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 الخصائص العامة

 (  بالزٌبواألبقار المحلٌة مع األبقار الهندٌة والتً تعرؾ  تصالب)دمشق  ؼوطةالموطن األصلً  

 متأقلمة مع البٌئة المحلٌة السورٌة 

 مقاومة للطفٌلٌات الخارجٌة والدموٌة والتهابات األظالؾ 

 والحمى القالعٌة البروسٌالكثٌر من األمراض منها لل ومةمقا 

 مولوداً / 12/عاماً تنتج خالله حوالً / 16/العمر اإلنتاجً ٌصل إلى أكثر من  

 باحتباس المشٌمةأو  سهلة الوالدة ونادراً ما تصاب بعسر الوالدة 

 %(4) حلٌب وبخاصة نسبة الدسمالارتفاع مكونات  

   (حلٌب إال إذا سمح لموالٌدها باالقتراب منها ورضاعتهاالال تدر ) التحنٌنظاهرة   



 الصفات الشكلية

 اللون أحمر قرمٌدي 

الذٌل من لون الجسم ٌنتهً  

 بخصلة شعر طوٌلة سوداء

الجسم طوٌل ال ٌبدي عمقاً  

 كبٌراً 

 ظهر الحٌوان مقعر ؼالباً  

 الرأس طوٌل ونحٌؾ 

 الصدر والبطن متوسطة السعة 

كبٌر نسبٌاً مع وجود  اللبب 

 فٌه ثنٌات

الهٌكل العظمً ضخم مع  

 بروز للمفاصل والعظام

الحجم ؼٌر  متوسطالضرع  

منتظم الشكل، وقد ٌوجد بعض 

 الحلمات الزائدة

 سم 51 سم 165

 سم 138

 سم55:عمق الصدر 

 سم180: محيط الصدر



 الصفات اإلنتاجية

إنتاج الحلٌب فً البقرة الشامٌة  

 متوسطا  

 1500متوسط إنتاج الحلٌب  

 %. 4مع نسبة دسم  كػ 2700و

 ٌوماً  240 - 167موسم الحالبة   

 كػ 28-20وزن المٌالد   

 كػ 75 -70وزن الفطام  

 كػ 500وزن األنثى البالؽة  

 كػ 700-600وزن الذكر البالػ  

 .كػ 19 - 4إنتاج الحلٌب الٌومً  



 الصفات التناسلية

البلوغ الجنسً فً عجالت األبقار  

الشامٌة ٌحصل عند متوسط عمر 

 شهراً  13.5قدره 

-18وتلقح عادة ألول مرة بعمر   

 .شهراً  24

متوسط العمر عند أول والدة نحو  

 .شهراً  32

بحدود  الوالدتٌنطول الفترة بٌن  

 ٌوماً  433



 واقع األبقار الشامية في سوريا

بهدؾ الحصول على  الفرٌزٌانعرق  وربتلقٌحها مع ذكللخلط العشوائي تعرضت األبقار الشامٌة 

متمٌزة بإنتاج أفضل من الحلٌب واللحم، ونتٌجة لذلك تناقص عدد األبقار الشامٌة  خلٌطةحٌوانات 

 .وأصبحت مهددة باالنقراض

  رأس 65717

(1985) 

 رأس 10600

(2002) 

 رأس 3103

(2013) 



 واقع األبقار الشامية في سوريا

 محطة بحوث دير الحجر 

1979   

البرنامج اإلنمائً التابع لألمم 

المتحدة المساعدة فً تأسٌس 

وتنفٌذ برنامج وطنً لحفظ 

  وتحسٌن إنتاجٌة األبقار الشامٌة

 بكيرة 140حوالي 

  نواة قطٌع أبقار شامٌة 

 رأس 400

  نواة قطٌع أبقار شامٌة 

كثٌرة  كعملٌات التهرٌب أو السرقة أو نتٌجة ظروؾ األزمة السورٌة تعرضت هذه الساللة لنكسات 

تم توزٌعها على )رأس  117فلم ٌبقى سوى  ، أدى إلى تناقص أعدادهاخلطها مع عروق أخرى مما 

 (محطات أمنة



 إدارة بحوث الثروة الحيوانية/انجازات الهيئة

خالل  كػ 2928إلى  2010عام   وصل متوسط إنتاج قطٌع البقر الشامً فً محطة دٌر الحجر

 .كػ 2440والبالػ  2009عن الموسم السابق %( 20)بمعدل زٌادة نسبٌة  ٌوم 305موسم طوله 
 

 التربية واالنتخاب 



 البروتوكوالت الخاصة بالبقرة المانحة واألبقار المستقبلة•

 6298البقرة المانحة •

 5978البقرة المستقبلة  6134البقرة المستقبلة 

 إنتاج ونقل األجنة في األبقار الشامية

 إدارة بحوث الثروة الحيوانية/انجازات الهيئة



 الميالتونينتأثير 

 الدراسات النسيجية األجنة ونقمهاإنتاج  

 كيميائيةو  ةمؤشرات دموي
 

خصاب البويضات في المختبر    إنضاج وا 

 الحيوية والتقاناتالحيوان  فيزيولوجيا

 إدارة بحوث الثروة الحيوانية/انجازات الهيئة



 جمع) الحدٌثة التناسل تقانات بإدخال ومكاثرتها الساللة هذه  على الحفاظ (1

 ضمن قشات فً وتجمٌدها األجنة وإنتاج والبوٌضات المنوي السائل وحفظ
 بنك تشكٌل بهدؾ (DNA)  الوراثٌة مادتها واستخالص األزوتً السائل

   السلٌم بالشكل وإدارته الساللة هذه من وراثً

 

  الساللة لهذه والجزٌئً والدموي مورفولوجًال التوصٌؾ بأبحاث االستمرار  (2
   المتكاملة الصحٌة الرعاٌة برامج وتطبٌق

 توصيات 


