادھا  یبلغ  الكوجارات.  إلقلیم  بانو   رأٍس   600,000)  أثقل    ھیتمیز  من 

وقرونھ كبیرة وعریضة تتدلى على  ،النحاسي    أو األسود الداكن    اللون السائد ھو  .،سالالت الجاموس  

 واإلناث كغم    1500  -600یتراوح وزن الذكور بین    .)    14(صورة    لألعلىجانبي الرقبة ثم تتجھ  

وتصل  554  -450بین   بعمر    إلىاإلناث    كغم  الجنسي  والدتین    45  -31النضج  بین  والمدة  شھراً 

المولود    440  اإلناث و  ،الضرع متطور بشكل جید مع حلمات على شكل قمعكغم.    27یوماً ووزن 

كغم وبنسبة دھن   2700-1800من الحلیب بین    إنتاجھایتراوح  إذ    ؛مرتفعة من الحلیب   إنتاجیةذات  

 %.8.5 -6.8بین 
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 ).Jafarabadi(جعفر آ�اديجاموس ساللة  أنثى -14صورة 

 

 :)Bhadawaribuffalo(�ادواري ساللة جاموس –8.8

  إنتاج تم تحسینھا لغرض    ھندیة  ، وھي ساللة جاموس محلیةBubalus bubalisلجنس  ساللة تابعة  

أوتربرادیش.   إقلیم  في  أوتربرادیشالحلیب  إقلیم  في  (  تنتشر  أكرا  مقاطعتي  وایتاوا  Agraفي   (

)Etawah) برادیش  مادیا  إقلیم  في  تنتشر  وكذلك   (Madhya Pradesh  بھند مقاطعتي  في   (

)Bhind) ومورینا   (Morena  الساللة ھذه  تعداد  یصل  الھن  رأٍس   160,000  إلى).  ولونھا  ،د  في 

والقرون متوسطة السمك  ،) تحت العنق  White ringبیض (أوجلده رمادي مع وجود طوق   ،نحاسي

). یصل ارتفاع  15وخصلة الذیل بنیة (صورة  ،مدببة  ة القرناألعلى وقم  إلى الخلف ثم تتجھ    إلىتنمو  

  425 واإلناث كغم  475ومعدل وزن الذكور، سم 124 إلى واإلناث سم  128 إلىالذكور عند األكتاف 

یوماً وبنسبة دھن تتراوح    305كغم / لموسم طولھ   1800  -800كغم. یتراوح إنتاجھا من الحلیب بین 

الجنسي عند عمر  إلى  لذكورا%. تصل    13  -7.5بین   یتراوح    واإلناث شھراً    27النضج  عند عمر 

  -306شھراً وطول مدة الحمل تتراوح بین    48شھراً ومعدل العمر عند الوالدة األولى    38  -36بین  
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كما  یومٍ   310 بین    أن،  المدة  اإلجھاد   45والدتین  الطول  مقاومة  على  قابلیة  الساللة  ولھذه  شھراً. 

 ).Heat toleranceالحراري (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ).Bhadawari(�ادواري جاموس ساللة  أنثى -15صورة 

 : )Nagpuribuffalo(ناجبوري ساللة جاموس –8.9

تابعة     لھا عدة مسمیات مثل دورنا . وBubalus bubalisلجنس  وھي ساللة جاموس محلیة ھندیة 

)Durna  (وكولي   )Gauili  ( وكوالبي  )Guillabi  (وثالي  )Thali  (  رطبة مناطق  في  وتعیش 

)  Akola(  وأكوال)  Amravati(  وامرافاتي)  Vidarbha(  توجد في مقاطعة فیداربھا  حیث ،  وحارة

ماھاراشترا إلقلیم  على  ألونھا  .  رأٍس 360,000بحدود  وأعدادھا  )  Maharashtra(   التابعة  سود 

أو   منحنیة  أالغالب  ومسطحة  طویلة  قرون  وذات  واألرجل  الوجھ  على  بیضاء  بقع  وجود  مع  سود 

بین    إلىوتصل   یتراوح  معدل وزن    ).16قصیر (صورة  والذیل  ،سم    65-50األكتاف طولھا  یبلغ 

، سم  130  واإلناث سم  140للذكورویبلغ االرتفاع عند األكتاف  ،كغم   408 واإلناث كغم    522 الذكور

جسمھ  ومحسانا  اوطول  والموراه  آبادي  جعفر  جاموس  من  الحلیب  من    إنتاجھایتراوح  .  أصغر 

ً   305لموسم طولھ    /كغم 1200- 825بین الذكور  %.   7وبنسبة دھن  یوما الجنسي    إلىتصل  النضج 

شھراً والعمر عند الوالدة األولى یتراوح    45-43عند عمر یتراوح بین    واإلناث شھراً  29 عند عمر
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  28یوماً، ویبلغ معدل وزن المولود    430 -350والدتین بین  الشھراً. تتراوح المدة بین    56-55بین  

 .  ولكنھا بطیئة الحركة  ،الثقیلةتستخدم كحیوان لحم كما تستخدم الذكور لجر األحمال   أنویمكن . كغم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ). Nagpuri( ناجبوري جاموس ساللة  أنثى -16صورة 

 : )Pandharapuribuffalo(�اندار�وري ساللة جاموس –8.10

لجنس   تابعة  ھندیة  محلیة  جاموس  ساللة  اشتقBubalus bubalisوھي  مدینة   .  اسم  من  اسمھا 

). توجد ھذه الساللة في إقلیم مھاراشترا في Solapurبانداربوري الموجودة في مقاطعة سوالبور (

) وكوالبور  سوالبور  مقاطعات  في  الھند  شرق  ( Kolhapurجنوب  وساتارا   (Satara  وسنكلي  (

)Sangli(  .سود في  أونھا یكون  وھذه الساللة تشبھ ساللة ناجبوري وتعیش في مناطق حارة وجافة. ل

الغالب مع وجود بقع بیضاء على الوجھ واألرجل ویمكن تمیز ھذه الساللة بسھولة من خالل القرون  

رأس طویل وضیق    ذات   ت . الحیواناالسیفوشكلھا یشبھ    م1.5-1والتي یتراوح طولھا بین  ،الطویلة  

أفقی  واألذنان  بارزة  أنف  عظم  الحجم،  .تانمع  متوسطة  الساللة  ھذه  وزنھا    تكون   بین  ویتراوح 

لموسم  /    كغم2450 إذ یبلغ إنتاجھا من الحلیب   ؛). تستخدم إلنتاج الحلیب 17كغم (صورة   470 -450

طولھ  دھن   350حلیب  وبنسبة  الساللة  .  % 8  -7.5یوماً  ھذه  عالیةتتمیز  تناسلیة  تعطي    ؛بقابلیة  إذ 

 33 -30عند عمر  واإلناث شھراً  34البلوغ الجنسي عند عمر  إلىشھراً. تصل الذكور  12والدة كل 

 . یومٍ   310الحمل وطول مدة شھراً  44.8وأول والدة لھا عند عمر ،شھراً 
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 ). Pandharapuri(�اندار�وري جاموس ساللة  أنثى -17صورة 

 : )Manda buffalo(ماندا ساللة جاموس –8.11
دیسي   و Desi(وتسمى بساللة  تابعة لجنس )    ، Bubalus bubalisھي ساللة جاموس محلیة ھندیة 

. لونھا بین البني والرمادي مع  رأٍس   100,000بحدود    ویبلغ تعدادھا،كثیفة    وتربى في مناطق غابات 

حلقة   حووجود  والقرو   لحمراء  دائریة  ،   نالصدر  وشبھ  بین  یتراوح  عریضة    سم 47  -46طولھا 

،  سم    120-118بین    واإلناث ، سم    122-120للذكور بین    األكتافاالرتفاع عند    یصل.  )18(صورة  

الجسم   بی وطول  متوسطة    حیوانات   د وتع  سم.  121  -120بین    واإلناث سم  122  -120  نللذكور 

یبلغ العمر  و  كغم.  330-324بین    واإلناث كغم    355-350ذ یتراوح وزنھا عند الذكور بین  إ  ؛الحجم

الجنسي   النضج  الذكور  30عند  عند  الوالدة  ،  اإلناث عند    شھرٍ   38.8و   ،شھراً  عند    األولى والعمر 

بین    مدةوطول  ،  شھرٍ   51.3بحدود   ،یومٍ   308-306الحمل    اً. یوم  557والدتین البین    المدةوطول     

  290موسم طولھ  ل   /كغم693من الحلیب    نتاجھاإ  ویبلغ،حیاتھا  موالید خالل فترة    8  إلى  7تعطي من  

ً یوم العمل تحت  ا قویة وقادرة على  الذكور  یقارب نصف طنٍ   وبإمكانھا،الشمس    أشعة.  ما  من    جر 

 . األحمال
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 ). Manda(مانداجاموس ساللة  أنثى -18صورة 

 : )Marathwadibuffalo(مارثاوادي ساللة جاموس –8.12

تعد من أقدم أنواع الجاموس  . و Bubalus bubalisلجنس  تابعة    ةمحلیة ھندیھي ساللة جاموس  و

توجد  والمسطحة.  الطویلة  والقرون  الجسم  بناء  خالل  من  بسھولة  تمیزھا  یمكن  منطقة    والتي  في 

الھند  Marathwadaمارثاوادا( وسط  في  (  مقاطعات في    والسیما)  د وناند   )Parbhaniبارباني 

)Nanded)وبید  (Beed) ()  Latur)والتور  ماھاراشترا  )  Hingoliوھنغولي  والیة  في 

)Maharashtra  .( األسود ھو  السائد  الغام  أو  اللون  بین    ،قاألسود  یتراوح طولھا  والقرون طویلة 

للعنق.  47  -43 موازیة  وھي  عند  یبلغ    سم  االرتفاع  فمعدل  و145الذكور  ياألكتاف  في  سم 

الجسم    ،سم142اإلناث  بین  ،سم    128.5ومعدل طول  الجسم  وزن  (صورة    كغم  400-320ومعدل 

والعمر ،  شھرٍ   44.7عند عمر    واإلناث   شھراً   38البلوغ الجنسي عند عمر    إلىالذكور    . تصل)19

ً یوم  428-415والدتین البین    المدةو  شھرٍ   53.3األولى عند الوالدة   یتراوح إنتاجھا من الحلیب بین  و   .ا

 %.8.4یوماً وبنسبة دھن  278 -317بین  كغم / لموسم یتراوح طولھ  1184 -925

 



 
 الالئحة االسترشادیة لتربیة الجاموس في الوطن العربي والعالم 

 42     لمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة   ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ). Marathwadi(مارثاواديجاموس ساللة  أنثى. 19صورة 

 : )Kalahandibuffalo(�االهاندي ساللة جاموس –8.13

ذ تستخدم إلنتاج  إ  ؛ ثنائیة الغرض   Bubalus bubalisلجنس وھي ساللة جاموس محلیة ھندیة تابعة  

وجر كاالھاندي    األحمال  الحلیب  مقاطعة  في  توجد  الحراري.  التحمل  قابلیة  بامتالكھا  وتمتاز 

). ھذه الساللة ذات حجم متوسط ولدیھا قرون  Odisha) لمقاطعة أودیاش ( Rayagadaورایاجادا (

القاعدة، من  وعریضة  دائرة  نصف  تشكل  وقویة  طولھا   طویلة  (صورة   50-49بین    یتراوح  سم 

عند  20 االرتفاع  بین    األكتاف).یصل  بین    127-123للذكور  ولإلناث  وطول   125-121سم  سم 

وزن الذكور    حسم. یتراو  123.5  -120.5بین    واإلناث سم    126.5-122.5الجسم عند الذكور بین  

للنضج  وكغم. 354-346بین    واإلناث كغم  381-374بین   الذكور   شھراً   30عمر    د الجنسي عنتصل 

  یوٍم.   310شھراً وطول مدة الحمل    50حوالي    األولىشھراً والعمر عند الوالدة    38-37بین    واإلناث 

یوماً    282لموسم طولھ    / 824من الحلیب    إنتاجھاموالید في حیاتھا. یبلغ    8  إلى   7من    اإلناث تعطي  

 %.8وبنسبة دھن  
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 ). Kalahandi(كاالهانديجاموس ساللة  أنثى -20صورة 

 : )Todabuffalo(تودا ساللة جاموس –8.14

قلیم  إ، وتوجد في تالل نلجیري في  Bubalusbubalisوھي ساللة جاموس محلیة ھندیة تابعة لجنس  

الھند وتربى   البلد وھم    األصلیینالسكان    من قبلتامیلنادو. وتعد ساللة فریدة من نوعھا في  في ھذا 

بھذا   تسمیتھا  وراء  السبب  التودا،وھو  لھقبائل  في    ااالسم.  المستنقعات  جاموس  تشابھ  صفات 

رمادي لونھا  القرون  داكن    ،سریالنكا.  رمادي  لون  ذات  عن  و،  فاتح  أووعجولھا  متباعدة  القرون 

للداخل   تنحني  ثم  ومن  التي  ،الجسم  بسھولة (صورة    تمیزوھي  الساللة  ذات حجم  21ھذه  تكون   .(

كغم. یصل    380  واإلناث كغم    390البالغة  یبلغ معدل وزن الذكور  و  متوسط وتمتاز بكونھا قویة جداً.

عند   ارتفاعھا  حوالي  ،سم    122حوالي    األكتافمعدل  جسمھا  طول  ویتراوح    133ومعدل  سم، 

بین    إنتاجھا / لموسم طولھ    700–  500من الحلیب  بین  ،  یومٍ   305كغم    –4.8وبنسبة دھن تتراوح 

بین   واإلناث شھراً   24النضج الجنسي عند عمر   إلىوحلیبھا لھ قیمة طبیة دوائیة. تصل الذكور  14%

عمر    وأولشھراً    37–  30 عند  لھا  القبلیة    47والدة  االحتفاالت  في  الساللة  ھذه  تستخدم  شھراً. 

 الخطوبة والموت وال تستخدم لألغراض الزراعیة. و  األطفالالمرتبطة بمیالد 
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 ). Toda(توداجاموس ساللة  أنثى -21صورة 

 : )Sambalpuribuffalo(سام�البوري ساللة جاموس –8.15

سالل   سامب   منطقة  في  وتوجد   ،Bubalus bubalisلجنس    تابعة  ھندیة  محلیة   جاموس  ةوھي 

 هتمتاز ھذ ).  Bilasapur(بیالسابور  في  توجد  كما  أوریسا،  مقاطعة  في)  Baragarh(  البوریوباراكیر

  ، ومسطحة   عریضة  والجبھة،  األسود اللون السائد ھو    .انقیادھا  وسھولة  وقوتھا   حجمھا  بكبر  الساللة

 نھایتھ   في  بیضاء  خصلة  وجود   مع  ورفیع  طویل  وذیلھا،  دائریة  وشبھ  وضیقة  قصیرة  والقرون

الحلیب   إنتاج  أنذ وجد  إ  ؛الساللة من أكثر السالالت إنتاجیة في ھذه المنطقة  ھذه  .وتعد )22(صورة  

 یوماً.   340لموسم طولھ  / ) كغم2700  -2300(  بینلدیھا یتراوح 
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 ). Sambalpuri(سام�البوري جاموس ساللة  أنثى -22صورة 

 : )South Kanaraلة جاموس جنوب كنارا (سال–8.16

سالل ارستوھیل   Bubalus bubalis  لجنس  تابعة  ھندیة  محلیة   جاموس  ةوھي  منطقة  في  توجد 

)Erstwhile)مانجالور حول  كانارا  والیة  في   (Mangalore) وأودوبي   (Udupi الساحل على   (

للھند.   متوسطةوھي  الغربي  ذ   حیوانات  طویل  ات الحجم  عریضة    ،رأس  طویلة،وجبھة    ، ورقبة 

والقرون    ،سود أولونھ    ما  حدٍ   إلىوالذیل طویل ورفیع ومرن  ،واآلذان طویلة ومنتصبة بشكل معتدل  

منطقة   عند  للخلف  ومنحنیة  ومموجة  الزراعیة   متستخد   الرقبة.مسطحة  ولألغراض  الحلیب  إلنتاج 

وقرونھا   واألسود )  Silver greyلوانھا مختلفة بین البني والرمادي الفضي (أونقل المواد والسباقات. 

). یتراوح طول جسمھا في الذكور  23صورة (   األعلى  إلىمسطحة تنمو موازیة للرقبة ومن ثم ترتفع  

سم وفي  120-118بین   األكتافسم وارتفاع الذكر عند  116-108بین    اإلناث سم وفي  127-121بین  

  إنتاجھا   لمعد   .الحجم  والحلمات متوسطةضرع متطور وذو شكل معتدل  ال سم.  116-110بین    اإلناث 

الحلیب   طولھ    1207من  لموسم   / ً یو  313كغم  لدى  ما الجنسي  النضج  عند  العمر  معدل  ویبلغ   .

والدتین  الشھراً والمدة بین    41  األولىشھراً، والعمر عند الوالدة    30  اإلناث شھراً ولدى    26الذكور

 یوماً.  540
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 ).South Kanara(�ناراجنوب جاموس ساللة  أنثى -23صورة 

 :  )Jerangiلة جاموس جیرانجي ( سال–8.17

ذات حجم صغیر ولصغر حجمھا  Bubalus bubalis لجنس تابعة ھندیة  محلیة جاموس ةوھي سالل

)  Jerangi hills. وتوجد في منطقة تالل جیرانجي ( )Buffalo deer(  تسمى أحیاناً بأیل الجاموس

لOrissa(في مقاطعات اوریسا   الشمال  المجاورة من    ) Vishakhapatnam(   فیشكاباتانممقاطعة  ) 

ل الغرب  اندرابرادیش)  Ganjam(  كنجام مقاطعة  ومن  .  الھندي   )AndhraPradesh(  التابعة إلقلیم 

القامة القرون مخروطیة صغأقدامٍ أربعة    لىال یزید ارتفاعھا ع  إذ   ؛تعد من السالالت القصیرة  یرة  . 

للخلف.   السائد ھو  وتدور  تستخدم ألغراض  .  األسود اللون  تستخدم   إذ   ؛الحلیب   إنتاجوھي ساللة ال 

 ). 24صورة (  بالمیاه  ةالمغمور الحراثة في المناطق الرطبة والخفیفة التربة أو أعمالالذكور في 
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 ). Jerangi( جیرانجيذكر جاموس ساللة  -24صورة 

 : )Taraiجاموس تاراي (لة سال–8.18

تابعة   ساللة  في ،  Bubalus bubalisلجنسوھي  أوتربرادیش  إقلیم  شمال  التالل  منطقة  في  توجد 

فلیبت( وباریلي(Philibhitمقاطعات   (Bareilly ) اوتراكاھاند  وإقلیم   (Uttarakhand في  (

ناكر   (   Ram Nagar)(مقاطعات رام  ( Sitarganjوسیتارجانج  وناناكماتا  )  Kumaon) وكومون 

)Nanakamatta  الحلیب ولونھا یتراوح بین األسود    إنتاج) في الھند. تستخدم ھذه الساللة ألغراض

مع وجود بقع بیضاء في مقدمة   )Grayish blackالمائل للرمادي (  واألسود   )Total blackالكلي (

،  رأٍس   940000). یبلغ تعدادھا  25(صورة  سود  أ%)  95  –89معظمھ (   أنالجبھة وعقدة الذیل إال  

في إقلیمي    -  الجاموس  قبل مربي   من -تربى    إذ   ؛وھي ساللة غیر معروفة على نطاق واسع في الھند 

 ) غالباً  القرون  واوتراكاھاند.  (76أوتربرادیش  للخلف  تتجھ  ما   (%Backward  ًقلیال ومنحنیة   (

) المنجل  شكل  ولونھا  Sickle shapedوتأخذ  األكتاف  أ)  عند  ارتفاعھا  یبلغ  ویبلغ    156سود.  سم 

بین   الحلیب  من  لموسم طولھ  1957-1054إنتاجھا   / دھن    295  –287كغم  وبنسبة  %.   6.6یوماً 

 یوماً.  488-452والدتین لساللة تاراي الیصل طول المدة بین 
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 ). Tarai( تارايجاموس ساللة  أنثى -25صورة 

 

 : )Godavariجاموس جودافاري (لة سال–8.19

في   إناث تضریب    عن  ناتجةوھي ساللة   تنتشر  الموراه.  وثیران جاموس  الھندي  المحلي    الجاموس 

  من   قلیلة  طبقة  مع  األسود   اللون  ویغلب   القامة  متوسطة  الحیوانات .  جودافاریوكریشنا  دلتا  منطقة

  من   عالیة  نسبة  على  باحتواء حلیبھا  جودافاري  جاموس  إناث تتمیز  .  )26الخشن (صورة    يالشعر البن

  إلى   1200  یتراوح بین  الحلیب   من  وإنتاجھ  كغم  8-5 نیتراوح بی   للحلیب  یومي  إنتاج  بمتوسط  الدھون

 التحمل   شدیدة.  بساللة الموراه  مقارنة  قصیرة  والدة  فترة  ولھا  بانتظام  الحیوانات   تتناسل.  كغم  1500

 . السائدة األمراض  غالبیة ضد  جیدة بمقاومة وتتمتع
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 ).Godavari(جودافاري جاموس ساللة  أنثى -26صورة 

 
  :ایرانسالالت جاموس العراق وجنوب غرب –8.20

العراقي   الجاموس  ساللساللة  لجنس   ةھي  محافظات Bubalus bubalisتابعة  جمیع  في  توجد 

 ً في بغداد والبصرة ومیسان وذي قار والمثنى والقادسیة والكوت وبابل   أعداداً وأكثرھا    ،العراق تقریبا

محافظة  أو  ، في  محافظتي    األنبار قلھا  في  توجد  تعدادھا    أربیلوال  یبلغ   رأٍس   302,000ودھوك. 

)FAO  ،2011  إلى لوان أخرى مثل الرمادي المتدرج  أوقد تظھر أحیاناً    األسود ). اللون السائد ھو  

بیضاء علیھا    اً أفراد   أن توجد والذیل، ویمكن    واألرجلجود بقع بیضاء على الرأس  القاتم مع و   األحمر

).  27(صورة    األخیرفي ربعھا    األعلى  إلىولھا قرون منحدرة على طول الرقبة تنحني    ،بقع سوداء

/ لموسم طولھ 1800  -1300من الحلیب    إنتاجھا سم. معدل    143  األكتاف معدل ارتفاعھا عند   كغم 

یبلغ العمر عند البلوغ و  كغم.  900  واإلناث كغم    1000یبلغ معدل وزن الذكور البالغة  و  یوماً.  270

  –  36  والدة  أولمعدل العمر عند    لشھراً. یص  30–24  واإلناث شھراً    22–20الجنسي لدى الذكور 

 یعد   والذي،  إیران  غرب   جنوب   فيیوجد    buffalo  Khuzestanشھراً. أما جاموس خوزستان    42

وھوالعراقي  للجاموس  امتداداً  كبیر  ، داكن  رمادي  لون  وذ   ،  ضیق    ،ورأس  طویآو،والجبین    ة ذان 
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واألطراف طویلة وسمیكة وقویة    ،كبیرة سمیكة متطورة بشكل جید   وقرون  ،ورقبة طویلة  ،ةوواسع

  470,000  تعدادھا  یبلغ   .)28(صورة    والضرع مستدیر وذو أنسجة غدیة متطورة والحلمات طویلة،

  عند   ھمعدل ارتفاع  یبلغ  .یومٍ   210  طولھ  لموسم  /كغم1865  –  1200  بین  الحلیب   من  إنتاجھا  ،رأٍس 

 عند   العمر  معدل  یصل.  كغم550    واإلناث   كغم 650 ةالذكور البالغ  وزن  سم ومعدل140  األكتاف

 شھراً.  39  – 36 الوالدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجاموس العراقي. إناث  -27صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاموس خوزستان في إیران. إناث  -28صورة 

 



 
 الالئحة االسترشادیة لتربیة الجاموس في الوطن العربي والعالم 

 51     لمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة   ا
 

 :  )Egyptian buffaloالمصري ( سساللة الجامو–8.21

  نھ قد أویعتقد    بشكل مباشر،  لیس  ولكن  ،اآلسیوي  البري  الجاموس  الى  المصري  صل الجاموسأیعود  

  مصر،  لىإ  زمن دخولھ  أما   العراقي.  أو  اإلیراني  أو  الھندي  المستأنس  الجاموس  من  مصر  لى إدخل  أ

العربی   في  دخل  نھ إ  یقول  فبعضھم یؤكد   مصر،  لى إ  دخلوهأ  ھم من  العرب   نأ و  ،ةالعصور  في حین 

  وجد   نھأ  على  دالئل  توجد   وال،  عشر  السابع  القرن  في  مصر كان  لىإ  دخولھ  أن  على  اآلخرالبعض  

ً  المصري الجاموس خذ أ ما سرعان نھأ إاللذلك التاریخ،  سابق وقت  في ، متخذاً لھ ممیزاً  وشكالً  طابعا

بیئیةٍ Strains(  طرزٍ   خمسة والمنوفي   البحیري  وھي   )  على    سعیدي  والشرقاوي والبور  والصعیدي 

ً   كثرأ  ھبأن  الصعیدي  عن  البحیري  سویتمیز الجامو  .یتواجد فیھاالجغرافیة التي    وفق المناطق   إنتاجا

ً   العالیة  الحرارة  لدرجات   بتحملھ  الصعیدي  ،ویتمیز النوع  للحلیب  وجود برك الحاجة إلى    دون  نسبیا

ب أ  اآلخرالجاموس المصري لونھ رمادي والقسم    مماء. معظ   59-50طویل (   الرأسن  أسود ویتمیز 

للخلف   تتجھ  الطول  والرقبة طویلة (صورة    واآلذانسم)القرون متوسطة  تعداد 29صغیرة  ). یصل 

كغم.    727  واإلناث كغم    818معدل وزن الذكور البالغة    غرأس. یبلملیون  581 ,432 ,3  إلىالساللة  

ً   280كغم / لموسم طولھ  2100  –  1200بین  من الحلیب    ھج إنتایتراوح   وبنسبة دھن تتراوح  ،   یوما

یصل معدل    % من الحلیب الكلي.32.3وتبلغ نسبة الطلب لحلیب الجاموس حوالي     %.8  -  6بین  

طول    حتراو یشھراً.    41-34والدة یتراوح بین    أولشھراً والعمر عند    22العمر عند البلوغ الجنسي  

ً   320-315مدة الحمل بین   یوماً. یبلغ معدل وزن العجول    580-470والدتین بین  الوالمدة بین    یوما

بین   الوالدة  الغرض   45-35عند  ثنائي  المصري  الجاموس  ویعد  الحلیب    إذ   ؛كغم.  إلنتاج  یستخدم 

 واللحم. 
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 من ساللة الجاموس المصري. أنثى -29صورة 

 : )Caucasian buffaloالقوقازي ( سساللة الجامو–8.22

ھندیة    ،Bubalus bubalisلجنس    تابعة  ساللة  ھي باألساس ساللة  توجد في شمال    .األصل وھي 

كما تعیش ھذه الساللة   في مناطق داغستان وأذربیجان وجورجیا وحتى في إیران،  سیما  القوقاز وال

 ) نھر كورا  الساللة  Caspian Sea) على طول شاطئ بحر قزوین (Guraفي وادي  تعداد  یبلغ   .(

د ھو الرمادي الداكن مع وجود بقعة بیضاء في مقدمة الرأس وخصلة  ، واللون السائرأٍس   600,000

  الداخل   إلىالخلف وطرفھا یتجھ لألمام ثم    إلىبیضاء في الذیل. تكون القرون متوسطة الحجم وتتجھ  

عند  )30(صورة   ارتفاعھا  معدل  یبلغ  الذكور    األكتاف.  ویتراوح    ،سم  133  واإلناث سم    137في 

الجاموس القوقازي من    إنتاجكغم. یتراوح    605-393كغم والذكور بین    346-366بین    اإلناث وزن  

بین    1300 –  1200بین  الحلیب   طولھ  لموسم   / وبنسبة    220  -200كغم  تبلغ  یوماً  %  6.6دھن 

 الحلیب. إنتاجغراض أل وتستخدم الساللة 
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 من ساللة الجاموس القوقازي.  أنثى. 30صورة 

 
 : )Anatolian buffalo( األناضولجاموس ساللة –8.23

تركیا في    إلى  أدخلت   األصلوھي باألساس ساللة ھندیة    Bubalus bubalisلجنس ھي ساللة تابعة  

تركیا وال    منفي النصف الشمالي الغربي  وتوجد  .  اإلسالمیةالقرن السابع المیالدي مع توسع الدولة  

لھا  توجد  الشرقي  الشمال  النصف  تنتشرإ  ؛في  مرمرة    ذ  بحر  شواطئ  ) (Sea of Marmaraبین 

بكر(Black Sea(  األسود والبحر   دیار  مناطق  في   (Diyarbakir )وتراقیا  (Thrace  (

قل تواجداً عند  أن  تكو )، بینما  Hatay) وھاتاي ( Sivas) وسیواس (Afton) وافیون( Karsوكارس( 

  واألسود ). اللون السائد للساللة یتراوح بین الرمادي الداكن  The Aegean Sea(  إیجةشاطئ بحر  

القرون متوسطة  .  كما توجد عالمات بیضاء في مقدمة الرأس ونھایة الذیل،  مع مخطم وقرون سوداء  

الشكل ومغزلیة  الساللة    .)31(صورة    الطول  تعداد  عند رأٍس   110,000یبلغ  الطول  معدل  یبلغ   .

