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 تصنٌف الماعز 

Kingdom Animalia         انًًهكت انحٍىاٍَت 

Phylum Chordata            شؼبت انفقازٌاث 

Class Mammalia                صف انثدٌٍاث 

Order Artiodactyla          زحبت ثُائٍت انظهف 

Family bovidae  انبقسٌاثػائهت                   

Subfamily Caprinae     ححج ػائهت األغُاو و انًاػص  

Genus Capra                        جُط انًاػص     

Species C. aegagrus                 َىع انًاػص 

Subspecies C.a. hircus         انًاػص انًعخأَط 

 

 



 ٌشًم انري انُىبً نهًاػص انؼاو انًُىذج فسوع أحد يٍ َقٍت ظالنت هى

 انصزاٌبً وانًاػص انشايً انًاػص

 إٌران فً أٌضا المحتمل ومن الهند غرب فً أو Indus وادي فً نشأ

 وجنوب الهند شرق إلى وشرقا   ومصر سورٌة إلى غربا انتقل ثم

 آسٌا شرق

 نشأ قد النوبً للماعز العام النموذج أن إلى اآلشورٌة المخططات تشٌر

 كانت والتً القدٌم العالم فً الشائعة الحلزونٌة القرون ذو الماعز من

 غربا   لٌبٌا حتى شرقا   الهند من تنتشر

 ٌعتبر من أفضل سالالت الحلٌب فً العالم للمناطق الدافئة



 المواصفات الشكلٌة للماعز

 نىٌ انغانب وانًفضم هى انؼعهً انغايق

وٌىجد انهىٌ األظىد واألبٍض ( اندبعً)

وكرنك خهٍط بٍٍ %( 2-1)بُعبت بعٍطت

 .  األنىاٌ انثالثت

 
 انقٍادة ظهعت انطبغ هادئت انشايٍت انؼُصة

 وانفك يقىض األَف قسوٌ، بدوٌ يؼظًها

 انؼهىي انفك ػٍ نألياو يخقدو انعفهً

 ػٍ انبؼد شاد وإذا فقط ظى 1/2 بًقداز

 ػٍ ٌؼٍقها وهرا كصيت ٌعًى ظى 1/2

   جٍد بشكم وانسػً انؼهف حُاول

 



 المواصفات الشكلٌة للماعز

العٌون كبٌرة بٌضاء اللون تدل على نقاوة 

الجسم وغزارة إنتاج الحلٌب، والبؤبؤ 

كحلً دلٌل على نقاوة العرق، واألذن 

 (.سم30-25)طوٌلة 

 

 مزودة ونحٌفة طوٌلة الرقبة 

-6) بطول (حلق أو ،عنابتٌن)بزائدتٌن

 والرفٌعة الطوٌلة العنابات وإن سم (9

 أما للحلٌب، عالً إنتاج على تدل

 على فتدل والثخٌنة القصٌرة العنابات

 .اللحم من جٌد إنتاج



 المواصفات الشكلٌة للماعز

الضرع كبٌر مكعب ، األرجل طوٌلة نحٌفة

الشكل أو كوري حلماته كبٌرة ٌختزن 

كمٌة كبٌرة من الحلٌب، األضالع واسعة 

تدل على بطن متسع وتحمل موالٌد 

 الدبوسٌةعدٌدة، المسافة بٌن العظام 

 .  كبٌرة

 

سم والذكور ( 70-60)ارتفاع اإلناث 

 .  سم( 75-80)

 

 



 المواصفات التربوٌة والتناسلٌة

نإلَاث  كؾ( 3,5)يتىسظ وسٌ انًىنىد 

 .كؾ( 4)ونهذكىر 

نإلَاث  كؾ( 13)ٌىو  60وسٌ انفطاو تؼًز 

وسٌ األَثى تايح . نهذكىر كؾ( 15) و

وانذكز تاو انًُى  كؾ( 60-50)انًُى 

 .  كؾ( 70-110)

 
أشهز فً ( 5-3)انؼًز ػُذ انثهىؽ 

أشهز فً انذكىر ، ( 6-4) واإلَاث 

( 7-6)انؼًز ػُذ انُضح اندُسً 

أشهز فً ( 9-7) وأشهز فً اإلَاث 

 .انذكىر

 

 



 المواصفات التربوٌة والتناسلٌة

ٌىو وتتزاوذ تٍٍ ( 21) انشٍاعطىل دورج 

( 48) انشٍاعطىل فتزج . ٌىو( 18-25)

 .  ساػح( 72-24)ساػح وتتزاوذ تٍٍ 

-148)ٌىو وتتزاوذ تٍٍ ( 150)يذج انسًم 

 ٌىو( 152

شهز  19-14تهقر ػادج ألول يزج تؼًز تٍٍ 

 ٌىو 350-320 والدتٍٍوانفتزج تٍٍ 

أَثى، وانتُاسم  30-25ٌخصص نهذكز انىازذ 

 يىسًً ٌثذأ فً آب وٌُتهً فً كاَىٌ األول

 

 

 



 إنتاج الحلٌب

(2.5) انٍىيٍح انسهٍة كًٍح يتىسظ تثهؾ 

  كؾ (5-2) تٍٍ وتتزاوذ ، كؾ

 ًانًىسى فً كؾ (265) انسهٍة إخًان 

 انثاًَ انًىسى فً كؾ (500) و األول

 إنى إَتاخها ٌصم ػُشاخ تىخذ كًا  

 1000 إنى اإلَتاج ٌصم وقذ كؾ (800)

 .ٌىو (250) طىنه انثانؾ انًىسى خالل كؾ

 زهٍة نتزكٍة قزٌة انسهٍة تزكٍة 

 األتقار

 



الوبر وإنتاج اللحم   

خٍذ انصُف وأفضهه نسى اندذي : انهسى 

،  كؾ( 40)انذي تؼًز سُح وٌىسٌ 

 (%50)وتثهؾ َسثح انتصافً 

ال تقص اإلَاث انسالتح إطالقاً ، أيا : انشؼز

انذكىر فتقص أسفم انثطٍ نهتهىٌح وتسهٍم 

وٌظهز فً انًاػش انشايً . ػًهٍح انتهقٍر

وتز َاػى ًٌُى فً انزتٍغ نهسًاٌح يٍ زز 

انصٍف، وًٌُى فً انخزٌف نهسًاٌح يٍ 

 (.انثاشًٍُا)تزد انشتاء وٌسًى انىتز 

 

 

 



مقترحات لتطوير العمل في استعادة وتنمية قطيع 

 الماعز الشامي

 إَشاء تُك وراثً نهسالنح

 إَشاء خظ خذٌذ فً انسالنح ٌهتى تانًىاصفاخ انشكهٍح اندًانٍح

انسذٌثح  انتقاَاختسزٌغ تزَايح انتسسٍٍ انىراثً يٍ خالل استخذاو 

 انسٍىٌح انتقاَاخ وكانتهقٍر انصُاػً وَقم األخُح 

 للماعز الشامي في المنطقة الساحليةإنشاء محطة 