بین    واإلناث كغم    600-  350ویتراوح وزن الذكور بین  ، سم    134  ناث اإلوسم    141للذكور   األكتاف

 270  -  220كغم / لموسم طولھ بین    1000–700من الحلیب بین    إنتاجھاكغم. یتراوح   500-  200

 %.  8.1 -  6.6وبنسبة دھن بین  ، یوماً 
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 . األناضولمن ساللة جاموس  أنثى -31صورة 

 

المتوسط    جاموسسالالت  –8.24 (و أور  أوالبحر   Mediterranean or Europeanبا 

buffalo(: 

الجاموس   أصل  أدخل    إلى  األوروبيیعود  الذي  الھندي  السادس   أوروبا  إلىالجاموس  القرنین  في 

با في شبھ جزیرة البلقان من  ویوجد في قارة أور.  اإلسالمیةوالسابع المیالدي عن طریق الفتوحات  

ً  لبانیاأ  إلىتراس شرقاً     إیطالیا وسط الیونان جنوباً، بجانب وجوده في    إلىومن ترانسلفانیا شماالً    غربا

المتحدة  وألمانیا أو.  والمملكة  في  الجاموس  عدد  حواليیبلغ  انخفضت رأٍس   500,000  روبا  وقد   ،

باستثناء    أوروبافي    أعداده الثانیة  العالمیة  الحرب  بعد  كبیر  بدأت    إیطالیابشكل  فیھا    أعدادهالتي 

األعداد  إ  ؛بالزیادة ھذه  ازدادت  سنةً مرةً    17بمقدار  ذ  الخمسین  المثال    خالل  سبیل  فعل  الماضیة، 

، وتعود 2009عام    رأٍس   370,000لى  إ1993في عام    رأٍس   101,000  الجاموس من  عداد أازدادت  

الزیادة   الجاموس من   إلى ھذه  تربیة  الھدف من  الغرض   تحویل  ولحم وحمل  (  ثالثي    وأعمال حلیب 

حیوان منتج للحلیب   إلى  اإلیطاليحلیب فقط. ویعود الفضل في تحویل الجاموس    إنتاج  إلى)  زراعیة

المتمیزة في    إلى التي عملت على انتخاب الحیوانات  یتبع  .  الحلیب   إنتاججمعیات سالالت الجاموس 

في   طراز  أوروباالجاموس  الیونان    اً كلھا  في  فالجاموس  فقط،  الحجم  في  یختلف   وألبانیا واحداً 
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بین    بيواألور لون الجاموس  .  ورومانیا  بلغاریاو إیطالیا  ومقدونیا أقل حجماً من جاموس  ویوغسالفیا  

الرأس وأسفل    األسود  الداكن وتوجد عالمات بیضاء على  الداكن والبني  وطرف    األرجلوالرمادي 

الذكور  .  )35و  34و  33و   32الھالل (صورة  والقرون تشبھ شكل  ،الذیل   كغم في    800معدل وزن 

الدول    665وبلغاریا و  إیطالیا بقیة  في  ویتراوح  في رومانیا  في  ،كغم    600-400بین    األخرىكغم 

 250وبین  رومانیا  في  كغم 545كغم في إیطالیا وبلغاریا 650 -600بین    اإلناث حین یبلغ معدل وزن  

-38شھراً لجاموس إیطالیا وبین    28  األولىیبلغ معدل العمر عند الوالدة    .في بقیة الدول  كغم  500–

وتبلغ مدة  .  شھراً لجاموس الیونان  40و   بلغاریا  لجاموس  شھراً   37  -34وشھراً لجاموس رومانیا    42

ً یوم  315  -  312الحمل لجاموس بلغاریا   ً یوم  505-436  من  الوالدتینوالفترة ما بین    ا یصل معدل   .ا

إیطالیا    إنتاجھ في  الحلیب  طولھ  /كغم    2221من  ً  270 لموسم  دھن   بمتوسطو   ،یوما   نسبة 

تبلغ  ،یوماً    274  طولھ  لموسمكغم/  1800و% 7.9 دھن  نسبة  رومانیا  %    7.48وبمتوسط  ، في 

 ، الیونان یوماً في    240لموسم طولھ    /كغم   1021و ،یوماً في بلغاریا    278لموسم طولھ    /كغم  1870و

طولكغم/  1500و المتحدة    یومٍ  300ھ لموسم  المملكة  طولھ  /    كغم  400وفي  في    180لموسم  یوماً 

 لمانیا . أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ). Italian buffaloمن ساللة الجاموس اإلیطالي (  أنثى -32صورة 
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 ).Bulgarian buffaloمن ساللة الجاموس البلغاري ( أنثى -33صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ). Macedonian buffaloمن ساللة جاموس مقدونیا ( أنثى -34صورة 
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 ). Romanianbuffaloمن ساللة جاموس رومانیا ( أنثى -35صورة 

 
 : ) Cape buffalo( الجاموس األسود أو اإلفریقيجاموس الكاب –8.25

وجنوب   سافانا شرق  مناطق  في  الساللة  ھذه  جنوب    ،إفریقیاتوجد  في  مالحظتھا  یمكن    أثیوبیا كما 

. یتراوح ارتفاعھا عند Syncerus caffer cafferوكینیا وحتى ساحل جنوب زائیر. اسمھا العلمي  

والجسم  ،سم    160-  130بین    األكتاف الرأس  الذیل  ،سم    300–210وطول  سم.    120–75وطول 

وزن   للذكور900-  650  بین  للبالغ   الجسمویتراوح  لإلناث.  800-500و  ،كغم    األرجل تكون    كغم 

القرون    ویبلغنسبیاً،    قصیرة الذكورطول  فوق   وللثیران،سم    150  اإلناث وفي    سم165في  سنام 

تصبح قرون  ). و36الرأس (صورة  وتغطي القرون جبھة  ،  التي تدعم الرأس الثقیل والقرونالكتفین  

حوالي   بعد  واضح  بشكل  خشنة  وسطي  ،   سنواتٍ   5-4الذكور  بشكل  القاعدیة  القرن  أغلفة  وتتوسع 

الخشونة  شدیدة  جبھات  عبر  للجلد  البارزین.  زعماء  لتمییزتشكیلھا  یتم    ومضاد  یبلغ    القطیع  بینما 

قرون    اأمم.  غك  16  إلىصل  ی   أنم ویمكن  غك  8متوسط وزن الجمجمة الجافة (بما في ذلك القرون)  

تكون منحنیة للخلف وألعلى بشكل قلیل وقد تمتد أیًضا بشكل جانبي مع وجود وقوة  أقلفتكون  اإلناث 
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القرون بین  الجلد  على  الثیرانشعر  تتمیز  والسمیكة    .  القصیرة  متینة أولھا  بالسیقان  قویة  طراف 

البني الغامق قبل أن   إلىمن البني المصفر    ألوان العجول  رتتغی  .الخلفیةكبر من  أ  األمامیة  اوحوافرھ 

اللون    إلى  تصل للبالغین. ویتواجد نسبة من العجول ذات  النموذجي    إلى تصل    األحمراللون األسود 

 كروموسوماً. 52الكروموسومات في ھذا النوع   د عد  األسود. جاموسالفي بعض تجمعات  %  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ). Cape buffaloمن ساللة جاموس الكاب األسود ( إناث  -36صورة 

 
 : )Congo buffalo( جاموس الغابات أو اإلفریقي جاموس الكونغو –8.26

(   الساللةلھذه   الكونغو  جاموس  منھا  مسمیات  القزم  Congo buffaloعدة  الغابات  وجاموس   (

)Dwarf forests buffalo) وجاموس مونغو (Mongo buffalo.(  العلمي    اسمھاSyncerus 

caffer nanus  .یعتمد على تحت النوع (  لونھSub-species  فلون جاموس الغابات یتراوح بین ،(

الغامق   الذكور داكنBright red(الزاھي    األحمر  إلى  األسود   أوالبني  ً ). وعادة یكون لون  مقارنةً    ا

ً ). قرونھ طویلة جداً في الذكور تصل  37باإلناث (صورة   ال أقصر    اإلناث في  وسم  160  إلى  أحیانا

ینمو الشعر وفیھ خصلتان بیضاء    اآلذانسم.    40طولھا    یتعدى كبیرة ومتدلیة وفي حافاتھا الجانبیة 

عند   االرتفاع  معدل  یتراوح  بین   170-  100بین    األكتافاللون.  والوزن    كغم 1000  –  300سم 
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  340وطول مدة الحمل  ،    واتٍ سن  5-3.5یصل عمر البلوغ الجنسي بین  سم.    90–60وطول الذیل  

.  شھورٍ   6فطام العجول حوالي    ومعدل عمرونادراً ما تلد مولودین،    اً واحد   اً مولود   الجاموسة  یوماً. تلد 

وتكون قرون جاموس  في المحمیات.  سنةً   29  إلىتعیش    أنویمكن  ،  سنةً   20-18بین  تتراوح حیاتھا  

ً وال تندمج مطل الكاب األسود أصغر وأضعف بكثیر من تلك الموجودة في جاموس   الكونغو   ونادراً  ، قا

 كروموسوماً.  54عدد الكروموسومات لھذا النوعیبلغ    .سم 40  إلىما یصل طولھا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ).Congo buffaloجاموس الغابات ( أومن ساللة جاموس الكونغو  أنثى -37صورة 

 
 ) Central African Savanna buffaloes( وسط أفریقیا جاموس –8.27

العلمي   الساللةاالسم  سفانا Syncerus caffer aequinictialisھو    لھذه  في  الساللة  ھذه  .توجد 

الوسطى. یكون حجم ھذا النوع من الجاموس وسط بین    إفریقیاوالسودان وتشاد وشمال شرق    أثیوبیا

القرون متوسطة  واألحمر  األسود الجاموس   المحمر.  والبني  الداكن  البني  بین  یتراوح  السائد  اللون   .

  واإلناث سم. یبلغ معدل الوزن للذكور    140  –  120  إلىیصل    األكتافعند    اارتفاعھالطول. معدل  

بین   (صورة    850  –  250البالغة  بین  ،)  38كغم  الحمل  مدة  ً   345  –  330وطول  عدد و ،  یوما

 كروموسوماً.  54  علھذا النو ت الكروموسوما
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 ). Central African Savanna buffaloes( إفریقیاجاموس وسط  إناث  -38صورة 

 
 ) West African and Sudan buffaloes( أفریقیا والسودان جاموس غرب –8.28

العلمي       الساللةاالسم  الساحل    يف   ویتواجد   Syncerus caffer brachycerosھو    لھذه  منطقة 

یتراو  الكتف  حوالسودان.  والجسمو سم    145-120  بین  ارتفاع  الرأس  سم    245  -  200  بین  طول 

الكاب  أصغر من جاموس  ذات حجم  م.  غك  600-300  بین  كتلة الجسمو  سم  70-55  بین   طول الذیلو

لیست منحنیة مثل تلك   ولكنھا  ،واسعمنتشرة على نطاق    نلقرو ات. االغابوأكبر من جاموس    األسود 

في   القرناألسود جاموس  الالموجودة  امتداد  یبلغ  طول    103-56  بین   .  على  القرن  ویبلغ طول  سم 

 ). 39(صورة   سم 60-43  بین أبعاد الجمجمةوتتراوح سم.   94-53المنحنى  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الالئحة االسترشادیة لتربیة الجاموس في الوطن العربي والعالم 

 61     لمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة   ا
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ). West Africa and Sudan buffaloوالسودان (  إفریقیا غرب جاموس   -39صورة 

 
10. ; fË÷¢\; s]i›bÂ; ◊à]fii’\Â; ‘Ê÷â’\; Ì÷¡; ]·3l_hÂ; ãÊŸ]°\; fl—]âŸ;ÏË÷⁄¬’\; ◊eâ’\Â

]‚fiËâui’U 
تحت الظروف السیئة    األداءوبإمكانھ االستمرار في ھذا    اإلنتاجیعد الجاموس من الحیوانات العالیة  

بشكل    اإلنتاجیةجیدة سیحسن من كفاءتھ    إداریةتربیتھ في ظروف    أن  إالوالتغذیة،    اإلدارةجداً من  

ولعل   الظروف  أكبیر.  المواصفات    اإلداریةھم  ذات  المساكن  ھي  توفیرھا  یجب  النوعیة  التي 

 ً  المساكن:  أنواع منعدة   في الضروریة لتربیة الجاموس. ویربى الجاموس حالیا

 : المساكن التقلیدیة في الفناء الخلفي لسكن المربین (المرابط) -9.1

)Traditional backyard housing ( 

البلدان   الجاموس في معظم  والعراق یربى  والباكستان ومصر  الھند  مثل  الجاموس  بتربیة  المعروفة 

 ) المربین  الخلفي لسكن  الفناء  یكون عبارة عن  ، )  Backyard farmsوتركیا وإیران في  ما  وغالباً 

األعلى  ظح من  مفتوحة  الجاموس    وأرضیتھایرة  بإناث  باالعتناء  النساء  تقوم  وعادةً  الطین.  من 
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). ویتم  Hand milkingیدویاً (   بالحلب في حین یقوم الرجال  ،المساكن  تنظیف    عن  فضالً   ورعایتھا

) مجاورة لسكن المربین. ویتم تنظیف  Small sheltersربط الحیوانات في المساء بمرابط صغیرة (

المركزة    األعالفبعض    على  ، وتتم تغذیة الجاموس في ھذه الحظائرھذه المرابط في الصباح الباكر

الحنط (  أوة  ونخالة  وبعض  Wheat and barley branالشعیر  الخشنة    األعالف) 

)Roughages ساعاتٍ  6-5). كما یتم إطالق الجاموس لمدة  ً مساًء)   1.00–صباحاً  8.00(من  یومیا

الطین   في  ویتم    أوللتمرغ  المساكن.  القریبة من  البرك  في  المساء    إعادةالسباحة  ثانیة خالل  ربطھا 

المركزة والعلف الخشن ومن ثم حلبھا. ھذا النوع من المساكن    األعالفوذلك بعد تغذیتھا على بعض  

  مملوكة للمربین معظم قطعان الجاموس في العراق    أن  إذ   ؛)40شائع االستعمال في العراق (صورة  

(   أماوھي   صغیر  حیازة  حجم  ذات  تكون  ً رأس  40–15أن  ھو  ا كما  الجاموس  )  قطعان  في  الحال 

الذھب   وقریة  الفضیلیة  (منطقة  بغداد  في  الفرات    أبو/    األبیض المنتشرة  ومناطق   األوسط غریب) 

المنتشرة    800–400ذات حجم حیازة كبیر (   أو،وجنوب العراق   رأس) كما ھو الحال في القطعان 

%. كما یعد ھذا النوع شائع  45-40 إلىفیھا تصل  الجاموس الحلوب  إناث في محافظة نینوى. ونسبة 

إذ   ؛في القطیع صغیر  الحیوانات إذا كان عدد    االستعمال في بعض محافظات جمھوریة مصر العربیة

ویستخدم في ربط الحیوان الحبال المجدولة من اللیف    ،أن تربط ھذه الحیوانات في صف واحد   یمكن

(سعف النخیل) أو التیل حول الرقبة أو حول القرون أو طوق من الجلد حول الرقبة والوجھ وتسمى  

 ). 41(صورة  أمتارٍ  ستة بحدود   یكون  ھذا النوع من المساكنوعرض الحظیرة في ،الحكمة 
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 في العراق. المساكن التقلیدیة في الفناء الخلفي لسكن المربین (المرابط) -40صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في مصر  المساكن التقلیدیة في الفناء الخلفي لسكن المربین (المرابط) -41صورة 
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 : )Small organized buffalo houses( المنتظمة الصغیرة الجاموستربیة  مساكن  9.2

كبیرة نسبیاً من الجاموس مثل الھند   عداد أمن المساكن في الدول التي یمتلك مربوھا    ینتشر ھذا النوع
الجاموس منذ ما یقارب    إنتاجوالذین یعملون في مجال  ،والباكستان والصین والفلبین وتایلند ومصر  

وتتشابھ   الزمن.  من  المذكورة    األعمالالقرنین  التقلیدیة  نظیراتھا  مع  المساكن  ھذه  في  ً آالحقلیة    نفا
السباحة في البرك القریبة. ویحتوي كل مسكن من    أوباستثناء عدم السماح للجاموس بالتمرغ بالطین  

من   على عشر  المساكن  والتيالجاموس  إناث ھذه  ربط  ،  دائم  یتم  بشكل  المسكن  داخل  بنظام    أماھا 
). وتتوفر 43و  42) (صورة  Tail to tailذیل مقابل ذیل (  أو)  Head to headرأس مقابل رأس (

من معالف  المساكن  ھذه  الماء    أسمنتیةظمة  تفي  لشرب  مركزي  ماء  حوض  وجود  مع   أوالبناء 
مرة   الحیوانات  غسل  مراتٍ   أوألغراض  ثالث  الخشن  العلف  یقدم  الیوم.  في  والعلف   مرتین  یومیاً 

الیوم خالل عملیات الحلب ( یتم غسل الحظائر مرتین  Milking processesالمركز مرتین في   .(
في   الفضالت  وتجمع  الیوم  المساكن    األماكنفي  خارج  لھا  سماد    إذ ؛المخصصة  بشكل  بیعھا  یتم 

الن الزراعیة. یحتاج ھذا  المساكن  لألغراض  یمتلكون    أیدي  إلى وع من  المربین  عاملة كثیرة. بعض 
بحوالي    األراضيمن    إضافیةمساحات   لرعایة    م150-100تقدر   األشھرخالل    اإلناث تستخدم 

 –30. یستخدم عادةً ثور واحد لكل  األصلیةحظائرھا    إلىتعاد بعدھا    إذ   ؛    من الحمل والوالدة  األخیرة
التي    اإلناث مرتین في الیوم لكشف    اإلناث على    إدخالھالجاموس ألغراض التلقیح، ویتم    إناث   من  40

) في  Annual replacement rate). تصل نسبة االستبدال السنوي ( Estrusتمر بحالة صراف ( 
) بعد Calves mortalities% وتكون نسبة ھالكات العجول (  50–40  إلىھذا النوع من المساكن  

) المساحات الواجب توفرھا لكل نوع من أنواع الجاموس 7ویتضح من جدول (  نسبیاً.  الوالدة كبیرة
 المرباة في المساكن المنتظمة الصغیرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في مصر.مساكن تربیة الجاموس المنتظمة الصغیرة  -42صورة 
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 في الھند.مساكن تربیة الجاموس المنتظمة الصغیرة  -43صورة 

 

المساحات الواجب توفرھا لكل نوع من أنواع الجاموس المرباة في المساكن المنتظمة   -7جدول 
 في جمھوریة مصر العربیة.  الصغیرة

 یرةظمساحة الح نوع الجاموس
 ) 2(م

 أومساحة المعلف 
 ) 2المدود (م

 مساحة الظلة
 ) 2(م 

 10-4 0.6 30 الحلوب اإلناث

 10-4 0.6 30 الجافة اإلناث

 10-4 0.6 30 الحوامل اإلناث

 10-4 0.6 30 المریضة  اإلناث

العجالت ذات الحمل 
 المتقدم 

25 0.5 4-10 

 8-3.5 0.5 20 عجالت نامیة بعمر سنة 

 8-1.5 0.45 15 عجالت مفطومة 
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 ) Buffalo breeding stations( محطات تربیة الجاموس الكبیرة  -9.3

تربیة   في  المتقدمة  الدول  في  المساكن  من  النوع  ھذا  مثل    وإنتاجیستخدم  والھند   إیطالیاالجاموس 

(  إذ والباكستان،   حرة  حظائر  في  الجاموس  تربیة  تمتاز    في).  Loose barnsتتم  التي  البلدان 

مغل بشكل  الحظائر  تصمیم  ویتم  شتاًء،  الحرارة  درجات  (بانخفاض  تدفئة  وبنظام   Heatedق 

enclosures  مع (صورة    إعطاء )،  الحرة  والحركة  والحلب  للتغذیة  كافیة  في    إما).  44مساحات 

) الحراري  لإلجھاد  الجاموس  مقاومة  لعدم  ونظراً  الحارة  تزوید  Heat stressالمناطق  فیتم   ،(

) ماء على شكل رذاذ  بمرشات  تشغیلھا كل  Showerالحظائر  یتم  التأثیر   15–10)  دون  دقیقة من 

على نسبة الرطوبة في الحضیرة. تتم تغذیة الجاموس في ھذا النوع من الحظائر على العلیقة الكاملة  

)Total mixed ration  ،( وتغذیتھا على    أعمارھا  أساسیتم وضع الحیوانات في مجامیع على    إذ

بعض    إنتاجیتھا   أساس الحلیب.  المركزة  ال  أنواع من  للعلیقة  الفردیة  التغذیة  تستخدم    أثناءحظائر 

تنظیفالحلب،   (  یتم  الھیدرولیكیة  الفضالت  مقاشط  باستخدام  الحظائر  النوع من   Hydraulicھذا 

manure scrapers  (الصغیر الحجم) یتم تنظیفھ شھریاً باستخدام    اآلخر ) مرتین في الیوم، وبعضھا

الحظائر الحرة في محطات    أنعلى جاموس الموراه    أجریت   ). وقد بینت دراسة Tractorالجرار (

كثر مقارنةً بمساكن التربیة الصغیرة الحجم، أ  وإنتاجیةفضل  أالتربیة الكبیرة كانت ذات عائد ربحي  

 ا توفره من حمایة للحیوانات من الحرارة والبرودة خالل فصلي الصیف والشتاء. فضالً عمّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . إیطالیامحطات تربیة الجاموس الكبیرة في  -44صورة 
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 : الجاموسلدى  السلوكمظاھر  في المساكن عتأثیر أنوا -9.4

كبیرة من قطعان الجاموس    أعداداً الجاموس في المسكن الواحد في الدول التي تمتلك    عداد أزیادة    أدت 

ظھور سلوك غیر طبیعي    إلى   األعداد مثل الھند والباكستان وانعدام وجود مساحات كافیة متاحة لھذه  

وجود   إلىالدراسات    بعض   أشارت والتناسلي. وقد    اإلنتاجي  أدائھاللجاموس مترافقاً مع انخفاض في  

 . وتصرفاتھتصمیماتھا في سلوك الجاموس  أوللمساكن  تأثیر

الدراسات  إبینت  فقد    ماء    أنحدى  ببرك  الجاموس  مساكن  )  Concrete pools(  أسمنتیةتزوید 

ً مربع  اً متر  36بمعدل    مربعٍ   مترٍ   208بمساحة   ر  ا عن  ،    س  أ /  مربعٍة    10فضالً  كمساحة    أمتاٍر 

 وإناث عالمات السلوك الجنسي لدى ذكور    أظھرت بشكل واضحیرة  ظمفتوحة في داخل وخارج الح

) الشم  عالمات  مثل  االجتماعیة  Nuzzling(   والتمریغ  ) Sniffingالجاموس  واالستمالة   (

)allogrooming  راقدة   أووعدم وجود حیوانات واقفة    التمرغ في الطین  )، فضالُ عن ظھور سلوك

(  األرض على   العدائي  السلوك  انخفاض  مقارنة Aggressivenessمع  الحیوانات  ھذه  لدى   (

والتي انخفضت فیھا عالمات    أسمنتیةفي مساكن ال تحتوي على برك ماء    ھاؤ إیوابنظیراتھا التي تم  

 السلوك الجنسي وازدادت عدائیتھا.  

المتاحة في الحظیرة لعجول    أن  أخرىكما لوحظ في دراسة   الجاموس المفطومة  تقلیص المساحات 

(  إلى  أدى عدائیتھا  في    مرةٍ   7.77زیادة  كافیة  مساحة  لھا  توفرت  التي  بالعجول  مقارنةً  حیوان)   /

في مالحظة استمرت   / حیوان) مع ظھور تقرحات وجروح على جلد العجول  مرةٍ   2.06الحظیرة (

ً   ساعاتٍ   6لمدة السلوك العدائي للجاموس مع قلة ن زیادة ظھور عالمات  أو،  خالل فترة الدراسة   یومیا

 ) المرؤوسة  الحیوانات  قابلیة  النخفاض  یعود  الحظیرة  في  لھ  المتاحة   Subordinateالمساحة 

animals  ظھور سلوك االستمالة االجتماعیة یعد دلیالً قویاً  أن) لتبوء منصب السیادة في القطیع. كما

ن زیادة حاالت التمرغ في الطین تحفز على  إخر، فآعلى رفاھیة الحیوان داخل المسكن. من جانب  

) من  Ectoparasites(   عنایة ذاتیة بجلدھا من الطفیلیات الخارجیةزیادة عدد الحیوانات التي تظھر  

الزھم  أجسامھا  إفرازخالل   في    )Sebum(  لمادة  وجوده  خالل  الجاموس  لجلد  حمایة  یوفر  الذي 

ً امھا مما ینعكس الطین، فضالً عن دورھا في التنظیم الحراري ألجس   . وإنتاجیتھاعلى سلوكھا   إیجابیا
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 : الجاموس لدى الحلیب إنتاج في المساكن عتأثیر أنوا -9.5

دراسة   المساكن    أجریت في  نوع  تأثیر  في    أولبیان  لدى    إنتاجتصمیماتھا  الحلیب   إناث ونوعیة 

  208  بمساحة)  Concrete pools(  أسمنتیة  ماء  ببرك  الجاموس  مساكن  تزوید   أنالجاموس، لوحظ  

ً عمرب  اً متر  36  بمعدل  عٍ مرب   مترٍ  عن ،  رأس/    ا  داخل  في   مفتوحة  كمساحة  عةٍ مرب  أمتارٍ   10  فضالً 

(   إنتاجزیادة    إلى  أدىیرة  ظ الح  وخارج واضح  بشكل  الیومي   مقارنةً   كغم)  0.31±11.73الحلیب 

كغم) مع عدم    0.28± 10.78(  أسمنتیة  ماء  برك  على  تحتوي  ال  مساكن  في  إیواؤھا  تم  التي  بنظیراتھا

الحلیب.   ودھن  بروتین  نسبة  من  كل  لدى    إنتاجزیادة    نإتأثر  زودت    إناث الحلیب  التي  الجاموس 

خارج الجسم مما ینعكس في    إلىزیادة كفاءة الحیوان لتسریب الحرارة    إلى مساكنھا ببرك ماء تعود  

زیادة درجة    أنالحلیب. ومن المعروف    إنتاجدة  زیادة كفاءة الحیوان لالستفادة من الطاقة ومن ثم زیا

 وإنتاج   األیض حرارة المحیط یرافقھا انخفاض كمیة العلف المتناول لدى الجاموس وانخفاض معدل  

 ستراتیجیة اعتیادیة للمحافظة على معدل طبیعي لدرجة حرارة الجسم. إالحلیب والتي تمثل 

دراسة   لوحظ  أخرىوفي  یوفر مساحة    إناث وضع    أن،  مكثف  تربیة  نظام  في  أمتاٍر    10الجاموس 

یؤثر على    /مربعٍة   لم  الحجم  كبیرة  البروتین    إنتاجرأس في حظائر  بنسبة  المتمثلة  الحلیب  ونوعیة 

مقارنةً بإناث ربیت في مساكن ضمن  ،) في الحلیب  Somatic cellsجسمیة (والدھن وعدد الخالیا ال

/ رأس على شكل مسرح خارجي مع وجود برك ماء  مربعٍ   مترٍ   500نظام تربیة تقلیدي یوفر مساحة  

زیادة ظاھرة لعق الحیوانات لبعضھا واالستمالة االجتماعیة فیما    أن، لوحظ  أخرىللتمرغ. من ناحیٍة  

في زیادة   إیجابيبینھا مترافقةً مع توفر مساحات كبیرة داخل المساكن ووجود برك الماء كان لھ تأثیر 

جانب    إنتاج من  الحیوانات.  لدى  الوزنیة  الزیادة  ومعدل  لوحظ  آالحلیب  وجود    أنخر، 

حظائCurtainsالستائر( في  الشتاء  )  فصل  خالل  الكبیرة  الجاموس  تربیة    إنتاج زیادة    إلى  أدت ر 

 غم یومیاً مقارنة بتلك التي تربى في حظائر مفتوحة.  500الحلیب بمقدار 

 :الجاموس لدى التناسل في المساكن عتأثیر أنوا -9.6

 ، تصمیماتھا وملحقاتھا  أوبشكل كبیر بأنواع المساكن    وبعض صفات الدم في الجاموس  یتأثر التناسل

% عند استخدام   80  إلىقد وصلت    اإلناث لدى    ) Conception rate(  اإلخصاب نسبة    أن فقد وجد  

) الماء  لوحظ  Showersرذاذ  كما  التربیة.  مساكن  في  بالطین  التمرغ  مع  یومیاً  متكرر  بشكل   أن) 

  أدى في الیوم مع التمرغ بالطین وشرب الماء البارد    ) لمرتینWater sprayرش الجاموس بالماء (

 %.  25–20وزیادة معدل الوالدات بنسبة  ،%  30 إلى 21من  اإلخصاب زیادة نسبة  إلى
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  / أمتاٍر مربعٍة    10  ةیوفر مساح   مكثف  تربیة  نظام  في  الجاموس  إناث   وضع  أن  من جانب آخر، وجد 

)  Lactate dehydrogenase   )LDH  إنزیمباستثناء فعالیة  ،معاییر الدم المختلفة    في  یؤثر  لم  رأس

/    عٍ مرب   مترٍ   500  ةیوفر مساح  تقلیدي  تربیة  نظام  ضمن  مساكن  التي ربیت في  اإلناث الذي ازداد في  

 إناث لدى    اإلنزیمزیادة فعالیة ھذا    إنللتمرغ.    ماء  برك  وجود   مع  خارجي  مسرح  شكل  رأس على

الناتج    األنسجةالجاموس في مساكن یتوفر فیھا مسرح خارجي بمساحة جیدة یعطي دلیالً على تكسر  

 عن حركة الحیوانات والریاضة المستمرة داخل المساكن ومن ثم زیادة الفعالیات الحیویة لدیھا. 

أخرى   دراسة  الجاموس    أجریت وفي  الصفات    می لتقیعلى  بعض  في  للمساكن  نظامین  تأثیر 

ھرمون   ومستوى  الجلد  حرارة  ودرجة  المستقیم  حرارة  درجة  مثل  في    الكورتیزونالفسیولوجیة 

الھندي خالل فصلي الخریف  النبض لكل دقیقة لجاموس الموراه  التنفس ومعدل  الدم ومعدل  بالزما 

ً قدم  12-10بارتفاع  باألسبست  اة  مغط  األسقف وفیة  ،الطلیق    اإلسكانوالشتاء. وشمل النظامین   من    ا

المفتوحة   منطقةوالوكانت األرضیات مصنوعة من الخرسانة المسلحة،    ،أقدامٍ   10  بعرض و  األرض 

بالطابوق عن   ،مرصوفة  عبارة  فكان  الثاني  النظام  أما  الحرارة.  لتخفیف  السقف  مراوح  وتستعمل 

ً قدم  15باألسبست ویبلغ ارتفاع السقف    األسقفتغطى    إذ  ؛مساكن طلیقة معدلة ً قدم  20وبعرض    ا ، ا

المغطاة   المنطقة  نصف  داخل  الرمل  من  فراش  توفیر  االتجاھات مع  كل  في  مفتوح  الحقل   ویكون 

تغطیة    وأصبحت  خالل  من  والذباب  للبعوض  مقاومة  النظامینالسقیفة  النایلون    كال  من  بشبكة 

اإلج  ،الصناعي تأثیر  من  التخفیف  أجل  وقد  ومن  كبیرة.  مراوح  تستخدم  تحسن   أظھرت ھاد    النتائج 

الفعل   الخریف    ةالفسیولوجیردود  فصلي  خالل  المعدلة  األسقف  تحت  الموجودة  الموراه  لجاموس 

 والشتاء. 

 :الجاموسالسبل العملیة لتحسین مساكن  -9.7

الحیوانات في مساكن على    -1 )  Half-walled( جدار  ) مزودة بنصف  Shedsشكل ظالت (ربط 
نیسان أخالل   صغیرة  )  (أغسطس ب  آ  -(إبریل)    شھر  مساكن  فیھا  تتوفر  ال  التي  المناطق  في 

الجاموس   إناث من    25وضع  (فیھا  كبیرة من الحیوانات    عداد ألتربیة الجاموس مع تجنب وضع  
 ). اً متر 15×  مترٍ  7.6على في مساحة تبلغ  أكحد 

الطبیعي  یجب وضع الحیوانات في حظائر مفتوحة لیالً لغرض الریاضة ولزیادة فرصة التلقیح   -2
 والذي یزداد مساًء.    لدیھا

 .یومیاً كحد ادنى  لمدة نصف ساعةٍ  الطین أو السماح للحیوانات بالتمرغ بالماء الصافي -3
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ً التمرغ وتعقیمھا مرة واحدة    أحواض یفضل تنظیف   -4 بین  المعدیة    األمراض لمنع انتشار    أسبوعیا
 الحیوانات.

حمایة مساكن الجاموس من التعرض لإلجھاد الحراري من خالل عدم تعریضھا ألشعة الشمس  -5

 المباشرة. وكذلك حمایتھا من التعرض المباشر لألمطار والبرد الشدید خالل فصل الشتاء. 

ا  -6 تغطیة  الخارجیة  یفضل  الطینیة    األسمنت   أو باألعشاب    أما لمسارح  الحفر  تكون  من  لحمایتھا 

)Mud holes  سقوط عند  ھذه  .  األمطار)  تؤدي  بالتھاب    إصابة  ىلإالحفر  حیث  الحیوانات 

 ). Laminitis) وحدوث العرج ( Hooves infectionاألظالف (

 والتناسلي.  اإلنتاجي ھئأدایرة لتحسین ظیجب توفیر مساحة جیدة لكل حیوان داخل الح -7

الیوم تعد من الطرائق الكفوءة لتقلیل  في  رش الحیوانات بالماء البارد لمدة ثالث دقائق ولمرتین    -8

 الحراري على الحیوانات خالل فصل الصیف. اإلجھاد 

ویفضل    -9 التمرغ  لغرض  الصافي  الماء  ببرك  الجاموس  مساكن  تزوید  من   أنیجب  قریبة  تكون 

برك الماء یؤثر بشكل    إلىطویلة للوصول    لمسافة  الشمس   أشعةن سیر الحیوانات تحت  ؛ألالمسكن  

 الجاموس.  أداءسلبي على 

الجاموس لمنع حاالت دعس    إناث یفضل وضع حواجز بین  المرابط  عند استعمال المساكن ذات    -10

 جرح الضرع. أوالحلمات 

11. s]i›b;ãÊŸ]°\;∫;‹Êu÷’\;U 
 

ذ یبلغ معدل استھالك الفرد السنوي  إ  ؛یختلف معدل استھالك اللحوم لألفراد بین دول العالم المختلفة

  12.51وفي الیمن  ، كغم    7.2  أثیوبیاوفي  ،كغم    4.27وفي بنغالدش  ،كغم    3.97الھند    من اللحوم في

 87.95كغم، في الوقت الذي یصل فیھ استھالك الفرد السنوي في نیوزلندا    28.51وفي مصر  ،كغم  

األمریكیة  ،كغم    114.26  أسترالیاوفي  ،كغم   المتحدة  الوالیات  (   121وفي  ).  FAO  ،2017كغم 

طور االقتصادي ومستوى دخل الفرد بین  تباین الت إلىویعود ھذا االختالف في معدل استھالك اللحوم  

ً   ،دول العالم المختلفة لمعدل الطلب على اللحوم للفرد الواحد سنویاً. ولعل لحوم الجاموس    وكذلك تبعا

العالم لسد متطلبات الفرد من اللحوم الحمراء، ففي الھند على سبیل   أنظارلیھ  إھي المصدر الذي ترنو 
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سنویاً   یذبح  ر  10.66المثال  الجاموس  ٍس أملیون  اللحوم  طنٍ   1.47منتجةً    من  من  یصدر ،  متري 

 معظمھ للخارج. 

المنتجة   اللحوم  من  % 1.3بنسبة    تسھم ھذه اللحوم  ، حیث وتنتج لحوم الجاموس بشكل رئیسي في آسیا

الھند حوالي   ً   ملیون طنٍ   1.5عالمیاً. وتنتج  الجاموس    سنویا من كمیة    % 25ما یشكل    أيمن لحوم 

 ً عالمیا المنتجة  و)FAO ،2008(  اللحوم  الجاموس  .  لحوم  فیھا   بانخفاض تتمیز  الخطورة  نسبة 

المبیدات    والناتجة استخدام  مقارنةً   واألدویةالحشریة  عن  الدول    األبقار  لحوم  بإنتاج  البیطریة  في 

الط  إنالمتقدمة.   على  لزیادة  كمیات    لحمب  على  احتوائھ  في  یكمن  وقلة    من  أكبرالجاموس  اللحم 

) الدھن  من  من  أمحتواه  أغلب   2قل  في  الجاموس  یغذى  كما  البقر،  من حاالت جنون  %) وخلوھا 

الحشائش على  سنشھد   األحیان  فأننا  األساس  ھذا  وعلى  والحبوب،  الحصاد   كبیراً   إقباالً   وضائعات 

ھي المصدر   والباكستان ومصروستكون الھند  ، العالمیة    األسواقعلى لحوم الجاموس ومنتجاتھ في  

 . الرئیس لھذه المنتجات 

 : الجاموسمكونات لحوم  -10.1

ثالثة    الذبیحةتتكون   بالثبات   أساسیة  مكونات من  ذبائح الجاموس  والعظام وتمتاز  اللحم والدھن  ھي 

عمر   بین  اللحم  نسبة  في  و  50الكبیر  بین    إذ   ؛شھراً   24  یوماً  نسبتھ  من    35.4-32.6تتراوح   %

بین   نفسھا  للمدة  الدھن  نسبة  تتراوح  الحي، في حین  العظام  7.7  -2.8الوزن  ونسبة  عند  %13   %

وتنخفض    50عمر   الحي عند عمر  7.8  إلىیوماً  الوزن  الجاموس من   24% من  شھراً. ویعد لحم 

الجیـدة التغذویة  القیمة  ذات  الحیوانیة  من    ؛المنتجات  محتواھا  بارتفاع  الجاموس  لحوم  تمتاز  إذ 

  تبلغ نسبة % ، كما  11%) وبنسبة زیادة مقدارھا  19مقارنة مع لحوم األبقار (  )% 20.8(   البروتین

) مقارنة مع  1.36تاز لحوم الجاموس بانخفاض محتواھا من الدھون (% %. وتم76.6فیھ  الرطوبة  

األبقار(  مقدارھا  3.82لحوم  انخفاض  وبنسبة  لحم %64)  یتمیز  كما  األبقار.  لحوم  مع  مقارنة   %

الكولسترول   من  محتواه  بانخفاض  /    61-  48.8یبلغ    إذ ؛الجاموس  لحم    100ملغم    بـ  مقارنةغم 

70  / فيغم    100ملغم  فیھ    أي  األبقار  لحم  الكولسترول  نسبة  بلحوم   30إلى  تنخفض  مقارنةً   %  

 غم لحم.   100كیلو سعرة /  131األبقار، وتبلغ قیمة السعرات الحراریة فیھ 

 الجاموس:لحوم  إنتاجالعوامل المؤثرة في   -10.2

 ھنالك عدة عوامل تؤثر في كمیة ونوعیة لحوم الجاموس منھا: 
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 .الساللة -1

 .العمر -2

 .التغذیة -3

 . المتبع اإلدارةنظام  -4

 . الظروف البیئیة -5

التغذیة من   الزیادة الوزنیة لدى الجاموسأوتعد  النمو ومعدل  التي تؤثر على معدل  العوامل    إذ  ؛ھم 

في   الدراسات  إوجد  لمدة شھرین على حشائش    أنحدى  تایلند  في  المستنقعات  ذكور جاموس  تغذیة 

ب Guinea grass( غینیا   الجسم    1.5نسبة  )مع علیقة مركزة  الحصول على    إلى  أدت ،% من وزن 

مع تلك التي غذیت على حشائش غینیا فقط    مقارنةً   رامٍ ج  569.8معدل زیادة وزنیة یومیة مقدارھا  

استھالك الجاموس للعناصر الغذائیة بكفاءة أكبر عند   إلىالسبب في ذلك یعود  و غرام/ یوم).  316.2(

تغذیتھ على عالئق عالیة في محتواھا من السلیلوز مثل حشائش غینیا واحتواء كرش الجاموس على  

 ). Fibrolytic activity( األلیافمجھریة لھا فعالیة عالیة في تحلیل  أحیاء

ف عام  (إ وبشكل  النمو  معدل  كما  Growth rateن  بالجاموس،  مقارنة  األبقار  في  أعلى  یكون    أن ) 

  أن على الرغم من  على من نظیره في جاموس المستنقعات. و أیكون    األنھارمعدل النمو في جاموس  

الجاموس إلنتاج اللحوم والمتمثل بمعدل النمو ومعامل التحویل الغذائي ونسبة التصافي ونوعیة    أداء

جداً  مھمة  تعد  اللحوم  النوعیة    إلىتعود    األولویة  أن  إال  ، اقتصادیة  أھمیة  وذات   قطعیات  الصفات 

فضالً عن الخصائص    ،للحوم والمتمثلة بالخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة وخصائص الطعم والنكھة

 الصحیة ومستوى تقبلھ من قبل المستھلك.

 الجاموس:نسبة التصافي في لحوم  -10.3

الحیوانات الحیة عند الذبح. وتتحقق معظم الزیادة في    أوزانأوزان ذبائح الجاموس باختالف  تختلف  

  إلى التسمین. وتتجھ نسبة التصافي (النسبة المئویة لوزن الذبیحة    أو الذبائح بنھایة مرحلة النمو    أوزان

  18وزن الحیوان قبل ذبحة) للزیادة بتقدم عمر الحیوان لتصل أقصاھا في عجول الجاموس عند عمر  

  %. 53وبمتوسط    % 58 -49.5)، بینما تتراوح نسبة التصافي طوال مرحلة النمو بین  % 60شھراً (

في   لتبلغ  التصافي  نسبة  تنخفض  النمو  اكتمال  عمر    اإلناث وبعد  نحو    سنواتٍ 7-5عند 

 كبیر على نسبة التصافي فھي تبلغ  ولنظام التغذیة تأثیر. سنةً 12-7عند عمر  % 37.8و % 46.8
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خالل   % 60 -57و    ،خالل مرحلة التسمین األولى  % 57 -54،و    خالل مرحلة النمو  % 54 - 47

 مرحلة التسمین النھائیة. 

تغذیة    أنوجد    كغم،  202على ذكور جاموس المستنقعات في تایلند بوزن    أجریت وفي دراسة حدیثة  

% من وزن الجسم یومیاً لمدة   1.5الذكور على علیقة حاویة عل حشائش غینیا وعلقة مركزة بنسبة  

تصافي   نسبة  أعلى  أعطت  فقط  %   49.1( شھرین  غینیا  حشائش  على  غذیت  التي  بتلك  مقارنةً   (

 %). 48.1( %  2التي غذیت على حشائش غینیا وعلیقة مركزة بنسبة  أو %) 42.9(

 : تطور نمو أعضاء الجسم في الجاموس -10.4

 : أقسامٍ  أربعة إلى الوزنيجسم الجاموس  أعضاءتقسیم تطور   یمكن

خالل أول   مرةً   11من    أكثریزداد وزنھا    إذ   ؛یحوي األعضاء التناسلیة والخصتین  األولالقسم   -أ
 سنتین من عمر الحیوان تقریباً. 

وزنھا    -ب  ویزداد  الھوائیة  القصبة  مع  والرئتین  الجلد  یحوي  الثاني  أول    مراتٍ   9-8القسم  خالل 
 سنتین من عمر الحیوان تقریباً. 

سنتین    أولس ویتزاید وزنھا خالل  أھضمیة الفارغة والرالقسم الثالث یحوي العضالت والقناة ال  -ج
 .  مراتٍ  6-5بمعدل 

یحوي    -د  الرابع  بجانب    األحشاءالقسم  والطحال  والقلب  كالكبد  وكلھا   األرجلالداخلیة  والعظام 
 سنتین من العمر تقریباً.  أولخالل  مراتٍ  4-3یتزاید وزنھا بمعدل 

 
 المصریة: أنواع لحوم الجاموس المنتجة في األسواق  -10.5

 : الصغیر لحم الجاموس الكندوز -1

تسمن تلك العجول وتذبح  ومصر.    فياللحم    إنتاج  فيالكندوز المرتبة الثانیة    عجول الجاموستحتل  
بین یتراوح  الجاموس.  مغك  400-350  بوزن  لتسمین عجول  المثلى  الحدود االقتصادیة  وتبلغ    وھي 

 %.  78  و التشافي%  53نسبة التصافي لھذا النوع من اللحوم 
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 : الكبیر لحم الجاموس الكندوز -2

ویتم تھیئة وتسمین ھذه الحیوانات   التناسلیة.  قابلیتھا انخفضت    يالجاموس الت  ثیرانوھو لحم ناتج من  
وتبلغ نسبة التصافي  الصغیر. الكندوز  لحم جاموس  قل من  أاألسواق بأسعار    يلمدة قصیرة ثم تباع ف
 %.  75  والتشافي%  50لھذا النوع من اللحوم 

 :البتلولحم الجاموس  -3
ذبح   الناتج من  اللحم  الجاموسوھو  التربیة    عجول  الزائدة عن حاجة   م وعمر غ ك  70  بوزنالذكور 

ً یوم  40  . وتبلغ نسبة التصافي  فیھ منخفضة    نسبة الدھنو   ،فاتح  لونھو  ،  فیھ مرتفعة  الماء  ونسبة  .ا

 یعد البتلو  عجول جاموسذبح  نإدیر بالذكر فجومن ال%.  80% والتشافي  60لھذا النوع من اللحوم 

الحیوانیة للثروة  وضیاع  كبیرة  یعتبر    ؛خسارة  الصورة  ھذه  على  لحومھا  واستھالك  ذبحھا  أن  إذ 

 ً  .اللحوم إنتاج يف إسرافا

 الجاموس: قطعیات لحوم  -10.6
 

قطعیات   تقسیم  الجاموسیمكن  من    -عامة    بصورة  لحوم  محتواھا  حیث  من  القطعیة  جودة  حسب 

 ): 45(صورة  یأتيما  إلى-األنسجة العضلیة أو األنسجة الضامة 

  إذ   ؛كالشواءجافة  لالحرارة ا  لطبخھا باستعمایمكن  )Most tender cuts(  قطعیات أكثر طراوة .1
 أنھا تحتوي على كمیات قلیلة من األنسجة الضامة ونسبة عالیة من الدھن تشمل: 

وتستعمل في ،  % 20  إلىوتصل نسبتھا  ضالع القفص الصدري  أ : ومنھا  )Ribsاألضالع ( -أ
 . خشن ھنأ المنطقة ب هویتمیز لحم ھذ  ھبدون  أوالشواء سواء بالعظم 

(  -ب  باللھجة  Loinالقطن  الكالوي  ببیت  یسمى  أو  القطعیات  )  من  جزء  أكثر  وھو  المصریة 
سعراً. األغلى  وھي  اللحم  شرائح  على  منھ  الحصول    إذ   ؛اللحوم  أنواع  أجود من  وتعد  یمكن 

تصل    ىعل  تحتوي الدھون  من  تتخللھ  ،    % 40  لىإكمیة  (لحم  المرمري  النوع  من  وھو 
ً لین یكون  المنطقة    هولحم ھذ .  عروق دھنیة) ً وناعم  ا وتقع  ،  % 11  إلىھ تصل  ونسبة العظام فی  ا

الصدري   هھذ  القفص  وبعد عظام  الفخذ  منطقة  قبل  الظھر  من  السفلي  المنطقة  من  القطعیة 
 .والسلق الشواءالقطعة في  هوتستعمل ھذ 

 الفلتو باللھجة المصریة.  أویسمى بالكوالتة  أو) Rumpالردف أو الكفل ( -ج
رة خالیة من الدھون في الربع الخلفي للحیوان ): وھي قطعة كبیTop sideالجانب العلوي ( -د 

بین منطقة الردف والساق. ولكون ھذه القطعة تحتوي على شرائح لحم طریة یمكن الحصول  
 ) ممتاز جداً.Roasting jointمحمص ( جزء على

باستعماویمكن  ) Medium tender cutsقطعیات متوسطة الطراوة (  .2 الحرارة الجافة   لطبخھا 

 وتشمل:  والحرارة الرطبة. تحتوي على كمیات متوسطة من األنسجة الضامة
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وھي عبارة  ):  Thick flank) أو الخاصرة السمیكة (Top rumpالكفل العلوي (  أوالردف   .أ

 .عن اللحم الموجود أمام عظمة الفخذ 

مثل   قطعیات   لىوھي الجزء السفلي من البطن ویمكن الحصول منھا ع):  Flankالخاصرة ( .ب 
قطع  Flank filet(  الفیلیة وھي  من    أو)  خالیة  لحم  الخاصرة   ةالعظم وشریح شریحة  لحم 

)Flank steak.وھي قطعة لحم مأخوذة من الخاصرة تقع أمام الربع الخلفي للعجل ( 
باستعمال الحرارة الرطبة فقط)Least tender cutsقطعیات أقل طراوة ( .3  إذ   ؛ویفضل طبخھا 

ونس  الضامة  األنسجة  من  عالیة  نسبة  على  تحتوي  قلیلة  بأنھا  فیھا  الدھن  لوجود ،ة  تحتاج  فھي 
 وتشمل:   جیالتین إلىوتحویل الكوالجین  لجعلھا طریةالماء 

( -أ العظم  Neckالرقبة  من  الخالیة  الرقبة  مثل  قطعیات  على  منھا  الحصول  ویمكن   (
)Boneless neck  .( 

تعرف باسم    منھ  والقطعیات الناتجةلوح الكتف    ویحتوي على)  Chuck and bladeالزند ( -ب 
  األمامیة من القائمة    األماميیشمل الجزء  ). و Boneless chuckالزند الخالي من العظام (

بھا    تشملوقد  ،والعضد   العظام  نسبة  وتصل  من  % 40الرقبة  شرائح  عمل  ،    ھاویمكن 
 .وتستخدم في تجھیز الشوربة (الحساء)

 .ةالواقع أعلى الفخذ الخلفیالجزء  و) وھSilver Sideالخلفي (الجانب  -ج
(  -د  الخلفیة  القوائم  وتؤخذ Legقطعة  المصریة  باللھجة  الخلفیة  بالموزة  وتسمى  الفخذ   ):  من 

 . ةالخلفی
( -ه األمامیة  القوائم  للحیوان  )Shankقطعة  األمامیة  الساق  عالیة    وتحتوي،وتمثل  نسبة  على 

 %).   45(  من العظام
( -و األمامیة  الفخذ  المصریةBrisketقطعة  باللھجة  اللوح  ببیت  وتسمى  أعلى    ،)  من  وتؤخذ 

 الفخذ األمامیة. 
 

 

 

 

 

 
 قطعیات لحوم الجاموس.  -45صورة. 
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 ): 45لبعض قطعیات لحوم عجول الجاموس منھا (صورة  وھنالك تسمیات 
 
1. Boneless beef for stew  ھي لعمل  :  تستعمل  العظم  من  الخالیة  اللحم  من  الحساء قطع 

 . وھي جیدة لعملیة الطبخ البطيء، وعادة تؤخذ من لحم الكتف ، قلیلة  وتكلفتھا
2. Boneless chuck eye steak  :  الكتف القطعة من    أسفل منطقة وھي تقطع من  ،وتؤخذ ھذه 

قل نكھة وطراوة أولكنھا  ،  األضالع وھي شبیھة للقطعة المأخوذة من المنطقة في وسط  ،   األضالع
 .اءوھي جیدة للشو

3. Boneless chuck roast-steak  :  وتسمى الكتف  من  القطعة  ھذه  ً تؤخذ  الكتف    أیضا ،  لحم 
ً عملیة طبخ بطیئة وتستخدم  إلىوھي قطعیة تحتاج   عملیة القالء بالسمن (التحمیر). في  أیضا

4. Boneless rib eye steak  :وھي القطعة المفضلة من لحم ،ضالع  ألتؤخذ ھذه القطعیة من ا
كثر وطراوة  أمما یعطي القطعة نكھة  ،الرخامي (لحم تتخللھ الدھون)    أوالعجول لشكلھا المرمري  

 وھي جیدة للشواء والقلي بالسمن (التحمیر) والطبخ. 
5. Boneless rib roast : وھي جیدة للقلي بالسمن (التحمیر). ،الخالیة من العظم  األضالعوھي 
6. Boneless shoulder roast-steak  :  تؤخذ ً -وھي  بحاجة  -  أیضا وھي  الكتف  لحم   إلىمن 

وكذلك الطھي على نار عالیة في  ،  عملیة طبخ بطیئة وھي جیدة للقالء بالسمن (التحمیر) والشواء
 وھي طریقة طبخ صینیة.  (Stir-Frying) مقالة

7. Boneless sirloin roast  : فضل القطع في أوھي من    ،من لحمة الخاصرة  وھي قطعة تؤخذ
(التحمیر) والشواء    بالسمن  القالء  وعند وھي جیدة عند النقع  ،لنكھتھا القویة    عجول الجاموسلحم  

 . (Stir-Frying)نار عالیة في مقالة  على،وتطھى  البطيء والطبخ 
8. Boneless strip steak:  الخاصرة    يوھ لحم  من  مأخوذة  ستیك  وغنیة ، قطع  طریة  وھي 

 وھي جیدة للشواء. شرائح اللحم (الستیك) أنواعبالنكھة ومالئمة لكافة 
9. Center cut shank  :  وھي جیدة لعمل الحساء والطبخ  ،وھي قطعة مأخوذة من فخذ العجول

 طراوة أكثر.  إلىالبطيء الحتوائھا على العضالت التي بحاجة 
10. Eye round roast :   وھي صغیرة الحجم یتراوح وزنھا  ،  ذ من الفختؤخذ  قطعة دائریة    يوھ

القلي باستعمال الحد    أوتسلق    أو  تقلى بالسمن  أنویمكن  قطع    إلىو تقطع  ،  كغم2.25  –  1.25بین  
 ).Pan fryingاألدنى من زیت الطعام (

11. Flank steak:   وألیافھاقطعة مأخوذة من طرف الخاصرة وھي قطع عریضة ومسطحة    يوھ 
  عند   مذاقھا شھیاً صبح  یف وتقدم متوسطة النضوج  ،ولكن مع قلیل من النقع تصبح جیدة  ،   قاسیة قلیالً 

 كل.ألا
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 الجاموس: تسمین عجول  -10.7

  حدٍ   ىبمعدل أكبر من المعدل العادي وإلى أقص  حجمھو  وزنھزیادة    إلىیقصد بالتسمین دفع الحیوان  

التغذیة   طریق  عن  الوراثي  التركیب  بھ  معینة.   واإلدارةیسمح  زمنیة  فترة  وخالل  للحیوان    الجیدة 

 وھنالك شروط یجب مراعاتھا عند تسمین عجول الجاموس منھا:

  على المربي مراعاة الحصول    علىلذلك یجب    ،تكالیف التغذیة تمثل معظم تكالیف التسمین  إن -1

احتیاجاتھ من مواد العلف في موسم توفرھا حتى یكون سعرھا أقل ما یمكن. كما یجب علیھ أن  

شراء أعالف جاھزة بدالً    ل النقل. ویفض  أجور   زیادةلتجنب  یتحاشى شراءھا من األماكن البعیدة  

أن تجمیع مكونات    إذ   ؛)لٍ قل من عشرة عجوأمن تصنیعھا في حالة قلة عدد الحیوانات المسمنة (

العلف ونقلھا وقلة الكمیات المشترات سوف یرفع من سعر التكلفة ویؤثر على العائد االقتصادي  

 للمربي. 

االنتقال من علیقة   -2 عند  العجول  تغذیة  في  التدرج  أو من علیقة خضراء    إلىیراعى   إلىأخرى 

بین    جافة االنتقال  فترة  وتتراوح  لألمور    15  –  10وبالعكس.  یرجع  ذلك  من  والغرض  یوماً 

 اآلتیة:  

 تعوید الحیوان على العلیقة.  -أ

ثم  -ب  ومن  العلیقة  في  المفاجئ  التغیر  عن  الناتجة  الھضمیة  باالضطرابات  اإلصابة  تجنب 

 تدھور وزن العجول.

،  یفضل توفیر مساحة مناسبة من األرض لزراعتھا بمحاصیل العلف األخضر على مدار العام   -3

 لتغذیة العجول علیھا بجانب العالئق المركزة. ثمنھابشرط رخص  خضراء أعالفتوفیر أو 

كافیة    -4 فتحات  وذات  لألمطار  مانعة  سقوف  ذات  مغلقة  مخازن  في  العلفیة  المواد  تخزین  یتم 

ة. ویجب أن تكون المخازن جافة غیر رطبة ولیس بجدرانھا أو أرضیتھا شقوق بالجدران للتھوی

وضع    ىلذا یراع،لیھا، كما یجب أن تكون أرضیتھا مانعة للرطوبة  إ تأوي الحشرات أو الفئران  

 وصول الرطوبة إلیھ.   لمنع األرض مرتفعة عن لواح خشبیة أالعلف فوق 

لعجول   -5 الفردیة  التغذیة  نظام  إتباع  ناحیة    ،التسمینیفضل  من  حركتھا  من  للحد  بربطھا  وذلك 

 ولضمان حصول كل رأس منھا على علیقتھ. 

المقدمة     -6 العلیقة  سالمة  من  التأكد  ویجب  ومسائیة  صباحیة  دفعتین  على  الیومیة  العلیقة  تقدم 

  ى ویراع   ،وخلوھا من المواد الضارة والسامة (التزنخ أو العفن) ومن الشوائب والمواد الغریبة
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كما یحسن توفیر قوالب الملح   ،یكون العلف األخضر خالیاً من الحشائش الغریبة والحشرات أن  

 المعدني أمام العجول لتلعق منھا تبعاً لحاجتھا. 

كل    -7 دوریاً  الحیوانات  وزن  النمو    15یفضل  معدالت  على  للوقوف  االحتیاجات ، یوماً  وتحدید 

 المناسب. واكتشاف العجول البطیئة النمو في الوقت  ،الغذائیة

مع  ،  والتھویةاإلضاءة    الحظائر نظیفة وجافة وجیدة  تكون  وأن  ،توفیر الماء النظیف بشكل دائم -8

 فیھا.  األخرىوذلك حتى یقل الذباب والحشرات ،تراكمھا   منعورفع الفضالت منھا أوالً بأول 

 تسمین عجول الجاموس: أنظمة   -10.7.1

 : )Slow fatteningالتسمین البطيء ( -1

بین   التي أعمارھا  الجاموس   إذ   ؛كغم  150  –  100ووزنھا من    شھورٍ   8  –  6ویجري على عجول 

وأما العجول التي یبلغ  ،كغم    450-400وزن    إلىتصل    ىشھراً حت  14  –  12تحتاج لتسمین لمدة من  

بین   یتراوح  ووزنھا  تقریباً  سنة  تحتاج    180–120عمرھا  فإنھا  من   إلىكغم  لمدة   تسمین 

 .  المناسب للذبح وزنال إلىحتى تصل  ھراً ش 11–10 

 :  )Rapid fattening(  السریعالتسمین  -2

بین    التي  الكبیرة  الجاموس  لعجول  عادة  ویجري   320  حوالي  وتزن  شھراً   18-12یتراوح عمرھا 

لمدة  تسمن  إذ   ؛فأكثر  كغم ً   أشھرٍ   4  العجول  ھذ   كغم.  450  إلى  تصل  حتى   تقریبا   من   النوع  اویمتاز 

  العجول   بقاء  مدة  لقصر  نظراً   المخاطرة  قلة  عن  فضالً ،  سریعة  فیھ  المال  رأس  دورة  بأن  التسمین 

 من نوعیة    إنتاجیمكن    إذ   ؛والعراق  في مصر  اً انتشار  األكثرھذا النوع من التسمین  یعد  و   . بالمزرعة

  ة من اللحم الناتج مناسب   رام الواحد جالكیلو  إنتاجكما تكون تكلفة    ،اللحوم یقبل علیھا معظم المستھلكین

 .لدخل الغالبیة العظمي من الناس

 تسمین عجول الجاموس: عالئق  -10.7.2

النجاح النقاط اآلتیة بنظر   ذ خأالجاموس  متوازنة ألغراض تسمین عجول  في تكوین عالئق    یتطلب 

 الحسبان: 

 لكل مادة علفیة متوفرة. معرفة القیمة الغذائیة  -1
توصیات )  الیوم/    رأس/    كغم(  التسمین  لعجول  الغذائیة  االحتیاجات   معرفة -2 المجلس   حسب 

 ).  NRCالوطني للبحوث ( 
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ً   أسبوعین  كل  وزیادتھا  تعدیلھا  للتسمین مع  الالزمة  العلیقة  حساب  -3  أوزان   في  للتغیر الحاصل  تبعا

 .العجول

وتتفوق  لعجول الجاموس قدرة عالیة وكامنة على الزیادة الوزنیة الیومیة    أنبعض الدراسات    أثبتت   

التسمین  في ممیزات  مقارنتھا  بعض  في    عند  تم  األبقار.  تقسیم إبعجول  الدراسات   حدى 

 27   ) الجاموس  عجول  من  ً یوم  25±    365بعمر  عجالً  ثالث   إلىكغم)    8±    202.8ووزن    ا

ألنھا تعكس  ؛كبیرة    أھمیة  ات تعد ذ التي  المتعادلة    األلیافمن    مستویاتٍ   ة غذیت على ثالثمجموعاٍت  

افة الخضراء المتناولة من قبل الحیوان، فكلما ازدادت قیمتھا انخفضت كمیة المادة الج  األعالفكمیة  

على علیقة كاملة   األولىیوماً. غذیت المجموعة    180القیمة التغذویة للمادة العلفیة لمدة    أيالمتناولة،  

)Total mixed ration; TRM(    المتعادلة  األلیافحاویة على مستوى منخفض من  )في   %)،  30

المجموعت  غذیت  على  احین  حاویة  كاملة  علیقة  على  والثالثة  الثانیة  متوسطن   %)   39(   مستویین 

). وقد بینت نتائج ھذه الدراسات انخفاض 8المتعادلة على التوالي (جدول   األلیافمن %)  48(  وعالٍ 

المتعادلة    األلیافلدى العجول المغذاة على عالئق ذات محتوى عاٍل ومتوسط من  اللحوم    إنتاجكلفة  ت

المتعادلة   األلیاف  من  المنخفض  المستوى  مع  مع    إنتاجكفاءة  ن  إو،  مقارنة  توازن    أفضلالذبائح 

المستوى  مع  مقارنة  المتوسط  ثم  عاٍل  محتوى  ذات  عالئق  على  المغذاة  العجول  لدى  كان  للطاقة 

المتعادلة األلیاف  من  التوازن    أدى  إذ  ؛المنخفض  دھن    إلىھذا  في انخفاض  المستوى    البطن  ذبائح 

(  4.65العالي( والمتوسط  (   8.1كغم)  المنخفض  المستوى  مقارنة مع    األلیاف كغم) من  12.30كغم) 

 المتعادلة.

مستویات  8جدول على  الحاویة  الكاملة  العالئق  مكونات    %)   39(  ومتوسطة  %)  30منخفضة( . 

 المتعادلة المستخدمة في تسمین عجول الجاموس.  األلیاف من  %) 48(  وعالیة

منخفضة األلیاف  ) %المكونات (
 %)   30المتعادلة (

متوسطة األلیاف  
 %)   39المتعادلة (

عالیة األلیاف 
 %)   48المتعادلة (

 28.00 30.45 36.00 شعیر 

الذرة سیالج  23.25 23.00 24.70 

 18.85 17.30 15 تبن 

 2.5 3 4 4 تفل البنجر السكري 

 13 13 13 كس�ة بذور القطن 

 9 9 4 نخالة
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 2.2 2.5 3 موالس 

 0.5 0.5 0.5 كر�ونات الكالسیوم 

 0.25 0.25 0.25 ملح

 1 1 1 بر�مكس 

 13.53 13.55 13.70 بروتین خام(%) 

الطاقة الصاف�ة(م�كا  
 سعرة/كغم) 

1.25 1.05 0.9 

 0.65 0.65 0.65 كالسیوم (%)

 0.35 0.35 0.35 فسفور(%) 

خام(%) أل�اف  21.5 27.95 34.50 

المتعادلة(%)  األل�اف  30 39 48 

الحامض�ة(%)  األل�اف  18.30 23.8 29.30 

 ). 2007وآخرون (   Chashnidelالمصدر:

تسمین  أجریت وقد   ثالثة    جاموس  لعجول  أخرى  تجربة  بعمر  الباكستانیة  رافي  وذلك   ،شھرٍ أالنیلي 

التغذیة   من  نظامین  رعأباستخدام  لمدة  المراعي  في  ىحدھما  (الوزن    ساعاتٍ   8- 6الطبیعیة  یومیاً 

مقطع (الشوفان) بصورة حرة في    خضرأ  بتقدیم علف  واآلخركغم)    4.55±   56.2االبتدائي للعجول  

للعجول   االبتدائي  (الوزن  شھورٍ 8.65±  56.42الحظائر  تسعة  ولمدة  انعدام  كغم)  النتائج  بینت   .

المعنویة بین    الفروق  النھائي  ( على    المرباة  العجولللوزن  الطبیعي  كغم)  7.10±  170المرعى 

وكذلك انعدمت الفروق المعنویة للزیادة الوزنیة  ، كغم)    20.81±   175(  األخضرعلى العلف   المرباةو

على   والمرباةبالمرعى  للمرباة  كغم  0.05±  433و   كغم    0.02±  415بلغت    إذ   ؛الیومیة بین النظامین

 على التوالي. األخضرالعلف 

  عجول   أداء  على  الخمیرة  مزرعة  أو  الجافة  الخبز  خمیرة  استخدام  تأثیر  لبیان  أخرىدراسة    وفي

عجول  12  استخدم  المصري،  الجاموس عمرھا  الجاموس   من    وزنھا   ومعدل  شھرٍ   6.31  (معدل 

ً   وزعت   كغم)112.5 ً   وبالتساوي  عشوائیا والوز  تبعا غذیت غذائیةٍ   معامالتٍ   ثالث   على  نللعمر   ،  

في    إضافات،  ةأی  من دون   الرز  تبن +    مركز علف   من  مكونة  (المقارنة) على علیقة  األولىالمجموعة  

الثانیة  حین غذیت  المجموعة  نفسھا  علیقة   على  عجول    الخبز   خمیرة  من  غم   5  إضافة  مع  المقارنة 
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ً  عجل/ الحیة الجافة   إضافة  مع المقارنة نفسھا علیقة أما عجول المجموعة الثالثة فقد غذیت على. یومیا

ً   المعروفة  الخمیرة  مزرعة  من   یوم  /عجل / غم  40   استمرت   وقد ).  في أكس بي  دایاموند (  باسم  تجاریا

 كمیة   على   تؤثر   لم  المعامالت   أن  وجد   وقد   .الحیوانات   أداء  دراسة  خاللھا  تم   شھورٍ   تسعة  مدة  التجربة

  الجسم   ووزن  الوزنیة الیومیة  الزیادة  معدل  من  كل  في حین حسنت   الجافة،  المادة  من  المتناول الیومي

ً   الخمیرة  ةأو مزرع  الحیة  الجافة  الخبز  خمیرة  إلضافة  نتیجة  غذائيال  التحویل  وكفاءة   بمجموعة   قیاسا

 . المقارنة

 : عجول الجاموس ناالقتصادیة لتسمیدراسة الجدوى  -10.7.3

لمدة ستة   عجول الجاموسمن  20) تفاصیل دراسة الجدوى االقتصادیة لتسمین 9یتضح من الجدول (

 .شھورٍ 

 . من عجول الجاموس لمدة ستة شھورٍ  20تفاصیل دراسة الجدوى االقتصادیة لتسمین  -9جدول 

 كلفة تال التفاصیل ت
 (الدوالر األمریكي) 

 50,000 رأس مال المشروع  1

تسمینھا:   2 المراد  العجول  الفطام    الً عج  20عدد  بعد 
 كغم  250–200بوزن 

- 

 - كغم  500–400لتصل لوزن  شھورٍ  6مدة التسمین:  3

 االحتیاجات الفنیة  4

ویمكن  120بمساحة  حظیرة   4.1 األعالف    م  تخزین 
الحظیرة    في  الخشنة وأخرى  أعلى  لإلدارة  مع غرفة 
 للمعیشة 

1, 500 

 300 الحیوانات  أوزانمیزان لقیاس  4.2

 التكالیف  5

بسعر    20شراء   5.1   أمریكي   دوالرٍ   700عجل جاموس 
 للعجل الواحد 

14, 000 

 000 ,3 التغذیة  5.2

ً   اً دوالر  150عامل واحد بأجر شھري مقداره   5.3   أمریكیا
 شھورٍ  6لمدة 

900 

ً أمریكی اً دوالر 50العالجات البیطریة (  5.4  000 ,1 عجل)  /  ا

ً أمریكی اً دوالر 60استھالك مزرعي (  5.5  200 ,1 عجل)   / ا
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 500 أخرى مصاریف  5.6

 400 ,22 مجموع التكالیف  5,7

 اإلیرادات  6

بسعر    500–400بوزن    الً عج  20بیع   6.1   2000كغم 
 عجل  /أمریكي   دوالرٍ 

40, 000 

 700 بیع السماد العضوي  6.2

 700 ,40 اإلیرادات  إجمالي 6.3

 300 ,18 400 ,22–700 ,40الربح أو العائد المتوقع:   7

 العائد المتوقع للعجل الواحد: أوالربح  8
18, 300 ÷20  

915 

 
 :التحدیات التي تواجھ صناعة لحوم الجاموس -10.8

 الجاموس. عداد أانخفاض  -1

 وجود مشاكل في عملیة التربیة ورعایة القطعان. -2

التناسلیة  -3 الكفاءة  وعدم    انخفاض  التغذیة  سوء  وممارسا الصحیة  خدمات  الكفایة  و    ت البیطریة 
 ھالكھا   إلى  يمما یؤد   الذكور ،  للعجولالجاموس    مربيغالبیة    وإھمال  ،اإلدارة وعملیات الرعایة

 . دون رعایة صحیة مناسبة

 . اكتمال العمر اإلنتاجي لھا قبل اإلناث ذبح  -4

مما یقلل  ،تتصف لحوم الجاموس باحتوائھا على نسبة ألیاف أكثر ولون أحمر داكن وطراوة أقل    -5
 من رغبة المستھلكین لتقبلھا مقارنةً بلحوم األبقار واألغنام.  

الجاموسعدم    -6 لحوم  نوعیة  لتحسین  كافیة  متخصصة  علمیة  دراسات  سالالت   وتطویر  ،وجود 
التغذیة،جدیدة   مستوى  واإلدارة،  وتحسین  اإلنتاج  عن  وتكنولوجیا  األمراض الوقایة من  ، فضالً 

 . علیھا  ةوالسیطر

الدراسیة  -7 المناھج  البشریة وتطویر  الموارد  تنمیة  بتنمیة وتطویر    بطء عملیة    ، الجاموس الخاصة 
 العربیة والعالمیة.  التواصل من خالل منتدیات الجاموسعن قلة  فضالً 

12. s]i›b;ãÊŸ]°\;∫;fË÷¢\;U 
الحلیب  إلنتاج  الرئیسة  المصادر  من  الجاموس  بنسبة    إذ   ؛  یعد  من    15یسھم  العالمي    اإلنتاج% 

من    51.07و یشكل  سیا  آقارة  جنوب    إنتاج%  لحلیب    93.19(والذي  العالمي  اإلنتاج  من   %

و من    96.05الجاموس  بحوالي آقارة    إنتاج%  الجاموس  حلیب  یسھم  أخرى،  ناحیٍة  من   سیا). 
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  إنتاج % من  70النیبال و  إنتاج% من  66.6الباكستان و  إنتاج% من  59.5الھند و   إنتاجمن    %   51.2

  من جانب آخر، یسھم حلیب الجاموس في كلٍ ).  FAO  ،2014الصین (   إنتاج% من    16.4مصر و 

بحوالي   وإیطالیا  والنیبال  ومصر  والصین  وباكستان  الھند  %   2.19و%   25.7و   % 68.8من 

 أن  إلىمع اإلشارة    .% على التوالي من اإلنتاج العالمي لحلیب الجاموس0.19و   % 1.03% و 1.58و

من الھند والباكستان وإیطالیا وانخفض في مصر. ویبلغ اإلنتاج العالمي    معدل اإلنتاج قد ازداد في كلٍ 

 ,91( بلغ    إذ   ؛متري. وتعد الھند المنتج األكبر لھ  ملیون طنٍ   788 ,728 ,133من حلیب الجاموس  

طنٍ   145 ,984 ()متري  ملیون  الباكستان  تلتھا  طنٍ   076 ,356 ,34،  و  ملیون  الصین  متري) 

(  ملیون طنٍ   864 ,2,927( الجدول  الجاموس في  إنتاج)  10متري). ویتضح من    20أعلى    حلیب 

 العالمي . اإلنتاجفي  الدولفي العالم مع النسب المئویة لمساھمة كل دولة من ھذه  دولةً 

 كل دولة   في العالم مع النسب المئویة لمساھمة  ةً دول 20على أحلیب الجاموس في   إنتاج  -10جدول 

 النسبة المئویة للمساھمة  الحلیب (طن متري)  إنتاج اسم الدولة  ت

 68.8 145 ,984 ,91 الھند  1

 25.7 076 ,356 ,34 الباكستان  2

 2.19 864 ,2,927 الصین  3

 1.58 889 ,108 ,2 مصر 4

 1.03 668 ,372 ,1 النیبال  5

 0.19 407 ,249 إیطالیا  6

 0.15 714 ,204 ماینمار 7

 0.10 977 ,127 إیران  8

 0.06 458 ,85 ا إندونیسی 9

 0.06 327 ,79 تركیا  10

 0.06 553 ,73 سریالنكا  11

 0.03 974 ,35 العراق 12

 0.03 783 ,35 بنغالدش  13

 0.02 205 ,27 فیتنام  14
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 0.01 510 ,14 رومانیا  15

 0.01 197 ,13 بلغاریا  16

 0.01 689 ,7 مالیزیا  17

 0.00 377 ,6 سوریا  18

 0.00 179 ,6 جورجیا  19

 0.00 799 ,2 ھولندا  20

  ). FAO  )2019المصدر: 

 : مكونات حلیب الجاموس -11.1

 ) الصلبة  المواد  من  عالیة  نسبة  باحتوائھ على  الجاموس  حلیب  النسبة  ،  )% 17.3-23.2یمتاز  وھذه 
تصنیع ھذه   أثناء كما تسھم بشكل معنوي في حفظ الطاقة    ،األلبانتسھم بشكل جید في تصنیع منتجات  

من   الجاموس  حلیب  یتكون  و  %   82.7-76.8المنتجات.  دھون   13-7و بروتین  %  8-4.3ماء   %
لیب غم/كغم ح  177-167% الكتوز. تتراوح كمیة المواد الصلبة في حلیب الجاموس بین   5-3.6و

 ) البروتین  حلیب)  50-40وتشمل  ( غم/كغم  والالكتوز    80-70والدھون  حلیب)    56-  (46غم/كغم 
الجاموس  pH(   الھیدروجیني  األسیتراوح  .  غم/كغم حلیب)  9-(8غم/كغم حلیب) ومعادن   لحلیب   (

لكنھا تتأثر  ،موسم الوالدة    أوالحلیب  سم  اعدد مو  أووال تتأثر ھذه القیمة بالشھر  ،    6.84  -6.57بین  
  ) acidity(وحموضتھ  ).  Solid-nonfatبمحتوى الحلیب من الالكتوز والمواد الصلبة غیر الدھنیة (

  ) viscosity(  م ولزوجتھ˚ 0.526-  إلىتصل    )  freezing point(  درجة انجمادهو  16.2  تساوي
 سنتي بوز.  2.04تساوي 

عدة  كما   على  الجاموس  حلیب  الالیسین :مثل    األساسیة   األمینیة  األحماض من    أنواعیحتوي 
كما   .والمیثیونین والفنیل االالنین والثریونین والفالین واللیوسین واالیزولیوسین واآلرجنینوالھستدین 

مثل  أساسیة  غیر  أمینیة  أحماض  على  الجاموس  حلیب  والكلوتامیك   :یحوي  األسبارتیك  أحماض 
 ). 11(جدول  والبرولین والسیرین وكالیسین واالالنین

 (غم /كغم).  األمینیةمحتوى حلیب الجاموس من األحماض  -11جدول 

 تركیزه  الحامض األمیني  تركیزه  الحامض األمیني 

 0.81 كالیسین ال 3.51 الالیسین 

 1.57 االالنین  1.66 ھستدین ال
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 2.52 فالین ال 1.17 اآلرجنین 

 0.62 میثیونین ال 2.94 األسبارتیك حامض 

 2.48 یزولیوسن اآل  1.22 ثریونین ال

 4.24 لیوسین  ال 0.72 سیرین 

 0.48 تایروسین ال 9.96 كلوتامیك الحامض 

 2.31 فنیل االالنین ال 4.44 برولین ال

 .)Aliyev)2005المصدر:   

یضم أخرى،  ناحیٍة  الجاموس    من  حلیب  ا  عدداً دھن  المشبعة ألمن  وغیر  المشبعة  الدھنیة    حماض 

 وbutyric acidالدھنیة المشبعة كل من    األحماض . تشمل  6 ومیجاأل وا 3  ومیجاألوا لكولیسترول  وا

Caproic acidو Caprylic acidو Myristic acid  ،المشبعة    أماوغیرھا غیر  األحماض 

 . وغیرھاLinoleic acid وArachidonic acidو  Oleic acidفتشمل

ً 14وي على  ت یح  الجاموس  حلیب   أن  وجد كما      والمغنیسیوم   والفوسفات   الكالسیوم  :منھا  عنصراً معدنیا

 ، والكبریت   ،والنحاس  ،والمنغنیز  والحدید   والكوبلت   والبورون  والكلور  والبوتاسیوم  والصودیوم 

لوحظ   وقد  مدً   أنوالزنك.  یمتلك  مكونات بعضھا  في  الموجودة  االختالفات  یعكس  وھذا  واسعاً،  ى 

ذلك   یعود  كما  التحلیل  فياختالفات    إلىالحلیب،  جانب    .طریقة  وجد  آمن  حلیب   أنخر،  بورون 

  مع اً  مرتبط %  17.6% مرتبطاً مع دھن الحلیب و 37.6% منھ ذائباً في الحلیب و 44الجاموس یكون  

% مرتبطاً مع  72% من زنك الحلیب یكون ذائباً في الحلیب و 18  أنكازین الحلیب، في حین وجد  

و  مع  10الكازین  مرتبطاً  وجد    دھون%  بینما  قشطة  36.5  أنالحلیب.  في  موجود  الحدید  من   %

)Creamو الجاموس  الشرش42.5)  في  موجود  منھ  لوحظ21و  %  كما  الحلیب.  في   إفراز  أن  % 

ا بالھرمونات بعض  یتأثر  المعدنیة  زیادة   أنلوحظ    إذ   ؛لعناصر  على  یعمل  االوكسیتوسین  ھرمون 

محتوى حلیب الجاموس من النحاس والمنغنیز، كما یعمل في الوقت نفسھ على تقلیل محتوى الحلیب 

تغییر في    أي  إحداث من الحدید والمغنیسیوم والزنك، في حین لم یعمل ھرمون االوكسیتوسین على  

 A)یحتوي حلیب الجاموس على الفیتامینات (ذلك    إلى  وإضافة.   تركیز الكالسیوم في حلیب الجاموس

 E C B2 B6 B1. 
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 : والجاموس�قار ألاالختالفات في مكونات الحلیب بین ا -11.2

مكونات الحلیب    أو الحلیب یمتلك عناصر غذائیة متنوعة، وتتأثر ھذه العناصر    أن كما ھو معروف  

وموسم   والتغذیة  الوراثة  منھا  عدة  بعض    ،واإلدارة  ،والصحة  ،الحلیب بعوامل  أشارت  وقد  والبیئة. 

التغذویة    اً مؤشر  تعد الحلیب  مكونات    أن  إلىالدراسات   تعد    البیولوجیةوالخصائص  للقیمة  لھ. فمثالً 

وبالذات   والفا  casein –αS1الكازینات  والبیتا-و  مسببة   -الكتوالبومین  مواد  الكتوكلوبیولین 

نوع -البیتا  أن، في حین وجد  (Allergens)للحساسیة   بمرض    لھما  A1+Bو       A1كازین  عالقة 

بینما  (Type-I diabetes)  األولنوع  الالسكري     اإلصابة قلة حدوث    إلىدراسات أخرى    أشارت ، 

السكري   لدى    واألوعیةالقلب    وأمراض   األولنوع  البمرض  یتناولون  األفراد الدمویة  حلیب    الذین 

ً یحوي مستوى عالی الزبدة التي تصنع من حلیب یحوي كمیات  أن. كما وجد  A2كازین نوع -من بیتا ا

من   المشبعة    األحماض كبیرة  غیر  دلیالً  تالدھنیة  وھذه    أومتلك  الشرایین،  لتصلب  ضعیفاً  مؤشراً 

الناحیة ا الزبد أل  ؛لتكنولوجیةالنقطة مھمة من  لین تس  ةن  التصاقاً.  أو  ةكون  الحلیب من    أنقل  محتوى 

انخفاض تركیز الكابا    أنالجبن. وقد وجد    إنتاجالبروتین والكازین والدھون لھ عالقة موجبة قویة مع  

 تخثر الحلیب. أو) ھو مؤشر خطیر لعدم تجبن  (κ-Casienكازین–

 35.01لحلیب الجاموس أھمیة كبیرة من الناحیة التغذویة الحتوائھ على كمیة كبیرة من البروتین (   إن

باحتوائھ على كمیة كبیرة من الكازینات (، غم / كغم حلیب)   غم / كغم    27ونوعیتھ المتمیزة متمثلةً 

الفا والسیماً  (  -2حلیب)  والكابا  112.3كازین  حلیب)  بروتین  كغم   / ( -غم  كغم    139كازین   / غم 

الفا كمیة  انخفاض كل من  (  -1بروتین حلیب) مع  والبیتا  315.3كازین  بروتین حلیب)  / كغم  -غم 

  األساسیةجمیع األحماض األمینیة    أنوكذلك وجد  ،غم / كغم بروتین حلیب)    43.4الكتوكلوبیولین ( 

كما   الھولشتاین.  أبقار  حلیب  مع  مقارنةً  الجاموس  لدى  أعلى  كانت  األساسیة    أھمیتھ تعود  وغیر 

  األحماض غم / كغم حلیب) والسیما  58.4احتوائھ على كمیات كبیرة من الدھون الكلیة ( إلىالتغذویة 

المتعادلة ( القطبیة    30%) والحرة (  36.5الدھنیة غیر المشبعة  مقارنةً  (% 59.13)%) والدھون 

كمیا على  باحتوائھ  الجاموس  حلیب  یمتاز  كما  الھولشتاین.  أبقار  حلیب  من  أ ت  مع  الالكتوز  كبر 

حلیب)  47.48( حلیب)  16.25( لوكوز  جوال غم/كغم  حلیب)  74.24( والكاالكتوز  غم/كغم  غم/كغم 

غم/ كغم حلیب  1.07و   1.48ذ بلغا  إ  ؛غم/ كغم حلیب) وخاصة الكالسیوم والفسفور  7.90(  واألمالح

التوالي على   0.07و  4.58و  0.14ونسب    ،على  والمنغنیز  والزنك  للمغنسیوم  حلیب  كغم    ملغم/ 



 
 الالئحة االسترشادیة لتربیة الجاموس في الوطن العربي والعالم 

 87     لمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة   ا
 

الصودیومك  ،التوالي محتواه من  بانخفاض  الجاموس  حلیب  یمتاز  حلیب    0.86بلغ    إذ   ؛ما  كغم  غم/ 

 . الھولشتاین أبقارمقارنة مع حلیب 

 الجاموس: الحلیب لدى  إنتاجتأثیر التغذ�ة في  -11.3

كمیات كافیة من البروتین والطاقة   أن  إذ  ؛الحلیب   إنتاجھم العوامل التي تؤثر على  أتعد التغذیة من  

التغذیة على    أنحلیب. یمكن    إنتاجعلى  أتتوفر لتحقیق    أنوالمعادن والفیتامینات والماء یجب   تؤثر 

اتجاھاتٍ   إنتاج ثالثة  في  اللبنیةمختلفةٍ   الحلیب  للغدة  تطور  أفضل  تؤمن  فھي  البلوغ   ،  بعد  فترة    في 

 اإلدامة الجنسي والسیما في النصف الثاني من مدة الحمل، كما توفر االحتیاجات الغذائیة ألغراض  

العناصر    وأخیراً   واإلنتاج من  احتیاطیھ  بناء  من  الحیوان  التغذیة  انخفتمكن    اإلنتاج   ض الغذائیة. 

النیلي جاموس  لدى  معنویاً  للحلیب  على  -الیومي  تغذیتھ  تمت  عندما  (80رافي  من    %8.41  كغم) 

على    ،للطاقة  اإلدامةاحتیاجات   تغذیتھ  تمت  الذي  الجاموس  مع  (100مقارنة  كغم)    %10.63 

 للطاقة.  اإلدامةكغم)من احتیاجات  10.87% (120و

دراسة        في    أجریت وفي  واسع  نطاق  قار   عراقیةٍ   محافظاتٍ   أربععلى  وذي  والمثنى  (بغداد 

باستخدام   الشھرین   أنالجاموس، لوحظ    إناث من    628والبصرة)  تغذیتھا على علیقة مركزة خالل 

العجول    أوزان% وزیادة    44.8الحلیب بعد الوالدة بنسبة    إنتاجزیادة    إلى  أدت من الحمل    األخیرین

أجریت في ست   إرشادیةبتلك التي غذیت على علیقة اعتیادیة. وفي دراسة    % مقارنة  25.6بنسبة  

تابعة لست محافظاتٍ  وواسط ومیسان والبصرة)غذیت   األشرف(بغداد وبابل والنجف    عراقیةٍ   قرى 

كیلو سعرة    2600وطاقة مقدارھا %    16الجاموس على علیقة مركزة حاویة على بروتین بنسبة    إناث 

الوالدة مباشرةً    د والنخالة بعالردیئة النوعیة   األعالفكغم فضالً عن علیقتھا االعتیادیة المتكونة من    /

ً   15والثانیة مدة    األولى ربع مراحل بحیث استمرت المرحلتان  أوعلى   في الوقت الذي استمرت  ،  یوما

الحلیب   إنتاج  واضحة فينت ھنالك زیادة  كا. وقد  یوماً لكل منھما  30المرحلتان الثالثة والرابعة مدة  

للزیادة في   المئویة  التغذیة    بشكلكانت  الحلیب    إنتاجوالنسبة  مقارنةً    األربعتصاعدي خالل مراحل 

 بمجموعة السیطرة. 

ناحیة   دراسة  أخرىمن  في  وجد  محافظة    أجریت ،  العراقیةفي  البروتین    إن  میسان  مستوى  زیادة 

بتلك التي غذیت على  ،%    9الحلیب بنسبة    إنتاجزیادة    إلى  % أدت 16  إلى الخام في العلیقة   مقارنةً 

تغذیة الجاموس العراقي على    أن% بروتین خام. وضمن السیاق نفسھ، لوحظ    14علیقة حاویة على  
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 إلى  أدت یوم  كغم / رأس /    8  -6علف مركز بمقدار    یوم معكغم / رأس /    12دریس الجت بمقدار  

في   من    إنتاجزیادة  وجد    8.40  إلى  5.67الحلیب  كما  في    إناث تغذیة    أنكغم.    ربع أالجاموس 

% من بذور القطن    10علیقة حاویة على    ىوالمثنى) عل  وذي قار(بغداد والقادسیة    عراقیةٍ   محافظاتٍ 

في    إیجابيمما انعكس وبشكل    ،تحسن واضح في كمیة الحلیب المنتج لدیھا  إلى  أدىقبل وبعد الوالدة  

   .ھذه المحافظات في تحسین المردود المادي لمربي الجاموس 

 :لدى الجاموس الحلیب إنتاجنظم  -11.4

على أنھ مجموعة مكونات مترابطة تتفاعل معاً لتحقیق ھدف مشترك    الحلیب   إنتاجیتم تعریف نظام  

منطقة    يللمؤثرات الخارجیة أو الداخلیة. ونجد أن وفرة المنتجات الحیوانیة ف  كوحدة واحدةوتستجیب  

أسالیب اإلنتاج وتطویرھا، فبعد أن   إلىما تتأثر بكفاءة نظم اإلنتاج فیھا. وقد تطورت نظرة اإلنسان  

أو التلقیح    اآلليأو الوسائل التكنولوجیة كالحلب    األعالفتحسین الحیوان أو    إلىد تتجھ  كانت الجھو

اإلنتاج  االصطناعي لنظم  الشاملة  التنمیة  لتحقیق  فاعلة  علمیة  طرق  ھناك  أصبح  بكل   الحیواني) 

 مكوناتھا. 

الجاموس  إنتاج  نظام  ختلفی  من  العراق  الحلیب  فیھا  في  یعیش  التي  المناطق   أن  إذ   ؛باختالف 

المدن حول  یربى  الذي  ً   لأفضكان    الجاموس  في    إنتاجا یعیش  الذي  الجاموس  وربما  ،   األھوارمن 

الجیدة والتغذیة  للرعایة  ذلك  في  إنتاجیتراوح    .یعود  المربى  غریب   منطقة  الجاموس  (غرب    أبو 

 . كغم/ الموسم  680حوالي    األھوارفي منطقة    إنتاجھكغم / الموسم، بینما یبلغ    1800حوالي    بغداد)

یشیر    إن اإلنتاج  في  التباین  لرفع    أن  إلىھذا  إمكانیة  الجاموس  إنتاجھناك  من   العراقي  الحلیب من 

والتناسلیة   الصحیة  والرعایة  البیئیة  الظروف  تحسین  واالنتخاب ،خالل  الوراثي  التحسین  ثم  ومن 

الستخدام   إمكانیة  وھناك  إنتاجھا،  في  المتمیزة  الجاموس  للحیوانات  تلقیح  في  االصطناعي  التلقیح 

ثیران   من  منوي  سائل  ً   ال  .محلیةباستخدام  یدویا یحلب  الجاموس  و  یزال  العراق  أیضاً    مافي  زال 

بجانب    إحضاریتطلب   اإلنتاج،  أالمولود  على  لتحفیزھا  تعوید  ومھ  باإلمكان  أنھ  وجد  على    األمقد 

  إنتاج تعودت على ذلك منذ البدایة، ویمكن الحصول على    إذاحلیبھا دون وجود المولود خاصة    إعطاء

  حدى الدراسات في محطة تربیة الجاموس في میسان إ  ھوھذا ما أكدت  ،في حالة تدلیك الضرع  أفضل

 ً سابقا العراق  ً   أعطت   اإلناث   نأ  إذ ؛    جنوب  مقارنةً   أفضل  إنتاجا الحلب  قبل  ضرعھا  تدلیك   عند 

 . بالحیوانات األخرى
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 وھي:  الحلیب  إلنتاج نظمٍ   ةأما في مصر فھناك ثالث

 : الحیواني المختلط  /نظام اإلنتاج النباتي   -1

% من تعداد 90) نحو  تضم المزارع الصغیرة (أقل من خمسة أفدنةٍ   ؛ إذمصر  يوھو النظام السائد ف

الحیوانیة من  .  مصر  ياألبقار والجاموس ف الحیازة  إما من  رؤوٍس   3  –  1وتبلغ  القطعان  ، وتتكون 

(نحو   فقط  (نحو  5األبقار  فقط  الجاموس  أو من  (نحو  %35)  معاً  منھما  أو  ما  %60)  %). وغالباً 

المزرعة    المربي  ي یرب كلیھما حسب حجم  أو من  الماعز  أو  األغنام  من رؤوس  قلیالً  وتوفر  ،عدداً 

الخضراء   أن  ،األعالف  ونجد  الحقلیة.  المحاصیل  ومخلفات    إلى یمیل    يالمصر  المربيوبقایا 

الجاموس من الحلیب   إناث   إنتاج  ن،إألسباب منھا    بإناث الجاموس أكثر من األبقار البلدیة  االحتفاظ

بقار نظراً  وتفضیل المستھلك المصري لحلیب الجاموس أكثر من حلیب األ  ،البلدیة  األبقارأكثر من  

 ي ف  الحلیب الكلي% من  60  إنتاج  يیساھم ھذا النظام فالرتفاع نسبة الدھن والمواد الصلبة الكلیة فیھ. 

یتم    الحلیب % من  60لغذاء األسرة (نحو    الحلیب % مما ینتجھ من  97  يحوال   المربيیستھلك    .مصر

الطازج،استھالكھ   الجبن والزبد والسمن)  يف  منھ%  37  یستعمل  بینما  بشكلھ  ویبیع   .تصنیع وإنتاج 

لصعوبة    ، وذلكیبیعھ للوسطاء   يوالذ   الحلیب   إنتاج% فقط من  3  لىما ال یزید ع  يالمصر  المربي

 . وضعف ھامش الربح الحلیب التسویق وعدم توافر مراكز تجمیع وتبرید 

 :نظام المزارع التجاریة إلنتاج الحلیب -2

مصر نحو   يیبلغ عددھا ف  يھذا النظام، والت  يللمزارع التجاریة ف  يالرئیسویكون الربح ھو الھدف  

أكثر من  .  مزرعةً   386 الحیوانیة  الحیازة  (  50وتبلغ  للمزرعة  ف  250  –  200رأساً  معظم    يرأساً 

نحو   وتضم  الكل3الحاالت)،  التعداد  من  ف   .  مصر  يف  والجاموس  لألبقار  ي%  النظام  ھذا    ي یساھم 

من  6  إنتاج الكل  إنتاج%  لمصنع  يف  ياللبن  منظم  بشكل  تسویقھا  یتم  ومنتجاتھا،    يمصر،  األلبان 

وأسطوالً من السیارات المجھزة والمنافذ  ،وبعض تلك المزارع یمتلك مصنعاً لتصنیع وتعبئة األلبان  

 .منتجات األلبان لبیع وتسویق 

 
 : المؤقتة للجاموسالتربیة  قطعان -3

استثمار نظام  بحوال  يوھو  مساھمتھ  من  17  يتقدر  ھذا   يف  يالكل  الحلیب   إنتاج%  وینتشر  مصر. 

النظام على شراء    يضواح   يالنظام ف الكبرى ومحیطھا. ویعتمد ھذا  الحلوب   إناث المدن    الجاموس 

من األعالف المركزة للحصول على أكبر كمیة    على مستوى عالٍ   ایتم تغذیتھ  يلتوا  ،اإلدرار  يعال

وبعد   خالل بیع الحلیب.تعظیم األرباح من    يوبالتال ،الجودة ومرتفع الثمن    يعال   حلیب الجاموسمن  
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موسم الحلب یستبعد معظم ھذا الجاموس بعد تسمینھ وبیعھ للذبح، ومن ھنا تفقد مصر سنویاً    انتھاء

 .الحلیب  إنتاج يیز فعدداً ال یستھان بھ من الجاموس المتم

 :الجاموس تجف�ف  مدة -11.5

موعد الوالدة المتوقع. وفي القطعان ذات    قبل  أشھرٍ   ةلتجفیف الجاموس خالل الثالث  مدة  لتكون أفض

كغم حتى   2.5 إلىالیومي  إنتاجھاعندما ینخفض  اإلناث تجفف  أنكغم/الیوم) یجب 10العالي ( اإلنتاج

  اإلنتاج   المنخفضةفي القطعان    إماقبل موعد الوالدة المتوقع.    ثالثة أشھرٍ ألكثر من    المدة ازدادت    انو

یتم الفطام قبل شھرین من موعد الوالدة    للحلیب وإنماالیومي    اإلنتاجفال یمكننا االعتماد على كمیة  

مد   من  جزءاً   یعود   .المتوقع )  Body condition score(  الجسم   حالة  درجة   لىإ  التجفیف  ةتأثیر 

 في   كبرأ  حلیب   كمیة  تنتج  الوالدة  عند   الجیدة  الجسم  حالة  درجة  ذات   اإلناث   أن  إذ   ؛الوالدة  عند   لإلناث 

باختالف  التجفیف  وتختلف مدة    .الضعیفة  الجسم  حالة  درجة  ذات   باإلناث   مقارنةً   القادم  الحلیب   موسم

ً یوم 214)-(134 176یبلغ متوسطھا في ساللة الُكندي إذ ؛الساللة ، في حین یبلغ متوسطھا في ساللة ا

یوم240–95(   160رافي  -النیلي  ( ً الموراه  ا ساللة  وفي  ً یوم  176)-149(  163،  ساللة ا وفي   ،

ً یوم 164)–148( 156البادواري   . ا

 للجاموس: الحلب اآللي -11.6

في    للجاموسلي  آلا  ب الحل  یستخدمال   الحال  ھو  كما  العالم  في  واسع   حقول ومحطات على مستوى 

 عداد أمن    األكبرالعدد    أنكما    ،لعدم انتظام شكل وحجم حلمات الضرع في الجاموس  نظراً   ،بقارألا

لدى   موجود  الصغیرةالجاموس  الحیازات  ذوي  االمربین  الحلب  انتشار  عدم  یعني  ال  وھذا    ،ليآل. 

بد   فمثالً  المثال  سبیل  ا  أعلى  في    باالنتشارلي  آلالحلب  سریع  سنواتٍ   إیطالیابشكل  العشر    خالل 

 الحلیب وتحسین نوعیتھ.  إنتاجألنھ السبیل الرئیسي لزیادة ؛الماضیة وذلك 

مللیلتر) في   /ألفٍ 204البكتریا الكلیة (  عداد أوجد انخفاض في    إذ   ؛وتتأثر جودة الحلیب بنظام الحلب 

مقارنةً حلیب   اآللي  (  النظام  الیدوي  الحلب  نظام  حلیب  ناحیة    /ألف1211مع  ومن   أخرىمللیلتر) 

(بكتریا    عداد أ   أنلوحظ   اآللي Coliform bacteriaالكولیفورم  النظام  حلیب  في  منخفضة   (

مقارنةً   /ألف10.5( (   مللیلتر)  الیدوي  الحلب  نظام  حلیب  ً ألف 58مع  وجد    /ا كما  البكتریا    أنمللیلتر). 

البكتریا السائدة في    أنفي حین  ،سائدة في نظام الحلب اآللي ھي من نوع البكتریا المحللة للبروتین  ال

 وع المنتجة للغازات. الننظام الحلب الیدوي ھي من 
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  قناة  حول  العاصرة  العضلة  سمك  لىإوالذي یعود سببھ    ،الجاموس  في  الحلب   عملیة  صعوبة  وبسبب 

في    أننجد    ،الجاموس  في  الحلیب   إدرار  ءبط  وكذلك،  الحلمة التفریغ  الجاموس   آالت معدل  حلب 

 دقیقة.  /نبضةً 65  -55ملم زئبق وبمعدل نبض یتراوح بین  510-337.5یتراوح بین  

 : ال�شري الجاموس لالستهالك حلیب ل الصح�ة الفوائد -11.7

مع تلك الموجودة في  أكبر من البروتینات مقارنةً  ات على كمی یحتوي إذ  ؛مصدر غني بالبروتین-1
 حلیب األبقار.

یُشكل    ھاحتوائ  -2 الذي  الكازین  بروتین  البروتین89على  من  الكلي  محتواه  من  الجدیر   .%  ومن 

تكوین   الببتیدات أّن  فبالذّكر   زیادة  في  دورھا  مثل  صحیّة  فوائد  عدة  لھا  الكازین  من  الُمشتقة 

سحب المعادن    والتي تنتج من،العظام    ة ظاھرة ھشاشتقلیل    فضالً عن،  العظام وكثافتھا وقوتھا

 الدم.  إلىمنھا ونقلھا 

%    41، فضالً عن كونھ یوفر  B6و  B2و   Aمصدر غني بالفیتامینات والمعادن مثل فیتامینات   -3

% من  19% من الكالسیوم و  32من الكمیّة الغذائیّة الیومیة التي یحتاجھا الجسم من الفسفور و

 المغنیسیوم.

في    -4 الموجودة  تلك  مع  مقارنةً  أكبر  بشكل  المناعیّة  الكلوبیولینات  على  الجاموس  حلیب  یحتوي 

حلیب األبقار والماعز وحلیب األم، وتساھم ھذه الكلوبیولینات المناعیّة في تقلیل خطر تعّرض 

 حدیثي الوالدة لإلصابة باألمراض.

فیتامینات    -5 مثل  المختلفة  األكسدة  لمضادات  جیداً  مصدراً  الجاموس  حلیب    Eو   Cو  Aیعد 

على حلیب األبقار   قأنھ یتفو  كماوالسلینیوم وحامض اللینولیك وغیرھا من األحماض الدھنیة،  

 .  C الحتوائھ على فیتامین

 :مضار حلیب الجاموس الصح�ة لإلنسان -11.8

درجة أمان حلیب الجاموس، ولكن یجدر الذكر أّن الحلیب غیر المبستر یُعدّ ال تتوفر معلومات حول  

،  Salmonellaوذلك بسبب احتمالیة احتوائھ على كائنات حیّة دقیقة خطیرة، مثل؛ بكتیریا   ،غیر آمن

وE. coliو  ،Listeria  تناولھم عند  األطفال  وبخاصة  العامة  الصحة  في  سلبّي  تأثیر،  لھا  التي   ،

المبستر. وعلیھ یجب شرب الحلیب الُمبستر أو الُمعالج بدرجات الحرارة العالیة، والذي للحلیب غیر  
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یُسّمى في بعض األحیان بالحلیب طویل األمد. وفي حال توفر حلیب غیر مبستر فإنھ یجب تعریضھ 

 الحرارة.  وأللحرارة حتى یصل للغلیان، وتجنب استھالكھ دون تعریضھ للبسترة 

آخر،   جانب  حلیب    یعانيمن  من  بالحساسیة  المصابین  حلیب    نم   األبقاربعض  تجاه  الحساسیّة 

المعلومة ھذه  تُثبت  كافیةٌ  أدلّةٌ  توجد  ال  ولكن  أیضاً،  الحلیب   وتتمثل،  الجاموس  حساسیة  أعراض 

والحكة أو الشعور بالتنمیل حول الفم أو الشفاه، واالنتفاخ في الشفتین أو الِلّسان أو   بالسعالالشائعة  

 الحلق، وضیق التنفس والتقیؤ.

13. ãÊŸ]°\;∫;È\É∆’\;‹]æfi’\Â;ÏÁÉ∆i’\;U 
 

الخشنة    األعالف  استھالك  في  جیدة  قابلیة   -األخرى  المجترات   مع  الحال  ھو   كما  -للجاموس  إن

)Roughages  (لىإ  تؤدي  التي  المجھریة  األحیاءوجود  ل  الكرش نسبةتخمرات في    إحداث خالل    من 

ألغراض   احتیاجات   لسد )  Essential metabolites(  ضروریة  متأیضة  مواد   تكوین الحیوان 

النوعیة    الردیئة  األعالف   تحویل  في  الكفوءة  الحیوانات   من  الجاموس  یعد   . كماواإلنتاجوالنمو    اإلدامة

)Low-quality roughages  (الغذائي    التحویل  كفاءة  في  یتفوق  إذ   ؛حلیب   أو  لحم  لىإ)Feed 

conversion ratio  (األلیاف  ھضم  ومعامل  )Fiber digestibility  (باألبقار   مقارنة%  5  بنسبة  

 إلنتاج)  Metabolizable energy(المتأیضة    الطاقة  استھالك  في  فضالً عن تفوقھ  ،اإلنتاج  العالیة

ً %    4.5  الحلیب بنسبة   الجاموس   في)  Rumen movement(  كرشال  حركة  وتكون.  باألبقار  قیاسا

)  Outflow rate(  المھضومة  العلفیة  المواد   مرور  معدل   ءبط  إلى  یؤدي  وھذا  باألبقار،  مقارنةً   أبطأ

 األبقار   في  علیھ  ھو  لما  مماثالً   الجاموس  لدى  للكرش)  pH(   الھیدروجیني  األسویكون  .  خاللھ  من

بالعوام  ،)6-7(   ووقت   العلف  نوع  على  اعتماداً   المجترات   بقیة  في  ھتؤثر علی  التي  نفسھا  لویتأثر 

 .   تقدیمھ

 : في الجاموس شالوظیفي للكرمراحل التطور  -12.1

 یمكن تلخیص مراحل التطور الوظیفي لكرش الجاموس بالنقاط اآلتیة: 

شكل الكرش والشبكیة  یتختلف نسبة أجزاء المعدة المركبة على وفق عمر الحیوان فعند المیالد   -1
على التوالي. وخالل عملیة الرضاعة   % 38.2و  11,8و 8.8و   41.2الحقیقیة  والورقیة والمعدة

المعدة الحقیقیة من دون المرور بالكرش عبر تجویف بالمعدة المركبة   إلىیمر الحلیب مباشرة  
امتداد  یعد  المریئي)  اً الذي  (األخدود  بنحو   أنذ  إ  ؛للمريء  تقدر  صغیرة  الحقیقیة  المعدة   سعة 
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موزعة على مدار الیوم) ال    األممن حلیب    % 15ن رضاعة كمیات مقبولة ( إلذا ف  ؛كغم  1-1.5
الرضیعة،   العجول  في  مشكلة  المعدة   أماتشكل  سعة  تفوق  الحلیب  من  كبیرة  كمیات  رضاعة 
ینتقل   الفائض  الحلیب  یجعل  مؤدیاً    یتخمرو الكرش    إلى الحقیقیة  في   إسھالحدوث    إلىھنالك، 

 نفوقھا.  إلىالعجول وقد یؤدي 

الكرش   -2 وزن  ستة شھورٍ   مرةً   23یزداد  أول  المیالد خالل  عند  وزنھ  العجل   ضعف  من عمر 
ضعف وزن الشبكیة والورقیة والمعدة الحقیقة على التوالي،   6و   18و   14یقابلھا زیادة مقدارھا  

 . األخرىالمعدة المركبة  أجزاءمن  الكرش ھو األسرع تطوراً  أنوھذا یعني 

ثم یستمر    شھورٍ   3-1الكرش بثبات بأعمار تتراوح بین    )Protozoa(  بروتوزوا  إعدادتزداد    -3
في الكرش باستھالك    أعدادھاوفي جمیع ھذه األعمار تتأثر  ،  شھورٍ   6مستواھا ثابتاً حتى عمر  

 األعالف.  

، من عمر عجول الجاموس    األولیزداد تركیز األحماض الدھنیة الطیارة بالكرش بعد الشھر    -4
 لث من العمر ثم یستقر مستواھا حتى الشھر السادس.وتستمر الزیادة حتى الشھر الثا

ثم تتجھ    شھورٍ   4-1تنخفض درجة حموضة سوائل الكرش لعجول الجاموس بتقدم العمر بین    -5
في جمیع األعمار من    األكلللزیادة ببطء حتى الشھر السادس. وتنخفض درجة الحموضة بعد  

 . شھورٍ  1-6

الشھر    إلى  األولتزداد درجة حرارة سوائل الكرش لدى عجول الجاموس تدریجیاً من الشھر    -6
 الثاني ثم تبقى ثابتة حتى الشھر السادس. 

 

 : الھضمي زطبیعة الجھا في والجاموس األبقار بین الفروق -12.2

 ً (  تشریحیا الكرش  من  كل  ( Rumenیعد  والشبكیة   (Reticulum  في علیھما  ھو  لما  مشابھان   (

% من الجھاز الھضمي مقارنة  80من  كثر  أالكرش في الجاموس یشكل    أناألبقار، على الرغم من  

األبقار ( بنسبة  أاستیعابھ یكون    أن%). كما    75بما ھو علیھ في  ناحیة  10 -5كثر  ،  أخرى%. من 

 ) الورقیة  جزء  نس Omasumیكون  وزن  ذا  للجاموس  الھضمي  الجھاز  في  واستیعاب  )  قل  أیجي 

تحتوي    ،باألبقار  مقارنةً  العلى  لكنھا  (نفس  الطیات  من  و Laminaeعدد  المعدة  ی).  جزء  ختلف 

(یالحقیق  (Abomasumة  الخلویة  األجزاء  توزیع  في  األبقار  عن  الجاموس  في   (Cellular 

elements) المخاطیة  البطانة  في   (Mucosa  كما (  أن).  الھضم  لدى Digestibilityمعامل   (

 ً عكسیا یتأثر  بنسبة    الجاموس  المحیط  درجة حرارة  مقارنةً أبارتفاع  ویمكن    كبر  نوجز    أنباألبقار. 

 : یأتي الفروق بین األبقار والجاموس في طبیعة الجھاز الھضمي بما 



 
 الالئحة االسترشادیة لتربیة الجاموس في الوطن العربي والعالم 

 94     لمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة   ا
 

 یصبح كرش عجول الجاموس الصغیرة فعاالً من الناحیة الوظیفیة بعمر مبكر مقارنة باألبقار.  -1

الجاموس    عداد أون  تك -2 كرش  في  المجھریة  مقارنةً أاألحیاء  كرش   كثر  في  الموجودة  بتلك 

 األبقار. 

في   -3 الحاصلة  الموسم    إعداد التغیرات  لتغیرات  كنتیجة  الجاموس  كرش  في  المجھریة  األحیاء 

 بالتغیرات الحاصلة في كرش األبقار.  كثر مقارنةً أومكونات العلیقة تكون 

العلف (  -4 یتیح مدة   ،في الجاموس  أبطأ) خالل الكرش  Outflow rateیكون معدل مرور  مما 

 .كثرأوتعرضھ للفعل المیكروبي بشكل   أطولبقاء في الكرش 

 ن معدل اختفاء األمونیا والنتروجین الذائب في سائل الكرش لدى الجاموس أسرع مقارنةً یكو  -5

 باألبقار.  مقارنةً  أكفأالجاموس یستھلك البروتین بشكل  أنمما یدل على  ،باألبقار

-54.9الموجودة في كرش الجاموس أعلى (  Diplodiniinaeكانت نسبة البروتوزوا جنس   -6

كرش  55.6 في  نسبتھا  من  من  6.2-3.8(   األبقار%)  البروتوزوا  نسبة  كانت  حین  في   ،(%

 %).96.2-79.2(باألبقار %) مقارنة  43.5-32أقل في الجاموس (  Entodiniumجنس 

 :االحتیاجات الغذائیة للجاموس -12.3

غذائیة    إنتاج   إدامة  یتطلب  وعناصر  الطاقة  توفر  الجاموس  لدى  والتناسل  من    أخرىالحلیب 
الغذائیة  .  والماء  ،والمعادن  ،والفیتامینات   ، البروتین االحتیاجات  الدراسات  من  الكثیر  حددت  وقدد 
المھضومة    للجاموس الغذائیة  المركبات  ومجموع  البروتین   ,Total digestible nutrients( من 

TDN(    والكالسیوم والفسفور وفیتامینA    مرحلة الحمل  أومن الحلیب    وإنتاجھوحسب مراحل نموه ،
التي معدل   اإلناث   أنوجد    إذ   ؛والنمو إلناث الجاموس  اإلدامةفمثالً حددت االحتیاجات الغذائیة لغرض  

 كغم   3.65غم من البروتین المھضوم و   268مادة جافة و  كغم  8.3توفر    إلى كغم تحتاج    500وزنھا  
 لغرض   لھا  المقدمة  العلیقة  في Aفیتامین   من  دولیةٍ   وحدةٍ   14000  مھضومة  غذائیة  مركبات   مجموع
وحدة    1600كغم و   4.69غم و  374كغم و9.1  إلىوترتفع قیم جمیع ھذه العناصر في العلیقة  .  اإلدامة

وفیتامین   المھضومة  الغذائیة  المركبات  ومجموع  المھضوم  والبروتین  الجافة  للمادة  على    Aدولیة 
 . الجاموس نفسھا إلناث  كغم 250التوالي عندما تكون ھنالك زیادة وزنیة مقدارھا  

الغذائیة   والعناصر  والطاقة  الجافة  المادة  من  الغذائیة  االحتیاجات  حددت  لعجالت    األخرىكما 
كغم    200-100بین  لعجالت الجاموس التي یتراوح وزنھا    ةالعلیقة المقدم  في  نحتاج  الجاموس. فمثالً 

المتناولة  4.5-3.5  إلى الجافة  المادة  من  الخام  16  -15و   ،كغم/الیوم  البروتین  من    میكا   1.4و   ،% 
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ممثلة   طاقة  الجافة  0.60و ،المتعادلة    األلیافمن    % 35و، سعرة  المادة  من  كالسیوم    3000و،% 
فیتامین    31و1100و من  دولیة  جانب    Eو  Dو   Aوحدة  من  التوالي.  احتیاجات آوعلى  تزداد  خر، 

المتناولة   الجافة  المادة  من  وتنخفض    واأللیافالجاموس  الفیتامینات  من  العلیقة  ومحتوى  المتعادلة 
 كغم.  500-400احتیاجاتھا من البروتین الخام والطاقة عند وزن 

ئیة  ، تم تحدید االحتیاجات الغذائیة من المادة الجافة والطاقة وبعض العناصر الغذاأخرىمن ناحیٍة  
وزن    إلناث  بمعدل  الحلوب  مصحح    إنتاج وكمیة  ، كغم    650الجاموس  %  8.30نسبة    إلىحلیب 

فمثالً    4.73وبروتین   التي یصل    إناث %،  الحلیب    إنتاجھاالجاموس  یوم یجب    6  إلىمن   /   أن كغم 
على    يتحتو متناولة    14.2عالئقھا  جافة  مادة  الطاقة    وحدة  0.79وكغم  من  جافة  مادة  كغم  علفیة/ 

الحلیب   بروتین خام  13.9والصافیة إلنتاج  متعادلة  أ %  47و %  االحتیاجات عند  ،  لیاف  ھذه  وتزداد 
كما تم تقدیر االحتیاجات الغذائیة من الطاقة والبروتین إلنتاج كغم  .  كغم / یوم  12  إلى  إنتاجھاوصول  

الجاموس التي تنتج كغم واحد    إناث فمثالً    لكمیة الدھن والبروتین فیھ،  ةً نسب،واحد من حلیب الجاموس  
دھن   بنسبة  الحلیب  یجب   4.7  وبروتین  %   10من  على    تحتويأن    %  طاقة صافیة    0.82عالئقھا 

المختلفة  12. ویتضح من جدول ( غم بروتین خام  134و الغذائیة  العناصر  الغذائیة من  ) االحتیاجات 
الحلوب ألغراض  (Maintenance(حافظةمال  أو  اإلدامة  للجاموس  والحمل   (Pregnancy  وإنتاج  (

 .)Growth( والنمو) Milk ejection(إدراره) والتشجیع على Milk yieldالحلیب (
المتناولة   الجافة  والمادة  الطاقة  الغذائیة مثل    واأللیاف الخام    واأللیاف كما قدرت بعض االحتیاجات 

  0.65كغم/ یوم مادة جافة و10.5تحتوي العالئق على  أنالمتعادلة إلناث الجاموس الجافة، فمثالً یجب 
 المتعادلة. األلیاف% من  60خام و  األلیاف% من  30بروتین خام و   10.5طاقة صافیة و

لوحظ   آخر،  جانب  الجافة    أنمن  المادة  من  للتسمین  المعدة  الجاموس  لعجول  الغذائیة  االحتیاجات 
وال المھضومة  الكلیة  والعناصر  الخام  بزیادة  والبروتین  تزداد  والفسفور  من    أوزانكالسیوم  العجول 

الذي  كغم  400–100 الوقت  فیھ  ، في  المقدم  تنخفض  الخشن  للعلف  المئویة  مع زیادة للعجول  النسبة 
الجاموس 13(جدول    أوزانھا   لعجول  الغذائیة  العناصر  احتیاجات  تزداد  نفسھ،  السیاق  وضمن   .(  

 ). 14كغم (جدول   600–100من  أوزانھاالمعدة ألغراض التربیة عند زیادة 
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  یوم)   /رأس    /(كغم    من العناصر الغذائیة المختلفة للجاموس الحلوب   األساسیةاالحتیاجات  .  12جدول  

 والنمو. إدراره وإنتاج الحلیب والتشجیع على والحمل  اإلدامةألغراض 

 االحتیاجات
الوزن 

 (كغم)الحي 

المادة  

 الجافة

البروتین  

 الخام 

العناصر الكلیة  

 المھضومة 

 4.24 0.406 7.5 600  اإلدامة

 5.62 1.207 10.0 600 +الحمل لمدة شھرین اإلدامة

 الحلیب  إنتاج

لكل كغم واحد من الحلیب المعدل  
 % دھن   3.5 إلى

- - 0.084 0.30 

لكل كغم واحد من الحلیب المعدل  
 % دھن  4 إلى

- - 0.090 0.322 

لكل كغم واحد من الحلیب المعدل  
 % دھن  7 إلى

- - 0.125 0.460 

 الحلیب  إدرارلتشجیع 

األولى من  8-6خالل األسابیع  
  يالحلیب. تعط إنتاجموسم 

وزن كغم  2.25 إنتاجاحتیاجات 
 حي 

600 - 0.281 1.03 

 النمو 

كغم في الوزن خالل  100زیادة 
%  20موسم الحلیب األول. تعطى  

 اإلدامة احتیاجات  من

600 - 0.81 0.85 

كغم في الوزن خالل  50زیادة 
  % 10  يموسم الحلیب الثاني. تعط

 اإلدامة من احتیاجات 

600 - 0.041 0.42 
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. االحتیاجات الغذائیة لعجول الجاموس المعدة للتسمین من العناصر الغذائیة المختلفة (كغم 13جدول 

 یوم)  / رأس /

الوزن 
 (كغم)

معدل  
النمو 
 (كغم)

العلف  
الخشن  

)% ( 

المادة  
 الجافة

البروتین  
 الخام 

العناصر 
الكلیة 

 المھضومة 

الكالسیوم  
 )(غم

الفسفور 
 (غم)

 

100 

0.500 70-80  2.9-3.3  0.36 1.8 14 11 
0.700 50-60  2.7-3  0.40 2.0 19 13 

 

200 

0.700 70-80  5.7-6.0  0.61 3.6 18 16 
0.900 35-45  4.9-5.4  0.62 3.7 23 18 

 

300 

0.900 55-65  8.1-9.1  0.81 5.4 22 19 
1.000 20-25  7.6-8.1  0.82 5.6 25 22 

 

400 

1.000 45-55  9.4-10.0 0.87 6.8 21 20 
1.200 20-25  8.5-9.0  0.87 7.0 23 21 
1.300 15 8.6-9.1  0.90 7.3 25 22 

 

 یوم)  / رأس /. احتیاجات العناصر الغذائیة لعجول الجاموس المعدة للتربیة (كغم  14جدول 

العناصر الكلیة   البروتین الخام المادة الجافة الوزن (كغم)
 المھضومة 

الكالسیوم  
 (غم)

الفسفور 
 (غم)

100 2.6-3.0 0.45 1.95 18 10 

200 4.2-4.6 0.71 3.00 22 15 

300 5.9-6.3 0.77 4.00 25 19 

400 8.2-8.6 0.96 5.05 26 21 

500 9.9  - 10.3 1.20 6.10 29 21 

600 12.2- 12.6 1.48 7.25 30 22 
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تنظیم   مثل  الجسم  في  الحیویة  الفعالیات  الكثیر من  في  مھماً  غذائیاً  الماء في كونھ عنصراً  ویشترك 

ونقل   الحرارة  واللمفدرجة  بین    الدم  الھضمي  الجھاز  عن    أجزاءوسوائل  فضالً  المختلفة،  الجسم 

  أو ل الشرب  من خال  إماالحلیب. ویتم حصول الحیوانات على الماء    وإنتاجوالتسمین  دوره في النمو  

المواد   أكسدةالمواد البیولوجیة في الجسم (  أكسدةالمختلفة بعد    األیض كناتج من عملیات    أومن الغذاء  

الجاموس من الماء على العمر ووزن الجسم والحالة الفسیولوجیة    إناث العضویة). وتعتمد احتیاجات  

الحلیب ومحتوى المادة الجافة في العلیقة التي یتناولھا الحیوان، فضالً عن درجة حرارة   إنتاجوكمیة  

وتستھلك   النسبیة.  والرطوبة  كمیات    إناث المحیط  مقارنةً أالجاموس  الماء  من  (حوالي    كبر  باألبقار 

الوزنی أ%    25-30 الزیادة  ارتفاع  مع  االحتیاجات  ھذه  وتزداد  نفسھا،  المناخ  ة  كثر) ضمن ظروف 

الیومیة من    إنتاجومدة  للجسم   المستھلكة  الماء  كمیة  قدرت    أساس الجاموس على    إناث الحلیب. وقد 

 ،في فصل الصیف  لترٍ   6.5-5.5وفي فصل الشتاء    اتٍ لتر  5-3كمیة المادة الجافة المتناولة بحوالي  

وبعكسھ سیكون  ،المجھریة الملوثة والنترات    األحیاء نوعیة جیدة وخالیاً من    ایكون الماء ذ   أنویجب  

وكمیة    تأثیرات لھ   للحیوان  الفسیولوجیة  والحالة  المتناولة  الغذاء  كمیة  على  الحلیب.   إنتاجسلبیة 

 الجاموس. إلناث / لتر  اتٍ رامج  5كثر من أ األمالحیكون محتوى الماء من  أنویفضل 

االحت تحدید  عند  مراعاتھا  یجب  مھمة  مالحظات  الحوامل   یاجات وھنالك  الجاموس  إلناث  الغذائیة 

 وھي: 

 األخذ مع    بتقدم مدة الحملمن الطاقة والبروتین المھضوم تزداد    لالحوام  الجاموساحتیاجات    إن -1

 . وبخاصة الكالسیوم والفسفورAالعناصر المعدنیة وفیتامین  بالحسبان

التغذیة في  إن -2 أما   ،األجنةامتصاص    إلىؤدى  یقد    الحملمن    األولىالمراحل    انخفاض مستوى 

الجنین   تطور  مراحل  المنخفضة خالل  الخلقیة    إلى  ي تؤد قد  التغذیة  العیوب  النمو وظھور  تأخر 

 الناتجة.  للموالید 

التغذیة  إن -3   رة غیر قاد   موالید ضعیفة  ج الحمل وإنتامدة    ي یصاحبھا زیادة ف  لإلناث الحوامل  سوء 

وا  المناسبة  غیر  البیئیة  الظروف  مقاومة  النفوق  زیادةإلى    ویؤدي  ،مراض ألعلى    أو   نسبة 

 . الھالكات 

والدة عجول متضخمة الغدة الدرقیة واختالل   إلى  ينقص العناصر المعدنیة وخاصة الیود یؤد   إن -4

 .وإنتاج الحلیب صحة الحیوان   ياختالل ف إلى يمما یؤد ،العملیات الحیویة للجسم   يف

موت الجنین   إلى  يیؤد   للحملالمراحل المبكرة    يف  الجاموس  إناث عالئق    في  Aفیتامین  نقص    إن -5

 أو والدة عجول ضعیفة.  اإلجھاض  إلى يالمراحل المتقدمة یؤد  يوف، ھوامتصاص
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 : الجاموسبھا لتغذیة  ىالعالئق الموص -12.4

فترة    األساسيالعلف    بمثابة)  Clover(األخضرالبرسیم  یعد   الحلوب خالل   في  ،الصیفللجاموس 

) مع العلف المركز الحاوي على نسبة من بذور القطن خالل Alfalfa hayالجت(دریس  حین یفضل  

الحنطة والشعیر من المواد المالئة المفضلة لدى الجاموس    وأتبان  سحالة الرز. كما تعد  فصل الشتاء

و مؤثرة  الحلوب.  بنسبة  العلفیة  المركزات  تستخدم  كغم  15لىإالحلیب    إنتاجیصل  عندما    إالال 

المثلى من  كثر. وقد  أ  أوحلیب/یوم   النسبة  المركزة في عالئق   األعالف  إلى  الخشنة  األعالفقدرت 

ت التي  الحلوب  لمكونات  أعلى    1: 1بنسبة  للحلیب   إنتاجفضل  أقق  حالجاموس  الجافة  المادة  ساس 

ساس المؤثر في نسبة دھن  ألھي العامل ا   الخشنالخام في العلف    األلیافنسبة    أن وقد وجد    .العلیقة

و العلیقة    لھامستوى    ى دنأ  نأالحلیب  یفي  الجاموس  أ حقق  الذي  حلیب  في  للدھن  نسبة  تكون  على 

شتاًء اعتماداً على الوزن الحي للحیوان وكمیة    أوویتم حساب عالئق الجاموس صیفاً  ،% 17بحدود  

(جدول    إنتاج العشار  أو  الحمل  وحالة  (15الحلیب  الجدول  من  یتضح  كما  بعض  16).  مكونات   (

 بھا لتغذیة الجاموس خالل فصلي الشتاء والصیف.  ىالعالئق الموص

 

وإنتاج    اإلدامة. العوامل التي تؤخذ بنظر االعتبار عند حساب عالئق الجاموس ألغراض  15جدول  

 لنشأ والبروتین المھضوم الحلیب على أساس معادل ا

 

 البروتین المھضوم (كغم)  النشأ (كغم) معادل االحتیاجات

 0.50× 100×وزن الحیوان  0.51× 100×وزن الحیوان  ) حافظةمال( اإلدامة

 0.86×الحلیب  إنتاجكمیة  0.37×الحلیب  إنتاجكمیة  الحلیب إنتاج

 الحلیب  إنتاج+  اإلدامةتحسب من خالل مجموع احتیاجات  المجموع 
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 بھا لتغذیة الجاموس خالل فصلي الشتاء والصیف   ىمكونات بعض العالئق الموص. 16جدول 

 نوع المادة العلفیة
 الكمیة 

 (كغم)

 النشأ معادل

 (كغم)

بروتین مھضوم  

 (كغم)

 فصل الشتاء

 0.8×50–45 0.8×50–45 50-45  برسیم 

  00× 5–4  0.24× 5–4 5 - 4 تبن (قش) الرز 

  110 ×4  0.50 ×4 4 علف مركز 

 14.40 9.96 - اإلجمالي

 

 فصل الصیف 

 2.40=  0.80× 3 0.96=  0.32× 3 3 دریس البرسیم 

 00= 0× 4 0.96=  0.24× 4 4 تبن الحنطة (القمح) 

 1100= 110×10 5=   0.50×10 10 علف مركز 

 13.4 6.92 - اإلجمالي

 
 

 بنظر الحسبان عند تكوین عالئق الجاموس وھي:  أخذھاوھنالك مالحظات یجب 

  6والثانیة ویساوى    األولى  ةالحش  يف  ملبرسیمن اكغم    8یعادل  مركز  العلف  من الم  غك  1  كل  نإ -1

دریس    من  مغك      3  المركز یعادل  علفمن ال  مغ ك  1  أن ، كما  الحشات المتتالیة  يبرسیم فمن الم  غك

 جید.البرسیم ال

البرسیم فقط   -2 العلف المركز مع  ، ال ینصح بتغذیة الجاموس على  البرسیم +  ویفضل التغذیة على 

 مراعاة نسبة االستبدال السابقة.

  أو الذرة الشامیة    أو  الشعیر  أومثل الجت  علف أخضر    يمنھ أ  یعطى بدالً   دریس البرسیمعند نفاذ   -3

من  م  غك  2  ما یعادلدریس بمن الم  غك  1بمقدار خمسة أمثال الدریس ویستبدل كل    الذرة السكریة

 .سیالجال
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 بنفس المقدار.  )القمحالحنطة( من تبن الذرة بدالً  )حطب كوالح (أو  )الرز قشتبن (یمكن استبدال  -4

  إذ  ؛الحلیب   إنتاجإلناث الجاموس الحلوب استناداً لكمیة    تحضیرھایتم حساب كمیة العلیقة المراد   -5

كغم    10الجاموس تنتج    إناث ذا كانت  إالحلیب الكلي لھا، ف  إنتاج% من كمیة    75یتم تقدیرھا بنسبة 

  اإلدامة لیھا كمیة علیقة  إكغم من العلف مضافاً    7.5  إلىفي الحلبة (الوجبة) الواحدة فإنھا ستحتاج  

% والعلف  60ھما العلف األخضر بنسبة    نیأجز إلىالعلف  إجماليتم تقسیم ی  أن) على حافظةمال(

 %.     18% بنسبة بروتین خام كلي قدرھا  40المركز بنسبة  

 : االتجاھات الحدیثة في تغذیة الجاموس -12.5

جنوب شرق    في  ة دراسة حدیثات حول االتجاھات الحدیثة في تغذیة الجاموس منھا  دراسعدة    أجریت 

حول  آ ونبات  إضافة سیا  النباتیة  ( استوائیة    ات الزیوت  بالتانین  )  Tanninsغنیة 

وبالتالي تحسین كفاءة   ،غاز المیثان في الكرش  إنتاج) تعمل على خفض  Sapponins(والصابونین

  إلى   )Propolis(البروبولس    إضافة  أنحدى الدراسات  إوجدت  و للجاموس.    اإلنتاجي  واألداءالكرش  

برمودا   عشبة  وكفاءة  لم  )Cynodon dactylon(دریس  تصنیع  على  المجھریة    األحیاءتؤثر 

الجاموس. وبینت    لتقلل   Aspergillus oryzaeعفن    ةضافإ  نأ  دراسة أخرى  الموجودة في كرش 

المتحل  البروتین  من  المتناول  زیادة  ىإل  أدت  الكرش  في  البروتین  تحلل  من   الكرش   في  لغیر 

 . الدم في واألمونیا  الیوریا مستوى زیادة ، فضالً عن)غم 520( السیطرة علیقة  مع ًمقارنة) غم1382(

خمیرة    0.25  إضافة  أن  أخرى  دراسة  وأوضحت  من  یوم  رأس/   Saccharomycesغم/ 

cerevisiae  أربعةشھراً ولمدة    15  -14كغم وعمر    200عالئق عجول جاموس الموراه بوزن    إلى 

المتناول    إلى  أدت  أشھرٍ  العلف  كمیة  الجافة  ،  )DMI(قلة  المادة  ھضم  معامل  من  كل  وزیادة 

العضویة   والمادة  الخام   Ether(   األثیرومستخلص    ) Organic matter, OM( والبروتین 

Extract. EE(    الخام الحامضیة،واأللیاف  األلیاف    ) Acid detergent fiber, ADF(  وكذلك 

 .بمجموعة السیطرة والسیلیلوز مقارنةً   )NDF(واأللیاف المتعادلة 

دراسة   تأثیر    أجریت وفي  (  إضافةلبیان  الحیوي  خمیرة Probioticالمعزز  من  المؤلف   (

Saccharomyces cerevisiae    وبكتریاLactobacillusacidophilus   وفطر

Aspergillusniger   واإلنزیمات  ) لأللیاف  عجول  Fibrolytic enzymesالمحللة  لعالئق   (

لوحظ   الموراه،  الم  إضافة  أن جاموس  الحیوي  خلیط من  لأللیاف    واإلنزیمات عزز   إلى   أدت المحللة 

النھائي الجسم  ووزن  الغذائي  التحویل  وكفاءة  الیومیة  الوزنیة  الزیادة  معدل    مقارنةً   ،تحسن 
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التي     أیة مجموعة السیطرة من دون    أولوحدھا    اإلنزیمات   أوالمعزز الحیوي    أعطیت بالمجموعات 

في  إضافات  وجد  آخر،  جانب  من  الدراسات  إ.  من    إضافةحول    أجریت لتي  ا حدى  مستویات  عدة 

عالئق عجول جاموس الموراه    إلى%)  0.3و   0.2و   Saccharomycescerevisiae   )0.1خمیرة  

تؤثر    223وزنھا   لم  المختلفة    إضافةكغم،  بمستویاتھا  الجافة   إلىالخمیرة  المادة  كمیة  تحسین 

  واأللیاف المتعادلة    األلیافوكذلك نسبة  ،الخام    واأللیافمعامل ھضم المادة الجافة    أن  إالالمتناولة،  

مستوى   على  غذیت  التي  العجول  لدى  أعلى  كان  والھمیسلیلوز  والسلیلوز  من  0.1الحامضیة   %

فروق معنویة بین المستویات    أي، لم تكن ھنالك  أخرىالخمیرة مقارنة بمجموعة السیطرة. من ناحیٍة  

 نفاً.   آة من الخمیرة للصفات المذكورة المختلف

14. ãÊŸ]°\;∫;◊à]fii’\;U 
 
 :خصائص الجھاز التناسلي الذكري للجاموس -13.1

  أن یكون حجم الخصى في ثیران الجاموس البالغة اقل من حجمھا لدى ثیران الفریزیان،  وقد لوحظ  

  600-400م عندما یتراوح وزن الجسم لدیھا بین  ج  108.7وزن الخصیة لدى ذكور الجاموس بلغ  

،  أخرى م عند وزن الجسم نفسھ. من ناحیة  ج  160كغم، في حین بلغ وزن الخصیة لثیران الفریزیان  

العرض) في   ×سم (الطول    4.46× 8.83الخصیة الیمنى لذكور الجاموس ھي    أبعاد معدل    أنوحظ  ل

صغر أالنطف لدیھا تكون    وأبعاد حجم    أنسم.  كما    4.58× 8.77الخصیة الیسرى    أبعاد حین بلغت  

 . مقارنةً بنظیراتھا لدى ثیران الفریزیان

  15-5  األشھرشھراً. وعند    14یكون تطور الخصیة في ذكور الجاموس بطيء ومتدرج حتى عمر  

بطيء،   بشكل  الخصیتین  نمو  یكون  الحیوان  عمر  الصفن  إمامن  نموه     )Scrotum(  كیس  فیكون 

ً بشكل بطيء     / سم   0.91سم / شھر، في حین تكون الزیادة بمقدار    0.28یزداد حجمھ بمقدار    إذ   ؛أیضا

ویزداد   اً شھر  38-25شھر. ویستقر نمو النسیج البرنكیمي للخصیة عند عمر    25-15شھر عند عمر  

التستوستیرو ً رامجنانو  83  إلى  53من    نمستوى ھرمون  النطف بشكلھا   إنتاج/ مل وتكون فعالیة    ا

العمرالكامل   من  المرحلة  ھذه  كونھا  ،في  من  الرغم  بالتكونعلى  عمر    تبدأ  شھراً.  24 -18عند 

ثیران الجاموس تستقران عند عمر     إذ  ؛شھراً   36وبشكل عام فان وزن الجسم ونمو الخصیتین في 

 كغم ویكون داللة على وصول الحیوان لعمر النضوج الجنسي.  750-650یكون وزن الجسم حوالي 
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البربخ في  یكون  و م.  ج  18سم ووزنھ حوالي    13یبلغ طول البربخ في ذكور الجاموس البالغة حوالي  

ً ذكور الجاموس ملتوی  بشكل كبیر یلتصق بالخصیة من الجزء الخارجي ویرتبط بالقنوات الصادرة   ا

)Efferent ducts) للخصیة عن طریق الوعاء الناقل (Vas deferens  یتكون البربخ من ثالثة .(

(   رئیسةٍ   أجزاءٍ  الرأس  والذیل (Corpus) والجسم (Caputھي   (Cauda البرب خ في  ). یصل طول 

الجاموس   ( اً متر  40  إلى ذكور  النطفة من خاللھ  ) لحین خزنھا  Sperm transit، ویستغرق مرور 

بلغت ھذه المدة لدى ذكور الجاموس   أخرىكمعدل)، وفي دراسة    أیامٍ   8یوماً (   15-4في جزء الذیل  

   ؛ یومٍ   9.3تكون بحدود    أخرىھذه المدة في دراسة    أنیوماً، في حین وجد    0.24±    5.65األسترالیة  

 ،  یومٍ   6.1وفي جزء الذیل حوالي    یومٍ   3.2یستغرق مرور النطف في جزء الرأس والجسم حوالي    إذ 

  أنزیمي و)  Inorganic phosphorusللفسفور غیر العضوي (  األساسيویكون البربخ ھو المصدر  

) في السائل  Alkaline phosphatase) والقاعدي (Acid phosphataseالفوسفاتیز الحامضي (

 المنوي لثیران الجاموس. 

وھما  الستریك  وحامض  للفركتوز  الرئیس  المنتج  الجاموس  ذكور  في  المنویة  الحویصالت  تعد 

في   الرئیسان  البروستوكالندینات    أیض المكونان  والبوتاسیوم  الصودیوم  بإفراز  تقوم  كما  النطف، 

 األكسدةبروتینات المھمة لحركة النطف. كما تقوم الحویصالت المنویة بإفراز مضادات  والدھون وال

)Antioxidants (    من النطف  تحمي  التفاعلي    أنواع التي   Reactive oxygen(األوكسجین 

species(    التي تؤدي دوراً مھماً في خصوبة الذكور. وھي بشكل عام أقل تطوراً مما ھي علیھ في

من حجم السائل   %   60  إفرازالحویصالت المنویة في ذكور الجاموس في    م. وتساھالفریزیانثیران  

 المنوي. 

سم. أما طول   1.48سم وعرضھ    1.57ذكور الجاموس حوالي    البروستات فيجسم غدة  ویبلغ طول  

فیبلغ   المتناثر  وعرضھ    6.7الجزء  بثیران    3.9-2.9سم  مقارنة  كبیر  بشكل  متطورة  وھي  سم. 

سائل    أوالفریزیان   بإفراز  البروستات  غدة  تتمیز  وقلوي  أ الھولشتاین.  حلیبي  لالصفرار  مائل  بیض 

غنی  ً یكون  الحرة.    ا األمینیة  واألحماض  والبروتینات  والكولسترول  الستریك  وحامض  بالفركتوز 

البروستات.   قنوات   طریق  عن)  Urethra(  اإلحلیل   جزء  لىل إوتص  البروستات   من  السوائل  وتفرز

الببتیدات العصبیة    إنتاجوتتمیز غدة البروستات في ذكور الجاموس بإنتاجھا لإلنزیمات المسؤولة عن  

)Neuropeptide(   والنواقل العصبیة )Neurotransmitters .( 
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ً ویكون كیس الصفن في ذكور الجاموس قریب صغر  أوھو    ) Inguinal region(  األربیة من المنطقة    ا

تدلیاً  أحجماً و یقع بشكل قمعي    مقارنةً   )Less pendulous( قل  لكونھ  في    )Funneling( بالثیران 

المنوي الحبل  من  القریبة  في  .  المنطقة  وجد  التي  إوقد  الدراسات  جاموس    أجریت حدى  ذكور  على 

الموراه،   مستطیالً    أنساللة  یكون  الصفن  كیس  ومربعاً    منھا  %   69.77في    )Oblong(شكل 

)Square(  الذین شملتھم الدراسة. من الذكور %  9.30ثنین في إل ومتداخالً بین ا % منھا 23.93في 

  تمدده   حالة  في  سم  15  حوالي  طولھ  یبلغ  إذ   ؛صغیراً   المستنقعات   جاموس  في  الصفن  كیس  ویكون

 كبرأ  یكون  نھإف  النھري،  الجاموس  في  أما.  نبجدار البط  اتصالھ  قرب  تضیق   على  یحتوي  وال  التام

 ھو مما  صغرأ  عام   بشكل  ولكنھ  ،ممیزة  رقبة  على  ویحتوي  المستنقعات   جاموس  في   علیھ ھو مما

 .  الھولشتاین أو الفریزیان ثیران  في علیھ

 : للجاموس األنثويخصائص الجھاز التناسلي  -13.2

و    0.4±  4.6بین  وزن المبیض األیمن إلناث جاموس الموراه تراوح    أنحدى الدراسات  إوجد في  

م، في  ج  0.7±    7.1  و  0.4±    5.4ما بین    األیسر م ، في حین تراوح وزن المبیض  ج  ±0.9    8.9

 أن، لوحظ  أخرىم. وفي دراسة  ج  20-15الوقت الذي یتراوح فیھ وزن المبیض لدى األبقار ما بین  

لدى   المبیض  بین    إناث وزن  تراوح  البالغة  اج  10-5الجاموس  لدى  وزنھ  بلغ  حین  في   باكیر ألم 

 م. ج  3.4-3.6

 إناث سم، في حین یتراوح قطر القمع لدى    6-5بین    المصري ماالجاموس    إناث سمك القمع لدى    یبلغ

، وجد  أخرىسم، وتختلف ھذه القیاسات بتغایر الدورة التناسلیة. من ناحیة  9-2جاموس السورتي بین  

لدى    أن البیض  قناة  بین    إناث طول  تراوح  لدى   42.8-12.5الجاموس  تراوح طولھا  سم، في حین 

 سم.  33.9-11أبقار الھولشتاین البالغة بین  

الھولشتاین، وذلك   أبقارالجاموس أقل توسعاً ومطاطیة مقارنة بنظیره لدى    إناث یكون قرن الرحم في  

یع مما  قاعدتھا  من  القرنین  یوحد  الرحم  قرني  بین  الموجود  الرابط  كبیر. ولكون  بشكل  توسعھما  ق 

ھذا الرابط یكون قویاً    أنلوحظ    إذ  ؛    جاموس الموراه  إناث على    أجریت   أخرىدراسة    كدتھأوھذا ما  

باألبقار. ویتراوح طول القرن لدى    إناث جداً مع عضالت رحم متصلبة في    إناث الجاموس مقارنةً 

بین   البالغة  بین    األبقارسم، في حین تراوح طول قرن الرحم لدى    64.5-10الجاموس  -16البالغة 
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  إناث ، تراوح طول جسم الرحم لدى  أخرىسم. من ناحیٍة    34.2-11.1باكیر بین  أل سم ولدى ا  40.6

 سم).  4.5-2.5البالغة ( األبقارسم وھو أصغر مما ھو علیھ في  4.8-0.5الجاموس البالغة بین 

ت لدى  یكون عنق الرحم أصغر وأكثر  باألبقار، كما    إناث ضیقاً  العنقیة    أنالجاموس مقارنة  الحلقات 

)Cervical rings(    حلقاتٍ   5-1تتراوح بین    إذ الجاموس مقارنةً باألبقار،    إناث قل عدداً في  أ تكون 

وجود عدد قلیل من الحلقات في عنق الرحم یوضح االرتخاء غیر الكامل لھ   إنكمعدل).    حلقاتٍ   3(

في    أثناءفي   الصراف  لعنق    إناث دورة  السلیم  االرتخاء غیر  نفسھ  الوقت  في  یفسر  كما  الجاموس، 

في   كونھ    أثناءالرحم  الوالدة    األسباب حد  أالوالدة  عسر  لحدوث    إناث في    )Dystocia( النادرة 

 ألبقار. الجاموس مقارنةً با

 الجاموس:  وإناثالبلوغ الجنسي في ذكور  -13.3

النطفیة   الخالیا  انقسام  الجاموس    ) Spermatogenic cells( یبدأ  ذكور   ،   شھراً   12عمر  عند  في 

عملیة   عمر    إنتاجوتصبح  عند  الكامل  بشكلھا  فعالة  نطف اً شھر  15النطف  على  القذفة  وتحتوي   .

عمر   بعد  للتلقیح  الجاھزة  الفعالة  یعني    30-24بحالتھا  وھذا  لذكور    أنشھراً،  الجنسي  النضوج 

یكون   الھولشتاین    أبطأالجاموس  بثیران  بین    أومقارنةً  ما  طویلة  مدة  وجود  عن  فضالً  الفریزیان، 

عملیة   والوصول    إنتاجاكتمال  و  إلىالنطف  الجنسي.  البلوغ  فعمر  عام،  الجاموس إبشكل  ذكور  ن 

وللنضوج الجنسي بعد ،  شھراً    21-18النھري وجاموس المستنقعات تصل للبلوغ الجنسي عند عمر  

الطبیعي    إذ   ؛  شھراً   24عمر   التلقیح  في  استخدامھ  التلقیح    أویمكن  برامج  المنوي في  السائل  لجمع 

إلناث   والتغذیة    د ویعتم  الجاموس.االصطناعي  الساللة  منھا  عوامل  عدة  على  الجنسي  البلوغ  عمر 

ذكور الجاموس بمرحلة انخفاض فعالیة الخصیة والبربخ خالل مدة معینة من   وتمر  والعوامل البیئیة.

 في العراق).  أكتوبرشھر  إلى مایوشھر  السنة عند ارتفاع درجات الحرارة (من

الجاموس   أباكیر  الجنسي    إلى  )Buffalo heifers(وتصل  وبوزن    30-24عمر  عند  البلوغ  شھراً 

(   275-225جسم   ناحیة    60-50كغم  البالغ). من  الجسم  أباكیر جاموس أخرى% من وزن  ، تصل 

الوصول للبلوغ الجنسي یتأثر   أنشھراً. وقد وجد    24-21عمر  عند  البلوغ الجنسي    إلىالمستنقعات  

  اإلناث الك عدة عوامل تؤثر على عمر البلوغ الجنسي لدى  كثر من تأثره بالعمر. وھنأبوزن الجسم  

والتغذیة   (الساللة)  الوراثیة  العوامل  وحدوث   واإلدارةمنھا  المناخیة  والعوامل  الوالدة  وفصل 

عمر البلوغ    إلى. وتصل عجالت الجاموس  اإلناث عدم وجود الذكور البالغة مع    أوووجود    األمراض 
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ن تقدیر عمر البلوغ الجنسي في  إومن الجدیر بالذكر ف  .األبقارالجنسي بشكل بطيء مقارنة بعجالت  

ن معظم  إالجاموس یكتنفھ الكثیر من الصعوبات بسبب صعوبة تشخیص عالمات الصراف، و  إناث 

صراف  أولوتظھر عجالت جاموس المستنقعات عالمات  .والدة أولالعمر عند  إلىالتقدیرات تستند 

 .)اً شھر18-15بعجالت الجاموس النھري (  ) مقارنةً اً شھر 24-21بعمر متأخر ( 

 :الجاموس إناثفي   الدورة التناسلیة -13.4

وصول   النمط    اإلناث بعد  یبدأ  الجنسي،  البلوغ  في    اإلیقاعيلعمر  الجنسیة  الجاموس   إناث للفعالیة 

الصراف.   بدورة  تسمى  النمط    األكثرالعالمة    إنوالتي  لھذا  التقبل  اإلیقاعيوضوحاً  مرحلة  ھي   ،

ً یوم  23-19یوماً كمعدل (بمدى    21تحدث كلالجنسي لإلناث والتي   ). ویمكن تقسیم دورة الصراف ا

الصراف  أ  إلىالجاموس    إناث في   قبل  ما  ھي  مراحل  تستغرق    Proestrus)(ربع  ،  أیامٍ   3والتي 

لمدة    )Estrus(والصراف   تستمر  الصراف  ساعةً   24والتي  بعد  ما  ثم  ومن   ،)Metestrus(    التي

  15-12والتي تستغرق    األطولوھي المرحلة    )Diestrus(السكون    وأخیراً ،  أیامٍ   4-3تستغرق لمدة  

حوالي    یوماً. النھري  الجاموس  في  الصراف  مرحلة  (بمدى    ساعةً   24وتستغرق    48-10كمعدل 

 . )  ساعةٍ 23.9-15.9مقارنة بطولھا لدى جاموس المستنقعات ( أطول)، وھي بذلك تكون ساعةً 

 إناث صعود  تنخفض حاالت    إذ   ؛وتكون عالمات الصراف في الجاموس أقل وضوحاً مقارنةً باألبقار

ومن  ع  الجاموس الصراف.  مرحلة  خالل  بعضھا  االستقرار  ألى  عدم  ھي  البارزة  العالمات  ھم 

الح داخل  ورفع  ظ والخوار  الخارجیةیرة  التناسلیة  الفتحة  وتورم  الغذاء   ،الذیل  كمیة  وانخفاض 

وقوف   ویعد  المتكرر.  التبول  عن  فضالً  في    اإلناث المتناول،  ھي   أثناءالكامل  الذكر  من  تلقیحھا 

قل  أ المادة المخاطیة من عنق الرحم خالل الصراف    إفرازلحدوث الصراف. ویكون    األوضحالعالمة  

شكل على  یظھر  وال  في    غزارةً  الحال  ھو  كما  التناسلیة  الفتحة  من  فصل  األبقارخیط  وخالل   .

في   الصراف  تظھر عالمات  اللیل    إناث الصیف،  المبكر   أوالجاموس خالل ساعات  النھار  ساعات 

 ن حاالت الصراف الصامت تكون شائعة خالل فصل الصیف. إ فقط. وبشكل عام ف

الجاموس تكون في حالة صراف   إناث غالبیة    أن  إذ   ؛یعد الجاموس من الحیوانات الموسمیة التناسل

  إلى ارتفاع درجة حرارة المحیط وزیادة عدد ساعات النھار تؤدي    إنفي األشھر الباردة من السنة.  

الجاموس   التناسلیة إلناث  الدورة  ناحیةتثبیط  المبیض بشكل كبیر. من    من  انخفاض وظیفة  ثم  ومن 

البروالكتین یعد كعامل مھم في تثبیط الدورات التناسلیة زیادة تركیز ھرمون    أن، لوحظ  أخرىناحیٍة  
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خالل   البروجستیرون  ھرمون  تركیز  انخفاض  نتیجة  الجاموس  لدى  الخصوبة  شھر  أوانخفاض 

الصنوبریة    إنالصیف.   الغدة  خالل  من  یكون  التناسلیة  الوظائف  على  الموسمي   Pineal(التأثیر 

gland(    المیالتونین تفرز ھرمون  البیولوجیة   )Melatonin(التي  الوظیفة  تغییر  على  یعمل  الذي 

التي تؤثر على السلوك   األخرىللھرمونات التي تشترك في تنظیم التناسل لدى الجاموس. أما العوامل 

والتغذیة   والعمر  (الساللة)  الوراثیة  العوامل  فھي  التناسلیة  الدورة  خالل  الجاموس  إلناث  الجنسي 

 والتھابات الرحم وموعد الوالدة.

 الجاموس: عالقة التغذیة بالتناسل في  -13.5

المتناول  بین    ةالعالقتعد   وال العلف  كبیرة  تناسل  والنمو  أھمیة  الحیوانات  ذات  أنواع  مختلف  في 

لذا   الجاموس،  ومنھا  االھتما الزراعیة  لتحسین    وإدارةبالتغذیة    میجب    اإلنتاجي   أداؤهالجاموس 

ً  790على عجالت الجاموس بمعدل عمر  أجریت والتناسلي. بینت احدى الدراسات التي   ووزن   یوما

زیادة معدل    إلى  أدت یوم)    /5.8UFLلطاقة (تغذیة العجالت على مستوى عالي من ا  إن كغم،    402

كغم لدى العجالت التي غذیت على مستوى واطئ من   407كغم مقارنة مع   438بلغ  إذ  ؛ وزن الجسم

لدى العجالت التي   أفضلیوم). كما كانت الحالة الجسمانیة لعجالت الجاموس    /UFL 3.6الطاقة (

الطاقة    على غذیت   التي غذیت على    3.5مقارنة مع    4.5بلغت    إذ مستوى عالي من  العجالت  لدى 

جانب   من  الطاقة.  من  واطئ  ھرمون  أخرمستوى  تركیز  ارتفع  الشبیھ  الكلوكاكون  ،  النمو  وعامل 

مقارنة    )IGF-1( 1-باألنسولین  العالي  المستوى  على  غذیت  التي  العجالت  لدى  اللبتین  وھرمون 

تحسین    منالمنخفض  بالمستوى   على  یعمل  ربما سوف  وھذا  العجالت    األداءالطاقة  لدى  التناسلي 

 التي غذیت على مستوى عالي من الطاقة مقارنة مع التي غذیت على مستوى واطئ من الطاقة.

 واآلخر  یوم)  /5.8MFU(   عالٍ   أحدھمانة بین مستویین من الطاقة  للمقار  أجریت   أخرى  دراسةوفي  

اختالف مستوى   أن ا على مستوى الھرمونات الجنسیة، وجدوا  میوم) وتأثیرھ  /3.6MFU(   منخفض 

لدى   الجنسیة  الھرمونات  مستوى  على  یؤثر  لم  العلیقة  في  خرجوا    إناث الطاقة  وقد  الجاموس.  

في   لدیھ  الطاقة  متطلبات   الغذائي وتقلیل  التمثیل  وتعدیل  قدرة على تحمل  للجاموس  إنباستنتاج مفاده  

كما یعطینا    التكیف،  على   للجاموس قدرة جیدة  أنیدل على    غیر كافیة. وھذا  الغذائیة  الطاقة  حالة كون

ینخفض فیھا مستوى الطاقة    التي  البیئات   خصوبة عالیة في  ایبقى ذ   الجاموس  أندلیالً واضحاً على  

 . ىبالمجترات األخر في العلیقة مقارنةً 
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واحدة    أجریت  بروتین  نسبة  تحویان  علیقتین  بین  مقارنة  عفن    أضیف  احداھمإ  أن  الإدراسة  لھا 

Aspergillus  المتناول  زیادة لىإالعفن  إضافةأدت   ،لم یضف لھا عفن (مجموعة سیطرة) ىخرألوا  

مقارنةً   في  المتحلل  غیر  البروتین  من . الدم  في  األمونیا  مستوى  وزیادة  السیطرة  علیقة  مع  الكرش 

  السیطرة   بمجموعة  مقارنةً   الجاموس   إلناث   التناسلیة   الكفاءة  على   ةتؤثر المعامل  لم  آخر،  جانب   ومن 

  في الدم یعود   األمونیاللجاموس على الرغم من ارتفاع مستوى    التناسلیة  الكفاءة   تأثرعدم    في  والسبب 

 . مثل األبقار واألغنام األخرىالجاموس مقارنة بالمجترات  رحم لىإ الدم من األمونیا انتشار لقلة

15. ãÊŸ]°\;ÿÊq¡;ÏÁ]¡Ñ;U 
 

برز مقومات صناعة الثروة الحیوانیة في المستقبل لمعظم دول العالم التي  أتعد عجول الجاموس من  

عجول الجاموس دوراً مھماً في تطویر قطاع    وإدارةتعنى بتربیة ورعایة الجاموس. وتؤدي رعایة  

الع  أن  إذ   ؛الحلیب   إنتاج لرعایة  المناسبة  الوسائل  توفیر  على  كبیرة  بدرجة  یعتمد    نإ جول.  نجاحھ 

  اإلدامةأھمیة رعایة العجول ال تكمن في توفیر مصادر جیدة إلنتاج الحلیب، ولكنھا تكمن أیضاً في  

جوانب    أبرزالوراثیة الجیدة النوعیة. وتعد الرعایة الصحیة والتغذویة من    األصولوالمحافظة على  

 رعایة عجول الجاموس منذ الوالدة حتى عمر التسویق. 

 :رعایة عجول الجاموس عند الوالدة -14.1

  صبغة   من الرحم وتوضعالعجل بعد اكتمال خروجھ    بطن  من  سم  5  مسافة  على  السري  الحبل  یقطع

علیھ  أي  أو  الیود  آخر  حتى  الحبل  ربطعدم    مراعاةمع    لتطھیره،  مطھر   من  بھ  ما  یرشح  السري 

والذي یعمل   ،في دم العجل  2COوبعد قطع الحبل السري سوف تتجمع كمیات كبیرة من غاز  .سوائل

بسبب   األحیانوالتي قد یصاحبھا السعال في بعض  ،على تنبیھ الجھاز العصبي للبدء بعملیة التنفس  

  مباشرة. وتجري   الوالدة  بعد   السوائل  من ھذه  وجود سوائل في أنف وفم العجل، لذلك یجب التخلص 

عملیة وتتم  من  تمكنھ  عدم  حالة  في  اصطناعي  تنفس  للعجل  طبیعي.  بشكل  التنفس    التنفس  عملیة 

  بالیدین   الصدري  قفصھ   على  والضغط  األسفل  إلى سھ  أجانبیھ ور  أحد   على  العجل  بوضع  االصطناعي

وفي حالة عدم تنفس . السوائلسھ لألسفل لكي یتم خروج  أالخلفیة ور  األرجلحملھ من    أو  ،مرات   عدة

إیقاظھ مع وضع قطعة قماش على   البارد على رأسھ ألجل  الماء  یتم سكب  والنفخ فیھ    األنفالعجل 

 حتى یبدأ العجل بالتنفس. 
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  مخلفات   من   بجسمھ  علق   مما   بتنظیفھ  تقوم  يلك   مھ أ  مع  العجل   ترك  یجب   الجاموس،  أنثى   والدة  وبعد 

عن  الوالدة، نشاط  على  یساعد   مما  العجل  جسم   تدلیك  في  العملیة  ھذهأھمیة    فضالً   الدورة   زیادة 

 العجل  جسم  على  النخالة  من  القلیل  فیمكن رش  العملیة  بھذه  األم  وفي حالة عدم قیام.  للعجل  الدمویة

  یقوم   أن  المربي  على  فیجب العجل    بتنظیف  األم  تقم  لم  إذا  أما.  العملیة  بھذه   القیام  على  األم  لتشجیع

  یصاب   ال  حتى   الرضاعة   قبل  یتم غسل مؤخرة األم والضرع   . بعد ذلكقماش   بقطعة  العجل  بتجفیف

مرضیة،   بأي  العجل ً   مع  عدوى  یومیا السري  الحبل  ثالثة    تعقیم  أي    أیامٍ ولمدة  حدوث    لتھاب المنع 

نظیفة  األمھات ویفضل وضع  للسرة.   الوالدة مع عجولھا في حظائر  ً   بعد  الوالدة    .معدة مسبقا وبعد 

على  قل  أ  أوبساعة   العجل  ویبد أیقف  الغذاءاب  أرجلھ  عن  الحالة    ،لبحث  ھذه  في  مساعدتھ  ویمكن 

 وتقریبھ من الضرع لكي تتم الرضاعة. 

  الوالدة   من  تینالساعتین األول  خالل  السرسوب   على  الوالدة  الحدیث   العجل  حصول   التأكد من  یجب و

األوا الساعة  من  كمیات   على  الحتوائھولى  ألفضل  المناعیة    الكلوبیولینات   كبیرة 

)Immunoglobulins(    للعجل جیداً  غذاًء  كونھ  عن  على،فضالً  نفسھ  الوقت  في    تنظیف   ویعمل 

 نإ ف  اللبأ  أوالسرسوب    ةوعند رضاع وتنشیطھا.    الجنینیة   السوائل  بقایا  من  للمولود   الھضمیة  القناة

الساعات   لىإ  الھضمي  جھازه  من  ونقلھا  المناعیة  الكلوبیولینات   بامتصاص   یقوم  المولود  عند   الدم 

العجوالدتھ.  من    األولى   تكون   العجل  أمعاء  ألن؛  أیامٍ   4-3  لمدة  السرسوب   رضاعة  في  لویستمر 

  الموجودة   المناعیة  الوالدة. تنتقل األجسام  من  ساعةً   36  حتى  المناعیة  األجسام  امتصاص   على  قادرة

السرسوب  العجل  مجرى  إلى  مباشرة  في  اكتسابھ   األمراض   من  حمایتھ  على  وتعمل  دم  خالل    من 

  على   السرسوب   يیحتو   كما  والتنفسیة.  الھضمیة  األمراض   والسیما  األمراض   ضد   طبیعیة  مناعة

  ح ویتض   الدھون.والحدید والنحاس ونسبة قلیلة من    Aمن البروتینات والالكتوز وفیتامین    عالیة  نسبة

 ) التغایر في تركیب السرسوب في الجاموس حسب مدة الحلب وصوالً للحلیب الكامل. 17من جدول (
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 . وصوالً للحلیب الكاملالتغایر في تركیب السرسوب في الجاموس حسب مدة الحلب  -17جدول  

 زمن 

 الحلب 

 التركیب الكیمیائي 

مادة 

جافة 

)% ( 

بروتین  

خام  

)% ( 

كلوبیولینات  

)% ( 

كازین 

)% ( 

دھن 

)% ( 

الكتوز  

)% ( 

رماد  

)% ( 

 1.14 2.74 4.2 8.34 6.86 2.33 26.61 صفر ساعة 

  48بعد 

 ساعةً 

19.93 1.2 1.08 4.79 8.1 4.7 1.00 

  72بعد 

 ساعةً 

18.16 0.86 0.48 4.58 7.2 4.1 1.04 

الحلیب  

 الكامل

16.99 4.39 0.85 3.54 7.3 4.47 0.83 

 
في    أجریت حدى الدراسات التي  إوجدت    وقد من وزن الجسم.    10/ 1یعطى العجل السرسوب بنسبة  

بعد الوالدة في حین   األولى% من مربي الھند یعطون السرسوب خالل نصف الساعة  0.56  أنالھند  
  6-3% یعطون السرسوب بعد  25.55ساعة من الوالدة و   2-1% منھم السرسوب بعد 73.55یعطي  

و  اتٍ ساع الوالدة  بعد  0.38من  السرسوب  یعطون  الدراسة    ساعاتٍ   %7  وجدت  كما  الوالدة.  من 
تأخیر  أ نفسھا   تم  نسبة    عطاءإ نھ كلما  تزداد  الوالدة  الساعة األولى من  بعد  العجول    نفوق السرسوب 
 . الرئة والتھاب  اإلسھالببعض األمراض مثل   اإلصابةنتیجة 

 الجاموس:أنظمة الرضاعة في عجول  -14.2
 بما یأتي:  إجمالھمابشكل عام ھنالك نظامان للرضاعة یمكن 

 
 :  الرضاعة الطبیعیة لعجول الجاموس -1

لیرضع منھاتتضمن   أمھ  العجل مع  الطبیعیة ترك    األسبوع وحسب رغبتھ خالل    مباشرة  الرضاعة 
الوالدة من  تكون    )،46(صورة    األول  بحیث  الرضاعة  مواعید  تحدد  ذلك  بعد  ثالث    أو   مرتینثم 

 : اآلتیتینوتتم الرضاعة الطبیعیة بإحدى الطریقتین  یوم صباحاً ومساءً  /مراتٍ 
 ثالثة أرباع الضرع وترك الباقي للعجل. أوحلب نصف  -1
من    أوالجاموس    إناث حدى  إتخصیص   -2 العجول  إناث عدد  لترضع   إناث   أن  إذ   ؛الجاموس 

 . أبنائھاالجاموس تسمح بإرضاع عجول من غیر 
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 : يالجاموس المصرالرضاعة الطبیعیة لعجول  -46صورة 

 : ما یلي  من ممیزات الرضاعة الطبیعیة 

 ال تتطلب خبرة من العمال أو دقة أو جھد كبیر نتیجة ترك العجل مع أمھ.  ةطریقة سھل -1

 في رضاعتھ.  واألدوات وذلك لعدم تدخل العمال  ،عدم تلوث الحلیب بالمسببات المرضیة -2

 مساوئ ھذه الطریقة فھي:  أما 

 ال یمكن معرفة كمیة الحلیب المتناول من قبل العجل. -1

 الجاموس.   إناث الحلیب في  إنتاجال یمكن معرفة كمیة  -2

 الحلیب والعجل بجانبھا.  إدرارالجاموس على  إناث تعود  -3

عن   الكاملة  الطبیعیة  الرضاعة  مدة  زیادة  ضعیف  15ویفضل  المولود  العجل  یكون  عندما  ،  اً  یوماً 

. ویجب غسل الضرع قبل الرضاعة وتجفیفھ  عجولٍ   10وضع عامل للمراقبة لكل    -أیضاً    -ویفضل  

في العجول وغیرھا، مع   اإلسھال:وتقطیر الحلمات قبل الرضاعة لمنع انتشار بعض األمراض مثل  

 ابتداءً   العلف المركز(البادئ)  ىتقل عن مرتین/ یوم بعد الحلب. یعط  ال  بحیث تنظیم مواعید الرضاعة 
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نتبع نظام الرضاعة الطبیعیة   أنالرابع. ویمكن    األسبوعالثالث واألعالف الخضراء من    األسبوعمن  

 وكاآلتي:  األمحلیب على 

المتبقي   األولیسمح للعجل خالل الشھر   -1 ثم یقوم المربي بحلب  من عمره الرضاعة لحد الشبع، 

 من الحلیب.

یقوم    إذ   ؛حلمتان  أویسمح لعجل الجاموس خالل الشھر الثاني من عمره برضاعة نصف الضرع   -2

 ثم یترك النصف اآلخر لرضاعة العجل.  أوالً المربي بحلب نصف الضرع 

واحدة فقط)   (حلمةیسمح لعجل الجاموس خالل الشھر الثالث من العمر برضاعة ربع الضرع   -3

 كغم. 82ثم یفطم العجل في نھایة الشھر الثالث بمعدل وزن 

 . الثاني من عمرھا  األسبوعمن  اعتباراً المركزة والبرسیم للعجول  األعالفتقدیم  -4
 

 :الصناعیة وبدائل الحلیب الرضاعة -2

وذلك بتقدیم    ،یتم في ھذه الطریقة تدریب العجول على الرضاعة الصناعیة بعد الیوم الثالث أو الرابع

بالكمیات    أوبالستیكیة ذات حلمات    أوالحلیب للعجول في رضاعات زجاجیة   أوعیة نظیفة (سطل) 

المطلوبة حسب عمر ووزن كل عجل واحتیاجاتھ. ویتم تعلیم العجول على الرضاعة من السطل وذلك 

فم    إلىبوضع أصابع الشخص الذي یقوم بعملیة الرضاعة داخل سطل الحلیب ومن ثم تقرب األصابع  

بالتدریج   األصابع  وننزل  الح  إلىالعجل  داخل  وتوضع  الحلیب  شرب سطل  على  یتعود  حتى  لیب 

ً أو،الحلیب بعد ذلك تلقائیاً من السطل   نقوم بدفع رأس العجل داخل سطل الحلیب لنساعده على    حیانا

وأفضل  ،العجول    إلىشرب الحلیب من السطل. ویراعى في ھذه الطریقة النظافة التامة للحلیب المقدم  

بعد  للعجول  مباشرة  الحلیب  تقدیم  ھي  الحلیب  لنظافة  جمیع    طریقة  نظافة  على  المحافظة  مع  حلبھ 

ً یعطى العجل حلیب  . وعادةً األمراض المستخدمة في الرضاعة لتجنب بعض    األدوات  %  10-8یعادل    ا

وجبتین  من وزنھ   یومیا   ثالث   أوعلى  ویفضل    وجبات  بین    أن.  الحلیب  درجة حرارة  -  35تكون 

 : ةالرضاعة الصناعی ومن ممیزات  ˚م.36

 الحلیب لكل عجل.معرفة كمیة  -1

 تنظیم مواعید الرضاعة.  -2

 الجاموس.  إناث من   أنثىنحسب كمیة الحلیب المنتجة من كل  أننستطیع  -3
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الضرع من ببعض    إصابةعملیة الحلب تعمل على المحافظة على نظافة الضرع ومن ثم نقلل من   -4

عن    األمراض  فضالً  الضرع،  التھاب  تنشیط    أنمثل  على  تعمل  الضرع  وغسل  الحلب  عملیة 

 الضرع. 

 ومن طرائق التغذیة الصناعیة: 

 . السوق  فيوالعجول  عتمد على سعر الحلیب ت هوھذ : الرضاعة على الحلیب الكامل  -1

الفرز -2 حلیب  ثم  الكامل  الحلیب  على  فأننا    ،)Skim milk(  الرضاعة  الفرز  حلیب  یتوفر  عندما 

بدالً    أنیمكن   الصناعیة  الرضاعة  في  وتبدأ  منستخدمھ  الكامل،  الحلیب  على    أوالً ن  الرضاعة 

ابتداءً  بالتدریج  الفرز  بحلیب  تستبدلھ  ثم  الكامل  عمر    الحلیب  من  الرابع  أو  الثالث  األسبوع  من 

 : باآلتيیتصف حلیب بالفرز الذي یستخدم  أنالعجل. ویجب 

 ˚م. 36-35عطى حلیب الفرز للعجول مباشرة بعد فرزه وبدرجة حرارة ی -أ

 حموضتھ عالیة.  أومتخثر  أویكون حلیب الفرز غیر متجبن  أنیجب  -ب 

 الثالث.  األسبوعللعجول بعد  هؤإعطا یفضل    -ج

ن حلیب الفرز یخلو  ؛ أل   Dو  Aحلیب الفرز مثل فیتامین   إلىبعض الفیتامینات    إضافةیفضل   -د 

 . الفیتامینات والسیما الذائبة في الدھنمن 

 :  الرضاعة على الحلیب الكامل + علیقة البادئ -3

 ) مبكرة  بأعمار  العجول  فطام  حالة  في  الطریقة  ھذه  الكامل أسابیع5-3تستخدم  الحلیب  ویعطى   ،(

مع   (  إعطاءبالسطل  عباروالذي  -  )Starterالبادئ  (   علف  عن  ةھو  بالبروتینات  غني  -16مركز 

الغذائیة  18 العناصر  البروتین الخام) وكافة  منخفضة وبعض    ألیاف  نسبة  على  ویحتوي  األخرى % 

 للعجول   -  )(Terramycinوالتیرامایسین    (Aureomycin)  األیرومایسین  المضادات الحیاتیة مثل

  ویقدم .  الفطام  عند   األلیاف   نسبة  وتزداد   الرضاعة  مدة  خالل  الكرش  تنمیة  سرعة  على   یعمل  حیث 

 كغم من العلیقة. 1.5-1. وتفطم العجول عندما تتناول لعمر العجو من الثالث  األسبوع من البادئ

 :الرضاعة على الحلیب الكامل + الشرش -4

) في رضاعة العجول مع مراعاة عدم تقدیمھ في األسابیع األولى Wheyیستخدم الشرش (  أنیمكن  

سكر   من  عالیة  نسبة  على  الحتوائھ  العجول  حیاة  للعجول   ،الالكتوزمن  اإلسھال  یسبب  والذي 

یفضل   لذا  الوالدة،  الحدیثة  دراسات    أنالرضیعة  أجریت  وقد  الثالث.  األسبوع  بعد  للعجول  یعطى 
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العجول،   في رضاعة  والشرش  الفرز  حلیب  استخدام  بین  فقد   أن  إالللمقارنة  متباینة،  كانت  النتائج 

 أظھرت لنمو بین نظامي الرضاعة، في حین  أوضحت بعض النتائج عدم وجود اختالف في معدالت ا 

مقارنةً  الشرش  على  ترضع  التي  العجول  نمو  معدالت  انخفاض  أخرى  ترضع    نتائج  التي  بالعجول 

 حلیب الفرز.

 : الرضاعة على بدائل الحلیب  -5

فكرة   مطلع    إجراءبدأت  منذ  الجاموس  حلیب  بدائل  استخدام  مع  الجاموس  لعجول  المبكر  الفطام 

الصورة   إلىواتسعت بدرجة كبیرة خالل عقد الثمانینیات حتى وصلت في الوقت الراھن  ،الستینیات  

عدد   یقدر  المثال  سبیل  على  ففي مصر  المربي،  مستوى  على  تطبیقھا  یمكن  المولودة  العجول  التي 

بحوالي   رأٍس   600سنویاً  مبكراً   ألف  فطامھا  أمكن  للرضاعة    استخداممع    لو  الحلیب  ن ا مكإلبدائل 

 من حلیب الجاموس سنویاً لصالح االستھالك البشري.   ألف طنٍ  200-120توفیر 

الدسم    تستخدم  أنیمكن   الحلیب كامل  یكون سعر  العجول والسیما عندما  الحلیب في رضاعة  بدائل 

الدسم،   الكامل  الحلیب  من  أرخص  وبأسعار  الحلیب  بدائل  توفر  مع  الثمن  الحلیب    أو غالي  استخدام 

حلیب الجاموس. تعمل بدائل الحلیب على تقلیل استخدام كمیات كبیرة من    الكامل في صناعة منتجات 

الصغیرة   األعمار  لدى  باستعمالھ  وینصح  الكامل،  ً ؛الحلیب  فسیولوجیا لھا  مالئم  والمكون    ألنھ 

الجاف   الفرز  الحلیب ھو حلیب  لبدیل  الجافة األخرى مثل  ،األساسي  الحلیب  ویمكن إضافة منتجات 

مع تقدیم    أشھرٍ   3٪. وتبدأ الرضاعة علیھ من األسبوع الثاني وحتى  15مسحوق الشرش الحلو بنسبة  

) الدافئ  الماء  في  إذابتھ  بعد  للعجول  البدیل  ویقدم  الثاني.  األسبوع  من  المركزة  ˚م)  36األعالف 

 م/ لتر ماء. ج  180 - 160وبمعدل 

(تتكو الدھن  المنزوع  الفرز  كحلیب  حیوانیة  مواد  من  عامة  الجاموس  في  الحلیب  بدائل   Skimن 

milk  نباتیة مثل دقیق فول    أخرىمسحوق السمك، ومن مواد    أوالسائلة    أو) سواء بصورتھ الجافة

بعض   بجانب  الشعیر  حبوب  ومطحون  الكتان  وكسبة  والفیتامینات   األمالحالصویا  المعدنیة 

ال ذ والمضادات  الحلیب  بدیل  ویكون  الطاقة    احیویة.  من  عالیة  تراكیز  بوجود  عالیة  استساغة 

بنسبة   بدیل الحلیب  الذوبان والھضم ویمكن تخزینھ دون تلف. ویذاب    1: 7أو   6:1والبروتین وسھل 

 (بدیل حلیب: ماء).
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الرضاعة    أما بسلوك  یتعلق  فھنالك    )Suckling behavior(فیما  الجاموس،    أنواعٍ   أربعةلعجول 

 من السلوك وھي: 

 مھ لوحده. أوھي رضاعة العجل  ):Filial suckling( الرضاعة الفردیة لألبناء -1

لألبناء   -2 الجماعیة  العجل  ):  Communal filing suckling(الرضاعة  رضاعة  مع أوھي  مھ 

 .األخرىمجموعة من العجول 

رضاعة العجل    يوھ   (Communal non-filial suckling):األبناء  الرضاعة الجماعیة لغیر   -3

ً  –مھ ألغیر   . األصليمع عجلھا  -سویا

مجموعة   أووھي رضاعة العجل لوحده (Non-filial suckling):األبناء الرضاعة الفردیة لغیر  -4

ً من العجول   .األصليمھ مع عدم وجود عجلھا أغیر ل أحیانا

 
 الجاموس: أنظمة الفطام في عجول  -14.3

للفطام   نظامان  (:ھنالك  مبكر  من    واآلخر،)  أسابیع  5-4أحدھما  (أكثر  وللفطام    120متأخر  یوماً). 

 المبكر مزایا أھمھا: 

 تسھل عملیة تغذیة العجول على وفق احتیاجاتھا.  -1

التغذیة تكون فعالة لدى العجول المفطومة مبكراً   -2 الكفاءة االقتصادیة للعجول    أن  أيتكلفة نظام 

  أجریت حدى الدراسات التي  إ    في  وجد فقد    ؛  على من العجول المتأخرة الفطامأالمفطومة مبكراً  

الباكستان   یعادل    أنفي  الوزنیة  الزیادة  من  واحد  كغم    0.67(   باكستانیةٍ   روبیةٍ   70.48تكلفة 

الفطام  أمریكي  دوالرٍ  المتأخرة  العجول  لدى  التكلفة  تصل  حین  في    روبیةٍ   174.50  إلى)، 

 ).أمریكي دوالرٍ  1.66( باكستانیةٍ 

 شھراً).18-16كغم وزن حي عند الذبح ( 400 إلىیسرع من وصول العجول  -3

سعر الحلیب تقلیل كمیة الحلیب التي تستھلكھا عجول الجاموس، وبذلك تساعد على الحفاظ على  -4

 ومنتجاتھ على مستوى معقول.

كمیة ما یستھلكھ   أنالدراسات  إحدىفي  وجد  إذ ؛ تساعد على توفیر الحلیب لالستھالك البشري -5

كغم من الحلیب الكامل   120-70بین  ت یوماً من عمره تراوح  60  -31العجل عندما یفطم بین 

كان  إذاكغم من الحلیب الكامل الدسم  420-340الدسم، في الوقت الذي تتراوح فیھ الكمیة بین 

ً یوم 120-90عمر الفطام متأخر (   ).  ا
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 تقلیل تكالیف رعایة العجول خالل مدة الرضاعة. -6

 . أخرىالقادرة على التناسل مرة  اإلناث  عداد أیساعد الفطام المبكر على زیادة  -7

ً  العجول  ترضعھ  الذي   الحلیب   كمیة  بتخفیض   العجول   فطام  یبدأ   ؛ الفطام  مرحلة  إلى   یصل حتى  تدریجیا

األیام   خالل  ترضع من جمیع أرباع الضرع    أنیسمح للعجول التي تعتمد على الرضاعة الطبیعیة    إذ 

  32-12  من  ترضع ربعین من الضرع خالل المدةثم بعد ذلك  ) ، یوماً    11-یوم( األولى من عمرھا  

عمرھ من  خالل    ،  ایوماً  الضرع  من  واحد  ربع  ترضع  ذلك  بعد  من   45-33من    مدة  الثم  یوماً 

أوجافة)    الحیوان  (خضراء  یتناولھا  التي  األعالف  من  أقل  العجل  یتناولھ  الذي   الحلیب   ویكون ا.عمرھ

  –2.5  من   استھالك  العجل  یستطیع   عندما  العجول  فطام   عندئذٍ   بعدھا تقطع الرضاعة الطبیعیة. یمكن

علیقة  الجافة  األعالف  من  وزنھ  من%  3 مع  والدریس  البادئ  مثل  النوعیة    العمر   مراعاة  الجید 

  بعض   العجول  ىتظھر عل   الفطام  وبعد   كغم.  100  –  90  لىإ  الفطام  ویصل وزن،  المناسب   والوزن

یمكن االعتماد علیھا    وھنالك أسس  .الوقت   مع   تزول   أن  تلبث ال    التي)  الفطام   ھزة(   الذبول  عالمات 

 عند فطام العجول وھي: 

 .علیقة البادئ من كغم 1.5 - 1  من تناول یستطیع حین العجل فطام یمكن -1

 كغم. 80 من أكثر وزنھ  یبلغ حین العجل فطام یمكن -2

العلف وتكون معدالت   -3 التعود على  تتأخر في  التي  العجول  بعد مرور یمكن فطام  بطیئة  نموھا 

 % من وزنھا علف. 1 األقلتتناول على  أنعلى ،من عمرھا  ثالثة أشھرٍ 

ً   الفطام  عملیة  تتم  أن  یجب  -4 ً   الحلیب   یقل  نأ و  تدریجیا  على   االعتماد   على   العجل  تعود   حتى  تدریجیا

 .الحلیب  عن واالستغناء العلف

5- ) مبكر  بعمر  الفطام  حالة  من    45-30بعد  في  التأكد  یجب  یستطیع    أنیوماً)  یتناول    أن العجل 

 احتیاجاتھ من العلف البادئ. 

ً یوم  60الفطام المبكر (بعد    أن  إلىعدة دراسات    أشارت  تطور كرش عجول الجاموس    إلى) یؤدي  ا
(بعد  أبشكل   متأخر  بوقت  تفطم  التي  العجول  ً یوم   120سرع من    األحماض كمیة    أن لوحظ    إذ     ؛  )ا

 ) الطیارة  أكثر  )  Total volatile fatty acid; VFAالدھنیة  مبكر  بوقت  المفطومة  العجول  في 
)7.11   / بوقت متأخر    100ملي مكافئ  المفطومة  العجول  لدى    5.81(مل سائل كرش) من كمیتھا 

العجول تزداد لدى   نفوقنسبة    أنحدى الدراسات  إ  أشارت مل سائل كرش). كما    100ملي مكافئ / 
%). كما یزداد معدل  0مع الفطام المبكر (  باإلسھال مقارنةً   اإلصابة%) نتیجة  33.3الفطام المتأخر ( 
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كغم زیادة وزنیة وزن)    / TDN كغم5.15التحویل الغذائي للعلف لدى العجول ذات الفطام المتأخر (
 ) المبكر  الفطام  ذات  العجول  مع  زیاد   /TDN كغم  4.95مقارنة  العملیة كغم  ھذه  ویرافق  وزنیة)  ة 

 مع العجول المفطومة متأخراً. انخفاض تكالیف الزیادة الوزنیة لدى العجول المفطومة مبكراً مقارنةً 

عند الرعایة الجیدة    عجول الجاموس المصريمعدل النمو لبعض    أن  إلىوأشارت بعض الدراسات  
المبكر    يوف، یوم    /كغم    1.1بلغ   الفطام  النمو    وصلت حاالت  خالل  ج  400  إلىمعدالت  /یوم  م 

وكمیة كافیة من    من الحلیب الطبیعي  مج ك  150  يمن عمرھا عند التغذیة على حوال   األولینالشھرین  
  -  400یمكن الحصول على عجول تسمین تزن    ،وبذلك  الشھرینخالل فترة  العلف البادئ والدریس  

عند ج ك  500 من    م  یتراوح  (   .اً شھر  24  –  18عمر  الجدول  من  األوزان  18ویتضح  متوسط   (
 وقیاسات الجسم لعجول الجاموس المصري بأعمار مختلفة.

 متوسط األوزان وقیاسات الجسم لعجول الجاموس المصري بأعمار مختلفة. -18جدول 

 العمر
 الوزن

 م)ج(ك

 طول الجسم

 (سم)

محیط الصدر 

 )(سم

االرتفاع عند 

 الغارب (سم)

 79 84 61 37 عند المیالد

ً یوم 120  99 119 83 106 ا

ً یوم 180  107 134 91 135 ا

 124 162 110 250 سنة 

 135 187 125 370 سنة ونصف 
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 إداریة: معوقات  -15.1

 : األعالفالنقص الحاد في  -1

كالقصب   النوعیة  الردیئة  الغالب على األعالف  في  العراق  في  الجاموس  والبردي    )Reed(یتغذى 
)Bulrush(    وبعض أنواع النباتات المحلیة الموجودة في األھوار، وفي أحسن األحوال یغذي المربي

  إلى . وقد أدى ذلك  )47صورة    ;Wheat and barley bran(حیواناتھ على نخالة الحنطة والشعیر  
بین    إنتاجانخفاض   المدة  وإطالة  كبیر  بشكل  الوالدة  ،والدتین  الالحلیب  معدالت  وتأخر ،وانخفاض 
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مما انعكس ،عند البلوغ الجنسي للذكور واإلناث فضالً عن انخفاض أوزان الموالید عند الوالدة  العمر
 .العراققتصادي لمربي الجاموس في بشكل سلبي على انخفاض العائد اال

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 . تغذیة الجاموس العراقي على نبات القصب والبردي في محافظة القادسیة.47صورة 

 : ومنتجاتھ صعوبة تسویق الحلیب  -2

القریبة من أماكن وجود الجاموس في المحافظات   )Dairy plants(وذلك بسبب قلة معامل األلبان  

لحین تسویقھ. وقد    ) Milk cooling tanks( العراقیة فضالً عن عدم وجود خزانات لتبرید الحلیب  

ذلك   من    إنتاجانخفاض    إلىأدى  بدالً  الیوم  في  واحدة  لمرة  لحیواناتھم  المربین  بسبب حلب  الحلیب 

 لصعوبة تسویقھ. وكذلك انخفاض سعر الحلیب نتیجة ،مرتین 

 : استعمال الحلب الیدوي بدالً من الحلب اآللي -3

غلب األحیان من  أیستخدم الحلب الیدوي إلناث الجاموس في العراق على نطاق واسع، ویتم ذلك في  

ذلك   أدى  وقد  علیھ.  السیطرة  لصعوبة  النساء  ولیس  الضرع   إلىالرجال  التھاب  حاالت  زیادة 

)Mastitis(    بنسبة  ،%    40–8بنسبة ثم زیادة ،  %   66وإصابة ربع واحد من أرباع الضرع  ومن 

 . الحلیب بشكل كبیر إنتاجانخفاض  إلى أدى مما )Udder fibrosis(حدوث حاالت تلیف الضرع 
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 : اقتصادیةمعوقات  -15.2

مالي    -1 ذات مردود  أخرى  بأعمال ومھن  وانشغالھم  الجاموس  تربیة  المربین عن  فضل،  أعزوف 

ومن ثم تناقص ، المربین ذوي الخبرة الكبیرة في ھذا المجال    عداد أانخفاض    إلىاألمر الذي أدى  

 الجاموس بشكل كبیر. عداد أ

أعمال أخرى لعدم وجود    إلىاھتمام أبناء وأحفاد المربین بمھنة آبائھم وأجدادھم وانصرافھم    عدم  -2

 المھنة.في ھذه محفزات تشجعھم على االستمرار 

 : تناسلیةمعوقات  -15.3

 العوامل اآلتیة:  إلىانخفاض الخصوبة والعقم والتي تعود أسبابھا  -1
 . انخفاض مستوى التغذیة -أ

النھري   -ب  الجاموس  بین  یحمل    )River buffalo(التضریب  وجاموس  ،كروموسوماً    50الذي 

  49مما ینتج حیوانات تحمل  ،  كروموسوماً    48الذي یحمل    )Swamp buffalo(المستنقعات  

عقیمة على الرغم من كونھا طبیعیة المظھر الخارجي    أو كروموسوماً تكون منخفضة الخصوبة  

 وال یمكن التفریق بینھا وبین النوعین المذكوران آنفاً. 

 ). Silent heatالشبق الصامت ( -ج

 تأخر العمر عند البلوغ الجنسي -د 

 ). أكتوبر -مایو( أشھرٍ  6 -5الذي تمر بھ اإلناث لمدة  )Anestrous(السكون الجنسي  -ه

( -و التلقیح  لثالث Repeat breedingتكرار  الملقحة  الجاموس  إلناث  اإلخصاب  فشل  ھي   :(

  24-18أكثر على الرغم من وجود دورة صراف طبیعیة. وتبلغ نسبة حدوثھا حوالي    أو  مراتٍ 

ً أمریكی اً دوالر 640-194وتسبب خسائر اقتصادیة تقدر بحوالي  %   / للحیوان.   ا

 . ) یوماً  470–460والدتین ( الطول الفترة بین  -ز
2- ) السیئة  العادات  تتمثل  Bad customsبعض  التي  واحدة  قریة  في  الموجودین  المربین  لدى   (

باستخدامھم لثور واحد عند التلقیح األمر الذي یساعد على انتقال األمراض التناسلیة بشكل سریع  
الث تلك  لدى  المنوي  السائل  نوعیة  رداءة  عن  الناتج  الخصوبة  وانخفاض  الحیوانات  یران. بین 

) مع ربط القوائم األمامیة  Vulvaفضالً عن وضع المربین للذیل في الفتحة التناسلیة الخارجیة (
عند رفض   الحلب    إناث بالرأس  لعملیة  التھابات   أوالجاموس  یسبب حدوث  مما  الحالب  تغییر 

 تناسلیة لدى اإلناث وانخفاض خصوبتھا. 
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الحدیثة -3 التكنولوجیا  لوسائل  المربین  استخدام  والحمل وھالك   عدم  للشبق  المبكر  التشخیص  في 
التناسلیة    عالج  عدم  أوتأخر  و ،  األجنة األمراض  تؤدي،بعض  نسب   إلى  والتي  انخفاض 

 اإلخصاب والحمل في جمیع محافظات العراق.
 : شحة میاه األھوار وتردي نوعیتھا -15.4

الفیزیائیة والكیمیائیة والسیما في محافظات لقد كان لشحة میاه األھوار في العراق وتردي صفاتھا  

  إلىاألثر الكبیر في ظھور حاالت مرضیة كثیرة بین الحیوانات أدت    العراقیتین   ذي قار والبصرة

 العدید منھا. نفوق
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المیسرة  زیادة -1 الحكومیة  الجامو  الممنوحة  القروض  الزراعي    سلمربي  المصرف  ،  من خالل 

الدولي   البنك  ذلك  في  بما  الدولیة  الجھات  من  الممنوحة  القروض  شراء  ألغراض  وكذلك 

وتسھیل اآللیات  ،مشاریع تربیة القطعان    وإنشاء  ،اإلنتاجیةوتطویر مستلزمات العملیة    ،األعالف

وو الزراعيالضوابط  المصرف  قبل  من  المعتمدة  الھدف بما    لمنحھا  القوانین  تحقیق  یضمن 

 المنشود من القرض. 

الستثما  وضع -2 لمربي  قرب   الزراعیة  األراضي  وتوزیع  رخطة  السكنیة    الجاموس  التجمعات 

  قطعان   تغذیة  المستخدمة في  العلفیة  والمحاصیل،  مركزة  كأعالف  المستخدمة  الحبوب   لزراعة

 .ستراتیجیة إلا للمحاصیل الدعم خطة ضمن المحاصیل ھذه  زراعة وإدخال ،الجاموس

وزیادة االستفادة من ،زیادة الدعم المقدم لألعالف المستخدمة في تغذیة الجاموس من قبل الدولة   -3

وزارات  بین  بالتنسیق  األعالف  تكوین  في  الداخلة  والزراعیة  الصناعیة  الثانویة  المنتجات 

ومكافأة المربین المتمیزین بإنتاجیة قطعانھم من خالل زیادة الدعم  ،الزراعة والصناعة والتجارة  

 .لھم المقدم 

رؤوس األموال من المستثمرین في بناء    أصحاب وتشجیع  ،المتوقفة   األعالفدعم تشغیل معامل   -4

العلفیة   بالمواد  ودعمھا  المعامل  ھذه  الوطنیة  ،وتشغیل  الھیئة  قبل  من  المعتمدة  القوانین  وفق 

وبیع منتجات ھذه المعامل ،ما یضمن تشغیل األیدي العاملة العراقیة في ھذه المعامل  لالستثمار ب

 بأسعار مدعومة لمربي الجاموس. 

االستثما -5  المحافظات  في   الحلیب   جمع  ومراكز  لأللبان  متطورة  معامل  بناء  في   الكفوء  رتشجیع 

  الوطنیة   الھیئة  قوانین  وفق  ھاوتطویر   ھادعم  مع،  كبیرة  بأعداد   الجاموس  فیھا  یوجد   التي
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  ضرورة   مع  العراقیة،  العاملة  األیدي  تشغیل  یضمن  بما  والتجارة  الصناعة  يلالستثمار ووزارت 

ً  المنتجة األلبان بحمایة منتجات  الخاصة القوانین تفعیل  . محلیا

 ومراكز  المدارس  كبناء،نعاش مناطق األھوار في قطاعات الصحة والتربیة والسیاحة  إتأھیل و -6

والمستوصفات   محو عنالتكلفةالمنخفضة    والمساكن  الصحیة  األمیة  فضالً   الفنادق   بناء  ، 

 الیونسكو.  لمنظمة العالمي التراث  الئحة  ضمن األھوار إدراج من السیاحیة واالستفادة والمرافق

محطات   -7 تحوي  الجاموس  تجمع  مراكز  في  الجاموس  وتطویر  لتنمیة  وطنیة  مراكز  بناء  دعم 

خبرة علمیة وعملیة    مدار من قبل مالك لھتو،تربیة حدیثة ومختبرات مزودة بأجھزة متطورة  

الجاموس   إدارة  عن  تو،في  فضالً  البحثیة،  والمراكز  الجامعات  أساتذة  من  مستشارین  ضم 

 لزراعة والبیئة.مستشارین من وزارات ا

،   تواجدھم  مناطق   في  الجاموس  لمربي  اإلرشادیة   العمل  وورش  والندوات   المؤتمرات   إقامة  دعم -8

بطرق المعرفیة  الناحیة   القصب (  مناطقھم  في  المتوفرة  الخشنة  األعالف   من  االستفادة  لزیادة 

 والبیطریة لحیواناتھم. وكیفیة تحسین الكفاءة التناسلیة والرعایة الصحیة  ، ) نوالبردي والتب 

ضرورة اطالع الباحثین واألطباء البیطریین والمھندسین الزراعیین والمربین المتمیزین ضمن   -9

والمحطات الكبیرة لتربیة الجاموس في البلدان التي سبقتنا    ،قطاع الجاموس على المراكز البحثیة

المجال ھذا  الخبرات    ،في  ھذه  ونقل  بلدانھم  في  الحاصل  والتطور  تجاربھم  من   إلى لالستفادة 

 العراق.

في  للدولة  المملوكة  الزراعیة  األراضي  قطع  توزیع -10 الجاموس  وفق    تجمعھم  مراكز  لمربي 

قانونیة   العلفیة   والمحاصیل  مركزة  كأعالف  المستخدمة  بالحبوب   بزراعتھا  إللزامھم،  ضوابط 

 خطة الدولة في دعم   ضمن  المحاصیل  ھذه  زراعة  وإدخال  ،الجاموس  نقطعا   لتغذیة  الضروریة

 ستراتیجیة. إلا المحاصیل

جل نشر العوامل الوراثیة أن التلقیح الطبیعي لإلناث من  ماستخدام التلقیح االصطناعي بدالً   -11

جیدة من   إنتاجیةلما یتمیز بھ من مواصفات  ،الجیدة التي یحملھا النوع النھري على نطاق واسع  

في  وتحسینھ  بالتجمید  المحفوظ  المنوي  السائل  نوعیة  عن  مستفیضة  دراسات  إجراء  خالل 

اعي للجاموس في  المستقبل القریب. وقد بدأت الخطوات األولى إلنشاء مشروع التلقیح االصطن

 . 2019العراق من خالل جمع السائل المنوي وحفظھ بالتجمید عام 
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ف .1 والمعرفة  الخبرة  وتطویر  الوراثیة    يتحسین  والھندسة  الحیویة  التكنولوجیا  وتنفیذ ، مجال 

 مجال تنمیة وتطویر الجاموس.  يالمشروعات البحثیة التطبیقیة ف
للجاموس    المحلیة  الوراثیةللحفاظ على األصول    ) Gene banks(  الجینات   ببنوكودعم  تطویر   .2

والعالم العربي  الوطن  لھذ إودعم  ،  في  وفروع  مراكز  التنوع    هنشاء  على  للحفاظ  ي  البیئ البنوك 
 .يوالحیو

 استعمال التقانات من خالل    )Single cell proteins(  البروتینات وحیدة الخلیة  إنتاج  يالتوسع ف .3
التغذیة وأسعار    يمما سیساھم ف  ،الجاموسرخیص لتغذیة    يالحیویة كمصدر بروتین تكلفة  تقلیل 

 .وحلیب المنتجات الحیوانیة من لحوم 
ف .4 األجنة    :مثل   الحیویة  التقانات استخدام    يالتوسع  الرحم    اإلخصاب ،نقل  التلقیح  ،خارج 

المنوي  ،االصطناعي   السائل  وإنتاج  ،تجنیس  األجنة  ذات   أجنةشطر  حیوانات  إلنتاج   متطابقة 
 ومرغوبة تتمیز بإنتاجیتھا العالیة من الحلیب واللحم. جدیدة تراكیب وراثیة 

وتقانة )  ر تشجیع المربین على استخدام األجھزة الحدیثة مثل جھاز الموجات فوق الصوتیة (السونا .5
  دقیقة   ) كطرائقB  )Pregnancy-specific proteins Bالبروتینات المتخصصة بالحمل نوع  

المبكر    يف  وحدیثة الحمل  الجاموستشخیص  المبیض  إلناث  النشاط  عن  ودراسة  فضالً  لھا،  ي 
 تھا من اللحوم والحلیب.بغرض رفع إنتاجی  طرق التسمین الحدیثة

  ، التوسع في رسم خرائط الكروموسومات لسالالت الجاموس المختلفة للحفاظ على التنوع الحیوي  .6
الن األصول  ومعرفة  تحدید  في  فاعلة  أداة  السالالت  لكونھا  لھذه  الصفات ،قیة  مراكز  وتحدید 

 وكیفیة عملھا بھدف تحسین األداء اإلنتاجي لھذه السالالت.،الوراثیة المرغوبة 
الطبیة .7 المستحضرات  وإنتاج  األمراض  عن  ف  ، الكشف  العتر اللقاحات    إنتاج  يوالتوسع  من 

 .الھندسة الوراثیة تقانةللوقایة من األمراض باستخدام ، والمتوطنة المعزولة الجرثومیة المحلیة
لبیانات   .8 تجمیع  للجاموسعمل  والحلیب  مستوى    اللحوم  عمل  نم ،المربین  على  مراكز   خالل 

  الحلیب واللحم   إنتاجالمحافظات التي تسھم بشكل كبیر في  في  لتجمیع البیانات على مستوى القرى  
مستوى   المحافظات  ،   الً أو  البلدانعلى  مستوى  على  طریق  أ  األقلثم  عن   اإلنتاج   أقسامھمیة 

مد   رشاد واإلالحیواني   الزراعة  یفي  تصمیم  ریة  خالل  من  ذلك  ویتم  المعنیة.  المحافظة  في 
خالل    استبانةاستمارات   من  ذلك  ویكون  للجاموس.  األساسیة  البیانات  أھم  على    توجیھ تحتوي 

االنتخاب دون    عن طریق التي یمكن االستغناء عنھا    وأبھا    االحتفاظللحیوانات التي یجب    نالمربی
  إن إلنتاجیة.  امن بیع الحیوانات المنخفضة  مادي  یكون ھناك عائد    قد   بل  دخل المربي،على   التأثیر
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الفرصة للحیوانات المتمیزة للرعایة    إعطاءعلى المستوى القومي من حیث  ذلك سینعكس بالتأكید  
 والتربیة وتوفیر المواد العلفیة.

وتكون تحت رقابة    من المربین  ممكنٍ   أكبر عددٍ المحسنة والمتمیزة على    طالئق الجاموستوزیع   .9
الكشف الدوري على تلك    ىویراع  المعنیة.من قبل المؤسسات الحكومیة    مستمر  وإشرافورعایة  

ال صفات  حیث  من  االطالئق  والمقدرة  المنوي  منھا.  واستبدالخصابیة  إل سائل  العائد   إن  السيء 
  إنتاج زیادة  وزیادة الخصوبة    إلىاالقتصادي من تلك الطالئق واالستخدام العلمي الجید لھا یؤدي  

 واللحم.  الحلیب 
  ح والتلقی الشبق    نتقانات تزام استعمال    عن طریق عملیة  إلناث الجاموسالكفاءة التناسلیة    تحسین .10

وجمع األجنة  الصناعي  ع ،  ونقل  النشاط  فضال  تحفیز  في  الكبیر  لدورھا  بالتغذیة  االھتمام  ن 
 المبیضي لإلناث.

  وإنشاء  ،مختبر مركزي إلنتاج اللقاحات   إنشاءمنتدى إقلیمي للصحة الحیوانیة عن طریق    إنشاء  .11
 ود.شبكة لمراقبة وتقصي ومكافحة أمراض الجاموس المتوطنة والعابرة للحد 

تشجیع االستثمار في مجال تنمیة الجاموس والتعاون في مجال تدریب المھتمین بتربیة الجاموس   .12
 وتشجیع تجارة اللحوم المبردة والمجمدة من مناطق اإلنتاج وإزالة المعوقات لھا.

منع الخلط العشوائي للسالالت المحلیة مع نظیرتھا المستوردة وتطبیق برامج التحسین الوراثي   .13
 واالستفادة من المخلفات الزراعیة لتغطیة النقص في األعالف الناتج عن التغیرات المناخیة. 

عل  أیجاد  .14 بشریة  الحدیثة  ىكوادر  التقنیات  إلدارة  عالیة  برامج   ،كفاءة  خدمة  في  وتسخیرھا 
 .الجاموسمكافحة أمراض 

بعد،   .15 عن  واالستشعار  الرقمیة  والخرائط  الجغرافیة  المعلومات  نظم  عناستخدام  الربط    فضالً 
عل البیطریة  اإلدارات  بین  والھیئة    ىمستو  ىاإللكتروني  البیطري  الطب  ومدیریات  المراكز 

 العامة للخدمات البیطریة. 
تشریع القوانین واالتفاقیات الحكومیة والتي تنص على توفیر الحد األدنى من متطلبات سالمة   .16

 والبیئة. الغذاء والمیاه 
17.  ) المیكروستالیت  تقانة  الوراثي  Microsatelliteاستخدام  والتحسین  االنتخاب  عملیة  في   (  ،

عیة ومن خاللھا یمكن  لكترونیة في الحیوان متصلة باألقمار الصناإوذلك عن طریق زرع وحدة  
 تتبع الحیوانات المتمیزة وراثیاً. 
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 الالئحة: ف��ق إعداد 
 

ي  اإلنتاج    ال���م، قسمأ. د. طالل أنور عبد   •
،    كل�ة  -الحيواين الزراع�ة  الهندسة  علوم 

                                    . جمهور�ة العراق    /جامعة بغداد 
 

ن   • باحثني رئ�س   ، المال�ي الوهاب   عبد  مصط�ن  أسامة  د.  ت���ة قسم    -أ.  بحوث 
، جمهور�ة م� الع���ة ي

 الجاموس ، معهد بحوث اإلنتاج الحيواين
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